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Thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị TW 3, Hội nghị TW 9 của 
Ban chấp hành Trung ương 
Đảng khoá IX và Nghị quyết Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ X, 
với mục tiêu đổi mới phương 
thức quản lý vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết 
định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 
20/6/2005 về thành lập Tổng 
công ty Đầu tư và kinh doanh 
vốn nhà nước (SCIC), với vai trò 
là tổ chức kinh tế đặc biệt của 
Chính phủ, được thành lập để 
đáp ứng yêu cầu khách quan 
của quá trình sắp xếp, đổi mới 
và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước (DNNN). Với 
chức năng quản lý, đầu tư và 
kinh doanh vốn nhà nước, sự 
ra đời của SCIC nằm trong tiến 
trình cải cách kinh tế nói chung 
và cải cách doanh nghiệp nhà 
nước nói riêng nhằm nâng 
cao hiệu quả sử dụng vốn 
nhà nước. SCIC là đại diện chủ 
sở hữu vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp, thực  hiện đầu 
tư vào các ngành, lĩnh vực quan 
trọng của nền kinh tế nhằm 
tăng cường vai trò chủ đạo của 
kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn 
trọng những  nguyên tắc thị 
trường. Năm 2010, trên cơ sở 
đánh giá kết quả đạt được và 
những khó khăn vướng mắc đối 
với mô hình SCIC, Ban Cán sự 

Đảng Chính phủ đã báo cáo và 
được Bộ Chính trị phê duyệt Đề 
án “Tiếp tục củng cố, phát huy 
vai trò của SCIC” tại Kết luận số 
78-KL/TW ngày 26/7/2010. 

Sau 14 năm ra đời và phát 
triển, mặc dù trong bối cảnh 
nền kinh tế thế giới và trong 
nước có nhiều biến động phức 
tạp, song tập thể Lãnh đạo, cán 
bộ, đảng viên, người lao động 
của SCIC đã đoàn kết, thống 
nhất, nỗ lực cố gắng trong mọi 
lĩnh vực hoạt động, vượt qua 
nhiều khó khăn, thách thức  
hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
Đảng, Nhà nước giao, trong đó 
nổi bật nhất là: 

Đã hình thành 1 tổ chức kinh 
tế đặc thù hoạt động dưới mô 
hình 1 tổng công ty của Chính 
phủ để triển khai một trong 
những chủ trương quan trọng 
của Đảng về đổi mới phương 
thức quản lý vốn nhà nước, 
chuyển từ cơ chế hành chính 
sang phương thức đầu tư, kinh 
doanh vốn tiên tiến, góp phần 
đẩy nhanh tiến trình sắp xếp, 
đổi mới, nâng cao hiệu quả của 
DNNN. Kết quả hoạt động của 
Tổng công ty tiếp tục khẳng 
định chủ trương lớn, đúng đắn 
của Đảng và Nhà nước về đổi 
mới phương thức quản lý vốn 
nhà nước đầu tư vào doanh 
nghiệp.

Trong 14 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 vốn Nhà nước 
được triển khai tại tất cả các 
doanh nghiệp trên cơ sở 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. Trong quá 
trình đại diện chủ sở hữu vốn 
Nhà nước tại doanh nghiệp, mô 
hình SCIC đã thể hiện những 
thế mạnh hơn hẳn so với cơ chế 
chủ quản hành chính trước đây. 
Công tác quản trị doanh nghiệp 
và tái cơ cấu được SCIC thực 
hiện một cách chuyên nghiệp, 
bộ máy gọn nhẹ nhưng tính 
chuyên môn cao. Thông qua hệ 
thống người đại diện vốn, tình 
hình tài chính, hoạt động đầu 
tư của doanh nghiệp được SCIC 
giám sát chặt chẽ, khoa học.  
Trên cơ sở đó, chủ sở hữu có các 
quyết định kịp thời, phù hợp với 
tình hình doanh nghiệp. SCIC 
không chỉ đơn thuần làm tốt 
vai trò quản lý vốn mà còn thực 
hiện chức năng kinh doanh vốn, 
làm cho phần vốn Nhà nước tại 
doanh nghiệp được bảo toàn và 
gia tăng về giá trị.

Trong việc triển khai nhiệm 
vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà 
nước, SCIC được xem là một 
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trong những Tổng công ty đi 
đầu về hiệu quả thoái vốn nhà 
nước tại các doanh nghiệp. Trên 
thực tế, SCIC là Tổng công ty đi 
đầu trong việc thực hiện thoái 
vốn một cách chuyên nghiệp, 
từ xác định giá trị doanh nghiệp 
đến tổ chức đấu giá, khớp lệnh, 
giao dịch ngoài sàn, thỏa thuận, 
chào bán cạnh tranh, bán cả lô...  
Nhiều thương vụ thoái vốn của 
SCIC không chỉ thành công ở giá 
trị mang về cho ngân sách mà 
còn để lại nhiều kinh nghiệm 
quý báu cho quá trình tái cơ 
cấu, sắp xếp doanh nghiệp 
nhà nước như thương vụ thoái 
vốn Vinamilk, Nhựa Bình Minh, 
Vinaconex.....

Kể từ khi thành lập đến nay, 
SCIC đã tiếp nhận quyền đại 
diện chủ sở hữu vốn nhà nước 
tại 1.059 doanh nghiệp với 
tổng giá trị vốn nhà nước gần 
21.500 tỷ đồng (trong đó có 19 
Tập đoàn, Tổng công ty đã cổ 
phần hóa). Ngay sau khi tiếp 
nhận, SCIC thực hiện vai trò cổ 
đông nhà nước trong quản trị 
doanh nghiệp, tái cơ cấu, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của DN. 
Thông qua vai trò cổ đông, SCIC 
chủ động xây dựng và thực hiện 
phương án tái cơ cấu doanh 
nghiệp, nghiên cứu, tham gia 
quyết định các phương án kinh 
doanh của doanh nghiệp, đầu 
tư thêm vốn vào các doanh 
nghiệp kinh doanh có hiệu quả, 
qua đó tạo ra giá trị gia tăng 
cho vốn nhà nước, tập trung xử 
lý tồn tại của các doanh nghiệp 

thuộc danh mục quản lý...
 Tính đến 30/6 năm 2019 

SCIC đã thực hiện thoái vốn 
thành công tại gần 1.000 DN 
(trong đó thoái hết vốn tại 896 
DN), đạt hiệu quả cao, thu được 
gần 47.200 tỷ đồng, gấp 4.2 lần 
so với giá vốn. Trong số đó, có 
một số doanh nghiệp lớn đã 
thoái như: CTCP Sữa Việt Nam 
(bán 5.4% năm 2016 và 3.3% 
năm 2017, thu về 20.276 tỷ 
đồng), CTCP Nhựa Bình Minh 
(bán năm 2018, thu về 2.330 
tỷ đồng), Tổng công ty cổ phần 
Xuất nhập khẩu và Xây dựng - 
Vinaconex (bán năm 2018 thu 
về 7.366 tỷ đồng)…. Chỉ tính 
riêng giai đoạn 2017 đến hết 
tháng 6/2019: 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. Tổng giá trị thu được 
là 20.110 tỷ đồng, trên giá vốn là 
3.469 tỷ đồng, chênh lệch bán 
vốn là 16.642 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 
5,8 lần (cao hơn mức bình quân 
cả nước giai đoạn 2011-2015 là 
1,48 lần). Cũng trong giai đoạn 
này SCIC đã tiếp nhận 46 doanh 
nghiệp, trong đó có những 
doanh nghiệp lớn từ các Bộ, 
ngành như Tập đoàn dệt may 
(Vinatex), Tổng công ty Licogi, 
Tổng công ty Thủy sản Việt 
Nam (Seaprodex), Tổng công ty 
Thép Việt Nam (Vnsteel).

Bên cạnh việc triển khai tái 
cơ cấu và đẩy nhanh tiến độ 
bán vốn nhà nước tại các doanh 
nghiệp mà Nhà nước không 

cần nắm giữ, SCIC đã triển 
khai chiến lược đầu tư, tiếp tục 
nắm giữ vốn tại một số doanh 
nghiệp quy mô lớn, quan trọng 
thuộc các ngành nghề lĩnh vực 
hiệu quả cao, Nhà nước cần chi 
phối trong danh mục hiện hữu, 
bao gồm: Viễn thông, Dược 
phẩm, Ngân hàng - Bảo hiểm, 
Sữa, Nhựa... Góp vốn với các tổ 
chức tài chính nước ngoài đầu 
tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng: 
CTCP Đầu tư Việt Nam – Ôman 
(VOI).... Tổng vốn đầu tư đã giải 
ngân của SCIC  từ khi thành 
lập đến 30/6/2019 là khoảng 
28.250 tỷ đồng

Từ chỗ là một mô hình mới, 
sau 14 năm phát triển, hành 
lang pháp lý cho hoạt động của 
SCIC đã tương đối đầy đủ với 
nhiều văn bản pháp lý do Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
Tài chính ban hành  Nhờ đó đã 
giúp SCIC vận hành có hiệu quả 
mô hình hoạt động đặc thù và 
hoàn thành các nhiệm vụ mà 
Chính phủ giao phó. Nội bộ 
SCIC cũng đã xây dựng được 
hệ thống các quy trình đầy đủ, 
bao quát tất cả các hoạt động 
nghiệp vụ của Tổng công ty. 
Đặc biệt, nhiều cơ chế pháp lý 
do SCIC chủ động tìm tòi, đề 
xuất xây dựng và triển khai 
trong nội bộ SCIC đã được nhân 
rộng và áp dụng chung cho các 
DNNN như quy chế người đại 
diện, cơ chế bán đấu giá cả lô, 
cơ chế bán cổ phần cho người 
lao động...

Sau 14 năm hình thành và 
phát triển, từ vài chục cán bộ 
ban đầu khi mới thành lập, đến 
nay, SCIC đã xây dựng một đội 
ngũ trên 250 cán bộ được đào 
tạo bài bản, nhiều kinh nghiệm 
và có trình độ chuyên môn 
cao. Các phòng, ban chức năng 
ngày càng chuyên môn hóa.  
SCIC cũng hình thành các Chi 
nhánh khu vực ở miền Nam, 
miền Trung giúp cho việc quản 
trị các doanh nghiệp tại các địa 
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phương sâu sát hơn. Đặc thù 
của SCIC là đội ngũ cán bộ làm 
trực tiếp không nhiều nhưng có 
hệ thống người đại diện chuyên 
trách tại các doanh nghiệp để 
quản lý chặt chẽ phần vốn Nhà 
nước tại các công ty cổ phần. 

Trong phát triển quan hệ 
đối tác, SCIC đã xây dựng được 
mối quan hệ chặt chẽ với nhiều 
tổ chức tài chính quốc tế như 
Ngân hàng Thế giới (World 
Bank), Công ty Tài chính Quốc tế 
(IFC), JICA, các Quỹ đầu tư chính 
phủ các nước, Temasek, QIA, 
KIA, RDIF, các Ngân hàng, công 
ty quản lý quỹ, công ty chứng 
khoán... cả trong nước và quốc 
tế. Nhờ các mối quan hệ hợp 
tác này, SCIC đã học hỏi và tiếp 
thu nhiều kinh nghiệm quý báu 
trong quá trình phát triển, giúp 
cho hoạt động đầu tư, quản trị 
doanh nghiệp, thoái vốn của 
SCIC thu hút được nhiều đối tác 
để từ đó đem lại hiệu quả cao.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
năm Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII xác định, nâng 
cao năng lực, hiệu quả hoạt 
động của Tổng Công ty Đầu tư 
và Kinh doanh vốn nhà nước là 
một trong những nhiệm vụ và 
giải pháp quan trọng để thực 
hiện mục tiêu tiếp tục cơ cấu lại, 
đổi mới và nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp nhà nước. 

Tại Nghị quyết số 60/2018 
của Quốc hội Khóa 14, nhằm 
khắc phục những hạn chế, 

vướng mắc, bất cập, thực hiện 
có hiệu lực, hiệu quả chính 
sách, pháp luật về quản lý, sử 
dụng vốn, tài sản nhà nước tại 
doanh nghiệp và cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước, Quốc 
hội đã giao Chính phủ tổng kết, 
đánh giá mô hình Tổng công ty 
Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà 
nước (SCIC) và mối quan hệ với 
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp

Trên tinh thần đó, trong 
những năm tới, SCIC chủ 
trương tập trung phát triển, trở 
thành tổ chức kinh tế đặc biệt, 
có vai trò quan trọng trong thúc 
đẩy tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới 
và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước; từng bước 
thực hiện thống nhất quyền và 
nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước 
tại các Tập đoàn, Tổng công ty 
và doanh nghiệp sau cổ phần 
hóa; đầu tư có hiệu quả theo 
nguyên tắc thị trường vào các 
ngành, lĩnh vực then chốt, trọng 
yếu mà Nhà nước cần nắm giữ 
chi phối.

Tập trung triển khai tiếp 
nhận 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.

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, trên 
cơ sở phân loại doanh nghiệp. 
Thực hiện tốt vai trò cổ đông 
nhà nước tại các DN, đặc biệt 
là những doanh nghiệp có quy 
mô lớn, hiệu quả cao thuộc 
diện đầu tư, nắm giữ lâu dài 
trong những ngành, lĩnh vực 
theo Chiến lược Phát triển giai 
đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn 
đến năm 2030.

Tiếp tục triển khai tái cơ cấu 
và đẩy nhanh tiến độ bán vốn 
nhà nước tại các doanh nghiệp 
mà Nhà nước không cần nắm 
giữ vốn theo lộ trình của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
Đồng thời, Tổng công ty duy trì 
vốn tại một số doanh nghiệp 
quy mô lớn, quan trọng thuộc 
các ngành nghề lĩnh vực hiệu 
quả cao, Nhà nước cần chi phối 
trong danh mục đầu tư hiện 
hữu.

Đẩy mạnh hoạt động đầu 
tư kinh doanh vốn với định 
hướng rõ nét hơn, tập trung 
vào những dự án có quy mô lớn 
trong các lĩnh vực trọng yếu và 
có triển vọng lâu dài; đồng thời, 
từng bước mở rộng hoạt động 
đầu tư tài chính, mua bán sáp 
nhập doanh nghiệp...

Chú trọng nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực để đáp 
ứng được yêu cầu, nhiệm vụ 
được giao, đặc biệt là chức năng 
đại diện chủ sở hữu vốn nhà 
nước tại các doanh nghiệp, tập 
đoàn, tổng công ty có quy mô 
lớn và đẩy mạnh các hoạt động 
đầu tư kinh doanh vốn. Kiện 
toàn hệ thống Người đại diện 
vốn Nhà nước của Tổng công ty 
tại các doanh nghiệp; xây dựng 
cơ chế để nâng cao nghĩa vụ, 
trách nhiệm và quyền lợi của 

( Xem tiếp trang 6 ) 
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Ngày 14/8/2019, Đảng ủy 
Tổng công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn nhà nước (SCIC) đã 
tổ chức Hội nghị công bố và 
trao quyết định của Đảng ủy 
Khối Doanh nghiệp Trung ương 
về việc chuẩn y Phó Bí thư Đảng 
ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 
đồng chí Nguyễn Chí Thành - 
Thành viên HĐTV, Tổng Giám 
đốc SCIC.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm 
Tấn Công, Phó Bí thư thường 
trực Đảng ủy Khối DNTW  đã 
trao Quyết định số 1834-QĐ/
ĐUK ngày 30/7/2019 của Đảng 
ủy Khối DNTW chuẩn y đồng 
chí Nguyễn Chí Thành-UVBCH 
Đảng bộ, Thành viên HĐTV, 
Tổng  Giám đốc giữ chức vụ Phó 
Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, 
nhiệm kỳ 2015-2020.

 Phát biểu chỉ đạo và giao 
nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn 
Chí Thành tại hội nghị,  đồng chí 
Phạm Tấn Công đã chúc mừng, 
đồng thời tin tưởng, trên cương 
vị mới, đồng chí Nguyễn Chí 

Thành tiếp tục phát huy năng 
lực, trí tuệ và bản lĩnh chính trị, 
cùng với tập thể Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng 
bộ Tổng công ty đoàn kết, nêu 
cao quyết tâm chính trị, đưa 
Tổng công ty Đầu tư và kinh 
doanh vốn nhà nước ngày càng 
phát triển. 

Phát biểu sau khi nhận quyết 
định, đồng chí Nguyễn Chí 
Thành thể hiện quyết tâm tiếp 
tục học tập, rèn luyện, nâng cao 
phẩm chất chính trị, năng lực 
chuyên môn góp phần xây dựng 

Đảng bộ SCIC ngày càng vững 
mạnh, SCIC ngày càng phát 
triển, trước mắt cùng Đảng bộ 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ Tổng công ty 
lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
đề ra.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, 
đồng chí Nguyễn Đức Chi – Bí 
thư Đảng ủy TCT nồng nhiệt 
chúc mừng đồng chí Nguyễn 
Chí Thành được tổ chức Đảng 
tin tưởng, trao trọng trách Phó 
Bí thư Đảng ủy SCIC, đồng thời 
tin tưởng rằng, trên cương vị 
mới đồng chí Nguyễn Chí Thành 
sẽ phát huy trình độ năng lực 
chuyên môn, kết hợp lý luận và 
kinh nghiệm thực tiễn trong quá 
trình công tác, đoàn kết, thống 
nhất trong Ban Lãnh đạo SCIC 
để hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi 
cho biết từ sau Đại hội nhiệm 
kỳ 2015 – 2020 đến nay, Đảng 
ủy SCIC đã kịp thời kiện toàn 
nhân sự Ban Chấp hành Đảng 
bộ mỗi khi có biến động. Việc 
kiện toàn nhân sự lãnh đạo các 
cấp được thực hiện đúng quy 
định về tiêu chuẩn chức danh 
công việc, quy trình thực hiện 
theo quy định của Trung ương 
và Đảng ủy Khối. Mọi mặt công 
tác nói chung và công tác nhân 
sự nói riêng của SCIC luôn được 
sự quan tâm sâu sát, sự ủng hộ, 
tạo điều kiện và phối hợp kịp 
thời của Đảng ủy Khối DNTW. 
Đây cũng là nhân tố quan trọng 
trong mọi thành tích đạt được 
của Đảng ủy SCIC nhiệm kỳ 
2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành 
sinh năm 1972 tại Hà Nội. Trình 

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG 
ỦY TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN 

NHÀ NƯỚC, NHIỆM KỲ 2015-2020.
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độ chuyên môn: Bằng Thạc sĩ của Viện Nghiên 
cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản, Bằng 
cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc, Cao cấp Lý 
luận chính trị.

Đồng chí từng công tác tại Vụ Quản lý Ngoại 
hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tham gia tái 
cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách 
ngoại hối.

Đồng chí bắt đầu làm việc tại Tổng công ty 
Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với vai 
trò Phó Ban Chiến lược vào năm 2006 và được 

bổ nhiệm là Trưởng Ban Chiến lược từ tháng 
11/2008.

Từ năm 2010, đồng chí lần lượt giữ các chức vụ 
Trưởng Ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh 
Phía Nam của SCIC, Trưởng Ban Quản lý vốn đầu 
tư 3. Ngày 30/6/2015, đồng chí được bổ nhiệm là 
Phó Tổng giám đốc của SCIC, Phó Tổng Giám đốc 
Phụ trách SCIC từ ngày 1/9/2017. Ngày 8/5/2019 
đồng chí được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm là 
Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc SCIC.

( Tiếp theo trang 4 ) 

SCIC - 14 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Người đại diện.
Mở rộng quan hệ với các đối tác trong và 

ngoài nước, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với 
các tổ chức tài chính quốc tế, triển khai các thủ 
tục gia nhập Hiệp hội các Quỹ Đầu tư Chính phủ 
quốc tế trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 
của Việt Nam. 

Nhìn lại chặng đường 14 năm đã qua, cán 
bộ, đảng viên, người lao động của SCIC tự hào 

về những thành tích đã đạt được và được Lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận như: Huân chương 
Lao động hạng 3 năm  2010, Huân chương Lao 
động Hạng nhất năm 2015, Cờ thi đua của Chính 
phủ các năm 2012, 2014, 2015, 2017, Bằng khen 
Thủ tướng 2008, 2013; Cờ Thi đua của Đảng ủy 
Khối DNTƯ nhiệm kỳ 2010-2015, Bằng khen 
của Đảng ủy Khối DNTƯ các năm 2016, 2017....
Nhiều cá nhân của SCIC được tặng thưởng Huân 
chương Lao động hạng 2, hạng 3, Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ. Phát huy truyền thống, kết 
quả đã đạt được, trên tinh thần đoàn kết, không 
ngừng nỗ lực, không ngại khó khăn thách thức, 
ra sức thi đua phấn đấu, học hỏi, sáng tạo, tập 
thể Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động 
SCIC quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được Đảng, Nhà nước giao cho, xứng đáng với 
kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, của nhân dân vào 
SCIC trong quá trình xây dựng phát triển đất 
nước hiện nay./.
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Chiều ngày 15/08/2019, tại 
trụ sở, Lãnh đạo SCIC đã cói 
buổi tiếp đón và làm việc với 
ông Micheal Han – Trưởng VPĐD 
của Tập đoàn SK tại Việt Nam

Tai buổi làm việc TGĐ SIC 
Nguyễn Chí Thành đánh giá 
cao sự hợp tác của Tập đoàn 
SK với SCIC trong lĩnh vực đào 
tạo nhân sự, tư vấn dự án trong 
thời gian qua, đồng thời chia sẻ 
các cơ hội và mong muốn được 
tiêp tục trao đổi, hợp tác với tập 
đoàn SK và các nhà đầu tư Hàn 
Quốc trong lĩnh vực tái cơ cấu 
doanh nghiệp nhà nước của 
Việt Nam nói chung và các hoạt 
động cổ phần hóa, thoái vốn 
doanh nghiệp do SCIC quản lý 
nói riêng trong thời gian tới.

Ông Micheal Han - Trưởng 
VPĐD của Tập đoàn SK tại Việt 
Nam bày tỏ sự quan tâm lớn 
của SK đối với tiến trình cổ 
phần hóa, thoái vốn các doanh 
nghiệp nhà nước do SCIC quản 
lý và mong muốn hiện thực hóa 
các cơ hội đầu tư của SK đối với 
thị trường Việt Nam thông qua 
SCIC.  

SK Group hiện là một trong 
những tập đoàn đa ngành lớn 
nhất Hàn Quốc, với các lĩnh 
vực hoạt động như viễn thông, 
công nghệ, điện tử, năng lượng, 
logistics và dịch vụ. Trong thời 
vừa qua, SK Group đã triển 
khai một số dự án mới tại Việt 
Nam có những khoản đầu tư với 
tổng giá trị lên đến 1,5 tỷ USD 
vào một số tập đoàn kinh tế tư 
nhân tại Việt Nam. Trong thời 
gian tới, ngoài tiếp tục mong 
muốn đầu tư vào nhiều tập 

đoàn tư nhân khác tại Việt Nam, 
SK Groupcũng rất quan tâm 
đến các doanh nghiệp nhà nước 
cổ phần hóa, thoái vốn với mục 
tiêu đóng góp vào phát triển 
kinh tế xã hội của Việt Nam và 
thúc đẩy quan hệ hai nước như 
Chủ tịch Chey Tae-won của SK 
Group đã cam kết trong nhiều 
lần làm việc với Chính phủ Việt 
Nam. Năm 2019, SK Group cũng 
đã tài trợ 30 triêu USD hỗ trợ dự 
án Trung tâm Đổi mới Sáng tạo 
Quốc gia (NIC) của Việt Nam.

Ngày 29/7/2019, PTGĐ Lê Song Lai đã có buổi 
làm việc với Bà Foo Mee Har, Tổng giám đốc 
Viện quản lý tài sản Singapore (WMI). Wealth 
Management Institute (WMI) là một học viện tự 
trị tại Đại học Công nghệ Nanyang Singapore. 
WMI là một viện nghiên cứu và giáo dục dựa 
trên thực tiễn, với các chương trình được tích 
hợp và liên kết sâu sắc lý thuyết và thực tế để 
đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý 
tài sản. Các khóa đào tạo của WMI bao gồm 
một loạt các chủ đề từ sản phẩm đầu tư, phân 
bổ danh mục đầu tư, sự tham gia của khách 
hàng, ủy thác và lập kế hoạch bất động sản, đến 
quản lý rủi ro. Trong những năm qua, SCIC đã 
cử nhiều cán bộ tham gia nhiều khóa đào tạo 
do WMI tổ chức bao gồm: Chống rửa tiền, Quản 
lý dự trữ, Fintech, và chương trình Thạc sỹ Quản 
lý tài sản (1 năm).

Tại buổi làm việc, đại diện WMI đã cảm ơn sự 
hợp tác của SCIC trong việc triển khai các khóa 
đào tạo từ trước đến nay và trao đổi nhằm tìm 

hiểu nhu cầu đào tạo của SCIC đối với các khóa 
đào tạo trong tương lai tại Singapore. WMI cũng 
đề xuất có thể tổ chức các khóa đào tạo tại Việt 
Nam bằng cách cử chuyên gia từ Singapore sang. 
Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí sẽ nghiên 
cứu và trao đổi thêm về nhu cầu đào tạo cụ thể 
trong khoảng thời gian gần nhất.

LÃNH ĐẠO SCIC TIẾP TẬP ĐOÀN SK HÀN QUỐC

LÃNH ĐẠO SCIC TIẾP TỔNG GIÁM ĐỐC VIỆN QUẢN LÝ
TÀI SẢN SINGAPORE (WMI)

PTGĐ Lê Song Lại tiếp Tổng giám đốc
Viện quản lý tài sản Singapore (WMI)

TGĐ SCIC Nguyễn Chí Thành tiếp Trưởng VPĐD
của Tập đoàn SK tại Việt Nam
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Một thập kỷ trôi qua, với 
sự phát triển mạnh mẽ về số 
lượng, quy mô thương vụ, tổng 
giá trị giao dịch đạt khoảng 55 
tỷ USD, hoạt động mua bán và 
sáp nhập doanh nghiệp (M&A) 
trở thành một kênh huy động 
vốn hiệu quả, góp phần làm 
đa dạng hóa các kênh thu hút 
vốn cho nền kinh tế Việt Nam, 
thúc đẩy quá trình đổi mới mô 
hình tăng trưởng, tái cấu trúc 
nền kinh tế, cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước (DNNN). Hoạt 
động M&A cũng đã góp phần 
nâng cao năng lực quản trị 
và sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp (DN) Việt Nam.

Sang năm 2019, thị trường 
M&A Việt Nam đón nhận nhiều 
động thái lớn như việc sửa 

đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật 
Doanh nghiệp, Luật Chứng 
khoán và các luật chuyên ngành 
khác; Nghị quyết về thu hút đầu 
tư nước ngoài thế hệ mới dự 

kiến lần đầu tiên được Bộ Chính 
trị ban hành; việc ký kết và thực 
thi các hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới như CPTPP, 
EVFTA, EVIPA…

“CẦN LÀM SAO ĐỂ NHÀ ĐẦU TƯ LỰA CHỌN M&A MỘT CÁCH TỰ 
NHIÊN CHỨ KHÔNG PHẢI CON ĐƯỜNG CUỐI CÙNG KHI

KHÔNG CÓ LỰA CHỌN NÀO KHÁC”.

Chiều ngày 23/08/2019, tại 
trụ sở, PTGĐ SCIC Lê Song Lai 
đã có buổi làm việc với ông 
Francois Painchaud - Trưởng 
Đại diện thường trú Văn phòng 
IMF tại Việt Nam

Tại buổi làm việc, PTGĐ SCIC 
đánh giá cao những quan tâm, 
chia sẻ của Văn phòng IMF tại 
Việt Nam đối với SCIC trong lĩnh 
vực quản trị doanh nghiệp và 
quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu 
DNNN, đồng thời mong muốn 
đạt được sự hợp tác, phối hợp 
cụ thể giữa SCIC với  Văn phòng 
IMF tại Việt Nam trong các vấn 
đề hai bên cùng quan tâm.

Ông Francois Painchaud cám 
ơn sự đón tiếp của Lãnh đạo 
SCIC dành cho ông cùng phái 

đoàn,  đặc biệt là những thông 
tin mà Lãnh đạo SCIC trao đổi về 
các hoạt động đầu tư, kinh do-
anh của SCIC cũng như công tác 
cổ phần hóa, thoái vốn DNNN. 

Ông cũng thể hiện sự sẵn sàng 
hợp tác, hỗ trợ SCIC trong   hoạt 
động tư vấn chính sách và hỗ 
trợ nâng cao năng lực thời gian 
tới./.

LÃNH ĐẠO SCIC TIẾP TRƯỞNG ĐẠI DIỆN IMF TẠI VIỆT NAM

PTGĐ SCIC Lê Song Lai tiếp ông Francois Painchaud
Trưởng Đại diện thường trú Văn phòng IMF tại Việt Nam
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Các động thái này được kỳ 
vọng sẽ mở ra cơ hội lớn để Việt 
Nam tăng cường thu hút đầu tư 
nước ngoài, trong đó có dòng 
vốn đầu tư thông qua hình thức 
M&A.

Nhiều cơ hội mới, đi kèm với 
không ít thách thức khi tiến trình 
cổ phần hoá và thoái vốn tại các 
DNNN năm 2018 và 7 tháng đầu 
năm 2019 dù đã nỗ lực nhưng có 
dấu hiệu chững lại.

Sửa luật theo hướng bảo 
vệ nhà đầu tư

Tại Diễn đàn M&A Việt Nam 
năm 2019, ông Đặng Quyết Tiến, 
Cục Trưởng Cục Tài chính doanh 
nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, 
thời gian qua, số lượng DNNN 
cổ phần hoá, thoái vốn có chậm 
hơn nhưng lại có nhiều thương 
vụ M&A lớn, doanh nghiệp bán 
được giá trị cao, niềm tin của 
nhà đầu tư vào doanh nghiệp 
và thị trường tăng lên.

Điều này là do cơ chế, chính 
sách của Nhà nước yêu cầu các 
DNNN phải công khai, minh 
bạch thông tin hoạt động, 
nguồn tài sản để nhà đầu tư 
thấy được thế mạnh của DN đó 
thuộc ngành, nghề nào, lợi thế 
đất đai ra sao. Đồng thời, yêu 
cầu tăng cường, nâng cao chất 
lượng quản trị doanh nghiệp để 
khi đưa ra thị trường có thể đáp 
ứng nhu cầu nhà đầu tư nước 
ngoài.

Theo ông Tiến, hiện hoạt 
động cổ phần hoá, thoái vốn 
tại các DNNN còn một số điểm 
“nghẽn” như chậm bảo đảm 
quyền lợi nhà đầu tư về đất 
đai. Nhiều nhà đầu tư sau khi 
mua lại cổ phần DNNN, muốn 
chuyển quyền sử dụng đất thì 
gặp khó khăn do đất mang tên 
DNNN cách đây 10-15 năm.

Muốn thu hẹp danh mục 
DNNN, nhất là đối với các lĩnh 
vực yêu cầu quy mô  vốn, cơ 

sở hạ tầng lớn như viễn thông, 
hàng không, khai khoáng… cần 
bán cổ phần với tỷ lệ lớn hơn để 
thu hút các nhà đầu tư ngoại. 
Đồng thời, mở cửa để các công 
ty nước ngoài có năng lực cao 
và kinh nghiệm lâu năm tham 
gia định giá.

Đại diện Bộ Tài chính cũng 
cho biết sẽ thí điểm áp dụng 
chuẩn mực kế toán quốc tế 
cho các doanh nghiệp quy mô 
lớn, đặc biệt các DNNN trong 
giai đoạn 2021-2025, nhằm bảo 
đảm phù hợp với thông lệ quốc 
tế, thuận lợi cho cổ phần hóa, 
thoái vốn

Còn theo ông Lê Song Lai, 
Phó Tổng Giám đốc Tổng công 
ty Đầu tư và kinh doanh vốn 
Nhà nước (SCIC), thực hiện cổ 
phần hoá tại nhiều DNNN gặp 
phải vướng mắc về định giá, 
không chỉ liên quan đến vấn 
đề đất đai mà vướng cả trong 
quá trình xác định giá trị doanh 
nghiệp. Khi nhiều khu đất giấy 
tờ không hoàn chỉnh, chỉ có hợp 
đồng thuê đất, nhưng thành 
phố hoặc tỉnh lại cho tiếp tục 
sử dụng đất và có thể thu hồi 
bất cứ lúc nào. Để bảo đảm tính 
pháp lý, khi định giá phải giả 
định DN có đầy đủ giấy tờ, như 
vậy, giá trị định giá bị đẩy lên 
cao hơn giá trị thực nhiều.

Cũng theo ông Lai, khi công 
bố thông tin bán cổ phần không 
nên có hạn chế nào cả, hiện có 
những thương vụ lớn nhà đầu 
tư nội không đáp ứng được 
nhưng đối tác nước ngoài lại 
không thể tham gia do bị hạn 
chế. “Cần quy định cởi mở hơn, 
đối với ngành nghề cho phép 
nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 
100% vốn thì nên bỏ room, 
ví dụ như trong lĩnh vực ngân 
hàng”.

Đề cập tới những thay đổi 
chính sách dự báo có tác động 

tích cực tới hoạt động M&A ở 
Việt Nam, ông Phan Đức Hiếu, 
Phó Viện trưởng Viện Nghiên 
cứu quản lý kinh tế Trung ương 
(CIEM) cho biết, Luật Doanh 
nghiệp, Luật Đầu đang được 
sửa đổi theo hướng bảo đảm sự 
an toàn, quyền lợi của nhà đầu 
tư khi bỏ tiền vào các DN Việt, 
với trọng tâm là quy định bảo 
vệ cổ đông, đặc biệt cổ đông 
thiểu số chiếm hữu 10-30%.

Bên cạnh đó, các sửa đổi còn 
thúc đẩy quản trị DN đối với các 
DN mà Nhà nước có từ 50% 
vốn, yêu cầu áp dụng nguyên 
tắc quản trị tốt nhất của OECD, 
công khai, minh bạch hóa để 
nhà đầu tư có những thông tin 
chất lượng về DN mình quan 
tâm.

“Cần làm sao để nhà đầu 
tư lựa chọn M&A một cách 
tự nhiên chứ không phải con 
đường cuối cùng khi không có 
lựa chọn nào khác”, ông Hiếu 
nhấn mạnh.

Do vậy, theo ông Hiếu, các 
sửa đổi lần này cũng sẽ hướng 
đến việc giảm những gánh 
nặng không cần thiết, giảm chi 
phí giao dịch cho nhà đầu tư.

Luật Đầu tư sửa đổi sẽ quy 
định cụ thể, rõ ràng Danh mục 
loại trừ những ngành nghề kinh 
doanh hạn chế với nhà đầu tư 
nước ngoài, giúp giảm chi phí 
thuê tư vấn. Bên cạnh đó, nếu 
nhà đầu tư ngoại đầu tư vào 
khởi nghiệp sáng tạo thì coi 
như đầu tư trong nước.

Một công cụ mới - Chứng 
chỉ ký quỹ không có quyền biểu 
quyết sẽ ra đời, cho phép thu 
hút đầu tư vào các lĩnh vực hạn 
chế tỷ lệ sở hữu.

Về việc sửa đổi Luật Chứng 
khoán, ông Phạm Hồng Sơn, 
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước cho biết đang 
trong quá trình lấy ý kiến đại 

( Xem tiếp trang 13 ) 
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Với mong muốn đa dạng thị trường và để 
tận dụng chi phí lao động thấp... nhiều doanh 
nghiệp dệt may Nhật Bản đã chọn Việt Nam là 
điểm đến.

Theo NNA Business News, nhà sản xuất dệt 
may Nhật Bản là Công ty TNHH Suminoe cho biết 
sẽ thành lập một nhà máy sản xuất thảm điện 
tại Việt Nam để tận dụng chi phí lao động thấp. 
Đây sẽ là cơ sở sản xuất thứ hai ở nước ngoài của 
Suminoe ở nước ngoài hướng tới việc xuất khẩu 
sang Nhật Bản.

Công ty TNHH Suminoe có trụ sở tại Osaka 
đã thành lập một công ty con mang tên Công ty 
TNHH dệt may Suminoe Việt Nam tại Khu công 
nghiệp Đồng Văn III, cách Hà Nội 40 km về phía 
Nam, với số vốn đầu tư 1,9 triệu USD.

Được biết, Công ty TNHH dệt may Suminoe 
Việt Nam sẽ thuê một nhà máy để sản xuất các 
thiết bị sưởi ấm điện như thảm điện và chăn, với 
công suất sản xuất lớn hơn 30% so với nhà máy 
hiện có của công ty tại Trung Quốc.

Thiết bị sưởi ấm bằng điện là một trong 
những sản phẩm chủ chốt của Suminoe trong 
kinh doanh hàng hóa chức năng, được sản xuất 
ở nước ngoài duy nhất tại Tô Châu thuộc tỉnh 
Giang Tô Trung Quốc từ năm 2003.

Trước đó, vào năm 1994, Suminoe đã đặt 
viên gạch kinh doanh ở nước ngoài đầu tiên tại 
thị trường Thái Lan. Theo đó, Suminoe đã có 14 
cơ sở tại 7 Quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ, và 
Indonesia.

Vào tháng giữa tháng 7 vừa qua, một nhà sản 
xuất hàng may mặc khác của Nhật Bản là tập 
đoàn Matsuoka đã công bố kế hoạch xây dựng 
một nhà máy mới tại Việt Nam như một phần của 
chiến lược kinh doanh trung hạn để giảm bớt sự 
phụ thuộc vào Trung Quốc.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Matsuoka 
thành lập một công ty con có tên là Công ty 
Annam Matsuoka May tiến tới xây dựng và vận 
hành nhà máy mới tại Nghệ An.

Đây là nhà máy thứ tư của Matsuoka tại Việt 
Nam, sau các nhà máy ở Phú Thọ, Bắc Giang và 
Bình Dương. Giống như ba nhà máy khác, nhà 
máy mới sẽ sản xuất hàng may mặc trên cơ sở 
nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).

Được biết, doanh số bán hàng của Matsuoka ở 
nước ngoài trong năm tài khóa vừa qua lần lượt, 
Trung Quốc chiếm khoảng 60%, Bangladesh 25% 
và Việt Nam 10%.

Thông tin từ người đứng đầu Matsuoka cho 
biết, trong kế hoạch kinh doanh trung hạn 
của doanh nghiệp, sẽ giảm sự phụ thuộc vào 
thị trường Trung Quốc xuống khoảng 50% vào 
tháng 3 năm 2021 bằng cách chuyển trọng tâm 
sang Việt Nam, đồng thời để tránh chi phí sản 
xuất tăng.

Không chỉ trong bối cảnh của cuộc chiến 
tranh thương mại Mỹ -Trung, hòa chung xu 

hướng của xu hướng chuyển dịch đầu tư, mà 
ngay từ năm 2018, thị trường Việt Nam cũng 
ghi nhận xu hướng dòng vốn dệt may Nhật 
Bản đổ vào thị trường Việt Nam.

Khác với 2 doanh nghiệp kể trên, Itochu, tập 
đoàn có tiếng về thương mại, dệt may đã chi 
khoảng 46,9 triệu USD để mua thêm 10% cổ phần 
tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex). Giao 
dịch thành công đã giúp nâng tỷ lệ sở hữu của 
Itochu lên gần 15% và trở thành cổ đông lớn thứ 
2 tại Vinatex.

Được biết, Itochu xuất khẩu một lượng hàng 
may mặc từ Việt Nam trị giá trên 60 tỷ yên, tương 
đương khoảng 12.840 tỷ đồng mỗi năm, trong đó 
một nửa do Vinatex sản xuất. Itochu đặt mục tiêu 
tăng sản xuất gia công và tăng xuất khẩu lên 100 
tỷ yên vào năm 2021.

Chính vì vậy, đánh giá về cơ hội mở ra cho 
doanh nghiệp và ngành dệt may, ông Cao Hữu 
Hiếu, Giám đốc điều hành Vinatex cho rằng, cơ 
hội tăng xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản ngày 
càng rõ ràng khi Itochu đầu tư lớn vào ngành dệt 
may Việt Nam.

Bên cạnh đó, Công ty Sakai Amiori (đến từ tỉnh 
Fukui, Nhật Bản) cũng đã kịp đầu tư vào Khu công 
nghiệp Phú Hà (Phú Thọ) để sản xuất hàng may 
mặc xuất khẩu, tận dụng thị trường rộng lớn của 
ngành dệt may khi Việt Nam tham gia CPTPP.

Dự án Nhà máy Sakai Amiori đã hoàn thành 
và chính thức được nhà thầu xây dựng bàn giao 
vào tháng 4/2017, hiện đã sản xuất và xuất khẩu 
ổn định.

Bức tranh dòng vốn đầu tư Nhật Bản vào 
Việt Nam sẽ còn sáng hơn nữa, khi mới đây, ông 
Hironoku Kitagawa - Trưởng đại diện tổ chức 
xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) tại Hà Nội 
chia sẻ, theo khảo sát của Jettro đưa ra, có 70% 
doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn mở rộng 
sản xuất tại Việt Nam. Đặc biệt trong phạm vi 
ASEAN, Việt Nam được đánh giá là thị trường 
hàng đầu và hấp dẫn.

NHIỀU DOANH NGHIỆP DỆT MAY NHẬT BẢN CHỌN 
VIỆT NAM LÀ ĐIỂM ĐẾN
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Vinamilk cam kết phối hợp 
với địa phương, các cơ quan nhà 
nước trong việc xây dựng vùng 
nguyên liệu an toàn dịch bệnh 
theo tiêu chuẩn quốc tế để đưa 
sản phẩm sữa Việt Nam đến 
nhiều quốc gia.

Ngày 14/8 tại tỉnh Tây Ninh, 
Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn), Công 
ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(Vinamilk), Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh Tây 
Ninh ký thỏa thuận hợp tác xây 
dựng vùng chăn nuôi bò sữa 
an toàn dịch bệnh giai đoạn 
2019-2022.

Tại lễ ký kết, ông Trần Văn 
Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban 
Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho 
biết hoạt động chăn nuôi bò 
sữa của tỉnh tập trung chủ yếu 
ở các huyện Trảng Bàng, Gò 
Dầu và Bến Cầu.

Tính đến tháng 8/2019, 
tổng đàn bò sữa trên địa bàn 
là 13.353 con. Trong số đó, 
2 địa bàn chăn nuôi bò sữa 
trọng điểm là huyện Bến Cầu 
(có trang trại 8.000 con của 
Vinamilk) và huyện Trảng Bàng 
(với 5.300 con); sản xuất 29.137 
tấn sữa/năm; chăn nuôi bò sữa 
trang trại, gia trại chiếm 94% 
tổng đàn. Các cơ sở chăn nuôi 
đều liên kết với các công ty sữa 
để thu mua, tiêu thụ sản phẩm.

Theo ông Trần Văn Chiến, 
mục tiêu của lễ ký thỏa thuận 
là để chung tay xây dựng thành 
công vùng chăn nuôi bò sữa an 
toàn dịch bệnh, bảo đảm phát 
triển chăn nuôi bền vững, nâng 
cao giá trị sản phẩm, cung cấp 
sản phẩm sữa an toàn của Tây 
Ninh, phục vụ tiêu dùng trong 
nước và xuất khẩu.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, 
Giám đốc điều hành Vinamilk, 
cho biết Vinamilk là doanh 
nghiệp chiếm 60% thị phần 

sữa của Việt Nam, với 13 nhà 
máy tại Việt Nam, 13 trang trại 
trong nước và ở Lào. Vì vậy, 
việc xây dựng chuỗi an toàn 
dịch bệnh là rất quan trọng.

[Đầu tư hàng trăm tỷ 
đồng xây dựng trang trại bò 
sữa tại Quảng Ngãi]

Vinamilk cam kết sẽ tích cực 
phối hợp với địa phương, các 
cơ quan nhà nước trong việc 
xây dựng vùng nguyên liệu an 
toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn 
quốc tế để đưa sản phẩm sữa 
Việt Nam xuất khẩu ra nhiều 
quốc gia trên thế giới. Vinamilk 
cũng xác định việc xây dựng 
vùng đệm an toàn dịch bệnh 
là rất cần thiết để giảm thiểu 
rủi ro cho ngành chăn nuôi bò 
sữa.

Định kỳ hằng năm, Vinamilk 
sẽ thực hiện lấy mẫu giám 
sát chất tồn dư độc hại theo 
chương trình quốc gia về giám 
sát chất tồn dư độc hại trong 
sữa và sản phẩm sữa do Cục 
Thú y xây dựng, trình Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
phê duyệt.

Đối với vùng chăn nuôi bò 
sữa tại tỉnh Tây Ninh (xung 
quanh cơ sở chăn nuôi bò sữa 
của Công ty Vinamilk tại huyện 
Bến Cầu), Vinamilk sẽ tập huấn 
và hướng dẫn cơ sở, trang trại 

nuôi gia súc trong vùng đệm 
chăn nuôi gia súc bảo đảm an 
toàn sinh học, kiểm soát tốt 
các loại dịch bệnh...

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Tây Ninh có 
trách nhiệm tham mưu Ủy ban 
Nhân dân tỉnh thành lập Ban 
Chỉ đạo xây dựng chuỗi sản 
xuất sữa an toàn dịch bệnh, an 
toàn thực phẩm để xuất khẩu; 
chỉ đạo các cơ quan chuyên 
môn và chính quyền cơ sở tổ 
chức tiêm phòng, giám sát 
bệnh đàn bò sữa trong vùng 
đệm có bán kính 10km xung 
quanh chuỗi trang trại của 
Vinamilk theo hướng dẫn kỹ 
thuật của Cục Thú y.

Cục Thú y thành lập Ban 
chỉ đạo và tổ công tác giúp 
việc Ban chỉ đạo để chỉ đạo, 
hướng dẫn doanh nghiệp và 
địa phương tổ chức xây dựng 
chuỗi sản xuất sữa an toàn 
toàn dịch bệnh, an toàn thực 
phẩm và vùng đệm đáp ứng 
các tiêu chuẩn của Tổ chức 
Thú y Thế giới và yêu cầu của 
các nước nhập khẩu, đồng thời 
hướng dẫn cụ thể việc thiết kế 
và thực hiện các quy trình an 
toàn sinh học, giám sát dịch 
bệnh, quản lý thông tin./.

XÂY DỰNG VÙNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA AN TOÀN DỊCH 
BỆNH TẠI TÂY NINH
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1.Luật Đầu tư công của 
Quốc hội, số 39/2019/
QH14

Ngày 13/6/2019, Quốc hội 
thông qua Luật Đầu tư công 
39/2019/QH14.

Luật Đầu tư công quy định 
việc quản lý nhà nước về đầu 
tư công; quản lý và sử dụng vốn 
đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và 
trách nhiệm của cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, cá nhân liên quan 
đến hoạt động đầu tư công. 

Luật này quy định thẩm 
quyền quyết định chủ trương 
đầu tư, quyết định đầu tư; 
trình tự, thủ tục quyết định chủ 
trương đầu tư; trình tự lập, thẩm 
định, quyết định đầu tư. Hồ sơ, 
nội dung và thời gian thẩm định, 
quyết định chủ trương đầu tư 
chương trình, dự án thực hiện 
theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh có quyền quyết định 
chủ trương đầu tư đối với dự án 
nhóm A do địa phương quản lý, 
trừ các dự án thuộc thẩm quyền 

quyết định của Chính phủ. Chính 
phủ quyết định chủ trương đầu 
tư đối với các chương trình, dự 
án sau: Chương trình đầu tư 
công sử dụng vốn ngân sách 
trung ương không thuộc thẩm 
quyền của Quốc hội; Chương 
trình, dự án đầu tư sử dụng vốn 
ODA và vốn ưu đãi của các nhà 
tài trợ nước ngoài…

Hội đồng nhân dân các cấp 
có quyền quyết định chủ trương 
đầu tư chương trình, dự án 
nhóm B, nhóm C sử dụng vốn 
ngân sách địa phương, bao gồm 
cả vốn bổ sung có mục tiêu, trừ 
các dự án thuộc thẩm quyền 
của Chính phủ.

Việc phân loại các nhóm dự 
án được thực hiện dựa trên 
mức độ quan trọng, tổng mức 
đầu tư, lĩnh vực dự án… Dự án 
nhóm A bao gồm: Dự án quan 
trong quốc gia; Dự án thuộc lĩnh 
vực quốc phòng an ninh; Dự 
án sản xuất chất độc hại, thuộc 
nổ; Dự án hạ tầng khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao; Dự án có tổng mức 
đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên 
thuộc lĩnh vực giao thông, công 
nghiệp điện, khai thác dầu khí, 
hóa chất, phân bón, xi măng… 
Các dự án còn lại tùy thuộc vào 
mức đầu tư được phân loại vào 
nhóm dự án B, C.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy 
định kế hoạch đầu tư công trung 
hạn phải được lập dự trên các 
căn cứ sau: Tình hình, kết quả 
thực hiện kế hoạch giai đoạn 
trước và kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 05 năm; Chiến 
lược, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội 05 năm của quốc gia, 
ngành, lĩnh vực, địa phương; Kế 
hoạch tài chính năm; Kế hoạch 
vay, trả nợ công năm; Quy 
hoạch có liên quan…

Luật có hiệu lực từ ngày 
01/01/2020.

2. Nghị định 63/2019/NĐ-
CP ngày 11/7/2019 của 
Chính phủ về việc quy 

định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực quản lý, 
sử dụng tài sản công; thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí; 
dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà 
nước

Nghị định quy định thời 
hiệu xử phạt VPHC đối với các 
lĩnh vực trên là 01 năm. Riêng 
các hành vi VPHC đối với tài sản 
công là nhà, đất và tài sản có 
kết cấu hạ tầng do Nhà nước 
đầu tư, quản lý thì thời hiệu xử 
phạt là 02 năm.

Hình thức xử phạt VPHC 

quy định tại Nghị định bao 
gồm: Cảnh cáo và phạt tiền. 
Mức phạt tiền tối đa trong 
quản lý, sử dụng tài sản công, 
dự trữ quốc gia, kho bạc Nhà 
nước là 50 triệu đồng với cá 
nhân và 100 triệu đồng với tổ 
chức. Mức phạt tiền tăng gấp 
đôi lên 100 triệu đồng với cá 
nhân và 200 triệu đồng với tổ 
chức trong lĩnh vực thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí.

Với hành vi sử dụng điện, 
xăng, dầu, điện thoại, văn 
phòng phẩm, tổ chức hội 
nghị….bằng kinh phí Nhà nước 
vượt tiêu chuẩn, định mức sẽ 
bị phạt tiền từ 01 - 02 triệu 

đồng.
Trường hợp cho thuê trụ sở 

làm việc, xe ô tô công khi không 
có quyết định phê duyệt, mức 
xử phạt từ 15 - 20 triệu đồng. 
Trường hợp tự ý bán thanh 
lý xe ô tô khi dự án kết thúc, 
chưa có quyết định phê duyệt 
cũng bị phạt tới 20 triệu đồng.

Trường hợp cá nhân có 
cùng những hành vi nêu trên 
thì mức phạt bằng ½ mức phạt 
đối với tổ chức.

Nghị định có hiệu lực thi 
hành từ 01/9/2019./.

CẬP NHẬT
VĂN BẢN CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN SCIC TRONG 

THÁNG 7-8/2019



Bản tin Người Đại diện - số 98 | Tháng 8/2019 | www.scic.vn 13

3.Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Kinh 
doanh Bảo hiểm, Luật Sở 

hữu trí tuệ (Luật số 42/2019/
QH14) của Quốc hội 

Ngày 14/6/2019, Quốc hội 
thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Kinh do-
anh Bảo hiểm, Luật Sở hữu trí 
tuệ (Luật số 42/2019/QH14)

Theo đó, chủ sở hữu nhãn 
hiệu có nghĩa vụ phải sử dụng 
liên tục nhãn hiệu. Việc sử dụng 
nhãn hiệu có thể được thực 
hiện dưới hình thức chủ sở hữu 
trực tiếp sử dụng hoặc chuyển 
quyền sử dụng cho một bên 
khác theo hợp đồng sử dụng 
nhãn hiệu. Giấy chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu bị chấm dứt 
hiệu lực nếu chủ sở hữu không 

sử dụng nhãn hiệu liên tục 
trong 05 năm trở lên.

Ngoài ra, Luật cũng sửa đổi 
quy định của Luật Kinh doanh 
bảo hiểm. Cụ thể, cá nhân cung 
cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm 
phải mua bảo hiểm trách nhiệm 
nghề nghiệp cho việc cung cấp 
dịch vụ tư vấn bảo hiểm; tổ 
chức cung cấp dịch vụ này phải 
mua bảo hiểm trác nhiệm nghề 
nghiệp phù hợp với từng loại 
hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. 
Ngoài ra, cá nhân, tổ chức nói 
trên còn có trách nhiệm sử dụng 
đúng mục đích thông tin khách 
hàng, không cung cấp thông tin 
cho bên thứ 3 nếu không được 
khách hàng đồng ý…

Mặt khác, tổ chức cung cấp 
dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không 

được cung cấp dịch vụ giám định 
tổn thất bảo hiểm và hỗ trợ giải 
quyết bồi thường bảo hiểm cho 
hợp đồng mà mình là bên mua 
hoặc bên được bảo hiểm hoặc 
người thụ hưởng. Doanh nghiệp 
môi giới bảo hiểm không được 
cung cấp dịch vụ giám định tổn 
thất bảo hiểm cho hợp đồng mà 
mình thu xếp thực hiện.

Luật có hiệu lực từ ngày 
01/11/2019.

Hiện SCIC đang quản lý vốn 
tại một số doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực kinh doanh 
bảo hiểm. Do đó, việc nắm rõ 
các quy định của Luật Kinh do-
anh bảo hiểm giúp cán bộ của 
SCIC quản trị doanh nghiệp 
đúng quy định pháp luật hiện 
hành.

CẦN LÀM SAO ĐỂ NHÀ ĐẦU TƯ LỰA CHỌN M&A...

biểu Quốc hội, có thể được xem 
xét thông qua vào kỳ họp tháng 
10.

“Về hoạt động M&A, Luật 
Chứng khoán sửa đổi có điểm 
chung với các luật khác là gắn 
IPO vào niêm yết nhằm tránh 
tình trạng một số DN IPO 1-2 
năm sau vẫn không niêm yết, 
không minh bạch thông tin hoạt 
động. Vì vậy, các DN phải có sự 
chuẩn bị, thay đổi phương thức 
quản trị ngay từ bây giờ”, ông 
Sơn thông tin.

Luật sư Võ Hà Duyên, Công ty 
Luật Vilaf cho biết, hiện giới đầu 
tư đang rất trông chờ Quốc hội 
thông qua Luật Doanh nghiệp, 
Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán 
sửa đổi, sẽ giúp họ rút ngắn 
thời gian, giảm chi phí, giảm 
gánh nặng thủ tục.

Tuy nhiên, trong một văn 
bản luật cũng có thể được ban 
hành trong thời gian tới, Nghị 
định hướng dẫn Luật Cạnh 
tranh, quy định thương vụ có 
thể rơi vào ngưỡng phải thông 

báo tập trung kinh tế nếu có 
giá trị trên 42 triệu USD, hoặc 
tổng giá trị hay tổng doanh thu 
của một trong các bên tham 
gia trên 85 triệu USD, hoặc thị 
phần kết hợp vượt ngưỡng 
20%, trong khi văn bản cũ chỉ 
quy định phải thông báo khi thị 
phần kết hợp đạt mức 30%.

“Chiểu theo quy định này, số 
thương vụ phải thông báo có 
thể tăng lên rất nhiều lần so với 
luật cũ, do các hoạt động M&A 
giá trị hơn 42 triệu USD ở Việt 
Nam đang rất phổ biến, với các 
nhà đầu tư trong lĩnh vực cơ sở 
hạ tầng, năng lượng, bất động 
sản, thì tổng tài sản trên 85 triệu 
USD cũng là điều bình thường. 
Nếu thông qua quy định này, 
Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sẽ 
‘bận rộn’ hơn rất nhiều. Không 
hiểu cơ quan này có đủ nhân sự 
chuyên nghiên cứu thị phần để 
đáp ứng hay không?”, bà Duyên 
phân tích.

So sánh với các quốc gia 
khác, ngưỡng thông báo trong 

dự thảo có khoảng cách khá xa 
khi luật Singapore, Hongkong 
(Trung Quốc) chỉ quy định một 
mức thị phần kết hợp là 40%. 
Ngoài ra, hầu hết các quốc gia 
trên thế giới quy định dựa vào 
thị phần và doanh thu, rất ít khi 
dựa vào giá trị tài sản của nhà 
đầu tư.

“Quy định này có thể kéo dài 
thời gian hoàn tất mỗi thương 
vụ thêm từ 1-3 tháng, tăng chi 
phí một cách đáng kể và tăng 
gánh nặng lên Ủy ban Cạnh 
tranh quốc gia, trong khi chưa 
chắc đã cần thiết để giảm thiểu 
rủi ro cạnh tranh vì với ngưỡng 
thấp như vậy nhiều khi các DN 
tham gia chỉ chiếm vài % thị 
phần, không thể ảnh hưởng 
đến tính cạnh tranh của thị 
trường được”, từ đó, bà Duyên 
bày tỏ mong muốn đơn vị soạn 
thảo sẽ có những sửa đổi tích 
cực đáp ứng mong mỏi của nhà 
đầu tư về một môi trường cạnh 
tranh công bằng, thuận lợi.

( Tiếp theo trang 9 ) 
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Giải mã lợi nhuận quý II

Báo cáo tài chính hợp nhất 
quý II/2019 của DHG vừa công 
bố đã đem đến thông tin tích 
cực hơn khi lợi nhuận sau thuế 
lấy lại mức tăng trưởng 24,7% 
so với cùng kỳ 2018. Cụ thể, 
báo cáo tài chính hợp nhất của 
DHG cho biết, trong quý II/2019, 
doanh thu thuần đạt 975,8 tỷ 
đồng, tăng 4,6%, trong khi giá 
vốn tăng thấp hơn, ở mức 6,7%, 
đã giúp lợi nhuận gộp đạt 445 
tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng 
kỳ 2018.

Ngoài lợi nhuận gộp, doanh 
thu tài chính của DHG cũng đạt 
32,3 tỷ đồng, tăng 4,1 tỷ đồng 
so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu 
là phần lãi từ số dư tiền gửi lên 
đến 1.861,5 tỷ đồng, tăng 222 tỷ 
đồng so với đầu năm. Ngoài ra, 
chi phí bán hàng cũng được tiết 
giảm đáng kể nhờ giảm chi phí 
nhân viên và chi phí quảng cáo.

Tuy nhiên, chi phí quản lý 
doanh nghiệp tăng mạnh 26,6% 
so với cùng kỳ 2018, đạt 87,1 tỷ 
đồng do thay đổi cách hạch toán 
theo Nghị quyết Ðại hội đồng cổ 
đông thường niên 2018, chuyển 

7% trích Quỹ khen thưởng phúc 
lợi sang ghi nhận chi phí Công 
ty, khiến lợi nhuận của DHG 
thu về đạt 190,3 tỷ đồng, tương 
đương cùng kỳ 2018. Nếu loại 
trừ yếu tố này, lợi nhuận quý 
II/2019 của DHG tăng 8,1% so 
với cùng kỳ 2018.

Lợi nhuận trước thuế không 
tăng, nhưng việc không còn 
khoản thuế thu nhập doanh 
nghiệp hoãn lại lên đến 25,9 tỷ 
đồng như quý II/2018 đã giúp lợi 
nhuận sau thuế của DHG tăng 
trưởng mạnh 24,7%.  Nguyên 
nhân do quý II/2018, Công ty 

DƯỢC HẬU GIANG (DHG): LỜI GIẢI NÀO CHO BÀI 
TOÁN TĂNG TRƯỞNG?

Kết thúc nửa đầu năm 2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của CTCP Dược Hậu Giang 
(DHG) giảm nhẹ so với cùng kỳ 2017. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gia tăng, doanh thu 
tăng trưởng chậm lại, biên lợi nhuận suy giảm, việc Taisho trở thành cổ đông chi phối từ quý 
II/2019 được kỳ vọng giúp DHG lấy lại đà tăng trưởng.
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phát sinh khoản thuế thu nhập 
doanh nghiệp hoãn lại do sáp 
nhập Công ty TNHH MTV Dược 
phẩm DHG và Công ty TNHH 
MTV bao bì DHG 1 vào DHG 
(việc này chỉ phát sinh 1 lần khi 
sáp nhập Công ty).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, 
doanh thu thuần của DHG đạt 
1.743 tỷ đồng, giảm 5,4% so với 
cùng kỳ 2018 do mất doanh thu 
phân phối hàng MSD và Eugica. 
Ðiều này làm lợi nhuận 6 tháng 
giảm nhẹ 0,05% so với cùng kỳ 
2018.  Như vậy, DHG đã hoàn 
thành 44,2% kế hoạch doanh 
thu và 48,7% kế hoạch lợi nhuận 
cả năm.

Kỳ vọng Taisho giúp DHG lấy 
lại đà tăng trưởng

Trên thị trường, sau giai đoạn 
thị giá tăng hơn 60% từ tháng 
12/2018 đến tháng 3/2019 khi 
Taisho tiến hành chào mua 
công khai cổ phiếu DHG, trong 
khoảng 4 tháng trở lại đây, thị 

giá cổ phiếu đã trở lại xu hướng 
giảm. Tuy nhiên, lời giải cho xu 
hướng thị giá của DHG được kỳ 
vọng sẽ đến từ khả năng phục 
hồi tăng trưởng khi có thêm 
“đôi cánh” của Tập đoàn Taisho.

Năm 2016, cú bắt tay hợp 
tác chiến lược giữa Dược Hậu 
Giang - Công ty dược nội địa lớn 
nhất Việt Nam với Taisho - Top 
5 tập đoàn dược mạnh nhất 
Nhật Bản - từng gây rúng động 
giới đầu tư. Hai năm sau, DHG 
lại lần nữa khiến giới chuyên 
môn bất ngờ, khi Taisho đăng 
ký chào mua thêm cổ phiếu với 
giá cao nhằm nâng tỷ lệ vốn sở 
hữu trên 50%.

Là một tập đoàn dược phẩm 
hàng đầu Nhật Bản, có mô 
hình hoạt động khá giống với 
DHG khi chiếm thị phần lớn về 
thị phần OTC (bán hàng trực 
tiếp qua nhà thuốc), mạnh về 
các sản phẩm thực phẩm chức 
năng…, việc Taisho từng bước 

tham gia vào quản lý, điều 
hành đang được kỳ vọng sẽ 
hỗ trợ DHG chuyển giao công 
nghệ, nghiên cứu phát triển sản 
phẩm, gia tăng khả năng xuất 
khẩu..., qua đó sẽ lấy lại đà tăng 
trưởng trong bối cảnh các hoạt 
động kinh doanh chính chịu 
nhiều sức ép cạnh tranh.

Việc tận dụng nghiên cứu 
và chuyển giao công nghệ sản 
phẩm của Taisho sẽ giúp DHG 
“đi tắt đón đầu” tại thị trường 
trong nước, người tiêu dùng có 
cơ hội sử dụng thuốc chất lượng 
với giá hợp lý. Hiện tại, chi tiêu 
cho dược phẩm tính trên đầu 
người của Việt Nam còn ở mức 
thấp (chiến 1,9%), chủ yếu do 
mức giá thuốc nhập khẩu tương 
đối cao.

Khắc Lâm
Theo Đầu tư chứng khoán

Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của dhg chững lại trong 3 năm trở lại đây.
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CHỦ TỊCH HĐTV SCIC NHẬN BẰNG KHEN
vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
của Tổng cục An ninh, Bộ Công an (tr 3)

CHỦ TỊCH HĐTV SCIC NHẬN BẰNG KHEN
vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
của Tổng cục An ninh, Bộ Công an (tr 3)

Tin tức Sự kiện
Phó Tổng giám đốc phụ trách SCIC Nguyễn Chí 

Thành tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - 
Hàn Quốc 2018 (tr 3)

3 DN thành viên của SCIC đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017 (tr 4)

Nghiên cứu trao đổi
Cổ đông năng động, doanh nghiệp được nhờ - SCIC thúc đẩy các cơ hội kết nối (tr 5)

Chân dung hai thành viên HĐQT mới của Vinamilk (tr 7)
Đại hội đồng cổ đông thường niên Traphaco năm 2018 (tr 11)

Thông tin doanh nghiệp thành viên


