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Cùng dự buổi làm việc với 
SCIC có các đồng chí lãnh 
đạo đại diện Vụ Đổi mới 

Doanh nghiệp – Văn phòng 
Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban 
Quản lý vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về phía SCIC, cùng tiếp và 
làm việc với đoàn có đồng chí 
Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐTV; 
các đồng chí thành viên HĐTV, 
Ban giám đốc và lãnh đạo các 
ban chức năng.

Báo cáo tại buổi làm việc, 
Lãnh đạo SCIC cho biết, năm 
2018, SCIC đạt doanh thu 12.582 
tỷ đồng, đạt 159% kế hoạch. 
Lợi nhuận trước thuế 9.467 tỷ 
đồng, đạt 153% kế hoạch. Lợi 
nhuận sau thuế 8.253 tỷ đồng, 
đạt 152% kế hoạch. Nộp ngân 

sách nhà nước 6.991 tỷ đồng, 
đạt 154% so với kế hoạch. Với 
kết quả kinh doanh xuất sắc 
nêu trên, SCIC được xếp loại 
Doanh nghiệp đạt loại A theo 
Nghị định số 81/NĐ-CP và 
Thông tư 200/TT-BTC.

Dự kiến 6 tháng đầu năm 
2019, tổng doanh thu và lợi 
nhuận sau thuế của SCIC sẽ đạt 
50% kế hoạch.

Tính đến 31/5/2019, danh 
mục doanh nghiệp do SCIC 
quản lý có 144 doanh nghiệp, 
với tổng số vốn nhà nước theo 
giá trị sổ sách hơn 28.600 tỷ 
đồng, giá trị thị trường khoảng 
116.000 tỷ đồng (hơn 5 tỷ USD).

Về công tác tiếp nhận quyền 
đại diện sở hữu vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp, giai đoạn từ 

năm 2017 đến tháng 5/2019, 
SCIC đã tiếp nhận được 44 
doanh nghiệp với tổng vốn nhà 
nước hơn 11.500 tỷ đồng. Các 
doanh nghiệp sau khi được bàn 
giao về SCIC đã được phân loại 
để quản lý; thực hiện tái cơ cấu, 
xử lý tồn tại, nâng cao quản trị, 
hiệu quả hoạt động và lựa chọn 
thời điểm thích hợp để triển 
khai bán vốn, mang lại hiệu quả 
cao.

Về công tác bán vốn, trong 
giai đoạn từ 2017 đến hết tháng 
5/2019, SCIC đã bán vốn tại 51 
DN (bao gồm: Vinamilk và Nhựa 
Bình Minh), trong đó, bán hết 
vốn tại 47 DN, bán bớt vốn tại 
04 DN và bán quyền mua cổ 
phần tại 2 DN. Tổng giá trị thu 
được là 20.111 tỷ đồng, trên giá 

BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP LÀM VIỆC VỚI SCIC

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Tổng giám đốc SCIC báo cáo tại buổi làm việc

( Xem tiếp trang 9 )

Sáng ngày 06/6/2019, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp do đồng 
chí Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp làm trưởng 
đoàn đã có buổi làm việc với SCIC về tình hình sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC đến năm 
2020 và phương án cơ cấu lại SCIC đến năm 2020.
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Thực hiện kế hoạch chương trình hoạt động 
năm 2019, ngày 18/6/2019 tại Trụ sở, Đảng ủy 
SCIC phối hợp với Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức 
Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng 
năm 2019 tại Đảng bộ SCIC.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức 
Chi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT, các đồng 
chí Thành viên HĐTV, Ban Giám đốc,  Ủy viên 
Ban Chấp hành Đảng bộ SCIC; cấp ủy các chi bộ 
trực thuộc và toàn thể đảng viên các chi bộ thuộc 
Đảng bộ SCIC.

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 
ương có đồng chí Đinh Mạnh Thanh, Ủy viên BCH 
Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban 
Kiểm tra; đồng chí Bùi Thanh Bình, Phó Trưởng 
Ban Tổ chức đến dự và báo cáo tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn 
Đức Chi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT nhấn 
mạnhđây là Hội nghị có nhiều nội dung bổ ích và 
thiết thực, được các đồng chí giảng viên là Lãnh 
đạo UBKT Đảng ủy Khối và Ban Tổ chức Đảng ủy 
khối DNTW, những người có nhiều kinh nghiệm 
cả về lý luận và thực tiễn truyền đạt, giúp cho các 
đồng chí là cán bộ, đảng viên của SCIC nhận thức 
đầy đủ về tổ chức và nội dung hoạt động của chi 
bộ trực thuộc, trao đổi, giải đáp những khó khăn 
vướng mắc từ đó triển khai tổ chức thực hiện đạt 
hiệu quả trong thực tế công việc.

Nội dung tập huấn của Hội nghị gồm 02 
chuyên đề. Đồng chí Đinh Mạnh Thanh, Ủy viên 
BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm thường trực, 
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW báo cáo 
chuyên đề 1 tại Hội nghị về công tác kiểm tra, 
giám sát và thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng 
viên, trong đó đi sâu vào những nội dung hướng 
dẫn thực hiện quy trình công tác kiểm tra, giám 
sát và thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên 
tại chi bộ và Đảng ủy cơ sở trong đó và những nội 
dung về việc hướng dẫn kiểm tra giám sát định 
kỳ và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; vị trí, vai 
trò, thẩm quyền, trách nhiệm của chi bộ, đảng 
viên về công tác kiểm tra, giám sát; quy trình 
thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành 
kỷ luật; lập và lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát 
tại chi bộ

Ở chuyên đề 2, Hội nghị đã được nghe đồng 
chí Bùi Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức báo 
cáo về nội dung công tác sinh hoạt đảng, công 
tác phát triển đảng viên; công tác bảo vệ chính 
trị nội bộ, trong đó tập trung vào những vấn đề 
chính như: Quy trình tổ chức, tiến hành một buổi 
sinh hoạt chi bộ (sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt 

chuyên đề tại các chi bộ trực thuộc): Nguyên tắc 
tổ chức sinh hoạt; Chuẩn bị nội dung sinh hoạt; 
Nội dung sinh hoạt chi bộ; Các bước sinh hoạt chi 
bộ; Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thường 
kỳ hằng tháng, cả năm;  Quy trình thực hiện công 
tác phát triển đảng viên, công nhận đảng viên 
chính thức tại các chi bộ trực thuộc và Đảng ủy 
cơ sở; Bảo vệ chính trị nội bộ: Kết nạp đảng viên 
là người Hoa, người theo tôn giáo, người vi phạm 
cyyhính sách dân số kế hoạch hóa gia đình vào 
Đảng; những điều đảng viên không được làm; 
đảng viên kết hôn với người nước ngoài; quản lý 
đảng viên khi ra nước ngoài; người vào cấp ủy, 
làm cán bộ chủ chốt và làm việc ở cơ quan, bộ 
phận, vị trí trọng yếu, cơ mật; công tác rà soát 
đảng viên không đủ tiêu chuẩn điều kiện ra khỏi 
đảng theo Chỉ thị 28 TW.

ĐẢNG ỦY SCIC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG NGHIỆP 
VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2019

Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐTV phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Đinh Mạnh Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ, 
Phó Chủ nhiệm thường trực, Ủy ban Kiểm tra

Đảng ủy Khối DNTW
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Công trình Trường Mầm 
non Kiểng Phước được 
xây dựng gồm 02 phòng 

học với diện tích 265m2, có hệ 
thống đèn chiếu sáng và hệ 
thống cấp thoát nước. Tổng kinh 
phí đầu tư 1,7 tỷ đồng, trong đó, 
Tỉnh Đoàn vận động Công ty 
Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà 
nước tài trợ 01 tỷ đồng, phần 
còn lại trích từ nguồn vốn cân 
đối ngân sách của tỉnh. Công 
trình hoàn thành và đưa vào 
sử dụng, giúp cô và trò Trường 
Mầm non Kiểng Phước có được 
cơ ngơi khang trang, đầy đủ tiện 
nghi để học tập tốt hơn.

Trong gần 15 năm hoạt động 
đã qua, công tác an sinh xã hội 
luôn được ban Lãnh đạo và tập 
thể nhân viên SCIC quan tâm, 
tích cực đi đầu, thực hiện toàn 
diện, thường xuyên và liên tục, 
đảm bảo được hiệu quả cao 
nhất, đến đúng đối tượng cần 
giúp đỡ.Tính đến nay, Tổng 
công ty đã đóng góp hơn 42 
tỷ đồng tài trợ cho các chương 
trình an xinh xã hội như làm 
nhà tình nghĩa, nhà cho người 
nghèo, nhà đại đoàn kết tại các 
tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng 
xa;tài trợ xây dựng trường học, 
hỗ trợ các học sinh nghèo vượt 
khó...; tài trợ hỗ trợ bệnh nhân 
ung thư, bệnh nhân tim và bệnh 
hiểm nghèo... Bên cạnh đó, 
công tác hỗ trợ cho việc khắc 
phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại 
các tỉnh miền Trung, Nam Trung 
Bộ luôn kịp thời và sâu sát. Đặc 
biệt, công tác đền ơn đáp nghĩa 
luôn luôn được SCIC quan tâm 
và chú trọng, như xây dựng nhà 

tình nghĩa, chăm lo các gia đình 
chính sách, người có công với 
cách mạng, hỗ trợ con em các 
gia đình thương binh liệt sĩ, tài 
trợ cho các đối tượng chính sách 
theo quy định của pháp luật, tài 
trợ theo chương trình của Nhà 
nước dành cho các địa phương 
thuộc địa bàn có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
theo Chương trình Nghị quyết 
30a của Chính phủ

Chỉ tính riêng năm 2018: 
Tổng số chi cho công tác an sinh 
xã hội là 419 triệu đồng với các 
hoạt động thiết thực như: tài 
trợ và tặng quà (máy lọc nước, 
sách/vở/truyện) từ nguồn tiền 
mặt của người lao động SCIC 
ủng hộ tại Trường tiểu học Sanh 
Pài, xã Nậm Lầu, huyện Thuận 
Châu, tỉnh Sơn La với số tiền 
226 triệu đồng; Tổ công đoàn 
CNMT phối hợp cùng Trung tâm 
THVN tại Đà Nẵng, Sở VHTT TP. 
Đà Nẵng và CTCP thủy điện A 

Vương tổ trao tặng quà 60 suất 

quà, trị giá 48 triệu cho các bệnh 

nhi ung thư tại Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Đà Nẵng nhân ngày 

Quốc tế thiếu nhi 1/6. Tổ công 

đoàn CNPN phối hợp với doanh 

nghiệp thành viên tổ chức hoạt 

động khám bệnh, phát thuốc 

miễn phí tại Đồng Nai cho 1.000 

lượt người kèm 01 suất quà 

50.000 đồng. Tổng kinh phí hỗ 

trợ là 85 triệu đồng. Công đoàn 

phối hợp với Đoàn Thanh niên 

SCIC tổ chức phát động quyên 

góp cho chương trình “Tình 

nguyện mùa đông 2018” tại 

Trung tâm Bảo trợ xã hội IV, thị 

trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội với 

tổng giá trị 60 triệu đồng./

Ngày 25/5, tại Trường Mầm non Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, Tổng Công 
ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đã phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang, xã 
Kiểng Phước (huyện Gò Công Đông) tổ chức Lễ bàn giao Trường Mầm non Kiểng Phước. Đến dự có 
ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

SCIC BÀN GIAO TÀI TRỢ TRƯỜNG MẦM NON KIỂNG 
PHƯỚC, HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG, TỈNH TIỀN GIANG

Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tỉnh Tiền Giang cùng đại diện SCIC cắt băng khánh 

thành Trường Mầm non Kiểng Phước
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Chính phủ đặt mục tiêu 
đến năm 2020 hoàn 
thành cơ cấu lại và đổi 

mới doanh nghiệp nhà nước, 
đáp ứng các chuẩn mực quốc 
tế về quản trị doanh nghiệp 
và năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp nhà nước. Tuy 
nhiên, giới chuyên gia cho 
rằng, nếu không tuân theo 
các quy luật thị trường và 
được thực hiện mang tính 
thị trường, mục tiêu này sẽ 
không thể về đích.

Áp cơ chế thị trường đem 
lại hiệu quả

Theo ông Nguyễn Hồng 
Long, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 
Đổi mới và Phát triển doanh 
nghiệp, năm 1980, Việt Nam 
có 12.000 doanh nghiệp nhà 
nước, qua sắp xếp đổi mới 
doanh nghiệp, đến nay chỉ còn 
khoảng 500 doanh nghiệp. Số 

lượng doanh nghiệp nhà nước 
đã giảm mạnh và chỉ còn hiện 
diện tại 11 ngành, lĩnh vực then 
chốt, cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ thiết yếu cho xã hội và quốc 
phòng an ninh.

Song 70 tập đoàn kinh tế và 
tổng công ty nhà nước hiện vẫn 
là bộ phận quan trọng nhất của 
kinh tế nhà nước, đóng góp 27-
28% GDP, 24% tổng cân đối thu 
ngân sách, đồng thời giữ nhiều 
nguồn lực quan trọng như 
79% ngành khai khoáng, 91% 
ngành điện, 80% ngành thông 
tin truyền thông, 57% ngành tài 
chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Là người có thâm niên hơn 
30 năm nghiên cứu về doanh 
nghiệp, TS Nguyễn Đình Cung, 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
Quản lý Kinh tế Trung ương 
(CIEM), cho rằng phải thận trọng 
với việc đưa các tập đoàn kinh 
tế nhà nước trở thành công cụ 

dẫn dắt, chi phối điều tiết nền 
kinh tế. 

Chuyên gia này cho rằng, 
đầu tư của nhà nước là cần thiết 
nhưng đầu tư lớn, dồn nguồn 
lực vào một số ít tập đoàn kinh 
tế có thể rủi ro, khiến hậu quả 
nghiêm trọng khi không thành 
công. Hoặc nếu thiếu cơ chế 
giám sát hiệu quả sẽ tạo sức 
ỳ khi doanh nghiệp nhà nước 
dễ dàng tiếp cận nguồn lực tài 
chính và lợi thế chính sách.

Cũng theo ông Cung, cạnh 
tranh, cơ chế thị trường là nền 
tảng cho các tập đoàn kinh 
tế phát triển. Ông dẫn ví dụ 
điển hình là việc hình thành 
thị trường trong lĩnh vực viễn 
thông, từ chỗ độc quyền, thay 
đổi sang thị trường cạnh tranh, 
nhờ có cạnh tranh mà dịch vụ 
tốt hơn, giá cả rẻ hơn.

“Không chỉ cạnh tranh trong 
nước, các tập đoàn kinh tế phải 

Nếu không tuân theo các quy luật thị trường và được thực hiện mang tính thị trường, mục tiêu 
cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp nhà nước sẽ không thể về đích...

CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC:
ĐỀ CAO TÍNH THỊ TRƯỜNG
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cạnh tranh với các ông lớn trên 
thị trường nước ngoài, hướng 
đến mục tiêu tăng dần thị phần, 
có như vậy mới chứng tỏ năng 
lực của doanh nghiệp”, ông 
Nguyễn Đình Cung chia sẻ.

Đưa ra khuyến nghị áp đặt cơ 
chế thị trường, ông Cung lưu ý 
đến vấn đề quản trị. Cụ thể là áp 
dụng công cụ quản trị và giám 
sát tập đoàn kinh tế theo thông 
lệ và chuẩn mực quốc tế, tái cơ 
cấu toàn diện, đa dạng hóa sở 
hữu tập đoàn kinh tế nhà nước; 
chuyên nghiệp hóa cán bộ quản 
lý (bao gồm cả bộ máy cơ quan 
chủ sở hữu và cán bộ điều hành 
tại doanh nghiệp). Có như vậy 
mới hy vọng xây dựng các tập 
đoàn kinh tế, tổng công ty nhà 
nước mạnh, hoạt động hiệu quả 
trong các ngành, lĩnh vực then 
chốt, là lực lượng vật chất quan 
trọng để nhà nước điều tiết kinh 
tế, ổn định vĩ mô, đảm bảo các 
cân đối lớn, thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội.

Ông Cung cũng đánh giá, 
mô hình hoạt động của SCIC 
khá mang tính thị trường và cần 
được phát huy hơn nữa.

Thực tiễn tại SCIC
Là một doanh nghiệp đặc 

thù do Thủ tướng Chính phủ 
quyết định thành lập, SCIC được 
ra đời với mục tiêu thúc đẩy tiến 
trình cải cách kinh tế nói chung 
và cải cách doanh nghiệp nhà 
nước nói riêng, nâng cao hiệu 
quả sử dụng vốn nhà nước.

Theo ông Lê Song Lai, Phó 
tổng giám đốc SCIC, trong 12 
năm qua, SCIC đã thực hiện có 
hiệu quả nhiệm vụ đại diện chủ 
sở hữu vốn Nhà nước đối với 
các công ty cổ phần sau cổ phần 
hóa. Cơ chế người đại diện phần 
vốn Nhà nước triển khai tại tất 
cả các doanh nghiệp được kết 
hợp chặt chẽ với sự giám sát và 
chỉ đạo trực tiếp của chủ sở hữu 
đã giúp SCIC bảo toàn và phát 

triển phần vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp.

Ông Trần Túc Mã, Tổng giám 
đốc Công ty Cổ phần Traphaco 
cho biết, tại Traphaco, SCIC cử 2 
cán bộ tham gia Hội đồng quản 
trị, cùng với ông là người đại 
diện vốn tại doanh nghiệp, nhờ 
vậy, SCIC bám sát các mục tiêu 
hoạt động của doanh nghiệp, 
cập nhật thông tin mới, tạo sức 
ép và cùng đưa ra các chính 
sách kịp thời để đạt mục tiêu đã 
đề ra. Traphaco có các cổ đông 
tổ chức khác và theo nhận xét 
của ông Mã, cách thức giám 
sát và tham gia quản trị doanh 
nghiệp của SCIC tương tự các 
quỹ đầu tư chứ không phải cơ 
quan hành chính. 

Với bộ máy chuyên nghiệp, 
qui trình đầu tư, thẩm định, 
quản trị khoa học thông qua vai 
trò cổ đông đại diện cho Nhà 
nước, SCIC không đơn thuần 
đóng vai trò quản lý vốn mà 
còn thực hiện chức năng kinh 
doanh vốn, làm cho phần vốn 
Nhà nước tại doanh nghiệp 
không chỉ bảo toàn mà còn gia 
tăng giá trị.

Trong tiến trình tái cơ cấu 
doanh nghiệp nhà nước, SCIC 
được xem là một trong những 
Tổng công ty đi đầu với kết quả 
thoái vốn tại các doanh nghiệp 
trong danh mục Nhà nước 
không cần nắm giữ hoặc chi 
phối đạt hiệu quả cao. 

Cho đến nay, Tổng công ty đã 
thoái vốn tại 995 doanh nghiệp 
(trong đó bán hết 892 doanh 
nghiệp, bán bớt 84 doanh 
nghiệp và bán quyền mua tại 
19 doanh nghiệp), thu về số 
tiền trên 47.000 tỷ đồng, gấp 4,2 
lần so với giá vốn gần 11.100 tỷ 
đồng. Trên thực tế, SCIC là Tổng 
công ty đầu tiên thực hiện việc 
thoái vốn theo quy trình chuyên 
nghiệp, từ định giá đến tổ chức 
đấu giá, khớp lệnh, giao dịch 

ngoài sàn, chào bán cạnh tranh, 
bán cả lô...

Trên khía cạnh đầu tư, Tổng 
công ty cũng đã giải ngân đến 
thời điểm hiện nay là trên 
27.700 tỷ đồng, tập trung vào 
các ngành, lĩnh vực then chốt 
của nền kinh tế, gắn với thị 
trường và đạt hiệu quả khá cao.

Một nhiệm vụ trọng tâm 
khác là tập trung triển khai, 
phối hợp với các Bộ, UBND tỉnh 
chuyển giao quyền đại diện chủ 
sở hữu vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp thuộc đối tượng 
bàn giao về SCIC, đặc biệt là các 
Tập đoàn, Tổng công ty đã có 
quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ bàn giao vốn nhà nước về 
SCIC sau khi hoàn thành cổ 
phần hóa. 

Với các doanh nghiệp nhận 
bàn giao, SCIC tham gia nâng 
cao hiệu quả quản trị doanh 
nghiệp và vai trò cổ đông nhà 
nước tại doanh nghiệp thông 
qua việc áp dụng các chuẩn mực 
và biện pháp quản trị doanh 
nghiệp tiên tiến theo tiêu chuẩn 
quốc tế.

Đề cập đến định hướng của 
SCIC trong thời gian tới, ông Lê 
Song Lai cho biết, tổng công ty 
tiếp tục tập trung vào tái cơ cấu 
và đẩy nhanh tiến độ bán vốn 
nhà nước tại các doanh nghiệp 
mà Nhà nước không cần nắm 
giữ nhằm đưa Tổng công ty 
thực sự trở thành một công cụ, 
kênh truyền vốn nhà nước; thúc 
đẩy quá trình tái cơ cấu doanh 
nghiệp nhà nước để tập trung 
vào những khâu, công đoạn 
then chốt của nền kinh tế; nâng 
cao hiệu quả sử dụng vốn tại 
doanh nghiệp
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Được biết trải qua hơn 30 năm xây dựng và 
phát triển, DOMESCO khẳng định vai trò 
tiên phong của mình: là một trong những 

Công ty Dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam.
Hệ thống sản xuất, kinh doanh và phân phối 

của DOMESCO ngày càng được mở rộng:
- Hệ thống sản xuất gồm 05 nhà máy đạt tiêu 

chuẩn GMP của tổ chức Y tế Thế giới WHO; ISO 
9001, ISO/IEC 17025, ISO 14001, ISO 45001. Hệ 
thống phân phối với hai tổng kho đạt chuẩn thực 
hành tốt bảo quản thuốc (GSP) và 11 chi nhánh 
đều đạt chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc 
(GDP) và xuất khẩu đến 12 thị trường các nước 
thuộc châu Á, châu Phi và châu Mỹ La Tinh.

- Hai đối tác chiến lược là: Tổng Công ty Đầu tư 
và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Tập đoàn 
Dược phẩm Abbott (Hoa Kỳ).

- Doanh thu và lợi nhuận của Công ty không 
ngừng tăng lên theo từng năm, bình quân tăng 
trưởng 15% mỗi năm.

Trong năm 2018, DOMESCO đã vinh dự là một 
trong số các doanh nghiệp sản xuất hàng đầu tại 
Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ trao tặng 
Giải thưởng cao quý – Giải Vàng Chất lượng Quốc 
gia năm 2018. Đây là Giải thưởng khẳng định 
“Chất Lượng Vàng” cho Hệ thống quản lý chất 
lượng các hoạt động sản xuất và Kinh doanh của 

DOMESCO, khẳng định sức mạnh thương hiệu 
DOMESCO trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.            

Nền tảng vững chắc dẫn đến thành công của 
DOMESCO, tạo nên sức sống, giá trị bền vững và 
ưu thế cạnh tranh của thương hiệu DOMESCO 
trên thị trường và sự tin tưởng trong lòng người 
tiêu dùng chính là sự kết hợp hài hòa các yếu tố 
then chốt:

-   Văn hóa doanh nghiệp hơn 30 năm hình 
thành và phát triển;

-   Tiềm năng lớn mạnh về nguồn vốn và nguồn 
nhân lực;

-   Định hướng chiến lược đúng đắn;
-   Hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt 

và tuân thủ;
-   Nghiên cứu phát triển sản phẩm liên tục đổi 

mới.
-   Luôn hài hòa giữa lợi ích của công ty với 

người lao động và nghĩa vụ đóng góp cho cộng 
đồng.

Công ty CP XNK Y tế DOMESCO sẽ ngày càng 
vươn cao, vươn xa và tỏa sáng, xứng danh với Giải 
Vàng Chất lượng Quốc gia.

“Vì chất lượng cuộc sống” là sứ mệnh và cam 
kết của DOMESCO, góp phần mang đến cho cộng 
đồng một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc

 Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu Y tế DOMESCO 

được thành lập vào ngày 

19/5/1989, là doanh nghiệp 

hoạt động trong ngành 

Dược, chuyên nghiên cứu, 

phát triển, sản xuất, tiếp thị 

và kinh doanh, xuất nhập 

khẩu thuốc và thiết bị y tế.

DOMESCO - GIẢI VÀNG
CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2018

Cúp & chứng nhận giải thưởng “Doanh nghiệp có môi trường làm 
việc tốt nhất tại Châu Á 2018”
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Bộ phận Worldpanel 
thuộc Kantar - tổ chức 
hàng đầu thế giới về dữ 

liệu, nghiên cứu và tư vấn - vừa 
công bố báo cáo uy tín “Dấu 
chân thương hiệu 2019” (Brand 
Footprint). Trong đó, Vinamilk 
là thương hiệu được chọn mua 
nhiều nhất trong ngành hàng 
sữa và sản phẩm từ sữa ở cả 
thành thị và nông thôn 7 năm 
liền.

Dẫn đầu 7 năm liền
Bảng xếp hạng Brand 

Footprint được xây dựng dựa 
trên thước đo điểm tiếp cận 
người tiêu dùng (NLD) - tức 
điểm CRP - nhằm đo lường 
hộ gia đình có chọn mua một 
thương hiệu và mức độ thường 
xuyên mua. Thước đo này là đại 
diện xác thực nhất về sự lựa 
chọn của NTD.

Theo đó, điểm CRP của 
Vinamilk dẫn đầu bảng xếp 
hạng và là thương hiệu được 
chọn mua nhiều nhất trong 
ngành hàng sữa và sản phẩm 
từ sữa. Đây là năm thứ 7 liên 
tiếp, Vinamilk dẫn đầu bảng xếp 
hạng này.

Đánh giá về kết quả của 
Vinamilk, báo cáo Brand 
Footprint của Kantar 
Worldpanel nhận xét:”Vinamilk 
tiếp tục dẫn đầu trong bảng 
xếp hạng sản phẩm sữa và sản 
phẩm thay thế sữa được chọn 

mua nhiều nhất là nhờ thương 
hiệu này đã tăng cường đầu 
tư cho truyền thông và tiếp 
thị để khẳng định vị thế, cũng 
như không ngừng đổi mới sản 
phẩm”.

Ngoài ra, sự năng động, sáng 
tạo trong việc đáp ứng nhu cầu 
ngày càng đa dạng của NTD 
cũng góp phần giúp Vinamilk 
duy trì vị trí dẫn đầu thị trường 
sữa trong nhiều năm. Theo một 
báo cáo nghiên cứu thị trường 
khác - thực hiện bởi Nielsen 
Việt Nam, Vinamilk đang dẫn 
đầu thị trường trong nước về cả 
sản lượng lẫn doanh số bán ra 
của cả ngành hàng sữa nước và 
sữa bột trẻ em trong 12 tháng 
liên tiếp (từ tháng 3-2018 đến 
tháng 2-2019).

Nghiên cứu Brand Footprint 
toàn cầu do Kantar thực hiện 
trên 72% dân số thế giới - tổng 
cộng 1 tỉ hộ gia đình tại 49 quốc 
gia ở 5 lục địa, với tổng mức 
đóng góp trong GDP toàn cầu 
là 85%. Kantar nghiên cứu hơn 

21.400 thương hiệu trên toàn 
thế giới ở nhiều lĩnh vực.

Vượt trội so với thương 
hiệu khác

Cũng theo báo cáo Brand 
Footprint, điểm CRP của 
thương hiệu Vinamilk dẫn đầu 
tại cả 2 khu vực là thành thị và 
nông thôn trong ngành hàng 
tiêu dùng nhanh. Trong đó, tại 
khu vực thành thị, Vinamilk có 
điểm CRP cao vượt trội so với 
các thương hiệu khác trong 
bảng xếp hạng. Đặc biệt, đây 
là năm thứ 2 liên tiếp, Vinamilk 
là nhãn hiệu được chọn mua 
nhiều nhất ở cả thành thị và 
nông thôn.

Ông Phan Minh Tiên, Giám 
đốc điều hành Vinamilk, cho 
biết công ty luôn nỗ lực mang 
đến những sản phẩm dinh 
dưỡng chất lượng, theo các xu 
hướng tiên tiến trên thế giới, 
đến mọi người dân Việt Nam. 
Đây cũng chính là cam kết của 
Vinamilk với NTD suốt 43 năm 

VINAMILK LIÊN TỤC GIỮ “NGÔI VƯƠNG”
Hai năm liên tiếp, Vinamilk là 
thương hiệu được người tiêu 
dùng chọn mua nhiều nhất 
trong ngành hàng tiêu dùng 
nhanh

Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua sản phẩm Vinamilk nhờ hệ 
thống phân phối rộng khắp và kênh bán hàng online
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qua. Thực tế, NTD đã sử dụng 
nhiều hơn các sản phẩm dinh 
dưỡng của Vinamilk cho bữa ăn 
nhằm bảo đảm sức khỏe của 
gia đình.

Theo ông Tiên, Vinamilk 
luôn đi đầu trong cải tiến và 

phát triển sản phẩm mới, đáp 
ứng các tiêu chuẩn cao nhất 
của quốc tế. Công ty liên tục 
đưa ra những sản phẩm mới 
theo các xu hướng dinh dưỡng 
tiên tiến trên thế giới, như sữa 
tươi 100% organic, 100% A2, 

sữa công thức trẻ em Vinamilk 
Organic Gold đạt chuẩn châu 
Âu; bộ ba sữa đậu nành hạnh 
nhân, óc chó, đậu đỏ hoặc sản 
phẩm mới dành cho thanh 
thiếu niên như thức uống năng 
lượng Vinamilk Power, My Joy.

Chiến lược phát triển toàn diện
Vinamilk hiện có 13 nhà máy tại Việt Nam, trong đó có 2 siêu nhà máy sữa nước và sữa bột 

có công suất lớn, công nghệ hiện đại, tự động hóa cao. Ngoài ra, công ty còn sở hữu hệ thống 
trang trại được xác nhận đạt tiêu chuẩn GlobalGAP lớn nhất châu Á về số lượng trang trại. Tổng 
đàn bò đang quản lý và khai thác sữa khoảng 130.000 con, sản xuất bình quân 950-1.000 tấn 
sữa tươi nguyên liệu/ngày. Vinamilk vừa khởi công một dự án “resort” bò sữa organic tại Lào 
quy mô 500 ha với 24.000 con.

vốn là 3.077 tỷ đồng, chênh lệch 
bán vốn là 17.034 tỷ đồng, đạt tỷ 
lệ 6,5 lần (cao hơn nhiều lần so 
với mức bình quân chung của 
cả nước giai đoạn 2011-2015 là 
1,48 lần). Công tác bán vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp của SCIC 
đã được thực hiện theo đúng 
quy định của pháp luật, đảm 
bảo công khai, minh bạch, đạt 
được hiệu quả cao, bảo toàn và 
phát triển vốn nhà nước.

Với nguồn vốn điều lệ và 
vốn tích tụ trong quá trình kinh 
doanh, tổng vốn đầu tư đã giải 
ngân của SCIC từ khi thành lập 
đến nay đạt khoảng 27.700 tỷ 
đồng. Thời gian qua, SCIC đã 
chủ động làm việc với một số 
tập đoàn, tổng công ty thuộc 
UBQLVNN để tiếp cận và nghiên 
cứu các cơ hội đầu tư.

Cũng tại buổi làm việc, SCIC 
đã có một số đề xuất, kiến nghị 
để nâng cao hiệu quả hoạt 
động trong thời gian tới như: 
các Bộ/UBND khẩn trương triển 

khai nghiêm túc việc chuyển 
giao cho SCIC quyền đại diện 
chủ sở hữu vốn nhà nước tại 
các doanh nghiệp theo chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ tại 
Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 
17/8/2017, Chỉ thị số 01/CT-TTg 
ngày 05/1/2019;Chính phủ và 
các cơ quan có thẩm quyền 
xem xét, phê duyệt cho phép 
SCIC được áp dụng cơ chế bán 
vốn đặc thù đã được quy định 
tại Nghị định 151/2013/NĐ-CP 
để đẩy nhanh tiến độ bán vốn.

Phát biểu tại buổi làm việc, 
đồng chí Nguyễn Hồng Long 
ghi nhận các vướng mắc cũng 
như những đề xuất, kiến nghị 
của SCIC về việc đẩy mạnh sắp 
xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ 
cấu lại các doanh nghiệp nhà 
nước, đồng thời yêu cầu SCIC 
tiếp tục nghiêm túc thực hiện 
theo đúng kế hoạch đã đề ra, 
trong quá trình thực hiện nếu 
gặp vướng mắc, khó khăn, cần 
chủ động xin ý kiến chỉ đạo từ 

các cơ quan liên quan. Ngoài ra, 
yêu cầu SCIC bổ sung, tổng hợp, 
hoàn chỉnh báo cáo gửi về Ban 
Chỉ đạo đổi mới và Phát triển 
doanh nghiệp để trình Chính 
phủ xem xét, phê duyệt.

Thay mặt lãnh đạo SCIC, Chủ 
tịch HĐTV Nguyễn Đức Chi gửi 
lời cảm ơn đến đoàn công tác 
của Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát 
triển doanh nghiệp đã có những 
chỉ đạo sâu sát và kịp thời đối 
với SCIC, đồng thời mong muốn 
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát 
triển doanh nghiệp, các cơ 
quan liên quan tạo điều kiện, 
hỗ trợ để SCIC thực hiện tốt hơn 
nữa công tác sắp xếp, cổ phần 
hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh 
nghiệp trong thời gian tới.

BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP LÀM VIỆC VỚI SCIC

Tiếp theo trang 2 )
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Năm 2019, ngành Dệt may 
Việt Nam phấn đấu đạt kim 
ngạch xuất khẩu hơn 40 tỷ 
USD (tăng 14-15% so với năm 
2018). Nếu nhìn vào con số 
tăng trưởng, có thể dư luận 
sẽ hoài nghi, nhưng nếu quan 
sát sự chủ động ứng phó, 
tránh những tác động bất lợi 
thì mới thấy mục tiêu đặt ra 
là hoàn toàn có thể thực hiện 
được.

Số liệu của Bộ Công Thương 
cho thấy, từ đầu năm 2019 
đến nay, ngành Dệt may 

đã đạt được những kết quả tích 
cực. So với cùng kỳ năm ngoái, 
ngành Dệt may đã tăng hơn 
12%. Cụ thể, chỉ số sản xuất 
trang phục tăng 8,8%, vải dệt 
từ sợi tự nhiên ước đạt 178,2 
triệu mét vuông, tăng 3,9%; sản 
xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và 
sợi nhân tạo ước đạt 396,6 triệu 
mét vuông, tăng 19,5%; quần 
áo mặc thường ước đạt 1.601,3 
triệu chiếc, tăng 8,7%. Tính đến 
nay, kim ngạch xuất khẩu hàng 
dệt và may mặc ước đạt 9,43 tỷ 
USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Đánh giá về điều này, ông 
Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc 
Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vi-
natex) cho biết, nối tiếp thành 
công năm trước, ngành May 
xuất khẩu đang tăng trưởng 
tương đối tốt. Lý do là trong 
danh mục hàng hóa áp thuế 
của Mỹ với Trung Quốc chưa có 
hàng may mặc, nên khách hàng 
vẫn tiếp tục đặt hàng ở Việt 
Nam và cả Trung Quốc. Hiệu 
ứng tăng trưởng của ngành May 
đang tiếp diễn tích cực, khi hiện 
tại đơn hàng đến với các doanh 
nghiệp may Việt Nam đang ổn 
định theo chiều hướng tăng 
trưởng từ 8% đến 10% so với 
cùng kỳ năm 2018.

Một điều cần nhấn mạnh, đó 
là sự chủ động của các doanh 
nghiệp ngành Dệt may trong 
tìm kiếm thị trường mới. Chuyến 
đi khảo sát thị trường, tìm nhà 

nhập khẩu tại Canada - một 
thành viên của Hiệp định Đối 
tác toàn diện và tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP) - của 
Vinatex và 10 doanh nghiệp lớn 
(trong tháng 5-2019) cho thấy 
quyết tâm gia tăng thị phần tại 
thị trường này của ngành Dệt 
may Việt Nam. “Những cuộc gặp 
gỡ nhà nhập khẩu được diễn ra 
gần như liên tục, rất nhiều nhà 
nhập khẩu có doanh số lên tới 1 
tỷ đô la Canada như Tập đoàn 
VF, Atlantic sportwear, Giant 
Tiger… đã tiếp xúc với doanh 
nghiệp dệt may Việt Nam” - ông 
Lê Tiến Trường thông tin thêm.

Trước đó, Triển lãm quốc tế 
ngành Công nghiệp dệt và may - 
thiết bị và nguyên phụ liệu 2019 
(tháng 4-2019) tại thành phố Hồ 
Chí Minh cũng là cơ hội để do-
anh nghiệp dệt may hợp tác, mở 
rộng thị trường. Với hơn 1.000 
nhà cung ứng quốc tế tham dự 
đến từ 24 quốc gia, triển lãm đã 
giúp các doanh nghiệp có thêm 
thông tin, cơ hội tiếp cận công 
nghệ sản xuất mới nhất để đầu 
tư trực tiếp vào nguyên liệu thô 
và tích cực đáp ứng nhu cầu của 
người mua trong nước và quốc 
tế, góp phần phát triển ngành 
Công nghiệp dệt may Việt Nam.

Ngành Dệt may Việt Nam đã 
được các đối tác đánh giá cao, 

không những về chất lượng, mà 
còn về thời gian thực hiện đơn 
hàng. Ông Cao Hữu Hiếu, Giám 
đốc điều hành Vinatex cho biết, 
các doanh nghiệp dệt may vừa 
và lớn ở Việt Nam ngày càng 
đáp ứng được các tiêu chí từ đối 
tác, như SA (trách nhiệm xã hội), 
Green Label (tiêu chuẩn xanh)…

Tuy nhiên, bên cạnh những 
thuận lợi, không phải ngành Dệt 
may không có thách thức. Đó 
là tình hình căng thẳng thương 
mại gia tăng, ảnh hưởng tới giá 
dịch vụ, cũng như nhu cầu của 
khách hàng. Bên cạnh đó, các 
nước xuất khẩu mạnh cũng coi 
Việt Nam là đối thủ cần kiềm 
chế. Do vậy, để tiếp tục duy trì 
tốc độ tăng trưởng, các doanh 
nghiệp ngành Dệt may cần đổi 
mới bằng các giải pháp cụ thể 
như sở hữu “bộ công cụ cạnh 
tranh” mới gồm: Tập trung đổi 
mới công nghệ, tiết kiệm năng 
lượng, xanh hóa sản xuất, nâng 
cao năng suất yếu tố tổng hợp 
thông qua nhiều giải pháp, 
trong đó có năng suất lao động 
cá nhân bằng tự động hóa. 
Cùng với đó là liên kết các do-
anh nghiệp với nhau qua hệ 
thống sử dụng chung thông tin, 
trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn 
để tạo thế mạnh trong lộ trình 
cạnh tranh

NGÀNH DỆT MAY NỖ LỰC TÌM THỊ TRƯỜNG MỚI

Từ đầu năm 2019 đến nay, ngành Dệt may đã đạt được
những kết quả tích cực
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Năm 2018 hoạt động của SCIC 
có nhiều thay đổi để phù hợp với 
quy định mới của pháp luật thì 
sáu tháng đầu năm 2019, văn 
bản pháp luật mới tác động tới 
SCIC gồm: (i) Chỉ thị 01/CT-TTg 
ngày 05/01/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường 
công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công 
tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, 
cổ phần hóa và thoái vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp nhà nước 
và doanh nghiệp có vốn nhà 
nước; (ii) Nghị định số 10/2019/
NĐ-CP ngày 30/01/2019 của 
Chính phủ về thực hiện quyền, 
trách nhiệm của đại diện chủ 
sở hữu nhà nước; (iii) Thông tư 
21/2019/TT-BTC ngày 11/4/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 
bán cổ phần lần đầu và chuyển 
nhượng vốn nhà nước theo 
phương thức dựng sổ.

1. Về Chỉ thị 01/CT-TTg
Ngày 05/01/2019, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 
01/CT-TTg về việc tăng cường 
công tác chỉ đạo, đẩy mạnh 
công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi 
mới, cổ phần hóa và thoái vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp nhà 
nước và doanh nghiệp có vốn 
nhà nước. Theo đó, cùng với 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, các tập 
đoàn kinh tế, tổng công ty nhà 
nước, doanh nghiệp nhà nước, 
SCIC thực hiện tăng cường đẩy 
mạnh công tác cơ cấu lại, sắp 
xếp, đổi mới, cổ phần hóa và 
thoái vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp nhà nước và doanh 
nghiệp có vốn nhà nước, đáp 
ứng các yêu cầu sau:

- Quán triệt sâu sắc các 
quan điểm, mục tiêu, nhiệm 
vụ, giải pháp về tiếp tục cơ cấu 
lại, đổi mới và nâng cao hiệu 
quả doanh nghiệp nhà nước 
theo Nghị quyết số 12-NQ/TW 
ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội 
nghị lần thứ năm Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa 
XII và Nghị quyết số 60/2018/
QH14 ngày 15 tháng 6 năm 

2018 của Quốc hội khóa XIV để 
nhận thức đúng, đầy đủ theo 
nguyên tắc thị trường, tuân 
thủ pháp luật đảm bảo công 
khai, minh bạch, kiên quyết 
đẩy lùi các hạn chế, tiêu cực 
làm chậm quá trình cổ phần 
hóa, thoái vốn.

- SCIC cùng với các Bộ, 
ngành, địa phương, tập đoàn, 
tổng công ty, doanh nghiệp 
nhà nước, người đại diện phần 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
xây dựng lộ trình, thời gian cụ 
thể để triển khai việc thoái vốn 
tại doanh nghiệp theo Quyết 
định số 1232/QĐ-TTg ngày 
17 tháng 8 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính phủ.

-  Rà soát, điều chỉnh lại danh 
sách các đơn vị thực hiện cổ 
phần hóa, thoái vốn giai đoạn 
2018 - 2020, đảm bảo khả năng 
thực hiện. Rà soát các đơn vị 
thoái vốn chưa thực hiện được 
trong giai đoạn 2016 - 2018 để 
chuyển giao sang SCIC để thực 
hiện thoái vốn trong giai đoạn 
2019 - 2020.

- SCIC thực hiện tiếp nhận 
các doanh nghiệp được chuyển 
giao từ Ủy ban quản lý vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp.

- Xác định rõ trách nhiệm 
cá nhân, tổ chức trong việc 
để chậm trễ trong công tác 
cổ phần hóa, thoái vốn, đăng 
ký giao dịch, niêm yết trên thị 
trường chứng khoán, quyết 
toán cổ phần hóa và nộp tiền 
kịp thời, đầy đủ về Quỹ; việc 
chấp hành kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, chấp hành các 
quy định về cổ phần hóa, thoái 
vốn, cơ cấu lại và hiệu quả hoạt 
động của DNNN; có chế tài 
đủ mạnh, xử lý nghiêm các vi 
phạm, không để tái diễn.

Để thực hiện tốt mục tiêu, 
yêu cầu nêu trên, SCIC tập 
trung chỉ đạo và triển khai tốt 
các nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu sau:

1. Chỉ đạo người đại diện 
phần vốn nhà nước đôn đốc 
các doanh nghiệp đã cổ phần 
hóa:

- Thực hiện nghiêm việc 

đăng ký giao dịch, niêm yết 
trên thị trường chứng khoán 
theo quy định của pháp luật.

- Đối với các doanh nghiệp 
đã cổ phần hóa và chuyển sang 
hoạt động dưới hình thức công 
ty cổ phần, đề nghị thực hiện 
quyết toán cổ phần hóa; xác 
định số phải nộp/tạm nộp và 
thực hiện nộp về Quỹ trước 
ngày 31 tháng 12 năm 2018, 
trường hợp không đảm bảo 
thời gian thì phải báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ giải trình rõ 
nguyên nhân và chịu trách 
nhiệm về sự chậm trễ này.

- Thực hiện bàn giao các 
doanh nghiệp thuộc diện phải 
bàn giao quyền đại diện chủ sở 
hữu vốn nhà nước về SCIC theo 
đúng quy định hiện hành. Đối 
với các doanh nghiệp thuộc 
danh mục bàn giao theo Quyết 
định số 1232/QĐ-TTg ngày 
17 tháng 8 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính phủ, cơ quan đại 
diện chủ sở hữu có trách nhiệm 
điều chỉnh lại tiến độ bàn giao 
để đảm bảo hoàn thành bàn 
giao về SCIC chậm nhất là ngày 
31 tháng 3 năm 2019.

2. Về đổi mới công tác quản 
trị, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả, năng lực cạnh tranh của 
DNNN:

a) Hội đồng thành viên, Chủ 
tịch, Ban lãnh đạo SCIC chịu 
trách nhiệm thực hiện các 
nhiệm vụ sau trong năm 2019:

- Sửa đổi, bổ sung hoặc xây 
dựng ban hành các định mức 
kinh tế - kỹ thuật đối với các 
hoạt động của doanh nghiệp 
làm cơ sở để quản lý, kiểm tra, 
giám sát doanh nghiệp.

- Rà soát, xác định nhiệm 
vụ, tập trung vào kinh doanh 
những ngành nghề kinh doanh 
chính và những ngành liên 
quan phục vụ trực tiếp ngành, 
nghề kinh doanh chính. Thực 
hiện đăng ký lại ngành nghề 
kinh doanh nếu cần thiết, đảm 
bảo điều kiện thuận lợi cho các 
nhà đầu tư tham gia khi thoái 
vốn.

- Xây dựng phương án tổ 
chức sản xuất kinh doanh, 

PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT QUAN 
TRỌNG TÁC ĐỘNG TỚI SCIC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019



Bản tin Người Đại diện - số 95 | Tháng 5/2019 | www.scic.vn12

triển khai cơ cấu lại các doanh 
nghiệp thành viên để thực hiện 
chuyên môn hóa, phân công, 
hợp tác, không đầu tư dàn trải, 
phân tán nguồn lực.

- Tiếp tục đổi mới quản trị 
doanh nghiệp trên tất cả các 
mặt phù hợp với chuẩn mực 
quốc tế nhằm nâng cao tính 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
trong sản xuất, kinh doanh, 
chú trọng nâng cao hiệu quả 
sử dụng vốn, sức cạnh tranh 
và phát triển bền vững. Hoàn 
thiện cơ chế kiểm soát, kiểm 
toán nội bộ.

- Kiện toàn bộ máy quản lý, 
tăng cường đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ cán bộ quản 
lý doanh nghiệp đáp ứng yêu 
cầu quản trị trong cơ chế thị 
trường. Bố trí cán bộ lãnh đạo, 
quản lý và người đại diện phần 
vốn nhà nước đủ phẩm chất 
đạo đức, năng lực chuyên môn 
để làm tốt vai trò đại diện chủ 
sở hữu nhà nước tạidoanh 
nghiệp.

- Sắp xếp lại, nâng cao chất 
lượng lao động trong doanh 
nghiệp; trọng tâm là đội ngũ 
lao động kỹ thuật với số lượng 
hợp lý, cơ cấu ngành nghề và 
bậc thợ tối ưu đối với từng 
công nghệ, dây chuyền, công 
đoạn, công việc, trên cơ sở đó 
nâng cao năng suất của từng 
người lao động và năng suất 
lao động tổng hợp của doanh 
nghiệp.

- SCIC phải tổ chức giám sát, 
kiểm tra thường xuyên, thanh 
tra định kỳ việc chấp hành 
pháp luật, thực hiện mục tiêu, 
chiến lược, kế hoạch, nhiệm vụ 
được giao, đánh giá hiệu quả 
hoạt động của công ty con, cán 
bộ quản lý; kịp thời chấn chỉnh 
sai phạm. 

- Thực hiện công khai, minh 
bạch trong đầu tư, quản lý tài 
chính, mua sắm, phân phối thu 
nhập, công tác cán bộ; trong 
ký kết và thực hiện các hợp 
đồng với những người có liên 
quan đến người quản lý doanh 
nghiệp theo quy định của pháp 
luật.

b) SCIC phải đi đầu trong 
đổi mới, áp dụng công nghệ và 
phương thức kinh doanh mới 
theo hướng thông minh hơn, 
nhanh hơn, hiệu quả hơn (như 
kinh tế chia sẻ, thương mại 

điện tử, thanh toán điện tử...) 
đáp ứng yêu cầu đổi mới công 
nghệ, mô hình quản lý, quản 
trị trong kỷ nguyên số và cách 
mạng công nghiệp 4.0.

3. Tăng cường kiểm tra, 
thanh tra, giám sát, kiểm toán, 
không để xảy ra thất thoát 
vốn, tài sản nhà nước trong 
quá trình sắp xếp, cổ phần 
hóa, thoái vốn và quản lý, sử 
dụng vốn nhà nước. Bổ sung 
nội dung kiểm tra, thanh tra 
trách nhiệm người đứng đầu 
đơn vị trong việc chấp hành 
kỷ luật hành chính khi thực 
hiện kế hoạch cổ phần hóa và 
thoái vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp; trách nhiệm trong việc 
tổ chức, hoàn thành kế hoạch 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
hàng năm. 

4. SCIC định kỳ công bố 
công khai thông tin về cổ phần 
hóa, thoái vốn doanh nghiệp 
nhà nước làm cơ sở để theo 
dõi, đánh giá tiến độ cổ phần 
hóa, thoái vốn, kịp thời tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình thực hiện.

Đứng trước yêu cầu của Chỉ 
thị 01/CT-TTg, toàn thể Ban 
Lãnh đạo và cán bộ nhân viên 
SCIC đang ra sức thực hiện các 
hoạt động của SCIC đảm bảo 
phù hợp với quy định pháp 
luật, chủ trương đề ra cũng 
như đảm bảo tính hiệu quả 
cao. 

2. Về Nghị định 10/2019/
NĐ-CP

Ngày 30/01/2019, Chính phủ 
ban hành Nghị định 10/2019/
NĐ-CP về thực hiện quyền, 
trách nhiệm của chủ sở hữu 
nhà nước. Theo đó, SCIC thực 
hiện quyền đại diện chủ sở hữu 
nhà nước tại các doanh nghiệp 
được chuyển giao từ các Bộ, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo 
quy định của pháp luật. 

- Nghị định quy định đối 
với doanh nghiệp do Nhà 
nước nắm giữ 100% vốn điều 
lệ, SCIC thực hiện quyền và 
trách nhiệm về việc thành 
lập; tổ chức lại, chuyển đổi sở 
hữu, giải thể, phá sản, chuyển 
giao; về điều lệ, chiến lược, kế 
hoạch; về quản lý cán bộ; về 
hoạt động tài chính, đầu tư; về 
giám sát, kiểm tra và đánh giá 
hoạt động.

- Đối với công ty cổ phần, 
công ty trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trở lên, SCIC 
phải chịu trách nhiệm về hiệu 
quả sử dụng, bảo toàn, phát 
triển vốn nhà nước được giao 
quản lý. SCIC thực hiện quyền 
và trách nhiệm của cơ quan 
đại diện chủ sở hữu thông qua 
người đại diện phần vốn nhà 
nước bằng các quyền về việc 
cử, bãi nhiệm, miễn nhiệm, 
khen thưởng, kỷ luật, tiền 
lương, phụ cấp trách nhiệm, 
tiền thưởng và các quyền lợi 
khác. SCIC phải có ý kiến kịp 
thời bằng văn bản đối với các 
vấn đề thuộc trách nhiệm của 
người đại diện phải báo cáo, xin 
ý kiến. Mức độ tham gia ý kiến 
đối với các vấn đề tại doanh 
nghiệp của SCIC có sự khác 
nhau dựa vào tỷ lệ vốn điều lệ 
mà nhà nước nắm giữ từ 36% 
trở lên hay tỷ lệ khác nhỏ hơn. 
Cụ thể là: người đại diện phần 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
do Nhà nước nắm giữ từ 36% 
vốn điều lệ trở lên báo cáo, xin 
ý kiến SCIC trước khi tham gia 
ý kiến, biểu quyết, quyết định 
tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc 
họp của Hội đồng quản trị, 
Hội đồng thành viên theo quy 
định của pháp luật và Điều lệ 
của doanh nghiệp về các vấn 
đề sau đây: Mục tiêu, nhiệm 
vụ và ngành, nghề kinh doanh; 
tổ chức lại, giải thể và yêu cầu 
phá sản doanh nghiệp; Điều lệ, 
sửa đổi và bổ sung điều lệ của 
doanh nghiệp; Việc tăng hoặc 
giảm vốn điều lệ; thời điểm và 
phương thức huy động vốn; 
loại cổ phần và tổng số cổ phần 
của từng loại được quyền chào 
bán; việc mua lại trên 10% tổng 
số cổ phần đã bán của mỗi 
loại; Việc đề cử để bầu, kiến 
nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, 
khen thưởng, xử lý vi phạm 
của thành viên Hội đồng quản 
trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, 
Chủ tịch Hội đồng thành viên, 
thành viên Ban kiểm soát. Đề 
cử để bổ nhiệm, kiến nghị miễn 
nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt 
hợp đồng với Tổng giám đốc 
(Giám đốc) doanh nghiệp. Thù 
lao, tiền lương, tiền thưởng 
và lợi ích khác của thành viên 
Hội đồng quản trị, thành viên 
Hội đồng thành viên, thành 
viên Ban kiểm soát, Tổng giám 
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đốc (Giám đốc) doanh nghiệp; 
số lượng thành viên Hội đồng 
quản trị, thành viên Ban kiểm 
soát, Phó Tổng giám đốc (Phó 
giám đốc) doanh nghiệp; Chiến 
lược, kế hoạch sản xuất kinh 
doanh và kế hoạch đầu tư phát 
triển; Chủ trương góp vốn, 
nắm giữ, tăng, giảm vốn của 
doanh nghiệp tại công ty con; 
thành lập, tổ chức lại, giải thể 
chi nhánh, văn phòng đại diện; 
việc tiếp nhận doanh nghiệp 
tự nguyện tham gia làm công 
ty con, công ty liên kết; Chủ 
trương mua, bán tài sản và 
hợp đồng vay, cho vay có giá 
trị bằng hoặc lớn hơn 50% 
vốn điều lệ của doanh nghiệp 
hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn 
quy định tại Điều lệ của doanh 
nghiệp; chủ trương vay nợ 
nước ngoài của doanh nghiệp; 
Báo cáo tài chính, phân phối lợi 
nhuận, trích lập và sử dụng các 
quỹ, mức cổ tức hằng năm; Chế 
độ tuyển dụng; chế độ thù lao, 
tiền lương, tiền thưởng của 
doanh nghiệp; Các vấn đề khác 
theo quy định Quy chế hoạt 
động của người đại diện phần 
vốn nhà nước do cơ quan đại 
diện chủ sở hữu ban hành và 
không trái với quy định tại Điều 
48 Luật quản lý, sử dụng vốn 
nhà nước đầu tư vào sản xuất, 
kinh doanh tại doanh nghiệp 
và quy định của pháp luật có 
liên quan. Đối với các doanh 
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 
dưới 36% vốn điều lệ thì các 
vấn đề mà người đại diện phần 
vốn nhà nước phải báo cáo, 
xin ý kiến SCIC trước khi tham 
gia ý kiến, biểu quyết, quyết 
định tại doanh nghiệp do Nhà 
nước nắm giữ dưới 36% vốn 
điều lệ (nếu có) không trái với 
quy định tại Điều 48 Luật quản 
lý, sử dụng vốn nhà nước đầu 
tư vào sản xuất, kinh doanh 
tại doanh nghiệp, Điều lệ của 
doanh nghiệp và quy định của 
pháp luật có liên quan.

Đồng thời, SCIC phải thực 
hiện giám sát, đánh giá người 
đại diện phần vốn nhà nước 
theo thẩm quyền, trình tự, thủ 
tục theo quy định của pháp 
luật về quản lý, sử dụng vốn 
nhà nước đầu tư vào sản xuất 
kinh doanh tại doanh nghiệp 
và quy định của Chính phủ về 
giám sát đầu tư vốn nhà nước 

vào doanh nghiệp, giám sát tài 
chính, đánh giá hiệu quả hoạt 
động và công khai thông tin 
tài chính của doanh nghiệp do 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ và doanh nghiệp có vốn 
nhà nước. 

Dựa trên những quy định 
tại Nghị định này và các văn 
bản pháp luật khác, ngày 
17/5/2019, Hội đồng thành viên 
SCIC đã ban hành Quyết định 
số 42/QĐ-ĐTKDV.HĐTV về 
việc ban hành Quy chế Người 
đại diện phần vốn của SCIC tại 
doanh nghiệp. Quy chế Người 
đại diện phần vốn của SCIC 
là cơ sở giúp SCIC thực hiện 
quyền và trách nhiệm của mình 
đồng thời là cơ sở để Người đại 
diện phần vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp có căn cứ bám 
sát, triển khai, thực thi. 

3. Về Thông tư 21/2019/
TT-BTC

Điều 7 khoản 2 điểm d Nghị 
định 126/2017/NĐ-CP ngày 
16/11/2017 của Chính phủ về 
chuyển doanh nghiệp nhà 
nước và công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên do 
doanh nghiệp nhà nước đầu tư 
100% vốn điều lệ thành công 
ty cổ phần và Điều 1 khoản 
13 Nghị định 32/2018/NĐ-
CP ngày 08/3/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 91/2015/
NĐ-CP ngày 13/10/2015 của 
Chính phủ về đầu tư vốn nhà 
nước vào doanh nghiệp và 
quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
tại doanh nghiệp đã đề cập tới 
phương thức dựng sổ. Nghị 
định 32/2018/NĐ-CP  quy định 
cơ quan đại diện chủ sở hữu 
có thể áp dụng phương pháp 
dựng sổ để chuyển nhượng 
vốn theo quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ. Việc áp dụng 
phương pháp dựng sổ chuyển 
nhượng vốn phải đánh giá 
được hiệu quả so với phương 
án chuyển nhượng vốn theo 
hình thức đấu giá công khai 
hoặc khi giao dịch trên sàn. 

Tuy nhiên, Thông tư 
21/2019/TT-BTC ra đời ngày 
11/4/2019 mới hướng dẫn cụ 
thể việc bán cổ phần lần đầu 
và chuyển nhượng vốn nhà 
nước theo phương thức dựng 
sổ. Theo đó, bán cổ phần theo 

phương thức dựng sổ là hình 
thức bán cổ phần của doanh 
nghiệp công khai cho các đối 
tượng có sự cạnh tranh về giá 
trên cơ sở tham khảo nhu cầu 
của thị trường. Thông tư quy 
định về việc bán cổ phần lần 
đầu theo phương thức dựng 
sổ và chuyển nhượng vốn nhà 
nước theo phương thức dựng 
sổ. Xét phạm vi điều chỉnh, đối 
tượng áp dụng của Thông tư 
và chức năng, nhiệm vụ của 
SCIC thì SCIC chỉ thực hiện việc 
chuyển nhượng vốn nhà nước 
theo phương thức dựng sổ. 

Thông tư 21/2019/TT-BTC ra 
đời đã hướng dẫn cụ thể cách 
thức thực hiện một phương 
thức bán cổ phần mới mà SCIC 
phải tuân theo. Nhờ đó, các 
quy định nội bộ của SCIC cũng 
được hoàn thiện đầy đủ và rõ 
ràng hơn. 

Thực hiện Thông tư 21/2019/
TT-BTC, Hội đồng thành viên 
SCIC đã ban hành Quyết định 
số 36/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 
26/4/2019 về việc ban hành 
Quy chế bán cổ phần của SCIC 
tại doanh nghiệp đã quy định 
phương thức dựng sổ là một 
trong những phương thức 
bán cổ phần tại doanh nghiệp. 
Trong quá trình thực hiện bán 
cổ phần theo phương thức này, 
SCIC sẽ thực hiện theo hướng 
dẫn đã được nêu cụ thể tại 
Thông tư 21/2019/TT-BTC. 

Như vậy, có thể nói, sáu 
tháng đầu năm 2019, SCIC tiếp 
tục cập nhật, hoàn thiện khung 
pháp lý nội bộ của SCIC để phù 
hợp với quy định mới của pháp 
luật nhằm hoàn thành nhiệm 
vụ được giao./.
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Quản trị doanh nghiệp

Từ khi thành lập đến nay, 
trải qua gần 07 năm hoạt 
động, CNMT đã có nhiều 
đóng góp vào sự phát 

triển chung của Tổng công ty, 
đặc biệt là trong công tác tiếp 
nhận, chuyển giao quyền đại 
diện chủ sở hữu nhà nước từ 
địa phương về SCIC. Tính đến 
tháng 6/2019, CNMT đã tiếp 
nhận được 22 doanh nghiệp, 
với tổng số vốn tiếp nhận là 862 
tỷ đồng, trung bình tiếp nhận 4 
doanh nghiệp/năm, trong đó số 
doanh nghiệp tiếp nhận nhiều 
nhất/năm là 7 doanh nghiệp 
(năm 2017), số vốn tiếp nhận tại 
01 doanh nghiệp nhiều nhất là 

315 tỷ đồng (tháng 6/2019).  
Để đạt được những kết quả 

trên là nhờ Chính phủ đã ban 
hành nhiều cơ chế chính sách 
nhằm đẩy mạnh triển khai tái 
cơ cấu, cổ phần hóa và thoái 
vốn nhà nước tại các doanh 
nghiệp (Nghị định 147/2017/
NĐ-CP, Quyết định số 1232/QĐ-
TTg..);sự hợp tác, phối hợp chăt 
chẽ của các địa phương và SCIC; 
sự quan tâm và chỉ đạo sát sao 
của Tổng công ty và đặc biệt là 
sự đồng lòng, nỗ lực của toàn 
thể CBNV CNMT. 

Hiện nay, công tác tiếp nhận 
quyền đại diện chủ sở hữu vốn 
nhà nước tại các doanh nghiệp 

từ các Bộ, ngành và địa phương 
vẫn đang gặp rất nhiều khó 
khăn.

Thứ nhất, các quy định pháp 
luật về công tác bàn giao tiếp 
nhận tuy đã ban hành nhưng 
chưa quy định các chế tài đủ 
mạnh và việc phân định rõ chức 
năng, vai trò của đại diện chủ sở 
hữu vốn nhà nước tại các doanh 
nghiệp cũng chưa được nhất 
quán. Trong thời gian qua, mặc 
dù Chính phủ đã ban hành Nghị 
định về chức năng, nhiệm vụ và 
cơ chế hoạt động của SCIC; Bộ 
Tài chính đã ban hành Thông 
tư về chuyển giao quyền đại 
diện chủ sở hữu vốn nhà nước 

NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG 
CÔNG TÁC BÀN GIAO, TIẾP NHẬN

DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Chi nhánh miền Trung (“CNMT”) được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 
01/8/2012 của Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC với các nhiệm vụ chức năng chính là tiếp 
nhận, chuyển giao doanh nghiệp; thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn của SCIC tại doanh 
nghiệp; quản trị vốn đầu tư tại DN;tìm kiếm nghiên cứu đánh giá thẩm định cơ hội đầu tư và 
các nhiệm vụ khác liên quan. Phạm vi hoạt động của CNMT gồm 16 tỉnh, thành phố miền Trung 
và Tây Nguyên, từ Quảng Bình đến Bình Thuận.

(Hình ảnh lễ khai trương Chi nhánh miền Trung)
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Quản trị doanh nghiệp

tại các doanh nghiệp về SCIC; 
Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài 
chính đã ban hành nhiều văn 
bản chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, 
ngành, UBND các tỉnh/thành 
phố chuyển giao quyền đại diện 
chủ sở hữu vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp về SCIC nhưng 
thực tế triển khai thực hiện vẫn 
gặp phải nhiều khó khăn, trở 
ngại và kết quả hạn chế. 

Thứ hai, công tác phối hợp 
giữa địa phương và SCIC chưa 
chặt chẽ, đây cũng là khó khăn 
lớn nhất trong công tác tiếp 
nhận.

 Một số địa phương còn chưa 
chủ động trong việc cung cấp 
hồ sơ bàn giao doanh nghiệp 
cho SCIC, hoặc cung cấp thiếu 
hồ sơ, hồ sơ bị thất lạc dẫn đến 
khó khăn trong việc thẩm định, 
có doanh nghiệp nhiều năm 
vẫn chưa thể bàn giao được 
do cổ phần hóa từ lúc thí điểm, 
hồ sơ thiếu so với quy định tại 
Thông tư 83/2018/TT-BTC ngày 
30/8/2018 của Bộ Tài chính. 
Ngoài ra, có nhiều lý do khác 
như doanh nghiệp công ích, 
doanh nghiệp đang trong quá 
trình thực hiện tái cơ cấu, doanh 
nghiệp đang trong giai đoạn cổ 
phần hóa,… dẫn đến việc chậm 
trễ trong công tác bàn giao và 
tiếp nhận doanh nghiệp. 

Thứ ba, khó khăn trong việc 
xử lý các tồn tại về tài chính của 
doanh nghiệp trong danh mục 
tiếp nhận. Mặc dù đã có quy 
định trách nhiệm các Bộ, UBND 
cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với 
SCIC và doanh nghiệp thực hiện 
xử lý các tồn tại về tài chính của 
doanh nghiệp (Thông tư 83), 
tuy nhiên về phía SCIC cũng có 
phần e dè trong việc nhận các 
doanh nghiệp có các vướng mắc 
tồn tại tài chính bởi đa phần các 
vướng mắc này chủ yếu rơi vào 
thời điểm cổ phần hóa như tồn 
tại trong khâu quyết toán vốn, 
vướng mắc trong xử lý ưu đãi 
đầu tư,… những công việc mà 
chỉ địa phương mới xử lý được, 
còn SCIC thì quyền hạn phần 
nào đã bị giới hạn với tư cách là 
cổ đông.

Để khắc phục những khó 

khăn trên và để phấn đấu hoàn 
thành chỉ tiêu tiếp nhận DN 
theo kế hoạch kinh doanh được 
Tổng công ty giao, Lãnh đạo 
CNMT và các anh em chuyên 
viên đã thường xuyên trao đổi, 
nghiên cứu, đề ra các giải pháp 
phù hợp để triển khai tiếp nhận 
doanh nghiệp trong danh mục 
kế hoạch, cụ thể là:

Thứ nhất, chủ động liên hệ 
làm việc với Sở Tài chính và 
người đại diện vốn nhà nước tại 
các DN thuộc diện và/hoặc trong 
danh sách chuyển giao SCIC để 
trao đổi, tư vấn, hỗ trợ cùng rà 
soát và thống nhất giải pháp, lộ 
trình xử lý các khó khăn, vướng 
mắc nhằm bổ sung, sớm hoàn 
thiện các hồ sơ, tài liệu bàn giao 
theo quy định; tiến hành rà soát 
về kết quả kinh doanh, tình hình 
tài chính, các tồn tại tài chính 
phát sinh trước thời điểm cổ 
phần hóa và từ khi CTCP đăng 
ký kinh doanh lần đầu đến thời 
điểm bàn giao về SCIC, kể cả 
tình hình thu nộp các khoản thu 
từ CPH, cổ tức vốn nhà nước, lãi 
chậm nộp phát sinh trước bán 
giao về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và 
PTDN theo quy định để thống 
nhất số liệu, hồ sơ bàn giao và 
dự thảo biên bản, phương thức, 
thời điểm bàn giao để trình 
Lãnh đạo bên giao và bên nhận 
nhằm sớm hoàn thành công tác 
bàn giao doanh nghiệp về SCIC 
đúng quy định của pháp luật và 
tiến độ kế hoạch của SCIC.

Thứ hai, liên hệ và làm việc 
với NĐD vốn nhà nước tại do-
anh nghiệp, HĐQT, Ban kiểm 
soát, Ban điều hành của do-
anh nghiệp và các cổ đông lớn 
(nếu có) nhằm nắm bắt thêm 
các thông tin về cơ cấu cổ đông 
và bộ máy quản trị, điều hành, 
tình hình hoạt động và hiệu quả 
sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp, các tiềm năng, lợi thế, 
tồn tại, khó khăn của doanh 
nghiệp để đối chiếu, làm rõ tính 
xác thực về các hồ sơ, tài liệu 
bàn giao cũng như chuẩn bị đề 
xuất các phương án, giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả quản 
trị vốn đầu tư của SCIC sau khi 
bàn giao và tính khả thi của việc 

thoái vốn của SCIC tại doanh 
nghiệp. 

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ, 
kịp thời với các Ban chức năng 
của Tổng công ty như Ban 
KHTH, TCKT, QLRR, Pháp chế, 
TCCB trong việc rà soát hồ sơ, 
tài liệu, số liệu tài chính và vốn 
bàn giao từ các doanh nghiệp 
để trình lãnh đạo Tổng công 
ty xem xét phê duyệt công tác 
tiếp nhận doanh nghiệp, cũng 
như việc xác định lại giá trị vốn 
tiếp nhận, tái cơ cấu NĐD, tái cơ 
cấu hoạt động DN (đối với DN 
kinh doanh kém hiệu quả, diện 
GSĐB), tư vấn hỗ trợ DN hoàn 
thiện hệ thống thể chế quản trị 
nội bộ sau bàn giao theo quy 
chế quản trị vốn đầu tư SCIC tại 
CTCP. 

CNMT đã và đang thực hiện 
đồng bộ những giải pháp trên, 
do vậy mà CNMT đã tạo được 
mối quan hệ tốt và có khả năng 
triển khai thuận lợi công tác tiếp 
nhận DN năm 2019 và các năm 
tiếp theo trên các địa bàn được 
phân công quản lý, đặc biệt là 
tại các tỉnh Quảng Ngãi, Lâm 
Đồng, Quảng Trị,…

Việc đẩy nhanh chuyển giao 
vốn nhà nước có ý nghĩa rất 
quan trọng thể hiện sự quyết 
tâm chung của các Bộ ngành địa 
phương, SCIC và doanh nghiệp 
trong việc thực hiện mục tiêu 
của chính phủ về tái cấu trúc 
doanh nghiệp. Sau khi bàn giao 
về SCIC, với vai trò là cổ đông, 
doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tối 
đa từ các lợi thế của SCIC trong 
quản trị doanh nghiệp,được 
chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm 
và kết nối doanh nghiệp nhằm 
hỗ trợ cho người đại diện vốn 
và các doanh nghiệp nâng cao 
hiệu quả quản trị và gia tăng 
năng lực cạnh tranh./.
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