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Hà nội, ngày 12 tháng 9 năm 
2019 – Hội nghị “Trao đổi kinh 
nghiệm đẩy mạnh công tác 
bán vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp” đã được SCIC tổ chức 
với sự tham dự của các công 
ty chứng khoán, công ty thẩm 
định giá thực hiện tư vấn bán 
vốn cho SCIC năm 2019.

Theo các quyết định đã 
được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, dự kiến 

trong giai đoạn 2017 – 2020, 
SCIC tiến hành cổ phần hóa 5 
doanh nghiệp và bán vốn nhà 
nước tại 132 DN.

Cũng như các năm trước, 
hoạt động bán vốn của SCIC 
năm 2019 được thực hiện trên 
cơ sở phối hợp với các công 
ty chứng khoán, công ty thẩm 
định giávới vai trò là đơn vị tư 
vấn cho SCIC trong xác định giá 
trị doanh nghiệp và tiến hành 
công bố thông tin, tổ chức bán 

đấu giá.
Trong 8 tháng đầu năm 

2019, SCIC bán vốn thành 
công tại 05 doanh nghiệp, 
đạt 6% kế hoạch về số lượng 
doanh nghiệp và bằng 83% so 
với cùng kỳ năm 2018. Nhìn 
chung, tiến độ bán vốn năm 
2019 còn chậm so với kế hoạch 
do nhiều nguyên nhân, trong 
đó, chủ yếu do các yếu tố 
khách quan, như việc áp dụng 
một số quy định mới về cơ chế 
bán vốn nhà nước tại Nghị 
định số 32/2018/NĐ-CP về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 91/2015/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 10 năm 2015 
của Chính phủ về đầu tư vốn 
nhà nước vào doanh nghiệp và 
quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
tại doanh nghiệp, và việc thị 
trường chứng khoán biến động 
mạnh ảnh hưởng đến việc bán 
vốn tại các doanh nghiệp niêm 
yết.

Tại Hội thảo, các công ty 
chứng khoán và công ty thẩm 
định giá đã cùng SCIC trao đổi 
những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình triển khai các 
hợp đồng tư vấn bán vốn để từ 
đó tìm ra những giải pháp tháo 
gỡ nhằm đẩy mạnh hơn nữa 
công tác bán vốn của SCIC.

Lãnh đạo SCIC cho biết trong 
những năm tới, hoạt động bán 
vốn tiếp tục là nhiệm vụ trọng 
tâm của SCIC nhằm nhanh 
chóng tái cơ cấu vốn nhà nước 
tại các doanh nghiệp theo 
hướng giảm vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp hoạt động trong 
những ngành nhà nước không 
cần nắm giữ hoặc chi phối vốn 
để tập trung nguồn lực đầu tư 
vào các doanh nghiệp thuộc 
những ngành, lĩnh vực then 
chốt của nền kinh tế./.

SCIC VÀ CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN,
CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ TRAO ĐỔI
GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG

BÁN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
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Đến dự Lễ công bố về phía SCIC có đồng 
chí Nguyễn Đức Chi, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí 

Nguyễn Chí Thành-Thành viên HĐTV, Tổng giám 
đốc, cùng các đồng chí Thành viên HĐTV, Kiểm 
soát viên, lãnh đạo Ban TCCB, VPĐH, VPĐĐ.

Phát biểu tại Lễ trao quyết định, đồng chí 
Nguyễn Cảnh Toàn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, 
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ- Ủy ban Quản 
lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chúc mừng 
đồng chí Chu Thanh Long  đã được bổ nhiệm 
vào chức vụ KSV tại SCIC và đề nghị đồng chí 
Chu Thanh Long cần nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, làm tốt công tác giám sát hoạt động của 
SCIC, góp phần xây dựng Tổng công ty ngày 
càng vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn 
cũng trân trọng đề nghị SCIC tạo mọi điều kiện 
tốt nhất để KSV hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao.

Thay mặt Lãnh đạo SCIC, đồng chí Nguyễn 
Đức Chi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên SCIC đã tặng hoa, chúc mừng đồng 
chí Chu Thanh Long  và phát biểu mong muốn 
đồng chí Chu Thanh Long phát huy  trình độ 
năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực 
tiễn trong quá trình công tác để hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ KSV tại SCIC. Tổng công ty 
luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công tác 
của đồng chí Chu Thanh Long nói riêng và KSV 
nói chung, đồng thời đồng chí Nguyễn Đức Chi 
cũng muon muốn trong thời gian tới, UBQLV sẽ 
tiếp tục kiện toàn công tác KSV để tiến tới có 
Ban Kiểm soát SCIC.

Ngày 16/9/2019, tại trụ 
sở Tổng công ty Đầu tư và 
Kinh doanh vốn nhà nước 
(SCIC), thay mặt Lãnh đạo Ủy 
ban Quản lý vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp (UBQLV), 
đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn 
– Ủy viên Ban Cán sự Đảng, 
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ 
đã trao Quyết định bổ nhiệm 
kiểm soát viên(KSV) tại Tổng 
công ty Đầu tư và Kinh doanh 
vốn nhà nước cho đồng chí 
Chu Thanh Long- Chuyên viên 
phòng Đăng ký kinh doanh, Sở 
KHĐT tỉnh Cao Bằng.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN TẠI TỔNG 
CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn – Ủy viên Ban Cán sự 
Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ- UBQLVNN phát 

biểu tại buổi lễ

Đồng chí Chu Thanh Long phát biểu cảm ơn sự tín 
nhiệm của lãnh đạo UBQLV và hứa sẽ hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được Ủy ban giao phó.
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Ngày 10/9/2019, tại trụ sở 
SCIC, ông Nguyễn Đức Chi, Chủ 
tịch HĐTV SCIC đã có buổi làm 
việc với ông Ben Keswick, Chủ 
tịch kiêm Giám đốc điều hành 
Tập đoàn Jardine Matheson.

Tại buổi làm việc, ông 
Nguyễn Đức Chi đã giới 
thiệu thông tin về SCIC 

và vai trò của SCIC trong tiến 
trình cổ phần hóa và nâng cao 
hiệu quả quản lý vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp. Lãnh đạo 
SCIC cũng đánh giá cao sự phối 
hợp và đóng góp vào công tác 
quản trị hiệu quả của Jardine 
Matheson tại Vinamilk, góp 
phần nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh và giá trị của 
doanh nghiệp. Hai bên cũng 
đồng ý tiếp tục duy trì hợp tác, 
liên lạc chặt chẽ để thảo luận 
về các kế hoạch trong thời gian 
tới của  Vinamilk.

Lãnh đạo Jardine Matheson 
cũng chia sẻ quan điểm ấn 
tượng về hệ thống quản trị 
chuyên nghiệp tại Vinamilk. 
Jardine Matherson mong 
muốn tiếp tục tìm hiểu cơ 
hội đầu tư vào các các doanh 
nghiệp dự kiến sẽ IPO trong 
các lĩnh vực viễn thông, ngân 
hàng…. Kết thúc buổi làm việc, 
hai bên cũng trao đổi về những 
cơ hội và thách thức đối với thị 

trường tài chính trong nước và 
quốc tế trong bối cảnh nhiều 
sự kiện chính trị lớn đang diễn 
ra. 

Jadine Matheson là tập 
đoàn kinh doanh đa ngành, 
được thành lập năm 1832, có 
trụ sở tại châu Á. Tập đoàn có 
danh mục đầu tư rộng rãi thông 
qua các doanh nghiệp dẫn đầu 
thị trường trong các lĩnh vực: 
sản xuất và kinh doanh xe cơ 
giới, đầu tư và phát triển bất 
động sản, bán lẻ, kỹ thuật và 
xây dựng, môi giới bảo hiểm, 
nhà hàng, khách sạn, dịch vụ 
tài chính…

Tại Việt Nam, Jadine 
Matheson có 3 văn phòng đại 

diện, 9 công ty liên doanh, 4 
công ty 100% vốn nước ngoài  
và 4 công ty đầu tư trực tiếp. 
Từ năm 1992 đến nay, Jadine 
Matheson đã đầu tư hơn 2,5 
tỷ USD vào Việt Nam. Hiện 
tại, Tập đoàn đang đầu tư vào 
nhiều doanh nghiệp lớn như 
Công ty Ô tô Trường Hải (26,5% 
cổ phần), Công ty Cơ điện lạnh 
REE (25% cổ phần), Công ty 
sữa Vinamilk (10% cổ phần)… 
Thông qua việc sở hữu, đổi 
mới hệ thống quản trị, Jardines 
Matheson đã góp phần nâng 
cao hiệu quả hoạt động cũng 
như năng lực cạnh tranh của 
các doanh nghiệp trên.

Sáng ngày 24/09/2019, tại trụ sở chính, Tổng 
Giám đốc SCIC Nguyễn Chí Thành đã có buổi 
tiếp và làm việc với ông Jikwang Chung – Giám 
đốc Bộ phận Đầu tư của Tập đoàn Mirae Asset, 
Seoul.

Tại buổi làm việc, ông Jikwang Chung  cũng thể 
hiện sự trân trọng đối với quá trình hợp tác giữa 
SCIC và Tập đoàn Mirae Asset trong việc quản 
lý công ty cổ phần Traphaco thời gian vừa qua 
và mong muốn hai bên cùng hợp tác sâu rộng 
trong lĩnh vực điều hành và nâng cao hiệu quả 
của doanh nghiệp.

Tổng Giám Đốc SCIC Nguyễn Chí Thành cũng 
đã đánh giá cao sự đóng góp của Mirae Asset 
trong công tác quản lý công ty cổ phần Traphaco. 
Đồng thời, ông Thành cũng mong muốn hai bên 
tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lý 
và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, hoàn thành 
kế hoạch kinh doanh 2019 và thời gian tới.

Mirae Asset, là tập đoàn cung cấp dịch vụ tài 
chính độc lập tại châu Á, có trụ sở chính tại Seoul, 

Hàn Quốc. Mirae Asset cung cấp rất nhiều loại 
hình dịch vụ tài chính khác nhau như quản lý tài 
sản, ngân hàng đầu tư, bảo hiểm nhân thọ. Được 
thành lập từ năm 1997, tổng giá trị tài sản hiện 
đang quản lý bởi MA lên đến 389 tỷ USD (tính đến 
cuối năm 2018 và đã có VP tại Châu Âu, Châu Á, 
trong đó có VN.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC tiếp Chủ tịch
kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Jardine Matheson 

CHỦ TỊCH SCIC LÀM VIỆC VỚI ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN JARDINE MATHESON

TỔNG GIÁM ĐỐC SCIC TIẾP  GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ CỦA TẬP ĐOÀN MIRAE ASSET, SEOUL

( Xem tiếp trang 12 ) 
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Theo Báo cáo đánh giá tại 
buổi làm việc, tính đến ngày 
30/6/2019, số doanh nghiệp 
100% vốn nhà nước do UBND 
tỉnh làm chủ sở hữu là 13 
doanh nghiệp. So với năm 
2018 giảm 06 doanh nghiệp 
do đã thực hiện xong cổ phần 
hóa doanh nghiệp, chuyển đổi 
thành Công ty TNHH 2 thành 
viên. Tổng doanh thu 06 tháng 
đầu năm 2019 đạt 176,8 tỷ 
đồng, doanh thu chủ yếu thuộc 
đơn vị kinh doanh dịch vụ, 
công ích; giảm 597,3 tỷ đồng 
so với cùng kỳ 2018. Trong đó, 
Công ty TNHH MTV xổ số kiến 
thiết có doanh thu hoạt động 
cao nhất toàn ngành với 102 tỷ 
đồng, chiếm 57,7% tổng doanh 
thu hoạt động kinh doanh toàn 
ngành. Kết quả giám sát tài 
chính tại các doanh nghiệp cho 
thấy, đa số doanh nghiệp kinh 
doanh không có lãi, khả năng 
thanh toán nợ đến hạn, hệ số 
bảo toàn vốn sở hữu thấp. Đặc 
biệt, 06 tháng đầu năm 2019, 
hiệu quả sử dụng vốn của toàn 
ngành bị âm, do kinh doanh 

không có lợi nhuận.
Thảo luận tại buổi làm việc, 

UBND tỉnh và  SCIC đã cùng 
trao đổi về phương thức quản 
trị doanh nghiệp vốn nhà nước, 
giới thiệu một số dự án ưu tiên 
chuyển nhượng thuộc các lĩnh 
vực cần cơ cấu, tổ chức lại và 
một số dự án tỉnh mong muốn 
kêu gọi đầu tư. Phía SCIC cũng 
đề xuất một số mô hình đầu tư 
thí điểm, phương thức quản trị 
tài chính theo hình thức liên kết 
với các doanh nghiệp tài chính 
và nhà đầu tư chuyên ngành. 
Trên cơ sở đề xuất của tỉnh về 

xem xét lại hiệu quả hoạt động 
của Công ty Cao su Đắk Lắk, nếu 
còn vốn nhà nước thì SCIC tiếp 
nhận hoặc chuyển giao công 
nghệ quản trị; một số dự án 
đang muốn chuyển nhượng vì 
nhà đầu tư không đủ khả năng 
tiếp tục, SCIC sẽ đánh giá lại 
thực trạng và báo cáo tỉnh để 
đưa ra hình thức đề xuất đầu 
tư…

Phát biểu tại buổi làm việc, 
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường 
yêu cầu UBND tỉnh và Sở, ngành 
cùng phối hợp với SCIC để nâng 
cao hiệu quả kinh doanh của 

Sáng 12/9, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 
(SCIC). Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Bùi Văn Cường – Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị - Chủ 
tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chí Thành - Tổng Giám đốc SCIC; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở; ngành.

UBND TỈNH ĐẮK LẮK LÀM VIỆC VỚI TỔNG CÔNG TY 
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Các đại biểu dự buổi làm việc

Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy
phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc

( Xem tiếp trang 6 ) 
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Chiều ngày 23/9/2019, 
tại trụ sở SCIC, UBND tỉnh 
Sơn La và SCIC đã tổ chức lễ 
chuyển giao quyền đại diện 
sở hữu vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp thuộc UBND 
tỉnh Sơn La về SCIC.

Theo biên bản bàn giao, 03 
doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh 
Sơn La chuyển quyền đại diện 
sở hữu vốn nhà nước về SCIC 
gồm có:

+Công ty cổ phần Kỹ thuật 
tài nguyên và môi trường Sơn 
La: vốn điều lệ là  4.150.000.000 
đồng;  giá trị vốn đầu tư của nhà 
nước chuyển giao về SCIC là  
996.000.000 đồng, chiếm 24%.ư

+Công ty cổ phần Bến xe 
khách Sơn La: vốn điều lệ là  
3.352.500.000 đồng, giá trị vốn 
đầu tư của nhà nước chuyển 
giao về SCIC là: 1.341.000.000 
đồng, chiếm 40%.

+Công ty cổ phần Đăng kiểm 
cơ giới thủy bộ Sơn La: vốn điều 
lệ là  1.110.650.000 đồng, giá trị 
vốn đầu tư của nhà nước chuyển 
giao về SCIC là 222.130.000 
đồng, chiếm 20%.

Phát biểu tại buổi lễ chuyển 

giao, ông Lê Hồng Chương Giám 
đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La đề 
nghị SCIC tích cực hỗ trợ để các 
doanh nghiệp sau khi chuyển 
giao về SCIC ngày càng phát 
triển, qua đó gia tăng giá trị 
phần vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp.

Thay mặt SCIC, Chủ tịch 
HĐTV Nguyễn Đức Chi bày tỏ 
sự cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh 
Sơn La đã quan tâm, chỉ đạo, hỗ 
trợ tích cực quá trình chuyển 
giao phần vốn nhà nước từ các 
doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh 

Sơn La về SCIC, đồng thời nhấn 
mạnh SCIC luôn thực hiện áp 
dụng quản trị doanh nghiệp 
một cách tốt nhất gắn liền với 
việc phối hợp chặt chẽ giữa các 
cổ đông dựa trên các nguyên 
tắc kinh tế thị trường, đảm bảo 
phần vốn nhà nước được bảo 
toàn và phát huy. Sau khi các 
doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh 
Sơn La về SCIC sẽ được hỗ trợ 
tối đa từ các lợi thế của SCIC 
trong quản trị doanh nghiệp và 
khả năng hợp tác với các doanh 
nghiệp do SCIC quản lý./.

SCIC TIẾP NHẬN QUYỀN ĐẠI DIỆN SỞ HỮU VỐN NHÀ NƯỚC 
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC UBND TỈNH SƠN LA 

( Tiếp theo trang 5 ) 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK LÀM VIỆC ... 
doanh nghiệp Nhà nước; tập trung xây dựng báo 
cáo đề xuất định hướng thu hút đầu tư hiệu quả. 
Trong đó, UBND tỉnh cần ưu tiên lựa chọn kêu gọi 
tập trung vào lĩnh vực trọng điểm như: Du lịch 
cộng đồng, sinh thái; trồng cây công nghiệp, chăn 
nuôi gia súc, đại gia súc; công nghiệp chế biến; 
xây dựng đô thị; cụm công nghiệp; năng lượng tái 
tạo; chính sách miễn giảm thuế đất; công nghiệp 
chế biến nông sản và thương hiệu là chế biến sâu 
đối với bơ, sầu riêng; đầu tư hạ tầng thành phố 
Buôn Ma Thuột; kêu gọi vào lĩnh vực giao thông 
vận tải; cảng cạn và vận chuyển hàng hóa; trụ sở 
hành chính tập trung. 

Đồng chí Nguyễn Chí Thành- Tổng giám đốc 
SCIC phát biểu tại buổi làm việc
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Ngày 19/9/2019, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu 
tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức 
trao học bổng “SCIC nâng bước tài năng trẻ 2019” 
cho 17 sinh viên xuất sắc thuộc các trường đại 
học tại Hà Nội (Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế 
Quốc dân. Khoa Luật-ĐHQGHN, Đại học Lao động-
xã hội). 18 sinh viên xuất sắc thuộc các trường 
Đại học tại địa bàn TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng 
cũng được SCIC lựa chọn và trao học bổng trong 
dịp này.

Việc lựa chọn các sinh viên để trao học bổng 
được SCIC được thực hiện qua quy trình tuyển 
chọn hồ sơ, xét duyệt, phỏng vấn trực tiếp. Ngoài 
kết quả học tập giỏi, các sinh viên cần có phẩm 
chất cá nhân suất sắc, hoài bão, thể hiện được 
tư duy logic, các kỹ năng mềm và trình độ tiếng 
Anh tốt.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, bà Đinh 
Thị Bích Diệp-Thành viên HĐTV SCIC cho biết: 
Chương trình học bổng SCIC – Nâng bước tài 
năng trẻ được SCIC tổ chức hàng năm, dành cho 
sinh viên tiêu biểu tại các trường đại học chuyên 
ngành kinh tế - tài chính của Hà Nội, Đà Nẵng và 
TP HCM là chương trình nằm trong các hoạt động 
tài trợ giáo dục, an sinh xã hội thường xuyên của 
SCIC. Bắt đầu từ năm 2008, tính đến nay SCIC đã 
dành hơn 2 tỷ đồng trao cho gần 200 bạn sinh 
viên có thành tích học tập và những phẩm chất 
xuất sắc liên tục trong 3 năm liền với mong muốn 
động viên và khích lệ để các em đạt được những 
thành tựu xuất sắc hơn nữa trong học tập, trên cơ 

sở đó tham gia thúc đẩy sự lớn mạnh cho nguồn 
nhân lực của thị trường tài chính Việt Nam trong 
tương. Thông qua chương trình học bổng này, 
SCIC mong các em sẽ nỗ lực học tập để trở thành 
những người chủ tương lai của đất nước, xứng 
đáng với sự kỳ vọng của gia đình, nhà trường và 
xã hội”.

TS. Nguyễn Trọng Điệp, Phó Chủ nhiệm Khoa 
Luật-ĐHQGHN và PGT.TS Nguyễn Xuân Thạch – 
Trưởng ban Công tác chính trị và sinh viên, Học 
viện Tài chính thay mặt cho các trường có sinh 
viên nhận học bổng SCIC bày tỏ sự cảm ơn SCIC 
đã dành sự quan tâm cho sinh viên của nhà 
trường, đây là nguồn động viên, khích lệ kịp thời 
dành cho sự nỗ lực phấn đấu và những thành tựu 
mà các em sinh viên đạt được trong năm học vừa 
qua, tạo động lực cho các sinh viên hoàn thiện 
bản thân mình trước khi tốt nghiệp đại học.

SCIC TRAO HỌC BỔNG
“NÂNG BƯỚC TÀI NĂNG TRẺ” NĂM 2019

Lễ trao học bổng “SCIC nâng bước tài năng trẻ” 2019

Bà Đinh Thị Bích Diệp-Thành viên HĐTV SCIC phát 
biểu tại buổi lễ
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Nhiều năm nay, công tác 
người đại diện luôn được hoàn 
thiện để giúp cho cổ đông Nhà 
nước mà đại diện là SCIC, thực 
sự trở thành cổ đông năng động 
của doanh nghiệp...

Tính đến 30/6/2019, tổng 
danh mục đầu tư do SCIC 
quản lý có 144 doanh nghiệp, 
với số vốn nhà nước theo 
giá trị sổ sách hơn 28.947 tỷ 
đồng trên tổng số vốn điều lệ 
là 99.501 tỷ đồng, bao gồm: 
139 Công ty cổ phần; 01 Công 
ty TNHH 2 thành viên; 04 
Công ty TNHH 1 thành viên; 
trong đó, có vốn nhà nước tại 
11 Tổng công ty. 

Để quản lý hiệu quả một khối 
lượng vốn lớn (số vốn nhà nước 
theo giá trị sổ sách hơn 28.947 
tỷ đồng trên tổng số vốn điều lệ 
là 99.501 tỷ đồng) tại 144 doanh 
nghiệp hiện nay, SCIC phải cần 
tới một hệ thống người đại 
diện vốn tại doanh nghiệp. Hệ 
thống đặc biệt này hiện là 259 
người đại diện, trong đó có 180 
người đại diện là cán bộ giữ các 
chức danh lãnh đạo, điều hành 
doanh nghiệp (69,5%).

Nhiều năm nay, công tác 
người đại diện luôn được hoàn 
thiện để giúp cho cổ đông Nhà 
nước mà đại diện là SCIC, thực 

sự trở thành cổ đông năng 
động của doanh nghiệp, từ đó 
góp phần thực hiện việc quản 
lý vốn nhà nước tại các doanh 
nghiệp ngày một hiệu quả hơn. 

Để sự phối hợp giữa SCIC và 
người đại diện trở nên thông 
suốt và hiệu quả hơn, Thời báo 
Kinh tế Việt Nam xin ghi lại các 
ý kiến đóng góp, những tâm tư, 
trăn trở từ một số Người đại 
diện vốn tại doanh nghiệp cũng 
như ý kiến từ phía SCIC và các 
cơ quan quản lý nhà nước.

Doanh nghiệp có sự khác 
biệt sau khi thay đổi cơ quan 
đại diện vốn

Là một trong số ít các tập 
đoàn lớn mới chuyển vốn Nhà 
nước về SCIC từ cuối năm 
2018, Tập đoàn dệt may Việt 
Nam (Vinatex) đã có những 
trải nghiệm khác biệt. Sau lễ 
chuyển giao quyền đại diện sở 
hữu vốn nhà nước tại Vinatex 
từ Bộ Công Thương về SCIC 
ngày 23/11/2018, giá trị vốn 
đầu tư của nhà nước tại Vinatex 
do SCIC đại diện sở hữu là 
2.674.381 triệu đồng, chiếm 
53,49% vốn điều lệ của Vinatex.

Sau 8 tháng chuyển vốn về 
SCIC, hoạt động của doanh 
nghiệp đã có sự khác biệt. Kể từ 
khi cổ phần hóa vào năm 2015, 
năm 2019 là năm đầu tiên mà 
đại hội đồng cổ đông thường 
niên của Vinatex được thực 
hiện trước ngày 30/4 theo đúng 
quy định của luật. Còn ba năm 
trước (2016, 2017, 2018), Đại hội 
đồng cổ đông đều được tổ chức 
vào tháng 6 hàng năm, tức là 
sau hơn hai tháng so với quy 
định của luật.

Kết quả này có được là nhờ 
sự chỉ đạo của SCIC về các nội 
dung tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông. Đây là điểm đáng ghi 
nhận về sự phối hợp tốt giữa 
SCIC và người đại diện.

Tuy nhiên, bên cạnh điểm 
thuận lợi như nêu trên, chúng 
tôi cũng muốn đề xuất về cơ 
chế báo cáo của người đại diện. 
Tôi cũng hiểu rằng, quy chế 
người đại diện vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp có ảnh hưởng tới 
hoạt động của doanh nghiệp 
mà SCIC nắm cổ phần chi phối. 

Trong số các doanh nghiệp 
mà SCIC nắm cổ phần chi phối 
thì năm 2018 có thêm một số 
đơn vị lớn được chuyển về, 
trong đó có Vinatex. Theo tôi, 
Vinatex có mô hình khác với các 
đơn vị mà SCIC đang quản lý. 
Vì vậy, để quản trị hiệu quả và 
làm tốt vai trò cổ đông lớn tại 
các doanh nghiệp này, SCIC nên 
có phân loại theo mô hình (lớn, 
nhỏ…) để có cách tiếp cận phù 
hợp.

Theo mô hình hiện nay, khi 
mà càng ngày càng có nhiều 
doanh nghiệp được giao vốn về 
SCIC và với quy mô càng ngày 
càng lớn và càng nhiều chuyên 
ngành khác nhau thì chúng ta 
cũng nên tiếp cận quy chế quản 
lý người đại diện theo mô hình 
kinh doanh để cho nó có khả 
năng đáp ứng được yêu cầu của 
mô hình công ty lớn, công ty 
trung bình, công ty nhỏ. 

Nếu không thì cũng chỉ biết 
được rằng: nếu công ty tăng 
trưởng đều thì sẽ dễ phê duyệt. 
Nếu phê duyệt tăng như vậy 
có khi chưa phải là hết sức của 
doanh nghiệp, vì với điều kiện 
kinh doanh thuận lợi, kết quả 
của doanh nghiệp sẽ tốt hơn và 
tăng nhiều hơn. 

Trong trường hợp ngược lại, 
khi thị trường có vấn đề, phải 
phê duyệt ở mức thấp hơn năm 
trước, cả về doanh thu và hiệu 
quả cổ tức thì ai là người dám 
trả lời câu hỏi của người đại 
diện vốn về việc năm nay kinh 
doanh không có lời do điều kiện 

QUẢN VỐN NHÀ NƯỚC HIỆU QUẢ: KHÔNG THỂ THIẾU 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN TẠI DOANH NGHIỆP

(Ông Lê Tiến trường,
Tổng giám đốc Vinatex)
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thị trường khó khăn. Do vậy, 
việc đánh giá phải dựa trên tiêu 
chí cùng ngành, cùng quy mô và 
tính tới đặc thù của ngành, để 
tránh tình trạng cứ lỗ là xấu.

Nếu chúng ta quản trị doanh 
nghiệp mà không tính tới đặc 
thù của ngành, mà chỉ nhìn 
vào hiệu quả chia cổ tức, tốc 
độ tăng trưởng của lợi nhuận 
thì sẽ không đánh giá hết được 
trách nhiệm và đóng góp của 
người đại diện vốn. 

Nhiều lúc gặp may, có lãi và 
hoàn thành kế hoạch thì người 
đại diện được thưởng, khen 
đề bạt nhưng sẽ hết sức vất 
vả trong điều kiện khó khăn 
và quản trị doanh nghiệp để 
lãi ít, hoặc không thua lỗ như 
doanh nghiệp tư nhân, nhưng 
người đại diện vẫn bị đánh giá 
là không hoàn thành nhiệm vụ. 

Vì vậy, tôi cũng đề nghị: nếu 
tiếp nhận các mô hình có quy 
mô lớn hơn, phức tạp hơn thì 
cách thức tổ chức và quản lý đối 
với các danh mục dài hạn của 
SCIC nên có cách tiếp cận khác 
hơn, thị trường hơn, tạo điều 
kiện để đánh giá đúng hơn vai 
trò của người đại diện tại các 
doanh nghiệp.

Đổi mới trong công tác 
đồng hành và hỗ trợ doanh 
nghiệp

SCIC những năm gần đây 
có nhiều đổi mới trong công 
tác đồng hành và hỗ trợ doanh 
nghiệp.

Trong năm 2019, Công ty 
Cổ phần Viễn thông FPT (FPT 
Telecom) đạt tăng trưởng 17,4%, 
nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề 
ra. Để có được kết quả như vậy, 
bên cạnh nỗ lực của đơn vị, đó 
là sự tham gia và hỗ trợ trong 
công tác quản trị và giám sát 
của SCIC. 

Với vai trò là cổ đông nhà 
nước năng động, SCIC đã tham 
gia vào Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát công ty, tham gia vào 
công tác xây dựng chiến lược 
và định hướng hoạt động sản 
xuất kinh doanh của công ty, 

nâng cao hiệu quả đầu tư, tối 
ưu nguồn vốn.

Môi trường kinh doanh ngày 
càng cạnh tranh khốc liệt, đòi 
hỏi thời gian đưa sản phẩm 
và dịch vụ đến tay người tiêu 
dùng ngày càng phải kịp thời và 
nhanh chóng. Chúng tôi mong 
muốn được SCIC đồng hành, hỗ 
trợ và ủng hộ, để đạt kết quả 
kinh doanh ngày càng hiệu quả 
hơn.

Hỗ trợ doanh nghiệp chưa 
thoái được vốn

Việc phối hợp hiệu quả giữa 
người đại diện và SCIC đã giúp 
cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh tại Công ty Cổ phần 
Nhựa Tiền phong giữ được 
hiệu quả cao. Giai đoạn 5 năm 
gần đây (2015-2019) được xem 
là giai đoạn tăng trưởng mạnh 
nhất của công ty với tốc độ tăng 
trưởng 10-25%; doanh thu tăng 
10 lần; lợi nhuận tăng 5 lần; vốn 
điều lệ tăng 11 lần. Những con 
số ấn tượng này của nhựa Tiền 
Phong không tách rời khỏi sự 
giúp đỡ hiệu quả của SCIC.

Nhiều năm qua SCIC, thông 
qua người đại diện, luôn đồng 
hành cùng ban điều hành 
doanh nghiệp với vai trò như 
một cổ đông năng động, một 
nhà đầu tư chiến lược luôn sát 
cánh cùng doanh nghiệp, giúp 
Nhựa Tiền Phong vượt qua bao 
khó khăn, thử thách trong quá 
trình phát triển và tìm ra những 

định hướng, bước đi phù hợp 
cho doanh nghiệp.

Ngoài việc chỉ định các người 
đại diện nằm trong bộ máy lãnh 
đạo, SCIC còn cử các là các cán 
bộ tham gia trực tiếp vào hội 
đồng quản trị, ban kiểm soát. 
Mọi chủ trương kế hoạch phát 
triển kinh doanh của Nhựa Tiền 
Phong đều nhận được những ý 
kiến đóng góp của SCIC. SCIC 
đã tạo điều kiện cho người đại 
diện chủ động trong công tác 
hoạt động sản xuất doanh và 
trong các chế độ báo cáo định 
hướng được nhanh chóng.

Theo quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ về thoái vốn 
nhà nước, Nhựa Tiền Phong 
là một trong 10 doanh nghiệp 
trong danh sách nhà nước sẽ 
thoái hết vốn tại doanh nghiệp, 
hạn chót là năm 2020. 

Tuy nhiên, đến thời điểm 
này (tháng 7/2019), vẫn chưa 
có thông tin về kế hoạch thoái 
vốn. Nhiều cổ đông của Nhựa 
Tiền Phong rất quan tâm đến 
thời hạn thoái vốn và sẵn sàng 
mua thêm cổ phần NTP nhưng 
chưa có thông tin cụ thể. Quan 
điểm của tôi là nếu như chúng 
ta không có những chính sách 
giữ các thương hiệu Việt mà để 
rơi vào tay nước ngoài thì rất 
đáng tiếc. 

Trên thực tế, nhiều năm qua 
thị trường đã chứng kiến nhiều 
cuộc thâu tóm các thương hiệu 

(Bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch 
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ 

phần FPT Telecom) 

(Ông Chu Văn Phương,
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 

Nhựa Tiền Phong) 
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Việt. Rất nhiều thương hiệu lớn 
nổi tiếng của Việt Nam đã được 
các doanh nghiệp nước ngoài 
mua thâu tóm chi phối, sau khi 
nhà nước thoái vốn hoàn toàn.

Mục tiêu cuối cùng là tăng 
hiệu quả quản lý và sử dụng 
vốn nhà nước

Hội nghị người đại diện của 
SCIC được tổ chức thường niên 
là sự kiện rất quan trọng bởi 
vì người đại diện đã giúp SCIC 
giám sát việc sử dụng vốn nhà 
nước hiệu quả hơn. Bên cạnh 
đó, nguồn thu nhập của SCIC từ 
các doanh nghiệp có sự đóng 
góp không nhỏ từ công sức của 
người đại diện vốn tại doanh 
nghiệp. 

Với lực lượng đông đảo 
gồm 259 người đại diện tại 144 

doanh nghiệp của SCIC như 
hiện nay, tôi cho rằng đây là 
một cộng đồng rất mạnh, đã 
từng gắn bó với doanh nghiệp 
và với SCIC hơn 10 năm nay. 

Trong thời gian tới, danh 
sách người đại diện vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp chắc 
chắn sẽ tiếp tục tăng lên, nhất 
là khi Chính phủ quyết liệt rà 
soát và thúc đẩy việc tái cơ 
cấu sắp xếp doanh nghiệp nhà 
nước. 

Rất nhiều doanh nghiệp từ 
các bộ, ngành, địa phương sẽ 
tiếp tục chuyển giao vốn Nhà 

nước về SCIC, khi đó, danh mục 
doanh nghiệp của SCIC và cộng 
đồng người đại diện sẽ được 
tăng cường và bổ sung thêm. 

Chính vì vậy, tôi đánh giá cao 
việc SCIC đã có những đánh giá 
và phân loại đối với các người 
đại diện theo từng năm, qua đó 
thể hiện sự quan tâm, khuyến 
khích đối với những người làm 
tốt và hiệu quả, từ đó có những 
tác động nhất định tới việc 
nâng cao chất lượng của người 
đại diện ngày một tốt hơn.

Trong thời gian qua, việc cải 
tiến công tác quản lý người đại 
diện được SCIC thực hiện liên 
tục. Nhiều kiến nghị và đề xuất 
mà người đại diện nêu ra tại hội 
nghị đều là những vấn đề mà 
chúng ta đang gặp phải. Việc 
cải tiến, điều chỉnh và lấy ý kiến 
người đại diện rất quan trọng. 

Tôi hoàn toàn thống nhất với 
một số đề xuất của các người đại 
diện trong việc phối hợp thuận 
tiện hơn, tính đến yếu tố đặc 
thù của từng doanh nghiệp, để 
công tác quản lý vốn nhà nước 
ngày càng hiệu quả. Những ý 
kiến đóng góp này cũng mong 
SCIC ghi nhận, nghiêm túc rà 
soát để có thể đưa ra những 
hướng dẫn thực hiện tốt hơn. 
Mục tiêu cuối cùng là tăng hiệu 
quả quản lý và sử dụng vốn nhà 
nước, bảo toàn phát triển vốn 
nhà nước và chính sách cho 
người đại diện vốn được quan 
tâm một cách đầy đủ.

Đương nhiên, trong quá 
trình thực hiện các quy định 
và cơ chế liên quan đến người 
đại diện sẽ có những vướng 
mắc mà do cả nguyên nhân chủ 
quan và khách quan bất ngờ. 

Vấn đề ở đây là giải trình và 
bổ sung để thống nhất với nhau 
một nguyên tắc xuyên suốt là: 
sử dụng vốn đúng và hiệu quả. 
Để làm được việc này thì quan 
hệ của người quản lý - SCIC và 
người đại diện vốn tại doanh 
nghiệp, phải được quy định rõ 
ràng, phân công thuận lợi trong 
quá trình hoạt động.

Trong báo cáo cũng nêu 
ra một số cải tiến về công tác 
người đại diện vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp cần được quan 
tâm. Thứ nhất là cơ chế quản lý 
thông tin giữa người đại diện và 
SCIC. Đây là yêu cầu xuyên suốt 
vì nếu không có sự phối hợp về 
thông tin một cách đầy đủ và 
minh bạch giữa người đại diện 
và SCIC thì công tác giám sát 
không đạt được hiệu quả.

Thứ hai là chất lượng đề 
xuất của người đại diện. Việc 
thực hiện quản lý giám sát vốn 
phải được tiến hành hai chiều, 
một mặt là phù hợp với doanh 
nghiệp, mặt khác phải đảm bảo 
đúng quy định. 

Để làm được, chúng ta sẽ 
thực hiện phân loại và thường 
xuyên tổ chức các hội thảo trao 
đổi tập huấn về các nghiệp vụ 
về tài chính, về quản lý vốn cho 
các người đại diện. Đây là giải 
pháp để nâng cao chất lượng 
quản trị của người đại diện vốn 
tại doanh nghiệp. Mong muốn 
cuối cùng là phối hợp và phải 
có niềm tin với nhau. Nâng cao 
hơn nữa sự đoàn kết giữa cộng 
đồng người đại diện.

Nên đánh giá lợi thế của 
vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp

Năm 2018, các chỉ tiêu kinh 
doanh của SCIC đều đạt và vượt 
100% so với kế hoạch. Tôi cho 
rằng đây là một sự cố gắng vượt 
bậc của SCIC, đặc biệt là dưới 
sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ và 
sự cố gắng của Tổng công ty, để 
có được kết quả như ngày hôm 
nay.

Một trong những chức năng 
của SCIC là tiếp nhận vốn nhà 
nước từ các doanh nghiệp nhà 
nước đã cổ phần hóa theo các 
quy định, và gần đây nhất là 
theo chỉ thị 01/CT-TTg ngày 
5/1/2019 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 và 

(Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó chủ tịch 
Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp)
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doanh nghiệp có vốn nhà nước. 
Đến nay, trong số 62 doanh 

nghiệp thuộc diện phải chuyển 
giao về SCIC, Tổng công ty này 
đã tiếp nhận được 32 doanh 
nghiệp, còn 30 doanh nghiệp. 

Nếu nhìn vào số lượng 
doanh nghiệp thực tế thì SCIC 
mới chỉ tiếp nhận được 51% số 
lượng doanh nghiệp theo quy 
định phải chuyển giao, nhưng 
nếu tính về giá trị vốn nhà nước 
thì số vốn Nhà nước mà SCIC 
đã tiếp nhận đạt hơn 10.000 tỷ 
đồng, tương đương hơn 94% 
tổng số vốn Nhà nước thuộc 
diện phải chuyển về SCIC. 

Như vậy, số vốn còn lại 
chưa chuyển về SCIC hiện là 
6% (tương đương hơn 600 tỷ 
đồng). Đây là sự nỗ lực và quyết 
tâm cao của Tổng công ty và các 
bộ, ngành, địa phương, trong 
việc thực hiện nghiêm túc Chỉ 
thị 01/CT-TTg và các quy định 
khác của pháp luật. 

Sau khi nghe các báo cáo của 
người đại diện vốn nhà nước, 
tôi hoàn toàn chia sẻ với những 
khó khăn mà các người đại diện 
cũng như SCIC đang gặp phải 
trong quá trình phối hợp thực 
hiện. Để tháo gỡ những khó 
khăn vướng mắc này, chúng ta 
cần phân tích kỹ hơn đặc điểm 
của từng doanh nghiệp, những 
lợi thế của doanh nghiệp khi 
đang còn vốn nhà nước ở mức 

nào: trên 51%, 36-51%, dưới 
36%. 

Với từng loại doanh nghiệp 
đó thì có lợi thế gì và không có 
lợi thế gì, vai trò của người đại 
diện ở doanh nghiệp có vốn nhà 
nước 36-51% như thế nào, tại 
doanh nghiệp có vốn nhà nước 
dưới 36% thì ra sao, thậm chí 
tại nhiều doanh nghiệp chưa 
thật sự bảo vệ được quyền lợi 
của nhà nước tại doanh nghiệp 
do tỷ lệ sở hữu của nhà nước 
đạt thấp.

Tôi cũng đề xuất là SCIC nên 
phân tích kỹ để thấy được sự 
tăng trưởng cao của các doanh 
nghiệp đến từ đâu? Chẳng hạn 
như lợi thế về tỷ lệ sở hữu của 
Nhà nước, đối với những doanh 
nghiệp đạt tăng trưởng cao 
trong các năm thì nhà nước 
đang nắm giữ bao nhiêu % 
trong đó. 

Điều này là rất quan trọng 
vì khi có những thông tin thực 
tế chúng ta có thể thảo luận và 
phân tích kỹ hơn về lợi thế công 
ty, từ đó xây dựng chiến lược 
của Tổng công ty phù hợp và 
sát hơn với điều kiện và hoàn 
cảnh thực tế.

Ngoài ra, với các mức tỷ lệ sở 
hữu nhà nước tại doanh nghiệp 
khác nhau, trên cơ sở xem 
xét lợi thế của doanh nghiệp, 
chúng ta sẽ cân nhắc việc có 
thoái vốn hay không. Tôi cũng 
chia sẻ là khi nhà nước thoái 
vốn thì những người đại diện 
sẽ có chút băn khoăn do không 
biết đi về đâu.  

Không để doanh nghiệp 
đứt quãng chỉ vì việc thoái 
vốn

Nhiều năm qua, bên cạnh 
việc tiếp tục hoàn thiện các quy 
định của SCIC về công tác người 
đại diện, SCIC đã chủ động đề 
xuất và phối hợp với các cơ 
quan Nhà nước trong việc hoàn 
thiện các quy định pháp luật về 
người đại diện phần vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp. 

Cụ thể, SCIC đã phối hợp với 
Cục Tài chính doanh nghiệp - 

Bộ Tài chính trong việc sửa đổi, 
bổ sung Luật số 69/2014/QH13 
ngày 26/11/2014 của Quốc hội 
về Quản lý, sử dụng vốn nhà 
nước đầu tư vào sản xuất, kinh 
doanh tại doanh nghiệp, trong 
đó đặc biệt lưu ý quy định về 
nghĩa vụ xin ý kiến của Người 
đại diện, quy định cụ thể về chế 
tài với người đại diện vi phạm, 
không thực hiện đúng chỉ đạo 
của SCIC…

Về quản trị danh mục, ngay 
sau khi tiếp nhận quyền đại 
diện chủ sở hữu phần vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp, SCIC đã 
thực hiện việc phân loại danh 
mục đầu tư theo nhóm ngành 
và theo quy mô doanh nghiệp 
để áp dụng các biện pháp quản 
trị phù hợp đối với từng nhóm 
doanh nghiệp nhằm đem lại 
hiệu quả tích cực cho doanh 
nghiệp.

Việc kiện toàn nhân sự, tăng 
cường các biện pháp hỗ trợ 
trong công tác người đại diện 
cũng tiếp tục được đẩy mạnh 
theo hướng: tăng cường cử cán 
bộ SCIC tham gia kiêm nhiệm/
biệt phái đến làm việc tại doanh 
nghiệp; nâng cao năng lực quản 
lý, điều hành cho người đại 
diện, cập nhật thêm các công 
cụ, phương thức làm việc để 
đồng hành với người đại diện 
nhằm đem lại hiệu quả tối ưu 
cho doanh nghiệp, Nhà nước... 

Thời gian tới, SCIC sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh việc cổ phần 

(Ông Nguyễn Hồng Long, Phó 
trưởng Ban chuyên trách Chỉ 

đạo Đổi mới và Phát triển doanh 
nghiệp)  

(Ông Nguyễn Chí Thành, Tổng 
giám đốc SCIC)
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hoá các công ty TNHH MTV, 
đổi mới, sắp xếp lại các doanh 
nghiệp theo kế hoạch đã duyệt, 
nâng cao năng lực điều hành 
cho người đại diện là lãnh đạo 
doanh nghiệp.

SCIC tiếp tục ủng hộ và đề 
cử những người đại diện xứng 
đáng giữ các chức vụ trong bộ 
máy quản lý, điều hành doanh 
nghiệp. SCIC cũng sẽ giám 
sát chặt chẽ tính tuân thủ của 
người đại diện đối với các chỉ 
đạo của SCIC.

Sắp tới, trong chiến lược 
phát triển đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030, chúng tôi 
cũng sẽ báo cáo Uỷ ban Quản 
lý vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp về các doanh nghiệp 
nhà nước cần tiếp tục nắm giữ, 
các doanh nghiệp thoái vốn và 
tỷ lệ thoái vốn sau khi có kết 
luận của Chính phủ, sửa theo 
Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg 
ngày 28/12/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về tiêu chí phân loại 
doanh nghiệp nhà nước, doanh 
nghiệp có vốn Nhà nước và 
Danh mục doanh nghiệp nhà 
nước thực hiện sắp xếp giai 
đoạn 2016-2020 và Chỉ thị 01/
CT-TTg ngày 5/1/2019 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 và doanh nghiệp có vốn 
nhà nước.

Trong khi đó, để hỗ trợ các 
doanh nghiệp chưa thoái được 
vốn mà nhu cầu đầu tư đang có, 
SCIC sẽ xây dựng phương án 
cho từng trường hợp cụ thể. Có 
thể SCIC đầu tư thêm để thoái 
vốn hiệu quả hơn, hoặc phân 
tích dự án nếu thấy hiệu quả 
thì có thể đầu tư thêm để tiếp 
tục triển khai dự án. SCIC nhất 
định không để doanh nghiệp 
đứt quãng chỉ vì việc thoái vốn 
mà ảnh hưởng đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp.

Kết quả năm 2018 cũng cho 
thấy, tổng doanh thu của 145 
doanh nghiệp thuộc danh mục 
của SCIC là 162 nghìn tỷ đồng, 
bằng 90% so với 2017, tổng lợi 
nhuận sau thuế là 29.700 tỷ 
đồng, bằng 124% so với 2017, 
tổng vốn chủ sở hữu là 135 
nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với 
2017. Có 133/145 doanh nghiệp 
có lãi so với 128/145 doanh 
nghiệp có lãi năm 2017.

Nhiều doanh nghiệp trong 

danh mục đạt hiệu quả cao, 
hoàn thành vượt mức kế hoạch 
kinh doanh năm 2018, điển 
hình như: Công ty Cổ phần Du 
lịch Lâm Đồng (347% kế hoạch), 
Công ty Cổ phần Xây dựng tư 
vấn đầu tư Bình Dương (227%), 
Công ty Cổ phần Nhựa Việt 
Nam (259%), Công ty Cổ phần 
Xây dựng hạ tầng Khu công 
nghiệp Cần Thơ (237%), Công 
ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An 
Giang (180%), ...

Một số doanh nghiệp đạt tỷ 
suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu 
(ROE) trên 30% như Công ty Cổ 
phần Tư vấn đầu tư và đầu tư 
Việt Nam (93%), Công ty TNHH 
2 thành viên Đầu tư thương 
mại Tràng Tiền (72%), Công ty 
TNHH Khai thác và chế biến 
đá An Giang (71%), Công ty Cổ 
phần Xây dựng tư vấn đầu tư 
Bình Dương (40%), Công ty Cổ 
phần sữa Việt Nam (39%), Công 
ty Cổ phần Xuất khẩu thủy sản 
Khánh Hòa (31%), Công ty Cổ 
phần Viễn thông FPT (31%)…

Theo Vneconomy

Ngày 24/9/2019, tại trụ sở SCIC, Phó Tổng 
giám đốc SCIC Lê Song Lai đã có buổi làm việc 
với đại diện Tập đoàn Allianz bao gồm: (1) Bà 
Julia Zheng Kuik, Trưởng nhóm Phát triển doanh 
nghiệp và (2) Ông Holger G. Koeckritz, Trưởng 
nhóm Chuyển đổi số để trao đổi về một số cơ hội 
hợp tác đầu tư giữa hai bên.

Tập đoàn Allianz là một nhà cung cấp dịch vụ 
tài chính toàn cầu với các dịch vụ chủ yếu trong 
lĩnh vực bảo hiểm và quản lý tài sản, với 92 triệu 
khách hàng lẻ và doanh nghiệp tại hơn 70 quốc 
gia, bao gồm 10 quốc gia tại khu vực châu Á. Chia 
sẻ tại buổi làm việc, đại diện Allianz cho biết hiện 
Tập đoàn đang có dự định mở rộng hoạt động 
đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam, và 
mong muốn có cơ hội hợp tác với SCIC trong 
lĩnh vực đầu tư tài chính.  Lãnh đạo SCIC hoan 
nghênh đề xuất hợp tác từ phía Allianz và hi vọng 
hai bên tiếp tục duy trì trao đổi để tìm kiếm cơ 
hội hợp tác. 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC SCIC TIẾP ĐẠI 
DIỆN TẬP ĐOÀN ALLIANZ SE

( Tiếp theo trang 4 ) 
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Theo Giám đốc điều hành 
Tập đoàn Dệt may Việt Nam 
(Vinatex) Cao Hữu Hiếu: 
Ngành dệt may chưa nên 
hướng tới mục tiêu phải nội 
địa hóa tối đa bằng mọi giá, 
cần phải “đi thăng bằng trên 
dây” - phát triển bền vững.

Không nên đầu tư dàn trải
Hiệp định Đối tác Toàn diện 

và tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP) là một động lực 
phù hợp cho ngành dệt may 
Việt Nam phát triển sản xuất 
nguyên phụ liệu.

Ông Hiếu nhận định: Thực 
tế số lượng nhập khẩu từ các 
nước trong khối CPTPP, chỉ 
chiếm tỷ lệ khoảng 14,5% trong 
tổng số xuất khẩu của toàn 
ngành năm 2018. Bài toán hàng 
đầu đối với ngành dệt may từ 
khi CPTPP có hiệu lực là lợi thế 
về nhân công giá rẻ không còn 
nên phải tiến hành nội địa hóa 
để mang lại lợi nhuận. Đây là 
việc làm khó và muốn làm phải 
“có thực mới vực được đạo”.

“Dệt may Việt Nam chưa 
thể đầu tư nhanh và mạnh vào 
khâu dệt, nhuộm hoàn tất, 
marketing, phân phối - những 
khâu mang lại lợi nhuận cao, 
bởi đòi hỏi tỷ suất đầu tư rất 
lớn. Đồng thời, nguồn lực về tài 
chính, nhân sự, thị trường của 
Việt Nam đều chưa đủ để đầu 
tư sản xuất toàn bộ nguyên 
liệu cho khu vực CPTPP. Do đó, 
phải tính toán việc đầu tư nội 
địa hóa như thế nào để phù 
hợp với quy mô sản xuất”, ông 
Hiếu nói.

Ông Hiếu cũng nêu vấn đề: 
Quy mô sản xuất vải của Việt 
Nam đạt khoảng 2 tỷ mét/năm. 
Trong khi quy mô sản xuất của 
Trung Quốc gần 90 tỷ mét vào 
năm 2017.

Để đáp ứng quy tắc xuất 
xứ, giả thiết Việt Nam tăng quy 
mô sản xuất lên 8 tỷ mét/năm, 
cũng mới chỉ bằng 8% quy mô 
sản xuất của Trung Quốc. Lúc 
này, giá vải sản xuất ra sẽ có 
giá cao hơn ít nhất 30% so với 
giá vải của Trung Quốc, liệu các 
nước khu vực CPTPP có chấp 
nhận lựa chọn vải Việt Nam?

Đáng chú ý, với 8 tỷ mét vải 
là các loại vải khác nhau, phải 

chia ra sản xuất ở 100 nhà máy, 
gây khó khăn, tăng chi phí cung 
ứng, khiến giá thành càng khó 
cạnh tranh với vải Trung Quốc; 
việc quản trị chuỗi cung ứng 
cũng phức tạp hơn khi phải 
dàn sản xuất dù lượng hàng 
nhỏ.

“Điểm nghẽn” chi phí R&D
Năm 2016, Tổ chức Lao 

động quốc tế (ILO) đưa ra dự 
báo, 85% lao động trong ngành 
dệt may của Việt Nam sẽ bị 
máy móc công nghệ của cuộc 
CMCN 4.0 thay thế. Thực tế, 
nhận diện tác động sau 3 năm 
và các bước đi để tiếp cận công 
nghiệp 4.0 với ngành dệt may, 
trong vòng 10 năm tới, 85% lao 
động dệt may bị ảnh hưởng là 
chưa có khả năng xảy ra. Việc 
tăng năng suất và tự động hóa 
các khâu khó trong sản xuất, 
chỉ làm giảm nhu cầu về lao 
động giản đơn trong ngành 
may khoảng 15%, giảm ở khâu 
trải vải (trải bằng máy, cắt bằng 
lazer, định vị trên máy tính), 
đóng gói tự động. Tuy nhiên, 
công nhân trên chuyền may 
chưa giảm.

Theo một khảo sát mới 
đây của Vinatex, nếu xét trên 
thang điểm 5 về độ sẵn sàng 
và mức độ công nghệ phù hợp 
nhất với CMCN 4.0 thì, các DN 
dệt may Việt Nam được khảo 
sát hiện chỉ ở mức điểm trung 
bình 2.59/5 điểm của khảo sát, 
trong đó nhóm ngành sợi có 
mức độ hiện đại hóa cao nhất 
3.02, ngành may 2.85, ngành 

dệt đang ở mức thấp nhất với 
2.05 điểm.

Điểm nghẽn khó nhất của 
các DN dệt may Việt Nam là chi 
phí cho hoạt động nghiên cứu 
và phát triển (R&D) rất thấp, 
gần như không có do tỷ suất 
lợi nhuận thấp, tích lũy quy mô 
còn nhỏ và phải xuất phát từ 
chính sách của Chính phủ.

Theo đó, giải pháp quan 
trọng đầu tiên để phát triển 
nhanh, bền vững ngành dệt 
may là trong Quy hoạch tổng 
thể phát triển công nghiệp của 
Việt Nam đến năm 2030, Chính 
phủ cần xác định rõ ngành dệt 
may sẽ phát triển đến quy mô 
nào? Trong Chiến lược phát 
triển cho ngành công nghiệp 
dệt may, cần phân tích kỹ chính 
sách của các quốc gia cạnh 
tranh để có chính sách phù 
hợp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính, cắt 
giảm các điều kiện kinh doanh 
không phù hợp; có chính sách 
khuyến khích đổi mới công 
nghệ để tiết kiệm năng lượng, 
bảo vệ môi trường…

Theo Hoan Nguyễn/
Thương hiệu & Công luận

Ngành dệt may cần “đi thăng bằng trên dây”

NGÀNH DỆT MAY CẦN “ĐI THĂNG BẰNG TRÊN DÂY”
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Công ty cổ phần FPT (Mã: 
FPT) đã công bố kết quả kinh 
doanh 8 tháng đầu năm. Trong 
tháng 8 năm 2019, doanh thu 
của FPT đạt 2.289 tỷ đồng, lãi 
trước thuế 454 tỷ đồng, tăng lần 
lượt 17% và 30% so với cùng kỳ.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, do-
anh thu của Tập đoàn đạt đạt 
17.032 tỷ đồng, lãi trước thuế 
2.992 tỷ đồng; tăng lần lượt 21% 
và 28% so với cùng kỳ

Lợi nhuận sau thuế đạt 2.495 
tỷ đồng, tăng 27% so cùng kỳ 
năm 2018; lãi cơ bản trên cổ 
phiếu (EPS) đạt 2.961 đồng. Bên 
cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp 
tục được cải thiện, đạt 17,6% khi 
8 tháng đầu năm 2018 là 16,6%.

Đóng vai trò là động lực tăng 
trưởng chính của FPT, khối Công 
nghệ ghi nhận doanh thu và lãi 
trước thuế đạt lần lượt 9.530 
tỷ đồng và 1.237 tỷ đồng; tăng 
tương ứng 26% và 43% so với 
cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu tại thị 
trường nước ngoài của khối này 
đạt 6.798 tỷ đồng, lợi nhuận 
trước thuế đạt 1.064 tỷ đồng; 
, tăng lần lượt 35% và 38% so 
với cùng kỳ. Trong tháng 8 năm 
2019, FPT cũng đã ký kết 2 hợp 
đồng dịch vụ chuyển đổi số cho 
DPD Group - công ty sở hữu 
mạng lưới chuyển phát lớn thứ 
2 châu Âu và RWE – tập đoàn 
năng lượng hàng đầu tại Đức.

Khối Viễn thông đạt 6.678 tỷ 
đồng doanh thu, 1.128 tỷ đồng 
lợi nhuận trước thuế; tăng lần 
lượt 17% và 13,5% so với cùng 
kỳ. Trong đó, doanh thu và lãi 
trước thuế của mảng Dịch vụ 
Viễn thông lần lượt đạt 6.307 tỷ 
đồng và 938 tỷ đồng, tăng tươn 
ứng 18% và 16% so với cùng kỳ.

Sau 8 tháng đầu năm 2019, 
thị trường nước ngoài mang về 
cho FPT 7.173 tỷ đồng doanh 
thu, tăng 31% và 1.144 tỷ đồng 
lợi nhuận trước thuế, tăng 34% 

so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ 
trọng doanh thu và lợi nhuận 
thị trường nước ngoài đóng góp 
vào kết quả hợp nhất của Tập 
đoàn lần lượt đạt 42% và 38% (8 
tháng đầu năm 2018 lần lượt là 
39% và 36%).

Cổ phiếu FPT chính thức 
niêm yết vào tháng 12/2006. 
Nửa năm trở lại đây, giá cổ phiếu 
FPT đã tăng trưởng tới 45% từ 
mức khoảng 39.000 đồng/cp lên 
56.500 đồng/cp kết phiên 12/9 
và cũng là mức giá cao kỷ lục 
sau gần 13 năm niêm yết.

Ông Trương Gia Bình - Nhà 
sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng 
quản trị đang là cổ đông lớn 
nhất của FPT khi sở hữu hơn 48 
triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,08%. Hết 
phiên 12/9 ước tính tổng giá trị 
cổ phiếu của ông Bình tại FPT 
khoảng 2.714 tỷ đồng.

Theo Hoàng Kiều
Doanh nghiệp Việt Nam

CỔ PHIẾU LẬP ĐỈNH LỊCH SỬ, TẬP ĐOÀN FPT BÁO LÃI SAU 
THUẾ GẦN 2.500 TỶ ĐỒNG TRONG 8 THÁNG NĂM 2019

DNVN - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của FPT đạt 2.961 đồng bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp 
tục được cải thiện, đạt 17,6%.

Diễn biến giá cổ phiếu FPT từ lúc lên sàn đến nay (Nguồn: VNDirect)
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1. Thông tư 60/2019/TT-
BTC ngày 30/8/2019 của Bộ 
Tài chính về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông 
tư 39/2015/TT-BTC ngày 
25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ 
tài chính quy định về trị giá 
hải quan đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 30/8/2019, Bộ Tài chính 
ban hành Thông tư 60/2019/TT-
BTC về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 39/2015/
TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ 
trưởng Bộ tài chính quy định về 
trị giá hải quan đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu

Theo đó, bổ sung quy định 
về Tiêu chí xây dựng Danh sách 
doanh nghiệp có rủi ro về trị giá 
hải quan, cụ thể:

- Thứ nhất, tại thời điểm đánh 
giá, doanh nghiệp bị cơ quan 
hải quan đánh giá là không tuân 
thủ pháp luật.

- Thứ hai, tại thời điểm đánh 
giá, doanh nghiệp bị cơ quan 
hải quan phân loại là doanh 
nghiệp rủi ro cao hoặc doanh 
nghiệp rủi ro rất cao hoặc do-
anh nghiệp có hoạt động xuất 
khẩu, nhập khẩu hàng hóa dưới 
365 ngày.

- Thứ ba, trong thời gian 
730 ngày (02 năm) trở về trước 
tính đến ngày đánh giá, doanh 
nghiệp bị cơ quan hải quan xử 
lý vi phạm về hành vi khai sai 
trị giá hải quan dẫn đến thiếu 
số tiền thuế phải nộp hoặc tăng 
số tiền thuế được miễn, giảm, 
hoàn, không thu thuế, với mức 
độ xử phạt và số tiền xử phạt 
theo quy định của Bộ Tài chính 
hoặc bị cơ quan quản lý Nhà 
nước xử lý vi phạm về hành vi 
gian lận, trốn thuế.

Thông tư này cũng sửa đổi 
quy định về nguyên tắc và 
phương pháp xác định trị giá 
hải quan đối với hàng hóa nhập 
khẩu; Phương pháp trị giá giao 
dịch của hàng hóa nhập khẩu; 
cơ sở dữ liệu trị giá hải quan tại 
Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 
15/10/2019.

2. Thông tư 57/2019/TT-
BTC ngày 26/8/2019 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn cơ chế xử lý 
rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín 
dụng cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa

Ngày 26/8/2019, Bộ Tài chính 
ban hành Thông tư 57/2019/TT-
BTC về việc hướng dẫn cơ chế 
xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín 
dụng cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa.

Thông tư này hướng dẫn cơ 
chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo 
lãnh tín dụng cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa đối với các khoản nợ 
của bên được bảo lãnh tại Quỹ 
bảo lãnh tín dụng sau khi được 
Quỹ bảo lãnh tín dụng thực hiện 
nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định 
tại Nghị định 34/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 03 năm 2018 về 
việc thành lập, tổ chức và hoạt 
động của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
được xem xét xử lý rủi ro trong 
những trường hợp sau:

- Trường hợp thứ nhất, khách 
hàng bị thiệt hại về tài chính, tài 
sản do thiên tai, mất mùa, dịch 
bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, 
chiến tranh gây ra ảnh hưởng 
đến hoạt động, sản xuất kinh 
doanh, dẫn đến khách hàng 
không trả được nợ (gốc, lãi) 
đúng hạn theo Hợp đồng nhận 

nợ bắt buộc đã ký.
- Trường hợp thứ hai, khách 

hàng bị phá sản theo quy định 
của pháp luật hiện hành.

- Trường hợp thứ ba, Nhà 
nước thay đổi chính sách làm 
ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của khách 
hàng, dẫn đến khách hàng 
không trả được nợ (gốc, lãi) 
đúng hạn theo Hợp đồng nhận 
nợ bắt buộc đã ký.

- Trường hợp thứ tư, khách 
hàng gặp rủi ro do nguyên nhân 
khách quan khác ảnh hưởng 
trực tiếp đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh, dẫn đến khách 
hàng không trả được nợ (gốc, 
lãi) đúng hạn theo Hợp đồng 
nhận nợ bắt buộc đã ký.

-Trường hợp cuối cùng, 
khách hàng có khoản nợ xấu 
(từ nhóm 3 đến nhóm 5) theo 
kết quả phân loại nợ quy định 
tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 
34/2018/NĐ-CP.

Các biện pháp xử lý rủi ro bao 
gồm: cơ cấu nợ; khoanh nợ; cử 
lý tài sản bảo đảm; bán nợ; xóa 
nợ lãi; xóa nợ gốc. Thẩm quyền 
xử lý rủi ro thực hiện theo quy 
định tại Nghị định 34/2018/NĐ-
CP của Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực từ 
ngày 15/10/2019.

TÓM TẮT VĂN BẢN PHÁP LUẬT
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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


