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MỞ ĐẦU 

1. Lý do nghiên cứu đề tài luận án 

Sau hơn 30 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành 

tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng nhanh, một số lượng lớn lao động sđược 

giải quyết việc làm. Trong những thành tựu kể trên, khu vực kinh tế nhà nước 

mà điển hình là các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước đóng một vai 

trò quan trọng. Để kinh tế nhà nước giữ được vai trò chủ đạo trong nền kinh 

tế nhiều thành phần, DNNN cần hoạt động có hiệu quả, dẫn dắt các doanh 

nghiệp tư nhân và các tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế khác phát 

triển. Về chính sách, trong thời gian dài các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 

luôn nhận được sự ưu tiên từ các cơ quan quản lý, với kỳ vọng tạo được sự 

ảnh hưởng, chi phối, lan tỏa đến các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo động lực 

nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, định hướng nền kinh tế phát triển 

theo mục tiêu. Mặc dù vậy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng 

góp của các DNNN chưa tương xứng với vị thế và mức độ quan tâm, đầu tư 

của Nhà nước. So với khu vực tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài, tỷ trọng đóng góp vào GDP của DNNN được đánh giá là thấp(khoảng 

28% GDP trong khi khối doanh nghiệp tư nhân trên 40%, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài khoảng 20,1%), bên cạnh đó, cơ chế quản lý đối với 

doanh nghiệp còn nhiều bất cập. Có nhiều nguyên nhân đem đến kết quả này, 

trong đó có việc chưa xác định rõ vai trò của DNNN trong mối quan hệ với 

vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, dẫn đến đầu tư dàn trải, trong khi thiếu 

khung khổ pháp lý lành mạnh và kỷ luật tài chính rõ ràng, đồng thời không 

đảm bảo trách nhiệm giải trình và tính công khai, minh bạch. Doanh nghiệp 

nhà nước có cơ cấu tổ chức quản trị lạc hậu, thiếu tính chuyên nghiệp,..Điều 

đó đặt DNNN vào những bất cập với các nguyên tắc và bản chất của KTTT. 

Đó là lý do dẫn đến cần phải đổi mới, tái cơ cấu lại hệ thống doanh nghiệp 

nhà nước ở Việt Nam. 

Thực tế, kết quả đạt được trong quá trình cổ phần hoá, thoái vốn DNNN ở 

Việt Nam thời gian qua đã góp phần ổn định vĩ mô, tạo nguồn thu lớn cho nhà 

nước, đã tạo được tính cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp và thành 

phần kinh tế khác. Tuy nhiên, hiệu quả đóng góp của DNNN còn thấp, bất cập 

về đầu tư, yếu kém về khoa học công nghệ, tình trạng nợ xấu, thua lỗ, thất thoát 

lớn, tính công khai, minh bạch, kiểm tra, kiểm soát chưa đáp ứng yêu cầu của 
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KTTT và hội nhập. Quan điểm của Đảng, Nhà nước là tiếp tục thực hiện nghiêm 

công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, khắc phục khuyết điểm, hạn chế 

trong cổ phần hóa, thoái vốn DNNN. 

Kể từ năm 1986, khi tiến hành đổi mới phát triển kinh tế, Việt Nam đã có 

nhiều chủ trương, chính sách đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN. 

Tuy nhiên, phải đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII thuật ngữ "cơ cấu lại 

DNNN" hay "tái cơ cấu DNNN" mới được sử dụng chính thức. Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 3 khóa XI (tháng 10 năm 2011) nêu chủ trương tái cơ cấu kinh tế 

trong đó tập trung ưu tiên tái cơ cấu về đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; tái cơ 

cấu DNNN mà trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; và cơ cấu lại thị 

trường tài chính với trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và các 

tổ chức tài chính khác.  

Triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo soạn 

thảo Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế và các đề án tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu 

doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng. Theo đó, 

ngày 17/7/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 929/QĐ-TTg, 

phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, 

tổng công ty nhà nước với mục tiêu quan trọng là: (i) DNNN có cơ cấu hợp lý 

hơn, tập trung vào ngành, lĩnh vực then chốt; cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công ích thiết yếu cho xã hội; quốc phòng, an ninh; lĩnh vực độc quyền tự nhiên; 

ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mà 

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư; (ii) Nâng cao hiệu 

quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh, tăng tỷ 

suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đối với doanh nghiệp kinh doanh. Thực hiện các 

nhiệm vụ an sinh xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế đồng đều 

giữa các vùng miền; (iii) DNNN thực hiện đầu tư vào các lĩnh vực khoa học, công 

nghệ; hoạt động trong những ngành, lĩnh vực mang tầm chiến lược, có tính dẫn dắt, 

định hướng xây dựng nền kinh tế tri thức, có hàm lượng công nghệ cao, góp phần 

nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế. Các DNNN thực hiện kiện 

toàn, nâng cao năng lực quản lý và năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế; hoạt 

động của DNNN phải được quản lý, giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch, bình 

đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Tuy nhiên, kết quả tái cơ 

cấu DNNN còn chậm, nhiều nơi không hoàn thành kế hoạch.. Do đó Thủ tướng 

Chính phủ đã phê duyệt Quyết định 707/QĐ-TTg 2017 về phê duyệt Đề án tái cơ 
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cấu Doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 với nội dung tiếp tục đẩy mạnh cổ 

phẩn hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc những ngành, lĩnh vực nhà nước không cần 

nắm giữ 100% vốn, đẩy mạnh tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh hoàn 

thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. 

Mặc dù hệ thống chính sách, pháp luật về tái cơ cấu DNNN được ban 

hành khá đầy đủ, nhưng kết quả thực hiện tái cơ cấu trong tiến trình chuyển đổi 

sang KTTT còn nhiều hạn chế, chưa đạt được mục tiêu của kế hoạch. Những bất 

cập trong công tác tái cấu trúc DNNN thể hiện ở việc tiến độ cổ phần hóa, thoái 

vốn còn chậm, chiến lược phát triển của nhiều DNNN chưa rõ, chất lượng đề án 

tái cấu trúc chưa cao. Việc lựa chọn cơ cấu đầu tư, huy động nguồn lực còn lúng 

túng, năng lực tài chính còn hạn chế, về hiệu quả quản lý, hiệu quả đầu tư, hiệu 

quả sản xuất kinh doanh còn thấp,... Các bất cập này có thể bắt nguồn từ nội 

dung của chính sách, như chính sách định giá quyền sử dụng đất trong xác định 

giá trị doanh nghiệp đến lựa chọn nhà đầu tư, hoặc trong tổ chức thực hiện hoạt 

động kinh doanh của DNNN hiệu quả thấp, năng lực cạnh tranh trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế, đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 còn nhiều 

yếu kém và thách thức. Công tác cán bộ và tình trạng thất thoát, tham nhũng, lợi 

ích nhóm trong các DNNN còn diễn biến phức tạp... Vì vậy, việc đánh giá tổng 

thể công tác tái cơ cấu DNNN trong tiến trình chuyển đổi sang nền KTTT, nhất 

là từ giai đoạn 2011 đến nay, nhằm chỉ ra những thành công và hạn chế, xác định 

nguyên nhân của những thành công để phát huy, nguyên nhân hạn chế để khắc 

phục, điều chỉnh, bổ sung các chính sách, đề án tái cấu trúc DNNN phù hợp với 

yêu cầu thị trường là hết sức cần thiết.  

Từ tình hình thực tiễn nêu trên và để góp phần vào việc hoàn thiện chính 

sách, nậng cao chất lượng tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nghiên cứu sinh đã 

chọn vấn đề “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình chuyển đổi 

sang kinh tế thị trường tại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ 

kinh tế của mình.   

2. Mục đích, ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài luận án 

2.1. Mục đích nghiên cứu  

Luận án được nghiên cứu với mục đích cung cấp những luận cứ khoa học 

để hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện tái cơ cấu 

DNNN trong tiến trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường ở nước ta. 
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2.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài luận án 

Ý nghĩa lý luận: Nghiên cứu về “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong 

tiến trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường tại Việt Nam”, luận án tập trung làm 

sáng tỏ những vấn đề lý luận như: xác định nội hàm DNNN, xây dựng khái 

niệm, nội dung về cơ cấu, tái cơ cấu, phương thức tái cơ cấu DNNN trong tiến 

trình chuyển sang KTTT. Đây là cơ sở lý thuyết quan trọng để làm căn cứ 

nghiên cứu ở các chương tiếp theo. 

Ý nghĩa thực tiễn: Với vai trò là một luận án tiến sĩ ngành Quản lý kinh tế, 

kết quả đạt được của luận án không chỉ góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận về 

tái cơ cấu DNNN trong tiến trình chuyển đổi sang KTTT, mà về thực tiễn, với 

việc đưa ra những tình huống tái cơ cấu DNNN, cùng với những phân tích, đánh 

giá sẽ chứng minh cho luận điểm mà luận án đưa ra. Bên cạnh đó, những giải 

pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về tái cơ cấu DNNN là cơ sở để các cơ 

quan chức năng có thể xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất 

lượng thực hiện tái cơ cấu DNNN trong tiến trình chuyển đổi sang KTTT. Luận 

án cũng là tài liệu tham khảo hữu ích không chỉ với các nhà nghiên cứu, các 

giảng viên làm công tác giảng dạy, mà còn đối với các nhà quản lý, các cơ quan 

chức năng và doanh nghiệp thuộc diện tái cơ cấu trong thời gian tới. 

3. Kết cấu luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các công trình đã công bố của tác 

giả, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án gồm có 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan các nghiên cứu về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà 

nước trong tiến trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường và hướng nghiên cứu 

của luận án 

Chương 2. Cơ sở lý luận về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong tiến 

trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường  

Chương 3. Thực trạng tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình 

chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 

Chương 4. Phương hướng và giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 

trong tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường tại Việt Nam giai đoạn 

2021-2030 
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Chương 1 

TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP 

NHÀ NƯỚC TRONG TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SANG KINH TẾ THỊ 

TRƯỜNG VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 

 

1.1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ 

LIÊN QUAN ĐẾN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG TIẾN 

TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG  

1.1.1. Các công trình nghiên cứu đã công bố ngoài nước 

1.1.1.1. Nghiên cứu về vai trò, sứ mệnh của doanh nghiệp nhà nước 

OECD (2005a), Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A 

SURVEY OF OECD COUNTRIES, © OECD 2005. Theo kết quả nghiên cứu 

của công trình này, DNNN được Nhà nước thành lập hoặc tham gia đầu tư, quản 

lý để trở thành công cụ phục vụ những mục tiêu nhất định của Nhà nước, cơ bản 

bao gồm mục tiêu chính trị và mục tiêu kinh tế [130]. 

DNNN từng có vai trò rất quan trọng trong các nền kinh tế, không chỉ ở 

các nước XHCN mà còn ở nhiều nước công nghiệp phát triển. Cơ sở cho vai trò 

này nằm ở ý chí của Nhà nước muốn sử dụng DNNN làm công cụ bảo đảm việc 

làm; phát triển các ngành công nghiệp đòi hỏi đầu tư lớn mà khu vực tư nhân 

chưa đáp ứng được; kiểm soát sự suy giảm của các ngành công nghiệp nặng có 

giá trị gia tăng thấp (đóng tàu, khai thác quặng, than đá); hỗ trợ khu vực tư nhân 

phải gánh chịu những rủi ro lớn (chẳng hạn thiên tai trong sản xuất nông 

nghiệp). DNNN cũng được kỳ vọng để gánh vác sứ mệnh thúc đẩy phát triển 

kinh tế; bảo đảm mục tiêu bình đẳng và ổn định xã hội thông qua việc đầu tư cơ 

sở hạ tầng, tạo việc làm mới; tạo nguồn thu, nguồn ngân sách cho các trợ cấp xã 

hội v.v. Vì vậy, đã có giai đoạn trong lịch sử, nhiều quốc gia đầu tư hàng loạt 

DNNN ở nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, từ công nghiệp nặng, cơ sở hạ tầng, 

cho tới nông nghiệp, thông tin liên lạc, công nghệ...[130]. 

Tuy nhiên, thực tế đã chỉ ra DNNN không thể hoàn thành các sứ mệnh và 

mục tiêu rộng lớn đó, trong nhiều trường hợp còn trở thành gánh nặng chi phí 

cho Nhà nước, cho xã hội. Cùng với việc khu vực tư nhân phát triển nhanh hơn, 
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hiệu quả hơn, trào lưu tư nhân hóa DNNN đã diễn ra mạnh mẽ, bắt đầu từ CHLB 

Đức (đầu những năm 1960), Anh (đầu những năm 1980) sang các nước OECD 

khác (trong những năm 1980) và các nền kinh tế chuyển đổi ở Đông Âu (cuối 90s 

đầu 90s). Sang đến đầu thế kỷ 21, vai trò của DNNN đã giảm mạnh tuy rằng vẫn 

có vai trò nhất định trong nền kinh tế của nhiều nước OECD, trước hết trong đóng 

góp GDP, tạo việc làm và thị trường vốn; có vai trò quan trọng trong các ngành 

cung cấp dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng như năng lượng, giao thông và viễn 

thông, là những ngành cần thiết cho đời sống của phần lớn dân cư và sự phát triển 

của các ngành kinh tế khác. 

Tại nền kinh tế thị trường hàng đầu thế giới như Hoa kỳ, Kevin R. 

Kosar(2011),“Federal Government Corporations:An Overview”, cho rằng 

mục tiêu thành lập các DNNN ở Hoa kỳ đầu thế kỷ 20 là trở thành công cụ 

can thiệp của Nhà nước khi có tình trạng “khẩn cấp", tạo thu nhập và phục vụ 

cho một số chức năng của Nhà nước. Báo cáo của GAO (1995), "Profiles of 

Existing Government Corpo ratin" thì lập luận rằng, DNNN được thành lập để 

cung cấp dịch vụ công có bản chất kinh doanh. Theo liệt kê của Kevin R. 

Kosar số lượng DNNN cấp liên bang của Hoa kỳ hiện nay không còn nhiều 

(17 doanh nghiệp), chủ yếu trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, đường sắt và 

bưu chính, không có doanh nghiệp nào trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, 

chế tác. Các DNNN này do Quốc hội phê chuẩn thành lập để “cung cấp các 

dịch vụ công the o định hướng thị trường, tạo ra doanh thu bằng hoặc xấp xỉ 

với chi phí” [125]. 

Ở Châu Âu, điển hình là CHLB Đức, Luật Ngân sách liên bang (Điều 65) 

nhấn mạnh tới điều kiện để Chính phủ thành lập một DNNN hoặc tham gia đầu 

tư vào các doanh nghiệp là "có lợi ích quan trọng của Nhà nước và đạt được 

quyền lợi nhà nước này với hiệu suất cao hơn so với việc sử dụng các công cụ 

kinh tế khác, chẳng hạn công cụ hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách". CIEM (2012) dẫn 

nguồn trên Website của Bộ Tài chính Bang Hạ Xắc Xông: Mục tiêu ưu tiên 

trong đầu tư vốn vào các doanh nghiệp của Bang Hạ Xắc Xông không phải lợi 

nhuận mà là định hướng và khuyến khích doanh nghiệp phục vụ các mục tiêu tạo 

việc làm và phát triển kinh tế vùng. Danh mục đầu tư của Bang là các doanh 

nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học (dược phẩm, môi trường, động vật, 
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khảo cổ…), vận tải đường sắt, vận tải xe bus, điện, cảng nước sâu, xử lý chất 

thải, trung tâm triển lãm hội chợ và một số ngân hàng, xổ số kiến thiết… 

Tại các nước đang và kém phát triển, theo UNIDO(2003), “ Reforming 

State-Owned Enterprises: Lessons of International Experience, especially for the 

Least Developed Countries”  trong giai đoạn đầu mới giành được độc lập, nhất 

là thập kỷ 1950-1960, DNNN có vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ 

tầng; sản xuất, cung ứng hàng hóa và dịch vụ thiết yếu; tạo việc làm, xóa đói 

giảm nghèo; thúc đẩy phát triển và bảo đảm an ninh kinh tế quốc gia; tạo nguồn 

thu cho Chính phủ. Dù vậy, trong giai đoạn sau đó, kết quả và hiệu quả hoạt động 

của DNNN rất yếu kém, không đạt mục tiêu, nhiều doanh nghiệp thua lỗ, chỉ đóng 

góp trung bình khoảng 4% GDP của các nước đang và kém phát triển vào cuối 

những năm 1970, là một trong những nguyên nhân mở ra quá trình tư nhân hóa 

mạnh mẽ trong 2 thập kỷ 1980 và 1990 [138]. 

Eslie Cohen (1997), Nghiên cứu “Khu vực quốc doanh: phạm vi và hạn  

chế của Nhà nước trong vai trò cổ đông”: Thể hiện quan điểm phản đối việc đầu 

tư ồ ạt và bao cấp của Nhà nước. Tác giả cho rằng, về cơ bản, Nhà nước không 

còn khả năng đảm nhận thành công vai trò do bị chi phối bởi quá nhiều mục tiêu, 

nghiên cứu này mới chỉ ra sự cần thiết phải tái cơ cấu nhưng chưa đưa ra được 

các định hướng và giải pháp   của tái cơ cấu [118]. 

1.1.1.2. Nghiên cứu về quan hệ của Nhà nước với doanh nghiệp nhà 

nước và vấn đề phân bổ nguồn lực 

OECD (2011), “Development Co- Operarion Report” chỉ ra, từ năm 2000 

đến nay DNNN không sử dụng các cơ hội và lợi thế chính sách của mình để có 

các hành vi cản trở cạnh tranh. Tuy nhiên, trong những ngành, lĩnh vực mà 

DNNN tồn tại hoặc có vị trí thống lĩnh, độc quyền thì không còn cơ hội tốt để 

doanh nghiệp khác gia nhập thị trường. Đặc biệt, khi mà DNNN đã hình thành 

và phát triển trong trong các ngành có tính "liên kết mạng", các lĩnh vực được 

nhà nước hỗ trợ hoặc được thanh toán cho việc cung cấp dịch vụ công, thì doanh 

nghiệp bên ngoài khó có thể chen vào chuỗi giá trị của DNNN. Hiện tượng này 

có bản chất của độc quyền và kìm hãm cạnh tranh. 

Robert Z Lawrence (2014) tại Hội thảo quốc tế về Cải cách Kinh tế vì 

tăng trưởng bao trùm và bền vững - Kinh nghiệm Quốc tế và Bài học đối với 
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Việt Nam do Bộ Ngoại giao, UNDP tổ chức tháng 3/2014 tại Hà Nội cũng nhận 

định: DNNN hiện nay thường nhận được các ưu đãi thông qua vốn ngân sách 

chính phủ với chi phí thấp, ít chịu ảnh hưởng của những quy định thông thường, 

miễn giảm thuế và được tạo điều kiện khi ký các hợp đồng mua sắm. 

1.1.1.3. Nghiên cứu về giải pháp cải cách doanh nghiệp nhà nước 

UNIDO(2003),”Reforming State-Owned Enterprises: Lessons of 

International Experience, especially for the Least Developed Countries” First 

published September 2003. Công trình nghiên cứu này đã tổng kết các phương pháp 

cải cách DNNN trên thế giới và rút ra những phương pháp như sau: 

✓ Thay đổi cơ cấu sở hữu (Tư nhân hoá, đa dạng hoá sở hữu DNNN) 

✓ Cải cách khung khổ hoạt động (Cải thiện môi trường của các DNNN nhằm 

tăng cường động lực cho các DNNN hoạt động có hiệu quả hơn, tăng động lực và 

trách nhiệm vật chất; tăng quyền tự chủ; buộc DNNN đối mặt với cạnh tranh...) 

✓ Cải cách quản trị doanh nghiệp (Cải thiện cơ chế giám sát các DNNN 

và quá trình tổ chức thực hiện chức năng chủ sở hữu vốn đầu tư của Nhà nước) 

✓ Cơ cấu lại (Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động; giữ nguyên 

cơ cấu sở hữu nhưng thay đổi cơ cấu quản lý). 

✓ Giải thể phá sản (Chấm dứt pháp nhân DNNN và bán toàn bộ tài sản 

cho những người sử dụng khác) [138]. 

Cũng theo WB(2012), “ Vietnam Development Report 2012” các giải 

pháp cải cách DNNN cần thực hiện là: Disclose, Regulate, Equitize, 

Accountable, and Monitor (DREAM) [140]. 

1.1.1.4. Các công trình nghiên cứu về kinh tế thị trường 

Tran Van Tho (2014). “Vietnamese Gradualism in Reforms of the State-

Owned Enterprises”. Waseda University, Tokyo. Vietnam Asia-Pacific 

Economic Center (VAPEC). Tại công trình nghiên cứu này, tác giả Trần Văn 

Thọ đã tổng kết được kết quả của tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của Việt 

Nam giai đoạn 2011-2013 và đặt ra câu hỏi: Có phải DNNN đang kéo lùi tốc độ 

cải cách kinh tế của Việt Nam? Để trả lời câu hỏi này, tác giả đã phân tích vị trí 

của DNNN trong nền kinh tế, cấu trúc ngành nghề mà DNNN nắm giữ, kết quả 
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hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN trên các lĩnh vực nắm giữ tương 

ứng. Thông qua phân tích, tác giả đánh giá hai hướng tái cơ cấu DNNN của 

Việt Nam là: Tái cơ cấu mà không có sự tư nhân hóa, và hướng tái cơ cấu theo 

hướng tư nhân hóa, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về tái cơ cấu doanh nghiệp 

của Việt Nam. 

Michael A. Utton (2006). “Chính sách cạnh tranh quốc tế: Duy trì thị 

trường mở trong nền kinh tế toàn cầu”, Cheltenham- Northampton: Edward 

Elga). Cuốn sách trình bày những nét cơ bản về cạnh tranh và các chính sách 

thươg mại. Những tác động của toàn cầu hòa thị trường đến doanh nghiệp, chống 

phá giá, chống độc quyền. Phân tích những khó khăn phát sinh do có sự hạn chế 

và bó buộc hợp tác, phân tích thống kê giá cả của các công ty có uy tín và liên 

doanh, liên kết quốc tế [127]. 

Trong cuốn sách này, tác giả đã cho chúng ta thấy những thách thức mà 

doanh nghiệp, đặc biệt là DNNN phải đối mặt và cần phải thay đổi để phù hợp 

với thị trường mở cửa và hoạt động theo thông lệ quốc tế. 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu đã công bố trong nước 

1.1.2.1. Nghiên cứu về các khái niệm doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu 

doanh nghiệp nhà nước và tính tất yếu của tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 

Ở Việt Nam, Nguyễn Đình Cung và nhóm tác giả (2013), “ Doanh nghiệp 

nhà nước và biến dạng thị trường” đã rà soát lại hệ thống các văn bản và cho 

rằng khái niệm DNNN thay đổi theo từng thời kỳ. Trước năm 1995, thuật ngữ 

“xí nghiệp quốc doanh” được sử dụng phổ biến để chỉ các DNNN, là những đơn 

vị kinh tế do Nhà nước nắm giữ toàn bộ sở hữu. Năm 1995, lần đầu tiên khái 

niệm DNNN được sử dụng trong một văn bản luật do Quốc hội ban hành. Điều 1 

của Luật Doanh nghiệp nhà nước 1995 đã định nghĩa “DNNN là tổ chức kinh tế 

do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh 

hoặc hoạt động công ích, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội do Nhà 

nước giao”. Khái niệm này không nhắc tới vấn đề sở hữu, nhưng hàm ý xác định 

Nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ. Sau khi Luật DNNN 2003 được ban 

hành, khái niệm DNNN có thay đổi căn bản, theo đó, “DNNN là tổ chức kinh tế 

do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối”. 
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Hiện nay, toàn bộ DNNN đã chuyển thành công ty cổ phần, công ty TNHH theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp. Khoản 22 Điều 4 Luật này đã định nghĩa: 

DNNN là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ. Tuy 

nhiên, thực tế vẫn còn cách hiểu khác nhau về phạm vi và đối tượng DNNN theo 

định nghĩa này, nhất là các công ty con và doanh nghiệp thành viên của các tập 

đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước.  

Đỗ Tiến Long (2013), "Tái cơ cấu doanh nghiệp ở Việt Nam"  cho rằng tái 

cơ cấu doanh nghiệp hiện đang được rất nhiều nhà nghiên cứu và lãnh đạo doanh 

nghiệp ở Việt Nam đề cập. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cho thấy không phải 

các công cuộc tái cơ cấu đều thành công; các cuộc tái cơ cấu đã gặp thất bại có 

nguyên nhân từ lãnh đạo. Dựa trên các nghiên cứu về tái cơ cấu, kinh nghiệm tư 

vấn quốc tế và qua tổng kết thực tiễn quá trình tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp 

Việt Nam của bản thân, tác giả đưa ra mô hình tái cơ cấu doanh nghiệp theo 

hướng tư vấn ở Việt Nam, những khó khăn mà lãnh đạo doanh nghiệp phải đối 

mặt trong quá trình tái cơ cấu, và vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp để tái cơ cấu 

thành công. 

Nguyễn Kim Đức (2013), "Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước dưới góc 

nhìn của hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp"  với một góc nhìn khác về 

tái cấu trúc DNNN, tác giả Nguyễn Kim Đức đã phân tích việc định giá các 

DNNN được xác định tái cấu trúc, từ đó đánh giá những mặt được và những mặt 

hạn chế của việc định giá lại giá trị của các DN trước khi tái cơ cấu, tư vấn cho 

Chính phủ giải pháp đánh giá giá trị DNNN để giảm thất thoát tài sản. 

Phạm Hồng Mạnh(2010), “Cấu trúc lại các tập đoàn kinh tế nhà nước 

tại Việt Nam: Cần bắt đầu từ đâu?”. Trong báo cáo này, tác giả Phạm Hồng 

Mạnh đã điểm lại những kết quả sản xuất kinh doanh của khối Tập đoàn kinh 

tế nhà nước trong giai đoạn 2005-2010, phân tích nguyên nhân khách quan, 

chủ quan cần phải thực hiện tái cấu trúc Tập đoàn kinh tế nhà nước. Từ đó 

đưa ra những khuyến nghị việc tái cấu trúc Tập đoàn kinh tế nhà nước cần 

thực hiện theo 5 bước. 

Tuy nhiên, tác giả mới chỉ thống kê lại những kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các TĐKT, phân tích các nguyên nhân nội tại của các TĐKT dẫn 
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đến tính tất yếu phải tái cấu trúc để phù hợp với điều kiện nền kinh tế. Trong báo 

cáo chưa có phân tích về quan điểm của Đảng và Nhà nước về vai trò, vị trí của 

TĐKT, định hướng phát triển các TĐKT và chưa đánh giá bối cảnh nền KTTT 

định hướng XHCN của nước ta. 

Nguyễn Phúc Hưởng (2013), trong Luận án tiến sĩ kinh tế “Tái cấu trúc các 

doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng ở Việt Nam - Nghiên cứu từ trường hợp 

của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX”  đã xây dựng khung lý thuyết về tái cấu 

trúc doanh nghiệp gồm có 10 biến chính; trong đó nghiên cứu đã phân tích và chỉ rõ 

được 13 vấn đề cơ bản đặt ra cần phải giải quyết khi tiến hành tái cấu trúc các 

doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng ở Việt Nam. Nghiên cứu chỉ ra nội dung cụ 

thể trong tái cấu trúc doanh nghiệp ngành xây dựng là đầu tư bất động sản và xây 

dựng, bao gồm tư vấn thiết kế và quản lý đô thị.  

1.1.2.2. Nghiên cứu về vai trò, sứ mệnh của doanh nghiệp nhà nước 

Ở Việt Nam, thuật ngữ “sứ mệnh” thường được sử dụng trong xây dựng 

chiến lược của các doanh nghiệp cụ thể, nhưng hầu như không xuất hiện trong 

các định hướng, chủ trương, chính sách của Nhà nước và hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật về khu vực DNNN. Khái niệm được sử dụng nhiều hơn là “chức 

năng”, “mục tiêu”, “nhiệm vụ” hay “vai trò” của DNNN tuy rằng các khái niệm 

này không thật sự mang ý nghĩa và nội hàm như khái niệm “sứ mệnh”.  

Cho đến nay đã có rất nhiều nghiên cứu, báo cáo về những vấn đề này ở 

Việt Nam. Trong khuôn khổ xây dựng Đề án Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng 

cao hiệu quả DNNN trình Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, 

MPI (2012) đã rà soát, tổng hợp, đánh giá toàn bộ các văn kiện Đảng và văn bản 

quy phạm pháp luật từ năm 1995 về chức năng, nhiệm vụ của DNNN:  

+ Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII (1994), khái niệm 

"kinh tế quốc doanh" được phát triển thành "kinh tế nhà nước". Đại hội VIII 

(năm 1996) có đề cập đến chức năng, vai trò của kinh tế nhà nước: "…làm tốt 

vai trò chủ đạo; làm đòn bẩy đẩy nhanh tǎng trưởng kinh tế và giải quyết những 

vấn đề xã hội; mở đường, hướng dẫn, hỗ trợ các thành phần khác cùng phát 

triển; làm lực lượng vật chất để Nhà nước thực hiện chức nǎng điều tiết và quản 

lý vĩ mô; tạo nền tảng cho chế độ xã hội mới".  
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+ Đại hội IX (năm 2001) khẳng định rõ hơn vai trò, chức năng của DNNN 

"giữ những vị trí then chốt trong nền kinh tế; đi đầu ứng dụng tiến bộ khoa học 

và công nghệ; nêu gương về năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội và 

chấp hành pháp luật. Phát triển DNNN trong những ngành sản xuất và dịch vụ 

quan trọng; xây dựng các tổng công ty nhà nước đủ mạnh để làm nòng cốt trong 

những tập đoàn kinh tế lớn, có năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và 

quốc tế như dầu khí, điện, than, hàng không, đường sắt, vận tải viễn dương, viễn 

thông, cơ khí, luyện kim, hoá chất, vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu, ngân 

hàng, bảo hiểm, kiểm toán,..." 

+ Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Khóa IX (2001) xác định 

rõ: "DNNN … giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế, làm công cụ vật chất quan 

trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô, làm lực lượng nòng cốt, góp phần 

chủ yếu để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa, là chủ lực trong hội nhập kinh tế quốc tế…", đồng 

thời " điều chỉnh cơ cấu để doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp lý, tập trung vào 

những ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn quan trọng, chiếm thị phần đủ lớn đối 

với sản phẩm và dịch vụ chủ yếu; không nhất thiết phải giữ tỷ trọng lớn trong tất cả 

các ngành, lĩnh vực, sản phẩm của nền kinh tế".  

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có Kết luận số 

50-KL/TW đưa ra quan điểm DNNN tập trung vào “an ninh, quốc phòng; độc 

quyền tự nhiên; cung cấp hàng hóa dịch vụ công thiết yếu; và một số ngành công 

nghiệp nền tảng, công nghệ cao có sức lan tỏa lớn".  

Mặc dù vậy, trong thực tế, DNNN ở Việt Nam hoạt động chưa thực sự 

hiệu quả, thậm chí còn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Tác giả Bảo Duy(2018) có 

bài viết “Doanh nghiệp nhà nước: Bao giờ hết ở thế bám đuôi?”. đánh giá những 

thay đổi của mô hình tăng trưởng, cơ cấu của nền kinh tế, vai trò của doanh 

nghiệp nhà nước đã không còn là “quả đấm thép” dẫn dắt nền kinh tế và các 

doanh nghiệp khác. Quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước nói chung, cổ 

phần hóa và thoái vốn nhà nước nói riêng chưa làm thay đổi phân bổ nguồn lực 

của nền kinh tế. Động lực tăng trưởng của nền kinh tế từ sự lui chân của khu vực 

nhà nước, cơ hội nới rộng dư địa cho khu vực tư nhân trong nước và nước ngoài 

tiếp tục bị kìm hãm [36]. 
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Tóm lại, về chính sách, chức năng, nhiệm vụ của DNNN có sự thay đổi 

trong từng thời kỳ. Mặc dù bản thân DNNN chưa bao giờ được giao giữ vai trò 

chủ đạo, nhưng thành phần kinh tế nhà nước (trong đó có các DNNN) được xác 

định giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần. Tuy nhiên thực tế 

DNNN đang hoạt động kém hiệu quả. 

1.1.2.3. Nghiên cứu về quan hệ của Nhà nước với doanh nghiệp nhà 

nước và vấn đề phân bổ nguồn lực 

Tổng Cục thống kê số liệu về khu vực doanh nghiệp Việt Nam. Với tiêu 

chí DNNN bao gồm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có cổ 

phần chi phối của Nhà nước, số liệu cho thấy DNNN nắm giữ 37,2% nguồn vốn 

kinh doanh, 44,8% giá trị tài sản cố định và đầu tư dài hạn, tạo ra 37,8% lợi 

nhuận trước thuế, đóng góp 37,4% nộp thuế và nộp ngân sách, tạo việc làm cho 

19,5% số lao động [86], [87].  

Báo cáo “Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình 

tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, năng suất và năng lực cạnh tranh “ 

(Chính phủ 2012) cho rằng, cơ cấu thành phần kinh tế còn bất hợp lý, đầu tư của 

kinh tế nhà nước lớn nhưng hiệu quả thấp hơn các thành phân khác, cần có sự 

phân bổ lại nguồn lực. 

Nhóm nghiên cứu của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright và 

Trường QLNN Harvard Kennedy (2008), phân tích kinh nghiệm quốc tế và chính 

sách của Việt Nam cho thấy, mặc dù kém hiệu quả nhưng kinh tế nhà nước, dẫn 

đầu là các tập đoàn kinh tế nhà nước tiếp tục được ưu đãi về tín dụng và đầu tư; 

“được nuôi dưỡng bởi một cơ chế quản lý đầu tư lỏng lẻo đã gây nên biết bao thất 

thoát và lãng phí”; lợi ích thu được từ các DNNN thấp hơn nhiều so với những ưu 

đãi mà khu vực này được hưởng.  

Nguyen Van Thang và Nick J. Freeman (2008) cho rằng, DNNN lấn át và 

kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam. Bằng chứng là ở 

những địa phương mà DNNN càng nhận được sự thiên vị của chính quyền, dễ 

dàng hơn trong tiếp cận tín dụng, đất đai thì lại có tăng trưởng GDP và GDP đầu 

người thấp hơn các địa phương khác. 

B-WTO (2007) đã rà soát, so sánh khung khổ pháp luật, chính sách của 

Việt nam với cam kết gia nhập WTO về vấn đề DNNN và có những nhận xét 
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sau: Thứ nhất, cách thức tác động của chủ sở hữu nhà nước còn những biểu hiện 

chưa tương tự với cách thức tác động của chủ sở hữu khác theo cam kết WTO. 

Thứ hai, vẫn còn những tác động của Nhà nước tới quyết định thương mại của 

DNNN và cần phải khắc phục để thực hiện cam kết chống phân biệt đối xử của 

WTO. Việc chi phối DNNN thông qua chức năng chủ sở hữu nhằm phục vụ mục 

tiêu kinh tế, chính trị và xã hội của Nhà nước là không trái với quy định của 

WTO và thông lệ kinh tế thị trường. Tuy nhiên, do không sử dụng đúng cách là 

thông qua quyền của chủ sở hữu mà bằng chức năng quản lý hành chính nhà 

nước nên một số DNNN trở thành công cụ quản lý của Nhà nước trong điều tiết 

kinh tế vĩ mô giống như các công cụ thông thường khác là kế hoạch, chính sách, 

quy hoạch, chiến lược.... (ví dụ, Nhà nước chi phối việc mua bán, giá cả và khối 

lượng một số sản phẩm, dịch vụ không thuộc đối tượng điều chỉnh của Pháp lệnh 

về giá như giá than, xi măng...). Việc phân bổ các nguồn lực quốc gia cho các 

doanh nghiệp - trước hết là nguồn lực tài chính, chưa cân xứng theo hình thức sở 

hữu của doanh nghiệp, trong đó DNNN là khu vực doanh nghiệp có lợi thế. 

Không ít DNNN được Nhà nước ưu tiên xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và 

các khoản phải nộp ngân sách nhà nước. Tình trạng cơ quan nhà nước bảo lãnh cho 

DNNN vay vốn từ tổ chức tín dụng vẫn còn, nhất là từ ngân hàng thương mại nhà 

nước. DNNN được ưu tiên vay vốn từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, dù rằng 

Chính phủ đã tổ chức cơ chế đấu thầu đối với nguồn tín dụng này. 

Nguyễn Minh Phong (2014) dẫn số liệu của GSO “Trước năm 2012, tỉ lệ 

vốn ngân sách nhà nước đầu tư vào khu vực DNNN luôn có xu hướng tăng đều 

qua các năm thì bước sang năm 2013, tỉ trọng này lại có xu hướng giảm mạnh, từ 

54,8% năm 2012 xuống còn 48,6% tổng nguồn vốn của DNNN trong 9 tháng 

đầu năm và dự báo còn giảm tiếp trong những năm tiếp theo. Tổng vốn đầu tư 

của DNNN 9 tháng đầu năm 2013 vẫn tăng 104,2% so cùng kỳ năm trước. 

DNNN chiếm 37,8% tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2012 và tăng lên 39,3% 

chỉ trong 9 tháng đầu năm 2013”.  

Số liệu của tác giả Nguyễn Minh Phong (2014) cũng chỉ ra: Năm 2012, 

chỉ riêng 127 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ - con có tổng số nợ 

phải trả là 1.348.752 tỉ đồng, tương đương 62-63 tỉ USD, xấp xỉ 50% GDP cả 

nước. Hơn nữa, các khoản nợ này bằng 78,9% doanh thu cả năm 2012, vượt 
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132% vốn chủ sở hữu (1.019.578 tỉ đồng) và chiếm hơn một nửa so với tổng 

tài sản 2.569.433 tỉ đồng của các tập đoàn, tổng công ty này. Trong đó, khoản 

nợ vay từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng của các tập đoàn, 

tổng công ty là 402.955 tỉ đồng, tăng 2% so với năm 2011, tương ứng 1/3 

tổng dư nợ của cả nền kinh tế; vay nợ nước ngoài là 315.851 tỉ đồng (vay 

ngắn hạn 70.659 tỉ đồng, dài hạn 245.192 tỉ đồng), trong đó 2/3 là vay ODA 

và được Chính phủ bảo lãnh. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu bình quân 

năm 2012 của các tập đoàn, tổng công ty là 1,46 lần, song có 48 đơn vị có tỉ 

lệ này gấp 3 lần trở lên. 

Theo MPI (2011, 2012, 2013), DNNN còn hiện diện ở hầu hết các ngành, 

lĩnh vực của nền kinh tế; thống lĩnh, chi phối hoặc độc quyền trong “các ngành 

then chốt hoặc có khả năng sinh lời cao”. Sự phân biệt đối xử của Nhà nước đối 

với DNNN ít thấy trong văn bản quy phạm pháp luật, nhưng xuất hiện trong các 

văn kiện Đảng và văn bản điều hành cũng như trong hành xử của bộ máy cơ 

quan nhà nước, các ngân hàng thương mại. 

1.1.2.4. Nghiên cứu về giải pháp cải cách, kết quả cải cách doanh 

nghiệp nhà nước 

MPI (2011, 2012, 2013) đã có đánh giá kết quả thực hiện sắp xếp, đổi mới và 

nâng cao hiệu quả DNNN theo mục tiêu đề ra tại các văn kiện của Đảng.  

- Nguyễn Đình Cung (2014) có những rà soát, nhìn nhận lại toàn bộ các 

biện pháp cải cách DNNN đã thực hiện cho đến nay (gồm cải cách khung khổ 

pháp lý và thể chế, điều chỉnh cơ cấu, cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, phá sản và 

cải thiện quản trị DNNN) và cho rằng, tất cả phương pháp cải cách DNNN trên 

thế giới đều được thực hiện ở Việt Nam tuy nhiên phương thức tiến hành là 

“thận trọng”, tốc độ chậm, chưa đạt mục tiêu và yêu cầu.  

* Kết quả cải cách: 

Theo CIEM-WB (2002, 2005) và MPI (2011, 2012), kết quả cải cách 

chưa đạt mục tiêu và yêu cầu kế hoạch. Việt Nam đã cổ phần hóa được nhiều 

DNNN, số lượng DNNN giảm mạnh nhưng ít ảnh hưởng đến vị trí, vai trò của 

DNNN trong nền kinh tế; tỷ trọng vốn nhà nước và tài sản của DNNN chuyển 

thành sở hữu tư nhân còn thấp, trong khi giá trị vốn đầu đầu tư mới cho DNNN 
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(chủ yếu thông qua hình thức cho DNNN vay vốn tín dụng hoặc chuyển tài sản 

của các công trình trọng điểm quốc gia thành tài sản của DNNN) ngày càng tăng.  

Nhìn lại quá trình cải cách, Nguyễn Đình Cung (2014) cho rằng tốc độ và mức 

độ cải cách DNNN nhìn chung còn chậm, diễn ra trong thời gian quá dài, hiệu quả 

chưa rõ. DNNN Việt Nam chưa có quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế. 

Đồng quan điểm này, WB (2012) đánh giá: Quy mô khu vực quốc doanh 

của Việt Nam tuy đã giảm nhưng vẫn còn tương đối lớn và không hiệu quả. Tầm 

quan trọng của khu vực quốc doanh trong nền kinh tế đã giảm dần khi các khu 

vực kinh tế tư nhân trong nước và nước ngoài tăng trưởng nhanh chóng trong hai 

mươi năm qua. Từ năm 2000 - 2009, số lượng doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

đã tăng tới 7 lần và hơn 4 lần đối với doanh nghiệp nước ngoài, trong khi số 

DNNN giảm 40% trong cùng giai đoạn. Việc suy giảm tầm quan trọng của 

DNNN có thể thấy được thông qua hiện tượng liên tục giảm dần tỷ lệ sử dụng 

các yếu tố đầu vào. Năm 2000, các DNNN chiếm gần 68% vốn, 55% tài sản cố 

định (như đất đai), 45% tín dụng ngân hàng, và tạo 59% việc làm trong khu vực 

doanh nghiệp. Các DNNN sử dụng một số nhân tố sản xuất - đặc biệt là vốn và 

đất đai - nhiều hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp tư nhân. Năm 2000, tỷ lệ 

hoàn vốn trung bình (đại diện cho hiệu suất của vốn) ở các DNNN là 1,6 so với 

8,8 đối với toàn bộ khu vực doanh nghiệp. Điều này cho thấy một DNNN trung 

bình cần gần 9 đơn vị vốn để sản xuất một đơn vị sản phẩm đầu ra (doanh thu) 

so với mức trung bình của ngành. Đến năm 2009, tỷ lệ hoàn vốn trung bình của 

các DNNN rớt xuống 1,1 trong khi chỉ số của toàn ngành là 21,0. DNNN cũng 

kém hiệu quả hơn trong việc sử dụng các nguồn lực sẵn có như đất đai và máy 

móc. Bên cạnh việc hoạt động kém hiệu quả, DNNN còn tỏ ra thiếu thận trọng 

về tài chính. 

Ở một góc nhìn khác, Nguyễn Minh Phong (2013) nhấn mạnh, tái cơ cấu 

và đổi mới quản lý DNNN không phải là làm suy yếu và dần xóa bỏ các doanh 

nghiệp này, mà là làm cho chúng ngày càng hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn và 

đóng góp nhiều hơn cho kinh tế quốc gia theo nguyên tắc quản lý kinh tế thị 

trường và hội nhập quốc tế. Hiện nay, khu vực DNNN vẫn đang chiếm tới 45% 

tổng vốn đầu tư, 70% viện trợ phát triển chính thức và sử dụng 60% vốn vay từ 

các ngân hàng thương mại, chiếm khoảng 30% GDP hằng năm.  
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* Đề xuất giải pháp: 

WB (2012) làm rõ lý do cần phải đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN:  

- DNNN kém hiệu quả hơn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các 

doanh nghiệp nước ngoài;  

- Cổ phần hóa là tốt đối với các DNNN;  

- Chính sách công nghiệp có thể thực hiện mà không cần sự góp mặt của 

khu vực DNNN lớn;  

- DNNN đã trở nên “too big to fail” và “too big to save”;  

- Vai trò của Nhà nước đang thay đổi trong nền kinh tế và khu vực nhà 

nước yếu và kém hiệu quả có thể gây tổn hại đến uy tín của Nhà nước;  

- DNNN là nhân tố tạo nên một sân chơi không bình đẳng;  

- DNNN chậm áp dụng quản trị doanh nghiệp hiện đại và thiếu tính minh bạch;  

- Khuôn khổ pháp lý cho DNNN còn yếu kém và không đầy đủ; thiếu tầm 

nhìn và tính rõ ràng về vai trò của các DNNN;  

- Chính phủ có thể dùng cải cách DNNN làm đòn bẩy để phát triển khu 

vực tư nhân.  

Về phía Chính phủ Việt Nam, Quyết định 339/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chinh phủ yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là các tập đoàn, 

tổng công ty nhà nước trên cơ sở: thực hiện phân loại, sắp xếp lại các doanh 

nghiệp nhà nước, tập trung vào các lĩnh vực chính gồm công nghiệp quốc phòng, 

các ngành, lĩnh vực công nghiệp độc quyền tự nhiên hoặc cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ thiết yếu và một số ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao có sức 

lan tỏa lớn; Đẩy mạnh cổ phần hóa, đa dạng hóa sở hữu các doanh nghiệp nhà 

nước mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% sở hữu. Đối với từng tập đoàn kinh 

tế, tổng công ty nhà nước, thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư và ngành nghề 

kinh doanh, tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính; đẩy nhanh thực 

hiện theo nguyên tắc thị trường việc thoái vốn nhà nước đã đầu tư vào các ngành 

không phải kinh doanh chính hoặc không trực tiếp liên quan đến ngành kinh 

doanh chính và vốn nhà nước ở các công ty cổ phần mà Nhà nước không cần 

nắm giữ cổ phần chi phối. Đổi mới, phát triển và tiến tới áp dụng đầy đủ khung 
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quản trị hiện đại theo thông lệ tốt của kinh tế thị trường đối với các tập đoàn kinh 

tế, tổng công ty nhà nước. Thực hiện nghiêm pháp luật, kỷ cương hành chính 

nhà nước và kỷ luật thị trường, đổi mới hệ thống đòn bẩy khuyến khích bảo đảm 

doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường và cạnh tranh bình đẳng 

như các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. 

Các nghiên cứu của MPI (2011, 2012, 2013) thì đề xuất đẩy mạnh tái cơ 

cấu toàn diện khu vực DNNN, bao gồm: Tái cấu trúc sở hữu trên cơ sở thu hẹp 

lĩnh vực ngành nghề Nhà nước can nắm giữ 100% vốn hoặc cổ phần chi phối, 

đẩy mạnh cổ phần hóa, mở rộng đối tượng giao bán; áp dụng chuẩn mực quốc tế 

về quản trị DNNN trước hết đổi mới mô hình chủ sở hữu và cách thức thực hiện 

quyền sở hữu, nâng cao tính minh bạch và công khai thông tin, hoàn thiện khung 

khổ quản trị, tránh phân biệt đối xử; tái cấu trúc sản phẩm, dịch vụ và nâng cao 

trình độ công nghệ, giá trị gia tăng của DNNN,… 

Một cách cụ thể hơn, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp 

(2014) đã đề ra định hướng cải cách DNNN Việt Nam giai đoạn 2015-2020, tập 

trung hơn vào việc đẩy mạnh cổ phần hóa và cải thiện quản trị DNNN. Tuy 

nhiên, Nguyễn Đình Cung (2014) đánh giá các giải pháp cải cách DNNN này 

vẫn dựa trên các biện pháp đã thực hiện, chưa có giải pháp mới. Ngay từ năm 

2008, nhóm nghiên cứu của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright và 

Trường QLNN Harvard Kennedy (2008) đề nghị các giải pháp trung và ngắn 

hạn: Kiểm toán độc lập đối với tất cả các tập đoàn nhà nước, chấm dứt bảo lãnh 

của Nhà nước cho các khoản vay của DNNN.  

Nguyễn Minh Phong (2013)  đã so sánh thực trạng Việt Nam với tình hình 

quốc tế, đã đưa ra các đề xuất cụ thể trong triển vọng, có thể và cần giảm tỷ 

trọng của DNNN trong GDP từ mức khoảng 30% GDP hiện nay xuống còn 

khoảng 10 - 15% GDP; đẩy nhanh hơn tốc độ cổ phần hóa và không nên để quá 

nhiều DNNN nắm cổ phần quá cao. Theo thống kê chung trên thế giới, ở các 

nước, Chính phủ chỉ giữ 20% vốn tại DNNN và khu vực DNNN chỉ chiếm 

khoảng 5-20% GDP... 

Lê Hồng Anh (2010) đã trình bày trong Luận án tiến sĩ về “ Quản lý nhà 

nước đối với Tổng công ty 90-91 theo hướng hình thành tập đoàn kinh tế” những 

vấn đề lý luận, thực trạng và đề xuất các giải pháp về quản lý nhà nước (QLNN) 
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đối với các TCT 90-91 nhằm tạo điều kiện và thiết lập môi trường phát triển 

thành các tập đoàn kinh tế (TĐKT) ở Việt Nam. 

Phan Thị Thùy Linh (2017) với luận án tiến sĩ “Cổ phần hóa các doanh 

nghiệp nhà nước có qui mô lớn tại Việt Nam” cũng đã đưa ra cơ sở lý thuyết về 

cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nói chung và DNNN có qui mô lớn nói 

riêng nhằm sử dung hiệu quả vốn, tài sản của Nhà nước, tạo động lực mạnh mẽ 

và cơ chế quản lý cho DNNN. Làm rõ đặc điểm và phân loại DNNN qui mô lớn, 

bản chất và phạm vi cũng như nội dung, phương thức và qui trình CPH DNNN. 

Nêu vai trò của nhà nước trong quản lý đối với tiến trình CPH DNNN có quy mô 

lớn và trong việc thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với DNNN có quy 

mô lớn và vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Dương Đức Tâm (2016) trình bày trong luận án tiến sĩ kinh tế: “Tiếp tục 

cổ phần hóa và giải quyết các vấn đề sau cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà 

nước thuộc Bộ Công Thương” các nhân tố ảnh hưởng tiến trình cổ phần hóa và 

giải quyết các vấn đề sau cổ hóa các DNNN ở Việt Nam nói chung và Bộ công 

thương nói riêng. Luận án đưa ra một số giải pháp để đẩy nhanh tiến trình cổ 

phần hóa DNNN. 

Nguyễn Hoàng Mạnh (2016) trong Luận án tiến sĩ kinh tế: “ Phát triển 

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trường” cũng đã hệ thống 

những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển tập đoàn kinh tế (TĐKT) trong nền 

kinh tế thị trường (KTTT) gắn với vấn đề tổ chức, quản lý TĐKT, làm rõ vai trò 

và nội dung của tổ chức, quản lý trong thúc đẩy phát triển TĐKT và chỉ ra nội 

dung phát triển TĐKT hướng đến mục tiêu hiệu quả kinh tế theo quy mô.  

Nguyễn Tuấn Đạt (2016) trình bày trong luận án tiến sĩ kinh tế về “ Giải 

pháp tài chính tái cấu trúc các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng phù hợp với 

điều kiện kinh tế thị trường” đã hệ thống hóa các cơ sở lý luận về vai trò của tài 

chính trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế 

về sử dụng giải pháp tài chính tái cấu trúc doanh nghiệp và rút ra bài học cho 

Việt Nam. Luận án cũng đã phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng các giải pháp 

tài chính nhằm TCT các DNQĐ, tìm ra những điểm còn hạn chế, xác định 

nguyên nhân của những bất hợp lý và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy quá 

trình tái cấu trúc DNQĐ trong thời gian tới, tài chính có vai trò quan trọng trong 
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việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc thông qua hệ thống các công cụ, 

chính sách vĩ mô và vi mô. 

Vũ Thị Như Quỳnh (2020), trình bày trong luận án “ Tái cấu trúc tài 

chính các doanh nghiệp vận tải biển niêm yết ở Việt Nam” những vấn đề mang 

tính tổng quan về doanh nghiệp vận tải biển, niêm yết ở Việt Nam từ khái quát 

chung về các doanh nghiệp này, đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành vận tải 

biển và tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển ở Việt 

Nam. Đặc biệt, luận án đã đánh giá thực trạng cấu trúc tài chính của các doanh 

nghiệp vận tải biển qua quy mô và theo vốn sở hữu Nhà nước. Luận án đã sử 

dụng mô hình kinh tế lượng để đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến cấu trúc 

tài chính và tác động của cấu trúc tài chính đến hoạt động của các doanh nghiệp 

vận tải biển niêm yết. Trên cơ sở đó, luận án chỉ ra những kết quả đạt được, hạn 

chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong cấu trúc tài chính của các doanh 

nghiệp vận tải biển niêm yết. Trên cơ sở bối cảnh kinh tế - xã hội thế giới và 

Việt Nam, cùng với triển vọng của ngành vận tải biển thế giới và Việt Nam, luận 

án đã đề xuất nhóm giải pháp trực tiếp; nhóm giải pháp gián tiếp; các điều kiện 

để thực hiện các giải pháp nhằm tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp vận tải 

biển niêm yết có giá trị tham khảo ứng dụng trong thực tiễn. 

Huỳnh Thị Cẩm Hà (2020) trong luận án về “ Kiệt quệ tài chính và các 

chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp việt nam theo chu kỳ sống” cũng đã nghiên 

cứu ảnh hưởng của kiệt quệ tài chính đến các chiến lược tái cấu trúc trong mối liên 

hệ với chu kỳ sống doanh nghiệp; và khả năng phục hồi của các công ty kiệt quệ tài 

chính khi sử dụng các chiến lược tái cấu trúc. Luận án lần đầu tiên đã bổ sung thêm 

những bằng chứng thực tiễn có giá tri khoa học cho sự tồn tại của chu kỳ sống ở bất 

kỳ doanh nghiệp nào và kiệt quệ tài chính có thể xảy ra ở bất kỳ trong giai đoạn nào 

của chu kỳ sống, Luận án cung cấp cơ sở khoa học về ảnh hưởng của kiệt quệ tài 

chính đến quá trình tái cấu trúc của các doanh nghiệp Việt Nam trong mối liên hệ 

với chu kỳ sống. Luận án cung cấp các bằng chứng thực tiễn có giá trị về các chiến 

lược tái cấu trúc mang lại hiệu quả phục hồi của doanh nghiệp. 

 Phùng Thị Phương Anh (2018) trong bài:“ Kết quả cơ cấu lại doanh 

nghiệp nhà nước: Nỗi lo nhiều hơn niềm vui!” đã đánh giá hoạt động thực hiện 

Kế hoạch cơ cấu lại DNNN, nhận định quá trình tái cơ cấu DNNN diễn ra còn 



 

 

21 

chậm, chưa hoàn thành các mục tiêu đề ra. Qua đó bài báo chỉ ra một số hạn chế 

trong quá trình thực hiện thoái vốn, đổi mới mô hình quản trị cũng như công tác 

bàn giao quyền đại diện chỉ sở hữu vốn nhà nước về SICI [1].  

Phạm Đức Trung (2018) có bài “Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới” nhận định về vị trí của DNNN trong nền kinh 

tế hiện nay là bộ phận chủ yếu của kinh tế nhà nước đóng góp vào tăng trưởng kinh 

tế. Bài báo nêu lên thực trạng hoạt động và năng lực cạnh tranh của DNNN và chỉ 

ra nguyên nhân chủ yếu làm giảm hiệu quả hoạt động của DNNN bao gồm cả 

nguyên nhân khách quan và chủ quan. Từ đó đưa ra một số gợi ý giải pháp cho việc 

nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNN trong bối cảnh mới [94]. 

 Huy Nguyên (2019) có bài viết “ Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đi 

vào chiều sâu” đề cập đến mô hình tổ chức của Tổng công ty kinh doanh và Đầu 

tư vốn nhà nước (SCIC). 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, tư vấn xây dựng chiến lược 

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 [69]... 

 Lê Hường (2019) có bài “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước bắt đầu từ 

đâu?” [57] nêu hai vấn đề chủ yếu cần xem xét lại vai trò của doanh nghiệp nhà nước 

và hiệu quả công tác giám sát, giá trị sổ sách, giá thị trường của khu vực DNNN, từng 

doanh nghiệp cũng như dòng vốn nhà nước đang vận hành trong nền kinh tế.  

1.1.2.5. Các công trình nghiên cứu về kinh tế thị trường và kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

Trần Tiến Cường (2005), Nghiên cứu: “Đổi mới vai trò, vị trí DNNN và 

ngành, lĩnh vực hoạt động của DNNN”. Trong bài viết, TS Trần Tiến Cường đã 

phân tích thực trạng vai trò, vị trí của DNNN và ngành, lĩnh vực hoạt động của 

DNNN trong bối cảnh hiện nay. Từ đó, tác giả phân tích việc đổi mới tư duy về 

vai trò, vị trí của DNNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta, phân 

tích các quan điểm và tư duy trong việc điều chỉnh ngành, lĩnh vực hoạt động để 

hướng tới vai trò, vị trí mới của DNNN. 
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Hoàng Tuấn (2016), Luận án: “Quản lý nhà nước về cổ phần hóa doanh 

nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Học viện Hành chính Quốc gia. Tác giả 

đã xây dựng một khung lý luận nghiên cứu về cổ phần hóa DNNN trên địa bàn 

Hà Nội, phân tích thực trạng quản lý nhà nước các doanh nghiệp sau khi cổ phẩn 

hóa, chỉ ra những nguyên nhận, những hạn chế khách quan và chủ quan của việc 

quản lý nhà nước đối với DNNN cổ phần hóa. Tuy nhiên luận án mới chỉ tập 

trung vào xây dựng khung và phần tích công tác quản lý nhà nước đối với 

DNNN cổ phần hóa trên địa bàn Hà nội 

Chuyên đề 7. “Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, toàn cầu hóa và 

hội nhập quốc tế của Việt Nam”. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ cao cấp khối Đảng, 

Đoàn thể. Tài liệu bao gồm hai phần, phần 1 khái quát hóa nền kinh tế thị trường, 

khái niệm KTTT, phân loại KTTT, những yếu tố cơ bản của KTTT và đặc trưng 

của KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam, các quan điểm của Đảng và Nhà nước 

về KTTT định hướng XHCN ở nước ta. Phần 2 phân tích KTTT định hướng 

XHCN ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu, rộng với kinh tế quốc tế, cách 

tiếp cận của Đảng và Nhà nước trong hội nhập, những nguyên tắc và hành động 

của Đảng, Nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế. 

Nguyễn Đình Cung (2014) trong bài viết “Kinh tế thị trường mang tính tất 

yếu”  khẳng định Nhà nước và thị trường là hai thành tố cơ bản không thể thiếu 

của kinh tế thị trường hiện đại, ở đó nền kinh tế thị trường hiện đại là tất yếu, 

Nhà nước và thị trường cùng thực hiện vai trò và chức năng của mình, kết hợp 

và bổ sung cho nhau, hướng đến một thị trường hoàn hảo. 

Báo cáo “Đổi mới tư duy về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam” của tác giả Nguyễn Đình Cung trình bày tại hội thảo về cải 

cách thể chế sáng 12.11.2014 - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. 

Trong báo cáo, tác giả đã mô hình hóa các loại hình KTTT, sự khác nhau giữa 

các loại mô hình KTTT hiện nay, phân tích vai trò của Nhà nước trong KTTT 

hiện đại trong đó Nhà nước và thị trường là hai thành tố cơ bản không thể thiếu 

của KTTT hiện đại, ông Cung phân tích Tại sao Nhà nước phải can thiệp vào thị 

trường? Từ đó đưa ra những phân tích Nhà nước cần phải làm gì, làm như thế 

nào để xây dựng kinh tế thị trường bền vững. 
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Cũng tương tự như vậy, tác giả Võ Trí Thành trong Báo cáo “Kinh tế Việt 

Nam: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và cấu trúc thị trường” - Báo cáo 

2011/SOM/WKSP/006- Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã đánh 

giá kết quả của 30 năm đổi mới tại Việt Nam, tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp 

nhà nước, cấu trúc của thị trường và vai trò của DNNN 

Trong báo cáo này, tác giả đã đưa ra lý do vì sao cần phải tái cơ cấu 

DNNN, vai trò của DNNN trong cấu trúc thị trường, mục tiêu của tái cơ cấu 

DNNN và những kết quả đã đạt được. Tuy nhiên, báo cáo chưa hệ thống lại 

những quan điểm của Đảng, Chính phủ trong việc tái cơ cấu DNNN, chưa hệ 

thống lại những điều kiện thể chế phục vụ cho việc tái cơ cấu và duy trì vai trò 

của DNNN trong bối cảnh chuyển đổi nền kinh tế thị trường. 

Tóm lại: Trong các nghiên cứu về kinh tế thị trường và kinh tế thị trường 

định hướng XHCN, các tác giả đều đánh giá nền kinh tế nước ta phát triển theo 

hướng kinh tế thị trường là sự phát triển tất yếu khách quan, đó là xu thế mà Việt 

Nam chúng ta không thể tránh khỏi, đây cũng là những căn cứ và Đảng, Nhà 

nước đã có những quan điểm đúng đắn trong vấn đề này. Đồng thời các tác giả 

cũng thống nhất, để phù hợp với điều kiện Việt Nam, Đảng Nhà nước cần phát 

triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, điều chỉnh các mối quan hệ 

thị trường bằng pháp luật, tránh sự can thiệp sâu bằng các biện pháp hành chính 

của nhà nước, tránh làm méo mó thị trường, từ đó giúp cho các thành phần kinh 

tế được hoạt động và phát triển theo đúng quy luật của thị trường. 

1.1.3. Đánh giá chung về các công trình nghiên cứu liên quan 

1.1.3.1. Những vấn đề thuộc đề tài luận án đã được nghiên cứu tương đối 

đầy đủ, luận án kế thừa 

Cải cách DNNN là một trong những chủ đề được khá nhiều công trình 

nghiên cứu đề cập, kể cả trong nước và nước ngoài. Về cơ bản, các nghiên cứu 

đã làm rõ được thực trạng, những mặt được, mặt chưa được của các giải pháp cải 

cách DNNN cho đến nay; khoảng cách giữa thực trạng Việt Nam và thông lệ 

quốc tế về hoạt động của DNNN và yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách. 

(1) Về thực trạng cải cách DNNN: 

- Khu vực DNNN Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể. Số lượng 

DNNN giảm mạnh nhờ sắp xếp, tổ chức lại và cổ phần hóa và đa dạng hóa sở 
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hữu. Hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của cả khu vực DNNN được cải thiện, 

tỷ trọng doanh nghiệp thua lỗ ngày càng giảm. Văn bản quy phạm pháp luật, 

đặc biệt văn bản luật do Quốc hội ban hành, không còn nhiều quy định phân 

biệt đối xử theo hướng ưu tiên cho DNNN. Toàn bộ DNNN chuyển thành 

công ty cổ phần, công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp, Luật DNNN bị bãi 

bỏ. Cách thức can thiệp trực tiếp và hành chính của chủ sở hữu nhà nước 

được giảm thiểu.  

- Tuy vậy, cải cách DNNN ở Việt Nam diễn ra trong một thời gian quá dài 

(hơn 30 năm) mà chưa đạt đạt mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch. Hiệu quả hoạt động 

đã được cải cải thiện nhưng còn thấp, tỷ lệ nghịch với giá trị vốn và tài sản ngày 

càng tăng, gây lãng phí nguồn lực quốc gia, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả và sức 

cạnh tranh chung của cả nền kinh tế. Tái cơ cấu và cải cách DNNN chưa có tác 

động tích cực đến sự phát triển của doanh nghiệp khu vực tư nhân. Phân bổ nguồn 

lực và cơ chế, cách thức quản lý của Nhà nước đối với DNNN chưa đáp ứng yêu 

cầu cải cách kinh tế thị trường, là một trong những yếu tố làm chậm tiến trình công 

nhận Việt nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ. 

- Các nghiên cứu, tài liệu cho đến nay đã đề cập đến nhiều góc độ về 

nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém của quá trình cải cách DNNN. Tái cơ 

cấu sở hữu và cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước còn chậm do ảnh hưởng của suy 

thoái kinh tế và những bất cập chính sách và quy định pháp luật, chưa tạo động 

lực và áp lực mạnh mẽ để cơ quan có thẩm quyền cũng như các DNNN nỗ lực 

thực hiện. Hiệu quả của DNNN còn thấp một phần do bản chất sở hữu và vấn đề 

động lực của mô hình DNNN, một phần do cơ chế quản lý, giám sát lỏng lẻo, bất 

hợp lý, chưa phù hợp với yêu cầu cải cách kinh tế thị trường, v.v. Một số nghiên 

cứu đã đề cập đến vấn đề lợi ích nhóm trong sự tồn tại, quản lý và hoạt động của 

khu vực DNNN.   

(2) Khoảng cách giữa Việt Nam với thông lệ quốc tế về hoạt động của 

DNNN và yêu cầu tiếp tục cải cách 

So sánh giữa thực trạng Việt Nam với thông lệ quốc tế cho thấy còn 

khoảng cách khá lớn, trước hết là vấn đề quản trị DNNN, cách thức và biện pháp 

can thiệp của Nhà nước đối với DNNN, vai trò và quy mô của khu vực DNNN 

trong tổng thể nền kinh tế, v.v.  
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Các tài liệu nghiên cứu và quan điểm chính thức của Nhà nước đều hướng 

tới yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách DNNN với các giải pháp cơ bản sau: 

- Tiếp tục thu hẹp đối tượng doanh nghiệp mà nhà nước cần nắm giữ toàn 

bộ hoặc sở hữu chi phối, đồng nghĩa với việc mở rộng diện doanh nghiệp phải cổ 

phần hóa, chuyển đổi sở hữu, hạ thấp tỷ lệ cổ phần nhà nước hoặc nhà nước 

không cần nắm quyền sở hữu… 

- Thúc đẩy cổ phần hóa theo nguyên tắc thị trường, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, tạo động lực và trách nhiệm cho doanh nghiệp cổ phần hóa.  

- Tiếp tục ban hành các văn bản pháp luật, hoàn thiện khung thể chế cho 

quản lý, hoạt động của DNNN. 

- Áp dụng các chuẩn mực quản trị kinh doanh hiện đại đối với DNNN. 

Đổi mới mô hình và phương thức thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước đối với 

DNNN. Hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ. Tăng cường công tác cán 

bộ, nâng cao kỷ luật chấp hành pháp luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành. 

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất kinh 

doanh, quản lý nhằm hạ giá thành, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản 

phẩm để có được hiệu quả tổng hợp cao, v.v. 

1.1.3.2. Những vấn đề thuộc đề tài luận án các công trình nghiên cứu 

đã công bố còn để trống cần tiếp tục giải quyết 

Thứ nhất các công trình nghiên cứu chưa đề cập đến tiến trình chuyển đổi 

sang KTTT và yêu cầu đổi mới, tái cơ cấu DNNN.  

Thứ hai các công trình nghiên cứu chưa đề cập đến các yếu tố tác động 

đến tái cơ cấu trong tiến trình chuyển đổi sang KTTT. 

Thứ ba trong nghiên cứu thực trạng khu vực DNNN ở Việt Nam, những 

nội dung dưới đây chưa được làm rõ: 

+ Những tác động tiêu cực của việc xác định chức năng, nhiệm vụ của 

DNNN, đặc biệt với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước (nòng cốt là các 

DNNN) trong nền kinh tế đến cải cách thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam. 

+ Đánh giá kết quả thực sự của việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính 

trị - xã hội của DNNN. Kết quả và tác động của việc sử dụng một số DNNN làm 

công cụ chính sách kinh tế vĩ mô. 
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+ Rà soát, đánh giá và làm rõ các ngành, lĩnh vực còn độc quyền, hoặc 

thống lĩnh thị trường, cản trở cạnh tranh của DNNN. 

+ Phân tích, đánh giá cụ thể các bằng chứng hoặc biểu hiện có tính phân 

biệt đối xử giữa DNNN với doanh nghiệp khác trên thực tế và tác động của 

chúng đến tính toàn vẹn của thị trường. 

+ Làm rõ vai trò thực sự và tác động của cải cách DNNN đến sự phát triển 

của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân. 

- Trong kiến nghị các giải pháp cải cách DNNN, những nội dung chưa 

được làm rõ:  

+ So sánh thông lệ quốc tế, rà soát thực trạng Việt Nam để xác định rõ và 

đúng sứ mệnh của DNNN trong thể chế kinh tế đáp ứng yêu cầu được công nhận 

có nền kinh tế thị trường đầy đủ, làm căn cứ cho việc đề ra chức năng, nhiệm vụ 

cụ thể cho các nhóm DNNN còn lại sau khi đã cổ phần hóa, chuyển đổi sở hữu 

và làm cơ sở cho các giải pháp cải cách DNNN khác.  

+ Các giải pháp chống phân biệt đối xử giữa DNNN và doanh nghiệp 

khác trong hành vi của bộ máy cơ quan nhà nước và các chủ thể khác như ngân 

hàng, chủ đầu tư... 

+ Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các biện pháp quản lý của 

Nhà nước trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên, chống hiện tượng độc quyền nhà 

nước thành độc quyền doanh nghiệp. 

+ Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, rà soát thực trạng Việt nam để so 

sánh, rút ra bài học, kiến nghị giải pháp đổi mới hoạt động của DNNN theo 

nguyên tắc thị trường trong các vấn đề sau:  

✓ Người đại diện hoặc cán bộ quản lý, điều hành được chủ sở hữu 

nhà nước bổ nhiệm/ký hợp đồng (lương, thưởng, giám sát, đánh giá, chế độ 

báo cáo...). 

✓ Hệ thống các chỉ tiêu dùng để giám sát, đánh giá DNNN  

✓ Cơ chế quản lý theo nguyên tắc “ngân sách cứng” đối với DNNN (bao 

gồm DNNN thuộc Chính phủ và DNNN thuộc các địa phương). 
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1.1.4. Những vấn đề luận án sẽ tập trung nghiên cứu giải quyết 

Qua phân tích, đánh giá tổng quan tình hình các công trình nghiên cứu 

liên quan đến đề tài luận án, trên cơ sở xác định những vấn đề đã được các công 

trình đi trước giải quyết, những vấn đề còn để ngỏ, luận án sẽ cần tập trung 

nghiên cứu làm rõ những vấn đề sau đây: 

Một là, luận án cần phân tích sâu hơn, làm rõ đặc điểm, vai trò của DNNN 

trong mối quan hệ với KTTT, và nhu cầu đổi mới, tái cơ cấu DNNN, nội dung 

và phương thức tái cơ cấu DNNN. 

Hai là, luận giải để làm rõ những vấn đề lý luận về tiến trình chuyển đổi 

sang KTTT, xác định các giai đoạn chuyển đổi sang KTTT của Việt Nam và việc 

thúc đẩy nhu cầu tái cơ cấu DNNN. 

Ba là, xác định các yếu tố tác động đến hoạt động tái cơ cấu DNNN trong 

tiến trình chuyển đổi sang KTTT. 

Bốn là, nghiên cứu tình hình hoạt động của DNNN ở Việt Nam hiện nay và 

phân tích làm rõ thực trạng tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi 

sang KTTT giai đoạn 2011 (khi xuất hiện khái niệm cơ cấu DNNN) đến 2019). 

Năm là, đánh giá kết quả, những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những 

thành công, hạn chế về tái cơ cấu DNNN trong tiến trình chuyển đổi sang KTTT. 

Sáu là, hệ thống hóa các quan điểm, phương hướng của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam về tái cơ cấu DNNN. 

Trên cơ sở của những phân tích, đánh giá tiến trình tái cơ cấu DNNN và 

phương hướng, mục tiêu của Đảng và Nhà nước đã đề ra, luận án sẽ đưa ra các 

giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách và nâng cao chất lượng thực hiện tái cơ 

cấu DNNN, đáp ứng yêu cầu tiến trình hoàn thiện kinh tế thị trường ở Việt Nam 

những năm tới. 

1.2. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN  

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu đề tài luận án 

Mục tiêu tổng quát:  

Hệ thống hóa, bổ sung, luận giải rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về tái cơ 

cấu doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường và 

đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà 

nước trong bối cảnh chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. 
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Mục tiêu cụ thể: 

- Nghiên cứu, làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của doanh nghiệp nhà 

nước, nội dung, phương thức tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; 

- Làm rõ đặc điểm của kinh tế thị trường, tiến trình chuyển đổi sang kinh 

tế thị trường ở Việt Nam và những tác động của tiến trình chuyển đổi sang kinh 

tế thị trường đến việc xác định vai trò của doanh nghiệp nhà nước và sự cần thiết 

phải tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; 

- Đánh giá khách quan thực trạng doanh nghiệp nhà nước và tình hình tái 

cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011- 2020 ở Việt Nam;  

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách và phương thức tổ chức 

thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình chuyển đổi sang kinh 

tế thị trường ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030. 

1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu  

Câu hỏi nghiên cứu: 

Có sự yếu kém, bất cập về tái cơ cấu DNNN trong tiến trình chuyển đổi sang 

kinh tế thị trường ở Việt Nam hay không, nếu giả thiết là có thì nguyên do đâu?  

Giả thuyết nghiên cứu: 

- Giả thuyết 1: Có sự yếu kém về tái cơ cấu DNNN trong tiến trình 

chuyển đổi sang kinh tế thị trường ở Việt Nam (như: tiến độ cổ phần hóa, thoái 

vốn chậm, chiến lược phát triển của DNNN chưa rõ, hiệu quả quản lý, đầu tư sản 

xuất kinh doanh thấp,...) 

- Giả thuyết 2: Nguyên nhân của những yếu kém là do hệ thống chính 

sách, pháp luật về tái cơ cấu DNNN chưa hoàn thiện (vừa thiếu, vừa chồng chéo, 

khó triển khai). 

- Giả thuyết 2: Nguyên nhân của những yếu kém do nhận thức của bộ 

phận cán bộ công chức chưa đầy đủ, chưa sẵn sàng ủng hộ đổi mới và tái cơ 

cấu DNNN. 

- Giải thuyết 3: Nguyên nhân của những yếu kém là do có sự xung đột lợi 

ích công tư, giữa một bên là mục tiêu của Nhà nước với nhóm lợi ích, cán bộ, 

công chức quản lý, chính quyền địa phương. 

- Giả thuyết 4: Nguyên nhân của những yếu kém là do có sự chậm trễ cổ 

phần hóa, thoái vốn trong các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, ảnh hưởng đến 

tái cơ cấu DNNN. 
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- Giả thuyết 5:  Có sự thất thoát, lãng phí trong tái cơ cấu DNNN,.. 

1.2.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận và thực tiễn về tái cơ cấu 

DNNN trong tiến trình chuyển đổi sang KTTT ở Việt Nam. 

Phạm vi nghiên cứu:  

- Về nội dung: Các chính sách và thực thi chính về (i) định vị lại vai trò của 

kinh tế nhà nước, mà chủ yếu là DNNN; (ii) tái cấu trúc danh mục tài sản nhà nước 

tại doanh nghiệp; (iii) tái cấu trúc quản trị DNNN. 

- Về không gian: Áp dụng đối với các DNNN ở Việt Nam 

- Thời gian: Mặc dù xét theo tiến trình chuyển đổi sang nền KTTT ở Việt 

Nam bắt đầu từ năm 1986, nhưng chính sách tái cơ cấu DNNN chủ yếu từ năm 

2011. Do đó, trong phạm vi luận án này chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng tái 

cơ cấu DNNN từ năm 2011 đến 2020 và đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp 

tục tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2021-2030. 

1.2.4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu đề tài luận án 

1.2.4.1. Cách tiếp cận nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu dựa trên phương pháp luận kết hợp giữa logic và lịch 

sử  của chủ nghĩa duy vật biện chứng và từ góc độ vai trò của nhà nước trong 

nền kinh tế thị trường nghiên cứu giải quyết vấn đề tái cơ cấu DNNN trong tiến 

trình chuyển đối sang KTTT tại Việt Nam. Vì vậy, vấn đề nghiên cứu của luận 

án được đặt trong sự tương tác với sự kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể liên quan 

đến tiến trình tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam. Luận án vận dụng lý thuyết về khoa 

học quản lý và kinh tế phát triển theo quan điểm gắn lý luận với thực tiễn. 

1.2.4.2. Các phương nghiên nghiên cứu đề tài luận án 

- Phương pháp Phân loại và hệ thống hóa lý thuyết: Được sử dụng tại 

Chương 1 và Chương 2 là chủ yếu, nhằm lựa chọn, phân loại hệ thống tài liệu 

phục vụ nghiên cứu tổng quan và lý luận về tái cơ cấu DNNN trong tiến trình 

chuyển đổi sang KTTT. Cũng phương pháp này giúp làm rõ cơ sở lý thuyết về 

DNNN, tái cơ cấu DNNN, tiến trình chuyển đổi sang KTTT, sự cần thiết tái cơ 

cấu DNNN trong tiến trình chuyển đổi sang KTTT, những yếu tố tác động đến 

tái cơ cấu DNNN trong tiến trình chuyển đổi sang KTTT. 
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- Phương pháp thống kê, phân tích: Thu thập thông tin, dữ liệu thứ cấp 

thông qua các báo cáo, tổng hợp, sắp xếp, so sánh, đánh giá thực trạng tái cơ cấu 

DNNN trong tiến trình chuyển đổi sang KTTT, thông qua các giai đoạn từ 2011 

- 2016; từ 2017- 2019 (Chương 3). 

- Phương pháp tổng hợp trong nghiên cứu tổng quan và nghiên cứu lý 

luận, tổng kết đánh giá thực trạng trong tái cơ cấu DNNN. 

- Phương pháp phân tích, dự báo: Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực 

trạng và những phân tích về định hướng, mục tiêu của Đảng, Nhà nước, luận án 

có phân tích, dự báo đưa ra những khuyến nghị, giải pháp phù hợp (được sử 

dụng chủ yếu ở chương 3 và chương 4). 

1.2.4.3. Khung phân tích của luận án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Khung phân tích của luận án 

Nguồn: Tác giả xây dựng 2020. 
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Tái cơ cấu DNNN bắt đầu từ việc xác định lại chức năng của DNNN, vai 

trò của vốn đầu tư nhà nước, cũng như vai trò của Nhà nước cho phù hợp với 

yêu cầu phát triển kinh tế thị trường. Trên cơ sở đó thực hiện đồng bộ, toàn diện 

các nhóm nội dung chủ yếu sau đây: 

Thứ nhất, định vị lại vai trò của DNNN, nhằm đảm bảo sự phù hợp với 

các yêu cầu của nền KTTT. 

Việc lựa chọn phát triển KTTT nhằm tận dụng cạnh tranh làm động lực 

phát triển kinh tế đòi hỏi các nước chuyển đổi cần xác định rõ vị trí, vai trò của 

DNNN, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng. Doanh nghiệp nhà nước không cạnh 

tranh với doanh nghiệp tư nhân ở những lĩnh vực tư nhân có khả năng làm tốt. 

Phát huy vai trò của kinh tế tư nhân vào tăng trưởng và phát triển. 

Thứ hai, cơ cấu lại danh mục tài sản nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. 

Cơ cấu lại danh mục tài sản nhà nước tại doanh nghiệp là việc bố trí, phân 

bổ lại tài sản nhà nước nhằm tăng hiệu quả của tài sản, đóng góp cho hiệu quả 

chung của nền kinh tế. Cách thức thực hiện cơ cấu lại danh mục tài sản nhà nước 

tại doanh nghiệp phổ biến là Nhà nước chuyển giao các quyền tài sản cho các 

chủ sở hữu khác, nhằm tăng hiệu quả của tài sản. Nguồn lực thu được từ việc 

chuyển giao quyền tài sản để đầu tư cho các hoạt động phù hợp với vai trò của 

Nhà nước trong kinh tế thị trường, trong đó có vai trò hỗ trợ kinh tế tư nhân phát 

triển; vai trò cung cấp sản phẩm, dịch vụ cần thiết cho phát triển kinh tế,... 

Để thực hiện tái cơ cấu DNNN liên quan đến nội dung này, phải xác định 

đối tượng doanh nghiệp cần duy trì sở hữu nhà nước và các doanh nghiệp không 

cần duy trì sở hữu nhà nước, từ đó, thực hiện các biện pháp cổ phần hóa, bán 

doanh nghiệp, thoái vốn nhà nước cho phù hợp.  

Thứ ba, tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả.  

Tái cơ cấu quản trị DNNN là việc điều chỉnh mối quan hệ giữa chủ sở hữu 

nhà nước và DNNN, bao gồm cả cơ chế quản lý tài sản nhà nước đầu tư tại các 

doanh nghiệp, với mục tiêu lớn nhất là đảm bảo cho nguồn lực nhà nước đầu tư 

được bố trí, quản lý và sử dụng có hiệu quả và theo nguyên tắc thị trường. cụ thể 

là xây dựng khung khổ thể chế lành mạnh cho quản trị DNNN, tăng cường kỷ 

luật tài chính và kỷ luật ngân sách đối với DNNN để bảo đảm cho hoạt động của 
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DNNN cũng như việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực sự vận hành theo 

cơ chế thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực này. Đổi 

mới mô hình và cải thiện cách thức chức thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà 

nước. Xu hướng chung là bộ máy thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước phải 

chuyên trách, chuyên nghiệp và có trách nhiệm giải trình, tạo điều kiện để 

DNNN áp dụng các chuẩn mực quản trị như khu vực tư nhân. Thiết lập hệ thống 

giám sát rõ ràng và hiệu quả, tăng cường công khai và minh bạch hóa hoạt động 

của DNNN, chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ quản lý DNNN để giảm thiểu rủi 

ro và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất 

kinh doanh,... 

Thứ tư, tái cấu trúc công nghệ, sản phẩm lao động.. những hoạt động này 

diễn ra tại nội bộ các doanh nghiệp nhà nước không bàn đến trong phạm vi nghiên 

cứu của luận án. 

Trong quá trình tái cơ cấu thì DNNN sẽ chịu sự ảnh hưởng của chủ 

trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về tái cơ cấu DNNN. Từ đó 

đặt ra yêu cầu nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN. Ngoài ra những yếu tố tác động lên 

tái cơ cấu  

DNNN còn có yếu tố chính trị, chính sách, pháp luật nhà nước, năng lực 

cán bộ quản lý kinh tế, việc hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.. 

Từ việc phân tích thực trạng tái cơ cấu DNNN trong giai đoạn 2011-2020 

tác giả chỉ ra những kết quả đạt được cũng như hạn chế và nguyên nhân của hạn 

chế trong quá trình tái cơ cấu. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp hoàn thiện và 

hiệu quả hơn quá trình tái cơ cấu DNNN tại Việt Nam cho giai đoạn 2021-2030 

trên cơ sở phương hướng của Đảng và Nhà nước. 
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Chương 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

TRONG TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

 

2.1. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG TIẾN TRÌNH CHUYỂN 

SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

2.1.1. Những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp nhà nước 

2.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm doanh nghiệp nhà nước 

Trong quá trình phát triển kinh tế, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều 

tồn tại khu vực kinh tế nhà nước, trong đó có các đơn vị sản xuất, kinh doanh 

của nhà nước tồn tại dưới dạng doanh nghiệp, gọi là doanh nghiệp nhà nước 

(DNNN). Quá trình hình thành DNNN có thể do việc nhà nước thành lập ra các 

doanh nghiệp hoặc thực hiện quốc hữu hóa. Trong một số trường hợp, quốc hữu 

hóa doanh nghiệp nhà nước không phải là kết quả từ chủ trương của Nhà nước 

mà do khách quan đem lại. Nhà nước Đức đã từng phải can thiệp, mua lại doanh 

nghiệp trong tình thế doanh nghiệp của tư nhân không trả được nợ và những 

người mua tiềm năng khác cũng đang gặp khó khăn, không thể trả nợ. Cụ thể 

như trường hợp quốc hữu hóa Tập đoàn Volkswagen ở Đức trong thế kỷ XX. Sự 

ra đời và tồn tại của doanh nghiệp nhà nước bắt nguồn từ những mục tiêu chính 

trị, xã hội hoặc nhằm thực hiện chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của nhà nước. 

Ở mỗi quốc gia, tùy thuộc vào từng thời kỳ, quan niệm về DNNN cũng có sự 

thay đổi. Tuy nhiên, dù trong nền kinh tế kế hoạch, kinh tế chuyển đổi, hay kinh 

tế thị trường, thì DNNN vẫn tồn tại, phát triển và có vai trò quan trọng nhất định. 

Thực tế phát triển kinh tế thế giới cho thấy, mặc dù tư nhân hóa, cổ phần hóa 

ngày càng mạnh mẽ, nhưng DNNN vẫn là thành phần chính trong các ngành, 

lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như tài chính, hạ tầng, chế tạo, năng lượng, 

khai khoáng. Thậm chí, ngày càng nhiều DNNN xuất hiện trong danh mục các 

công ty có quy mô nhất, nhà đầu tư lớn nhất trên thị trường vốn [105]. Tuy 

nhiên, DNNN là gì và đặc điểm của DNNN như thế nào là vấn đề cần được luận 

giải làm rõ khi bàn về đổi mới, tái cơ cấu DNNN. 

Trên thế giới, sau nhiều tranh luận trên quy mô quốc tế, vào cuối những 

năm 1980, quan niệm về DNNN đã được thống nhất. Theo đó, DNNN là doanh 
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nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên một nửa số tài sản trong doanh nghiệp [65]. 

Định nghĩa này phản ánh cách tiếp cận DNNN dựa trên sở hữu chứ không phải 

dựa vào cách thức quản lý.  

Tiếp cận trên phương diện sở hữu là cách tiếp cận phổ biến khi nghiên 

cứu về DNNN. Tại Mỹ, ngoài khái niệm được biết đến là DNNN, còn có doanh 

nghiệp do Chính phủ bảo trợ (Government - Sponsored Enterprise), hay tại 

Newzealand có loại hình công ty sở hữu Hoàng Gia (Crownn owned Company) 

[28]. Trong Hướng dẫn Quản trị Công ty của OECD (2005) lại xác định: "Thuật 

ngữ DNNN dùng để chỉ các doanh nghiệp mà Nhà nước có quyền kiểm soát 

thông qua sở hữu toàn bộ, đa số hoặc thiểu số quan trọng". 

Với tư cách là một nhà đầu tư, Nhà nước thành lập ra doanh nghiệp của 

mình là hoạt động có mục đích. Do đó, hầu hết ở các nước, nhất là tại các nước 

có nền kinh tế chuyển đổi, DNNN trở thành công cụ chủ yếu để nhà nước thực hiện 

vai trò của Nhà nước. Thực tế cho thấy, vào thập kỷ 60 - 70, sự lớn mạnh của các 

DNNN trong các nước đang phát triển được coi là tất yếu của quá trình phát triển 

với lý do điều kiện thị trường còn chưa hoàn chỉnh. Nhưng ở nhiều nước, lý do tồn 

tại của DNNN lại được vận dụng quá xa, tới mức mở rộng sở hữu nhà nước tới các 

nhà máy sản xuất giày hay kem, đều vì lý do phục vụ lợi ích quốc gia. Ngoài ra, tại 

rất nhiều nước, nhu cầu thành lập DNNN, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ 

và truyền thông sau đó đã có tác động làm mất đi nhu cầu này. Không phụ thuộc 

vào hệ tư tưởng và sự thay đổi quyền lực trong nước, từ đầu những năm 1980, các 

DNNN đã bắt đầu được hợp lý hóa hoặc tư nhân hóa [65]. Từ phương diện mục 

tiêu, có thể cho thấy đặc điểm khác của DNNN. Như vậy, không chỉ quan niệm về 

DNNN theo một tiêu chí sở hữu, mà cần tiếp cận theo các tiêu chí khác nhau để 

nhận diện đầy đủ về bản chất đặc điểm của DNNN.  

Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam có lịch sử tồn tại và nắm giữ những 

vị trí then chốt trong nền kinh tế. Trong từng giai đoạn khác nhau, quan điểm về 

DNNN cũng có những thay đổi nhất định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ngay 

từ những năm đầu sau ngày thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban 

hành Sắc lệnh số 104/SL (ngày 01/01/1948), trong đó xác DNNN được gọi là 

doanh nghiệp quốc gia. Điều 2 Sắc lệnh này ghi nhận: “Doanh nghiệp quốc gia 

là một doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của quốc gia và do quốc gia điều 
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khiển”. Sau đó, những đơn vị kinh tế của Nhà nước được gọi là xí nghiệp quốc 

doanh, lâm trường quốc doanh (trong nông nghiệp), cửa hàng quốc doanh (trong 

thương nghiệp)… 

Thuật ngữ doanh nghiệp nhà nước được sử dụng chính thức trong Nghị 

định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 ban hành Quy chế về thành lập và giải thể 

doanh nghiệp nhà nước. Tại Điều 1 của Nghị định quy định: Doanh nghiệp nhà 

nước là tổ chức kinh doanh do Nhà nước thành lập, đầu tư vốn và quản lý với tư 

cách chủ sở hữu. Doanh nghiệp nhà nước là pháp nhân kinh tế hoạt động theo 

pháp luật và bình đẳng trước pháp luật. 

Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế thị trường ở 

Việt Nam, Luật Doanh nghiệp nhà nước 1995 có quy định: "Doanh nghiệp nhà 

nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, 

hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích, nhằm thực hiện các mục tiêu 

kinh tế - xã hội do Nhà nước giao" [71].  

Tại Khoản 1, Điều 3 Luật Doanh nghiệp nhà nước (1995) cũng có quy 

định: ''Vốn Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý và sử dụng" là vốn ngân sách 

nhà nước cấp, vốn có nguồn gốc ngân sách và vốn do doanh nghiệp tự tích lũy.  

Quy định trên đây phản ánh đặc điểm của DNNN là do nhà nước thành 

lập, quản lý, có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu 

trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, kinh doanh trong phạm vi số vốn do doanh 

nghiệp quản lý. Tài sản trong DNNN là một bộ phận của tài sản nhà nước, do đó 

chính doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn của mình 

trước Nhà nước. Đồng thời, DNNN phải thực hiện mục tiêu nhà nước giao, trong 

đó, các DNNN thực hiện hoạt động kinh doanh phải đảm bảo có hiệu quả, các 

DNNN hoạt động công ích thì phải đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội. 

Năm 2003, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành 

Luật Doanh nghiệp nhà nước mới, thay thế Luật Doanh nghiệp nhà nước (1995). 

Luật Doanh nghiệp nhà nước (2003) quy định: "Doanh nghiệp nhà nước là tổ 

chức kinh tế do nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp 

chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công 

ty trách nhiệm hữu hạn" [72]. 
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Từ quy định này, quan niệm về DNNN lại có sự thay đổi, theo đó, những 

doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ trên 50% đến 100% vốn điều lệ thì được 

gọi là DNNN. Năm 2005, với việc Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp thống 

nhất điều chỉnh các doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, đã xóa bỏ 

hiệu lực của hầu hết các quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước (2003). Các 

DNNN phải thực hiện chuyển đổi, hoạt động theo mô công ty, được thống nhất 

trong Luật Doanh nghiệp (2005).  

Tính đến trước thời điểm 01/07/2010, DNNN được hiểu là doanh nghiệp 

trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ và giữ quyền chi phối đối với 

doanh nghiệp đó, nên DNNN bao gồm các doanh nghiệp được tổ chức dưới các 

hình thức: công ty nhà nước, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm 

chủ sở hữu, công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên, và công ty cổ phần mà 

Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ và giữ quyền chi phối [72]. Từ sau thời 

điểm Luật DNNN (2003) hoàn toàn hết hiệu lực thi hành (01/07/2010), DNNN 

được hiểu là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ [73]. 

Như vậy sau thời điểm 01/07/2010, DNNN bao gồm các loại doanh nghiệp do 

Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ được tổ chức dưới hình thức công ty 

TNHH một thành viên hoặc trên 50% vốn điều lệ được tổ chức dưới hình thức 

công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên. Ngoài ra, doanh nghiệp 

100% vốn nhà nước (DNNN) còn có thể tổ chức dưới hình thức công ty TNHH 

hai thành viên trở lên có các thành viên đều là nhà đầu tư nhà nước và công ty cổ 

phần nhà nước có các cổ đông đều là cổ đông nhà nước. 

Chính sách của Nhà nước quy định DNNN là doanh nghiệp do Nhà nước 

nắm cổ phần chi phối trên 50% về vốn điều lệ (từ giai đoạn 2003 đến 2013), 

nhưng đến năm 2014, với việc ban hành Luật Doanh nghiệp mới, quan niệm này 

cũng lại được thay đổi. Luật Doanh nghiệp (2014) quy định "Doanh nghiệp nhà 

nước là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ" [75]. 

Bên cạnh sự khẳng định về nguồn vốn của Nhà nước trong doanh nghiệp 

là tuyệt đối, luật Doanh nghiệp (2014) cũng đã thể chế hóa được các nguyên tắc 

của Hiến pháp năm 2013 về vai trò của DNNN trong nền kinh tế thị trường định 

hướng XHCN ở Việt Nam. Với quan niệm DNNN là doanh nghiệp 100% vốn 

nhà nước thì số lượng DNNN giảm đáng kể. 
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Bên cạnh vấn đề sở hữu, về tính chất, phạm vi lĩnh vực đầu tư của 

DNNN trong nền kinh tế cũng có những thay đổi. Theo đó, DNNN ở Việt Nam 

sẽ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội, bao 

gồm: Dịch vụ bưu chính công ích; Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và 

phát hành xuất bản phẩm); Hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp theo quy 

định của pháp luật; Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, 

liên huyện; Quản lý, khai thác, điều hành hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt 

quốc gia, đường sắt đô thị; bảo đảm an toàn bay; bảo đảm an toàn hàng hải; 

Trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp 

DNNN hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh theo 

quy định của Chính phủ. 

Đối với DNNN hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên, lĩnh vực 

hoạt động cụ thể bao gồm: Hệ thống truyền tải điện quốc gia; nhà máy thủy điện 

có quy mô lớn đa mục tiêu, nhà máy điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 

về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; In, đúc tiền và sản xuất vàng 

miếng; Xổ số kiến thiết; Doanh nghiệp nhà nước có chức năng đầu tư kinh doanh 

vốn nhà nước, mua bán và xử lý nợ phục vụ tái cơ cấu và hỗ trợ điều tiết, ổn định 

kinh tế vĩ mô; và các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong nền kinh tế thị trường, với tốc độ hội nhập mạnh mẽ và sâu rộng, 

khái niệm về DNNN ở Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 định nghĩa 

DNNN là “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” hẹp hơn rất 

nhiều so với khái niệm DNNN trong CPTPP. Điều đó dẫn đến nhiều doanh 

nghiệp của Việt Nam không là DNNN theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, 

nhưng lại là DNNN theo CPTPP khi doanh nghiệp tồn tại dưới dạng Công ty cổ 

phần hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn, mà ở đó Nhà nước vẫn nắm giữ trên 

50% vốn điều lệ. Sự khác biệt này sẽ tạo nên thách thức cho Việt Nam trong quá 

trình thực thi các quy định của CPTPP, bởi các nghĩa vụ được áp dụng cho các 

DNNN theo CPTPP mà không phải là DNNN theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, 

sẽ khó có thể được thực thi vì thiếu vắng các quy định của pháp luật trong nước. 

Năm 2017, theo hướng dẫn của Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần 

thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục cơ cấu lại, đổi 

mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, thì vấn đề sở hữu vốn trong 
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DNNN đã thay đổi. Nghị quyết này ghi nhận DNNN không chỉ có 100% vốn 

Nhà nước mà còn bao gồm cả những doanh nghiệp chiếm phần vốn chi phối.  

Trên cơ sở các quan điểm và chính sách về DNNN qua các thời kỳ có thể 

thấy, các khái niệm về DNNN được đưa ra chủ yếu dựa vào tiêu chí sở hữu. Các 

yếu tổ về tổ chức, quản lý hay tính chất, phạm vi lĩnh vực kinh doanh rất ít được 

đưa ra trong các định nghĩa về doanh nghiệp này. Thực chất, các khái niệm 

DNNN luôn là sự phản ánh về nhóm doanh nghiệp do nhà nước sở hữu tỷ lệ vốn 

nhất định, ít nhất đủ để chi phối các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp nhà nước không phải là một loại hình doanh nghiệp, mà nó hoặc 

được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, hoặc dưới hình thức Công ty 

TNHH với số lượng thành viên đơn nhất hay có từ hai thành viên trở lên. Để 

triển khai Nghị quyết 12-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5, cần có một khái niệm về 

DNNN phù hợp và thống nhất với thông lệ và luật pháp quốc tế. Vì vậy, trong 

luận án này quan niệm: ''DNNN là doanh nghiệp do nhà nước sở hữu trên 50% 

vốn điều lệ để chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo mục tiêu của Nhà nước, 

trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc thị trường". Cách quan niệm như vậy nhằm 

đảm bảo Nhà nước chỉ can thiệp vào các quyết định của doanh nghiệp thông qua 

tư cách là phiếu của nhà đầu tư (chủ sở hữu Nhà nước), chứ không bằng mệnh 

lệnh hành chính mang tính quyền lực nhà nước.  

Doanh nghiệp nhà nước là cách tiếp cận về doanh nghiệp theo hình thức 

sở hữu, chứ không phản ánh tính chất tổ chức, quản lý của loại hình doanh 

nghiệp. Do đó DNNN không có địa vị pháp lý riêng, mà gắn vào loại hình cụ thể 

khi nó tổ chức dưới dạng công ty TNHH hay công ty cổ phần. Đặc điểm của 

DNNN thể hiện ở những phương diện cơ bản sau đây: 

- Về sở hữu và quản lý: DNNN là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu từ 

trên 50 % - 100% vốn điều lệ. Doanh nghiệp này có thể được thành lập mới, 

được mua lại của tư nhân hay là sản phẩm của quá trình quốc hữu hóa. Thông 

qua sở hữu vốn đủ để chi phối, Nhà nước có thể gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc 

gián tiếp đối với doanh nghiệp. Tại Việt Nam, Nhà nước thực hiện quản lý 

DNNN trên hai phương diện. Một mặt Nhà nước quản lý doanh nghiệp nhằm 

đảm bảo chức năng quản lý kinh tế vĩ mô, mặt khác Nhà nước thực hiện chức 

năng quản lý DNNN với vai trò chủ sở hữu, nhà đầu tư vốn vào doanh nghiệp. 
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Trong vai trò kép, để hạn chế tình trạng bỏ trống trong quản lý do tập trung 

nguồn lực quản lý vĩ mô, có thể gây thất thoát, hoặc thiên vị, thiếu khách quan, 

Nhà nước cần phải đổi mới, xác đinh rõ vị trí quản lý vĩ mô, đảm bảo bình đẳng 

doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp với vai trò quản lý của nhà đầu tư.  

- Về hình thức tổ chức doanh nghiệp: DNNN không phải là một loại hình 

doanh nghiệp, do đó không có mô hình tổ chức riêng. Doanh nghiệp nhà nước tổ 

chức theo chế độ công ty, hoặc là công ty cổ phần, hoặc là công ty trách nhiệm 

hữu hạn. Ở mỗi quốc gia, trong những thời kỳ khác nhau, doanh nghiệp lại được 

tổ chức theo những mô hình khác nhau. Chẳng hạn như Việt Nam, mô hình tổ 

chức DNNN trước năm 2005 theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước 

1995 và Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003. Theo cách nhà nước quy định địa vị 

pháp lý của DNNN dựa trên sở hữu, thực hiện chức năng của Nhà nước, vừa 

kinh doanh vừa phục vụ xã hội (công ích). Trong giai đoạn này, địa vị pháp lý 

của DNNN khác với doanh nghiệp của khu vực tư nhân. Các quyền và nghĩa vụ 

của DNNN phản ánh sự không bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nền kinh 

tế thị trường. Kể từ sau Luật Doanh nghiệp (2005) có hiệu lực, DNNN được tổ 

chức và hoạt động gắn với loại hình doanh nghiệp mà chủ đầu tư (Nhà nước) lựa 

chọn. Theo đó, DNNN có thể tổ chức theo hình thức công ty cổ phần (CP) hoặc 

công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH).  

Doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước tổ chức quản lý và hoạt động theo 

mục tiêu kinh tế - xã hội do Nhà nước giao. Nhà nước quản lý DNNN thông qua 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp của Chính phủ, bao gồm 

những nội dung: (i) Nhà nước quy định mô hình cơ cấu tổ chức quản lý trong 

từng loại DNNN phù hợp với quy mô; (ii) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của các cơ cấu tổ chức trong DNNN như Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc…; (iii) Thẩm quyền, trình tự thủ tục của việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen 

thưởng, kỷ luật các chức vụ quan trọng của doanh nghiệp. 

- Về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chủ yếu: Nhà nước là chủ thể quản lý 

kinh tế vĩ mô, có vai trò quản lý, điều tiết toàn nền kinh tế. Là người hoạch định 

và thực thi chính sách, Nhà nước không thể và không được kinh doanh, cạnh 

tranh với tư nhân. Trong điều hành nền kinh tế, thông qua DNNN, Nhà nước 
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thực hiện chức năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ mà khu vực tư nhân không 

muốn làm vì lợi nhuận thấp, không làm được vì đòi hỏi vốn lớn, thu hồi vốn 

chậm, hoặc những lĩnh vực liên quan đến an ninh, quốc phòng, đảm bảo lợi ích 

cộng đồng [84].  

Những ngành, lĩnh vực trọng điểm được các Nhà nước quan tâm đầu tư 

vốn, thành lập DNNN như: giao thông vận tải (đường sắt, đường hàng không, 

cảng biển,…); truyền thông (thông tin đại chúng, truyền hình, truyền thanh,…); 

năng lượng, dịch vụ tài chính, ngân hàng và an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, việc 

đầu tư vốn Nhà nước vào các lĩnh vực có thể thay đổi qua các thời kỳ phát triển 

khác nhau của nền kinh tế. 

- Mục tiêu hoạt động: Mục tiêu hoạt động của DNNN chính là mục tiêu 

của chủ sở hữu doanh nghiệp. Việc thành lập mới DNNN ở mỗi nhà nước, trong 

từng thời kỳ khác nhau có những mục tiêu khác nhau. Tại Việt Nam, Nhà nước 

thành lập doanh nghiệp nhằm thực hiện những định hướng, điều tiết, ổn định 

kinh tế vĩ mô mang tính chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước theo định hướng XHCN. Là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn và 

trực tiếp thành lập, việc thành lập DNNN dựa trên nguyên tắc chỉ thành lập những 

ngành, lĩnh vực then chốt, xương sống của nền kinh tế dựa trên những đòi hỏi thực 

tiễn của nền kinh tế.  

- Về trách nhiệm của doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước 

đầu tư vốn, thành lập, nhưng tài sản đem vào sản xuất kinh doanh được tách 

bạch với ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước là một pháp nhân chịu 

trách nhiệm hữu hạn về mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh trong phạm vi số 

vốn Nhà nước giao. 

2.1.1.2. Vai trò của doanh nghiệp nhà nước 

- Doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò then chốt trong nền kinh tế. 

Với tư cách là tổ chức kinh tế, ra đời do sự đầu tư có chủ đích của Nhà 

nước, hoạt động của DNNN nhằm đạt được mục tiêu nhất định. Doanh nghiệp 

có hoàn thành sứ mệnh, phúc đáp được mong đợi của Nhà nước và xã hội hay 

không, cần phải xác định mức độ đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. Ở 

những giai đoạn đầu, sự xuất hiện của DNNN nhằm sản xuất, kinh doanh 
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hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân của các 

quốc gia. Trong nền kinh tế thị trường, với sự tham gia của các thành phần 

kinh tế, trong đó khu vực kinh tế tư nhân, hợp tác xã, hộ kinh doanh,..đã tham 

gia tích cực vào quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận, 

phúc đáp tốt hơn các nhu cầu của người tiêu dùng với giá cả và chất lượng sản 

phẩm có tính cạnh tranh, làm cho vai trò, chức năng của DNNN cũng thay 

đổi. Do sự khác biệt về chế độ chính trị và mục tiêu mà một Nhà nước theo 

đuổi, mong muốn của mỗi Nhà nước vào DNNN của họ cũng khác nhau. 

Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, DNNN được 

xác định giữ vai trò then chốt. Nhưng vai trò then chốt của DNNN không thể 

hiện ở số lượng doanh nghiệp, hay sự có mặt ở mọi lĩnh vực, hoặc chiếm thị 

trường lớn, mà ở việc nằm giữ những lĩnh vực thiết yếu, quan trọng, những 

lĩnh vực liên qua đến an ninh quốc phòng. Doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò 

then chốt, không đồng nghĩa với đầu tư tràn lan trong các ngành, lĩnh vực. 

Ngược lại, vì kinh tế nhà nước giữa vai trò chủ đạo, then chốt nên cần tạo 

điều kiện cho các thành phần kinh tế khác phát triển. Và, trong thời điểm hiện 

nay, khi chúng ta là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh 

tế nhà nước cùng với các cơ chế chính sách của nhà nước sẽ vạch ra, khai phá 

những con đường để tạo cơ hội cho toàn bộ nền kinh tế phát triển, tức là sự 

lan tỏa, kiến tạo của DNNN để góp phần cùng với Nhà nước tạo ra một môi 

trường, trong đó mọi thành phần kinh tế đều có điều kiện tốt hơn để phát triển 

và DNNN làm tốt vai trò dẫn dắt. 

- Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế của Nhà nước, thực hiện vai 

trò của Nhà nước, sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho nhu cầu xã hội, bảo 

đảm sự ổn định thị trường. 

Trong nền kinh tế, nhất là nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp và tổ 

chức kinh tế luôn chú trọng đầu tư vào những ngành, lĩnh vực có lợi nhuận kinh 

tế cao. Tuy nhiên, nhu cầu xã hội lại đa dạng và người dân có thể không được 

cung cấp đủ nhu cầu tiêu dùng ở những ngành, lĩnh vực đem lại lợi nhận thấp. 

Do đó, Nhà nước thông qua các doanh nghiệp của mình để sản xuất, kinh doanh, 

phúc đáp các nhu cầu xã hội, không để trống thị trường. Điều đó có nghĩa, bên 

cạnh việc cung cấp các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, liên quan đến an ninh quốc 
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phòng,..DNNN còn có trách nhiệm phải phủ kín những nhu cầu xã hội (ngay cả 

khi lợi nhuận thấp, không có lợi nhuận hoặc bù lỗ).   

- Doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt các thành phần kinh tế ngoài khu vực 

nhà nước (doanh nghiệp của tư nhân, tập thể, hộ kinh doanh cá thể) phát triển. 

Doanh nghiệp nhà nước với tính chất là một trong số các yếu tố cấu thành 

của kinh tế nhà nước được ra đời không phải để cạnh tranh với các thành phần 

kinh tế khác mà chỉ thực hiện sản xuất, kinh doanh ở các lĩnh vực mà các thành 

phần kinh tế tư nhân không làm được, không muốn làm hoặc không được làm. 

Do đó, DNNN cần trở đi tiên phong trong chấp hành chủ trương chính sách, là 

tấm gương về tổ chức sản kinh doanh hiệu quả, để các tổ chức kinh tế ngoài nhà 

nước noi theo. Đối với các nước đang chuyển đổi sang KTTT, với việc thành lập 

số lượng lớn DNNN, sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực, chồng chéo, cần phải 

được cơ cấu lại để hoạt động thực sự hiệu quả, đủ điều kiện thực hiện chức năng 

của DNNN, nâng kinh tế tư nhân thành động lực chủ yếu đối với phát triển. Điều 

này đồng nghĩa phải cơ cấu lại nguồn lực kinh tế nhà nước đang ở những lĩnh 

vực kinh doanh cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác theo hướng giảm 

dần. Tập trung vào phân bổ lại nguồn lực của kinh tế nhà nước để thực hiện tốt 

vai trò hình thành, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng cũng như bảo đảm cho các 

thành phần kinh tế khác phát triển.  

- Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh góp phần gia tăng ngân 

sách nhà nước và thúc đẩy tăng trưởng GDP. 

Trong nền kinh tế thị trường, DNNN hoạt động dựa trên cơ chế thị trường, 

lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá. Bên cạnh các DNNN thực hiện chức 

năng xã hội, hoạt động công ích, các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh cần xác 

định mục tiêu chính phải là kinh doanh, tức là lấy mục tiêu lợi nhuận là chủ yếu. 

Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh cần hoạt động trong một kỷ luật 

thị trường nghiêm ngặt, cạnh tranh lành mạnh và đáp ứng đầy đủ chuẩn mực 

quốc tế về quản trị doanh nghiệp. Nhà nước phải chấm dứt mọi hình thức ưu đãi; 

tính đúng, tính đủ, định giá thị trường mọi tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. 

Đặc biệt, phải để DNNN có đầy đủ quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở mức độ 

cao. Kinh tế nhà nước là chủ đạo và DNNN là một lực lượng vật chất của kinh tế 

nhà nước giữ vai trò then chốt. Doanh nghiệp nhà nước phải năng động, sáng 



 

 

43 

tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh, vươn lên phát triển vốn, thoát khỏi 

bẫy về bảo toàn vốn. Sự phát triển của doanh nghiệp và mức độ đóng góp vào 

tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo ổn định giá cả thị 

trường, kiềm chế lạm phát. Xác định mức đóng góp cho ngân sách nhà nước góp 

phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia của các doanh nghiệp nhà nước. Ổn 

định kinh tế vĩ mô là một tiêu chí quan trọng đánh giá vai trò của DNNN. Tiêu 

chí này bao gồm các nội dung xác định mức độ tham gia ổn định cung, cầu về 

hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Ổn định giá cả hàng hóa, dịch 

vụ trên thị trường đặc biệt là những giai đoạn có sự đầu cơ, tích trữ, lũng đoạn 

giá cả thị trường. 

- Doanh nghiệp nhà nước tạo việc làm và thu nhập cho người dân, đảm 

bảo ổn định xã hội. 

Tiêu chí này xác định mức đóng góp của doanh nghiệp nhà nước vào việc 

giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo ổn định và gia tăng thu nhập 

cho xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Xác định 

mức cung cấp hàng hóa và dịch vụ xã hội mà các doanh nghiệp thuộc các thành 

phần khác không thể, không muốn tham gia. 

2.1.2. Tiến trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường tác động đến 

doanh nghiệp nhà nước 

2.1.2.1. Kinh tế thị trường và những tác động của kinh tế thị trường 

Kinh tế thị trường là hình thức tổ chức sản xuất phổ biến ở cả các nước 

phát triển và các nước đang phát triển. Về bản chất, kinh tế thị trường là nền kinh 

tế trong đó các quan hệ thị trường quyết định sự phân bổ nguồn lực thông qua hệ 

thống giá cả. Trong nền kinh tế thị trường, các cá nhân được tự do, tự chủ đầu tư, 

kinh doanh, ra quyết định kinh tế. Các doanh nghiệp được tự do lựa chọn ngành, 

nghề, quy mô kinh doanh; tự do lựa chọn địa điểm và phương thức phân phối 

sản phẩm, thuê mướn lao động và các tư liệu sản xuất khác. Chủ yếu trong các 

quyết định sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp xuất phát từ lợi ích của doanh 

nghiệp mà thực chất là vì lợi nhuận của nhà đầu tư. Trong số các nhà đầu tư bỏ 

vốn thành lập doanh nghiệp có Nhà nước. Bên cạnh tư cách nhà đầu tư của 

DNNN, Nhà nước còn là Nhà tiêu dùng lớn và Nhà quản lý, điều tiết kinh tế vĩ 

mô. Làm thế nào để kinh tế thị trường được vận hành khách quan, công bằng, 
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đòi hỏi Nhà nước phải đóng đúng vai trong những chức năng của mình. Vừa là 

người hoạch định, xây dựng chính sách kinh tế, vừa đầu tư kinh doanh, vừa thực 

hiện mua sắm công, Nhà nước tác động mạnh đến thị trường. Những tác động có 

thể làm méo mó thị trường nếu chính sách được ban hành có nội dung phân biệt 

đối xử DNNN với doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài với doanh nghiệp trong nước, vi phạm cạnh tranh bình đẳng. Khác với 

kinh tế phi thị trường, kinh tế thị trường là nền kinh tế gắn với tự do cạnh tranh, 

với nguồn lực kinh tế và hạ tầng phát triển. Đặc điểm cơ bản của kinh tế thị 

trường thể hiện trên các phương diện sau đây: 

Thứ nhất, cơ chế vận hành của kinh tế thị trường là tự do cạnh tranh  

Cơ chế cạnh tranh của thị trường là cơ chế tự điều chỉnh của nền kinh tế 

thông qua các quy luật của thị trường. Cơ chế này sẽ giúp nền kinh tế tự thiết lập 

lại sự cân bằng mỗi khi bị trục trặc. Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh là cơ 

chế chủ yếu phân bổ các nguồn lực của nền kinh tế. Thông qua cơ chế cạnh 

tranh, các nguồn lực sẽ được rút ra khỏi những ngành, lĩnh vực, những địa điểm 

hoạt động kém hiệu quả, để đến với những nơi có lợi thế phát triển, thu được lợi 

nhuận cao hơn. Trong nền KTTT, giá cả được xác định dựa trên tương quan 

cung, cầu của từng thị trường. Thông tin đến từ giá cả là căn cứ để các chủ thể 

kinh tế đưa ra quyết định sản xuất, kinh doanh. Nền kinh tế thị trường chỉ vận 

hành được một khi hệ thống giá cả được quyết định khách quan bởi thị trường. 

Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận là động lực thúc đẩy 

nỗ lực hoạt động và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì thế, giá cả 

phải được thiết lập một cách khách quan bằng cơ chế tự điều tiết, trong nền kinh 

tế cạnh tranh tự do. 

Lý thuyết về cạnh tranh tự do đưa ra mô hình cạnh tranh mà ở đó các chủ 

thể tham gia cuộc tranh đua hoàn toàn chủ động và tự do ý chí trong việc xây 

dựng và thực hiện các chiến lược, kế hoạch kinh doanh của mình, ngoài sự can 

thiệp của Chính phủ. Mô hình cạnh tranh tự do ra đời cùng với quan điểm về bàn 

tay vô hình do nhà kinh tế học người Anh Adam Smith (1723-1790) đề xuất. 

Trong tác phẩm Nghiên cứu về bản chất và nguồn gốc của cải của các dân tộc 

(1776), Ông tôn vinh vai trò điều tiết thị trường của bàn tay vô hình và cho rằng, 

sự tự do tự nhiên đã sản sinh ra một hệ thống điều tiết các quan hệ và các lợi ích 
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thị trường đơn giản và rõ ràng. Hệ thống cạnh tranh tự do tự nó đã sản sinh 

những quyền lực cần thiết để điều tiết và phân bổ các nguồn lực một cách tối ưu. 

Vì vậy, công quyền không cần phải can thiệp sâu vào đời sống thị trường. Tuy 

nhiên, sự phát triển đa dạng và phức tạp của các quan hệ trên thương trường với 

sự đan xen ngày càng chặt chẽ của nhiều dạng lợi ích đã cho thấy sự bất lực 

của bàn tay vô hình trong việc điều tiết cạnh tranh trên thương trường. Mô hình 

cạnh tranh tự do đã không còn là hình thức cạnh tranh lý tưởng được áp dụng 

trong thực tế, thay vào đó là tự do cạnh tranh có sự điều tiết của Nhà nước [50]. 

Trong nền kinh tế thị trường, tự do cạnh tranh gắn liền với dân chủ hóa kinh tế. 

Tự do cạnh tranh đồng nghĩa với việc có nhiều hình thức sở hữu, nhiều chủ thể 

kinh tế được Nhà nước thừa nhận và bảo vệ, trong đó có cả doanh nghiệp của tư 

nhân và các doanh nghiệp nhà nước. 

Thứ hai, kinh tế thị trường là nền kinh tế dựa trên hệ thống thị trường 

đồng bộ, hạ tầng kỹ thuật phát triển cao  

Trong nền kinh tế thị trường, các sản phẩm được sản xuất ra đều là hàng 

hóa hoặc mang tính hàng hóa. Quá trình vận hành của thị trường dựa trên các 

quy luật kinh tế, mà chủ yêu slà quy luật về giá trị, quy luật cung - cầu và quy 

luật cạnh tranh. Do đó, các yếu tố sản xuất và hàng hóa, dịch vụ đều được phải 

được thị trường hóa. Tức là, kinh tế thị trường được cấu thành bởi các yếu tố sản 

xuất, gồm: thị trường đất đai, thị trường sức lao động, thị trường tài chính (thị 

trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán), thị trường hàng hoá, thị 

trường khoa học - công nghệ và thị trường hàng hóa dịch vụ tiêu dùng,... Nền 

kinh tế thị trường chỉ hoạt động hiệu quả khi có sự tham gia đầy đủ của tất cả các 

thị trường, và thị trường phải vận hành đồng bộ. Đồng thời, sự vận hành đồng bộ 

của các thể chế thị trường đòi hỏi phải thực hiện đầy đủ các nguyên tắc cơ bản 

của thị trường, đó là chủ thể sở hữu độc lập, mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận của 

doanh nghiệp, cơ chế phân bổ nguồn lực do các lực lượng thị trường quyết định 

thông qua cạnh tranh tự do.  

Thứ ba, kinh tế thị trường là nền kinh tế đa sở hữu, có nhiều thành phần, 

nhiều chủ thể tham gia  

Nền kinh tế thị trường có cấu trúc đa sở hữu, trong đó không thể thiếu sở 

hữu tư nhân. Bên cạnh sở hữu tư nhân, nền KTTT còn có sở hữu nhà nước, sở 
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hữu tập thể, sở hữu hỗn hợp,... Trong mỗi hình thức sở hữu, chủ sở hữu đều tổ 

chức ra các doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế của mình để kinh doanh. Trong 

nền kinh tế thị trường, các chủ thể sở hữu và các hình thức sở hữu trong nền kinh 

tế thị trường cạnh tranh bình đẳng trước pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh. 

Một nhà nước thừa nhận phát triển KTTT là Nhà nước phải thừa nhận tự do cạnh 

tranh, khuyến khích sáng tạo và phát triển trong mọi thành phần kinh tế. Các chủ 

sở hữu có thể lựa chọn bất kỳ hình thức đầu tư nào phù hợp với pháp luật và 

năng lực quản lý của mình để tiến hành kinh doanh. Nhà đầu tư thuộc các thành 

phần kinh tế có thể thành lập ra doanh nghiệp, hợp tác xã,..để tiến hành sản xuất 

kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận. Doanh nghiệp sau khi được thành lập có địa vị 

pháp lý độc lập, tách bạch tài sản của doanh nghiệp với tài sản của chủ sở hữu. 

Hoạt động của doanh nghiệp đặt dưới sự điều hành của các nhà quản lý doanh 

nghiệp, độc lập với vai trò của chủ sở hữu. Doanh nghiệp hoàn toàn độc lập, tự 

chủ trong việc quyết định: sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho 

ai? Các doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm với quyết định sản xuất kinh doanh 

của mình dựa trên những tín hiệu thị trường và trách nhiệm trưpức khách hàng 

và đối tác. Ngay cả DNNN cũng chỉ chịu trách nhiệm trước khách hàng, đối tác 

và xã hội về các nghĩa vụ, bao gồm nghĩa vụ tài chính. Khi doanh nghiệp kinh 

doanh không hiệu quả, các nhà quản lý phải chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu 

(Nhà nước) và chỉ chịu trách nhiệm tài chính trong phạm vi tài sản doanh 

nghiệp. Nhà nước không dùng ngân sách nhà nước để chịu trách nhiệm tài chính 

thay doanh nghiệp.  

Doanh nghiệp nhà nước xuất hiện ở nhiều quốc gia, từ trước khi có nền 

KTTT. Sứ mệnh của DNNN ban đầu luôn gắn với chức năng, mục tiêu của Nhà 

nước. Với tư cách là chủ thể đại diện cho các công dân trong xã hội, bảo đảm hìa 

hòa các loại lợi ích, Nhà nước cần cung cấp đầy đủ nhu cầu xã hội thông qua 

chính các DNNN của mình. Trong nền kinh tế kế hoạch, Nhà nước thường thông 

qua DNNN và các hợp tác xã để thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng, 

phát triển kinh tế. Nhưng nền kinh tế thị trường không thể giới hạn trong phạm 

vi DNNN và các hợp tác xã. Đặc tính tự do cạnh tranh gắn với kinh tế đa thành 

phần của KTTT đã làm gia tăng sự đa dạng của các chủ thể, gia tăng quy mô và 

lĩnh vực kinh doanh. Quy luật cung - cầu cũng làm cho nhiều lĩnh vực không cần 

đến DNNN mà tư nhân đã làm tốt. Tuy nhiên, hoạt động của doanh nghiệp thuộc 
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khu vực kinh tế tư nhân thường chăm lo lợi nhuận cá nhân chứ không vì động cơ 

đóng góp cho phúc lợi chung. Trong khi, nhu cầu xã hội đặt ra, nhưng không có 

nhà cung cấp, tạo khoảng trống, sẽ gây xáo trộn kinh tế, xã hội. Ở những lĩnh 

vực lợi nhuận thấp, đòi hỏi vốn lớn, khả năng thu hồi vốn chậm, thì các doanh 

nghiệp thuộc khu vực tư nhân không muốn làm, dễ tạo khoảng trống nhất. Vì 

vậy DNNN vẫn cần có mặt để phúc đáp nhu cầu xã hội, bất luận đó là lĩnh vực 

nào. Đồng thời, ở những quốc gia chuyển đổi sang KTTT, tùy thuộc vào từng 

giai đoạn, DNNN có thể phải thực hiện những trọng trách trong các lĩnh vực 

nhất định của nền kinh tế, theo định hướng, mục tiêu của Nhà nước. Trong nền 

KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay, DNNN vẫn có vai trò quan 

trọng trong nền kinh tế. Một số lĩnh vực then chốt Nhà nước nắm giữ để thực 

hiện vai trò kinh tế và xã hội khi chưa có một nền KTTT đầy đủ. Phạm vi đầu tư 

vốn nhà nước để thành lập DNNN bao gồm: (i) Các DNNN cung ứng sản phẩm, 

dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội, gồm: Dịch vụ bưu chính 

công ích; Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm); 

Hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp theo quy định của Chính phủ; Quản 

lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè đá 

lấn biển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Quản lý, khai thác, điều hành 

hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị; điều hành giao 

thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị; Dịch vụ không lưu, dịch vụ 

thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn; Bảo đảm an toàn hàng 

hải (không bao gồm nạo vét, duy tu luồng hàng hải công cộng) và các trường 

hợp công ích khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.  

(ii) Doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ 

quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ; và (iii) Doanh nghiệp nhà 

nước hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên, bao gồm: Truyền tải, điều độ 

hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối; thủy điện đa mục tiêu; 

điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc 

phòng, an ninh; Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; In, đúc tiền và sản 

xuất vàng miếng và các vật phẩm lưu niệm bằng vàng; Kinh doanh xổ số; Doanh 

nghiệp nhà nước có chức năng đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, mua bán và xử 

lý nợ phục vụ tái cơ cấu và hỗ trợ điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô; Trường hợp 

khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;  
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(iv) Doanh nghiệp nhà nước ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo 

động lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực khác và nền kinh tế. 

2.1.2.2. Những tác động của tiến trình chuyển đổi sang kinh tế thị 

trường đến doanh nghiệp nhà nước 

Kinh tế thị trường có lịch sử hình thành và phát triển lâu dài, từ nền kinh 

tế tự nhiên sang kinh tế hàng hoá giản đơn, từ kinh tế hàng hóa giản đơn sang 

kinh tế thị trường tự do (cổ điển) và đến nền kinh tế thị trường. Trên nền tảng 

của những điều kiện nhất định, KTTT đã hình thành và hoàn thiện dần theo thời 

gian. Tương ứng với những điều kiện kinh tế - xã hội ở mỗi giai đoạn, cho phép 

định hình và phát triển những yếu tố của KTTT. Cùng với thời gian, sự phát triển 

của kinh tế - xã hội ở mỗi giai đoạn cho phép hình thành và bổ sung, hoàn thiện 

dần các yếu tố của KTTT. Để có được nền KTTT, xã hội cần trải qua các giai 

đoạn hoàn thiện dần kinh tế hàng hóa, mức độ tự do kinh tế và cạnh tranh,.. còn 

gọi là tiến trình.  

Tiến trình là danh từ chỉ đường đi tới, hay quá trình tiến hành một công 

việc, theo lộ trình, kế hoạch. Theo tiếng la tinh, tiến trình là "processus", phản 

ánh sự chuyển động, sự việc xảy ra tự nhiên hay sự liên tiếp các thao tác có 

mục đích. Khác với khái niệm quá trình là "tập hợp các hoạt động có quan hệ 

lẫn nhau hoặc tương tác để biến đổi đầu vào thành đầu ra", thì tiến trình là 

việc sử dụng các đầu vào để đạt được mục tiêu, kết quả theo từng giai đoạn, 

nhưng chưa đi đến kết quả cuối cùng của tổng thể kế hoạch. Như vậy, cũng có 

thể hiểu tiến trình là việc thực hiện các hoạt động có mục tiêu theo từng bước 

trong một bản kế hoạch mà còn đang ở giai đoạn tiến tới để đạt được đầu ra 

của kế hoạch. Các hoạt động trong tiến trình đi đến mục tiêu, một mặt chịu sự 

chi phối của các yếu tố khách quan, chủ quan, mặt khác chính các hoạt động 

(công việc) trong tiến trình này cũng tác động đến các yếu tố khác bên ngoài 

môi trường. Tiến trình chuyển đổi sang KTTT cũng không phải là ngoại lệ. 

Mỗi giai đoạn thực hiện các hoạt động hoàn thiện thể chế kinh tế và việc tổ 

chức thực hiện đều có tác động nhất định đến môi trường và xã hội, bao gồm 

tác động đến DNNN. 

Tiến trình chuyển đổi sang KTTT của một nước là các mốc thời gian thực 

hiện từng mục tiêu hoàn thành những công việc, những nhiệm vụ nhà nước cần 
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làm, để hoàn thiện KTTT. Tùy thuộc vào tình hình kinh tế, chính trị mỗi nước 

mà tiến trình chuyển đổi dài hay ngắn, nội dung chuyển đổi nhiều hay ít, tập 

trung vào những vấn đề đơn giản hay phức tạp. Tại Việt Nam, tiến trình chuyển 

đổi sang KTTT được xác định từ năm 1986 đến nay. Trong tiến trình chuyển đổi 

sang KTTT, Nhà nước tập trung vào sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế kinh tế, 

cải cách thủ tục hành chính và bộ máy quản lý nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng, 

gia tăng đầu tư, tích lũy cho nền kinh tế.  

Việt Nam là nước đã có trên 30 năm thực hiện đổi mới, nhưng vẫn đang 

trong tiến trình hoàn thiện KTTT. Để đạt được sự công nhận là nền KTTT, thể 

chế kinh tế phải đảm bảo vận hành theo quy luật thị trường, trong đó có quy luật 

cạnh tranh. Doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư trong nước hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều phải cạnh 

tranh bình đẳng. Mọi sự bảo trợ từ phía nhà nước tạo ra bất bình đẳng, đều vi 

phạm các nguyên tắc KTTT và không thỏa mãn các tiêu chí của KTTT. Vậy tiêu 

chí nào giúp phân biệt một nền kinh tế thị trường với kinh tế phi thị trường.  

Trong cuốn Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century 

(so sánh các hệ thống kinh tế trong thế kỷ 21), George Hoffman định nghĩa, kinh 

tế thị trường là một hệ thống, mà trong đó các quyết định liên quan đến đầu tư, 

sản xuất và phân phối sẽ được dẫn dắt bởi những dấu hiệu về giá do quy luật 

cung - cầu quyết định. Khi tham gia vào WTO, các nước thành viên phải cam kết 

về thời hạn hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, nhưng không có điều khoản 

nào WTO quy định cụ thể về tiêu chí KTTT. Vì vậy, việc công nhận một nước 

có nền kinh tế thị trường hay phi thị trường tùy thuộc vào chính sách cụ thể mỗi 

nước. Do đó, tiến trình hoàn thiện kinh tế thị trường có thể ngắn hay dài, phụ 

thuộc vào quan điểm chính sách của mỗi nước. Chính sách của Mỹ xem xét công 

nhận một quốc gia có nền kinh tế thị trường hay không dựa trên 6 tiêu chí, gồm: 

- Khả năng chuyển đổi của đồng nội tệ sang các đồng tiền khác;  

- Mức độ tự do thỏa thuận tiền lương giữa nhà quản lý và người lao động 

ở quốc gia đó;  

- Mức độ mà hoạt động liên doanh hoặc đầu tư của các doanh nghiệp 

nước ngoài được cho phép trên lãnh thổ nước sở tại; 
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- Mức độ sở hữu hoặc kiểm soát của Chính phủ đối với tư liệu sản xuất;  

- Mức độ kiểm soát của chính phủ đối với việc phân bổ các nguồn lực và 

các quyết định về giá cả, sản lượng của các doanh nghiệp;  

- Các yếu tố khác mà cơ quan tiến hành điều tra thấy cần thiết 

Thỏa mãn các tiêu chí trên đây, một quốc gia sẽ được thừa nhận là nền 

KTTT tại Mỹ. Nếu muốn tham gia vào thị trường Châu âu, các nước cũng cần 

thỏa mãn các điều kiện về: 

- Mức độ ảnh hưởng của chính phủ trong việc phân bổ nguồn lực và quyết 

định của doanh nghiệp; 

- Không có sự can thiệp của nhà nước làm biến dạng hoạt động hằng ngày 

của doanh nghiệp;  

- Quản trị doanh nghiệp, kế toán và kiểm toán; 

- Sự tồn tại và thực thi một chế độ pháp lý, tôn trọng các quyền sở hữu trí 

tuệ, phá sản và cạnh tranh cũng như các hệ thống tư pháp;  

- Minh bạch trong lĩnh vực tài chính. 

Như vậy, để trở thành nền KTTT được các nước thừa nhận, nhất là các 

nền kinh tế lớn như Mỹ và EU, thì các nước chuyển đổi phải thiết lập được các 

điều kiện phản ánh sự vận hành nền kinh tế theo nguyên tắc cơ bản của thị 

trường, về cơ cấu chi phí và giá cả; về mức độ minh bạch của các chính sách 

kinh tế, mức độ bảo đảm công bằng thương mại, bình đẳng giữa các doanh 

nghiệp, xóa bỏ ưu đãi, thiên vị các thành phần kinh tế. Đối với DNNN phải có 

biện pháp cải cách như: tư nhân hóa; tăng cường cạnh tranh; đưa các hạn chế 

ngân sách vào thực hiện và tái cơ cấu doanh nghiệp. Quá trình chuyển đổi sang 

KTTT đòi hỏi chính sách của nhà nước chuyển đổi đẩy mạnh tư nhân hóa 

DNNN. Mục đích là giảm ảnh hưởng về chính trị, quản lý nhà nước đối với việc 

quản lý DNNN, chuyển giao rủi ro cho các chủ sở hữu tư nhân và có thể tạo ra 

các ưu đãi mạnh mẽ cho việc nâng cao hiệu quả, hạn chế lãng phí [77]. 

Những đòi hỏi của tiến trình chuyển sang nền KTTT cũng đặt ra vấn đề 

cần tăng cường cạnh tranh thông qua việc kiểm soát giá cả, loại bỏ các quy định 

điều kiện là rào cảm gia nhập thị trường của các doanh nghiệp và xây dựng hệ 
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thống đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước cũng như doanh 

nghiệp khu vực tư, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử. 

Kinh tế thị trường cũng đòi hỏi nhà nước cải cách lĩnh vực tài chính, đưa 

DNNN vào các hạn chế ngân sách và loại bỏ các trợ cấp làm ảnh hưởng tới nâng 

cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. 

Xuất hiện từ trước khi có nền KTTT, DNNN được bảo trợ bởi ngân sách 

và cơ chế bao cấp lâu năm. Điều đó làm tăng tính lệ thuộc, ỷ lại và ảnh hưởng 

bởi phương thức quản lý mệnh lệnh hành chính xơ cứng từ Nhà nước, khôngphù 

hợp với KTTT. Vì thế, cần tái cơ cấu DNNN để tạo năng lực cạnh tranh và các 

hoạt động khác ngoài việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp. Đồng 

thời, tách biệt chức năng điều hành khỏi chức năng hoạch định chính sách, chức 

năng điều chỉnh và chức năng thực hiện; chia nhỏ các đơn vị độc quyền thành 

các đơn vị cạnh tranh có quy mô nhỏ hơn. 

Ở Việt Nam, tiến trình hoàn thiện KTTT được tính từ thời gian bắt đầu 

thực hiện đổi mới, phát triển KTTT, từng bước xây dựng, hoàn thiện theo các 

tiêu chí KTTT, phục vụ mục tiêu xây phát triển kinh tế, nhằm làm cho dân giàu, 

nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh. Về chủ trương, chính sách, 

việc xây dựng nền KTTT ở Việt Nam bắt đầu từ năm 1986 (Sau Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ VI) đến nay. Bắt đầu từ nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 

vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản. Đồng thời, nền kinh tế vừa vận hành theo những quy luật của nền 

KTTT, vừa được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH. 

Trước khi có nền KTTT, DNNN đã có mặt trong nền kinh tế kế hoạch 

hoặc nền kinh tế phi thị trường, chậm phát triển. Sự hình thành có thể do quốc 

hữu hóa hoặc do việc thành lập mới, bằng sự đầu tư của Nhà nước. Trong nền 

kinh tế kế hoạch hóa tập trung, xuất phát từ quan niệm nền kinh tế XHCN dựa 

trên chế độ sở hữu công cộng về TLSX với hai hình thức sở hữu toàn dân và sở 

hữu tập thể, mà các nước XHCN trước đây, bao gồm Việt Nam đã xây dựng 

nhiều DNNN. Trong nền kinh tế này, phát triển kinh tế quốc doanh (chủ yếu là 

DNNN) được ưu tiên đặc biệt. Doanh nghiệp nhà nước phát triển ở tất cả các 

ngành, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Để phát triển kinh tế quốc doanh, nhà 

nước đã thành lập rất nhiều doanh nghiệp nhà nước. Nhìn chung, DNNN ở hầu 
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hết các nước trên thế giới đều có những đóng góp nhất định cho nền kinh tế, 

nhưng cũng gặp phải vấn đề hiệu quả thấp so với khu vực tư nhân.  

Trong nền kinh tế thị trường năng động, sáng tạo, biến đổi nhanh, hầu hết 

các DNNN hình thành trong cơ chế bao cấp trở nên nhanh lạc hậu, trì trệ, không 

theo kịp về quản lý, kinh doanh và phân phối,..Doanh nghiệp nhà nước đầu tư 

dàn trải, nhận sự hỗ trợ từ nhà nước, gây ra bất bình đẳng, cản trở động lực cạnh 

tranh của KTTT. Để đáp ứng yêu cầu của KTTT, các nước chuyển đổi đã và 

đang thực hiện các bước đổi mới doanh nghiệp của mình. Ở Việt Nam, từ sau 

năm 1986, DNNN cũng được dần đổi mới để phù hợp với KTTT. Đặc biệt, từ năm 

2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 

1/2011) đã thông qua chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh 

tế theo hướng “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều 

rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa 

chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững. Thực hiện cơ cấu lại nền 

kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ phù hợp với các vùng; 

thúc đẩy cơ cấu lại doanh nghiệp và điều chỉnh chiến lược thị trường; tăng nhanh 

giá trị nội địa, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của 

cả nền kinh tế; phát triển kinh tế tri thức. Về nội dung tái cơ cấu tập trung vào ba 

lĩnh vực trọng tâm, bao gồm tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu hệ thống tài chính - 

ngân hàng, trọng tâm là các ngân hàng thương mại; và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà 

nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. 

Tái cơ cấu doanh nghiệp trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 

theo hướng phân loại, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, tập trung vào các 

lĩnh vực chính gồm công nghiệp quốc phòng, các ngành, lĩnh vực công nghiệp 

độc quyền tự nhiên hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và một số ngành 

công nghiệp nền tảng, công nghệ cao có sức lan tỏa lớn; đẩy mạnh cổ phần hóa, 

đa dạng hóa sở hữu các doanh nghiệp nhà nước mà Nhà nước không cần nắm 

giữ 100% sở hữu...Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả, 

năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân; khuyến khích hình thành và 

phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân có tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh 

trên thị trường trong và ngoài nước. Có thể chia tiến trình đổi mới và tái cơ cấu 

DNNN ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay thành 3 giai đoạn. 
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- Giai đoạn từ năm 1986 - 2000: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI 

(1986) Đảng và Nhà nước Việt Nam từ bỏ mô hình kinh tế phi hàng hóa, phi thị 

trường và cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang xây dựng nền 

kinh tế hàng hóa, nền KTTT. Văn kiện Đại Hội Đảng VI, cũng n và Cương lĩnh 

1991 khẳng định chủ trương "Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 

theo định hướng XHCN, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà 

nước. Đến Đại hội Đảng VIII (1996), mô hình KTTT lại được củng cố thêm và 

được khẳng định nó không đối lập với CNXH. Trong giai đoạn này, DNNN 

được xác định rõ về địa vị pháp lý, cũng như phạm vi lĩnh vực kinh doanh thông 

qua Luật Doanh nghiệp nhà nước (1995). 

- Giai đoạn 2001 - 2011: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX 

(2001) khẳng định: ''Nền KTTT định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát 

của thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta". Tiếp đó, Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã đề cập việc tiếp tục sắp xếp, 

đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Nội dung Nghị 

quyết đã nhận định, DNNN chi phối các ngành, lĩnh vực then chốt và sản phẩm 

thiết yếu của nền kinh tế, góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực hiện được 

vai trò chủ đạo, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời nhận định 

DNNN ngày càng thích ứng với cơ chế thị trường, năng lực sản xuất tiếp tục 

tăng; cơ cấu ngày càng hợp lý trình độ công nghệ và quản lý có nhiều tiến bộ; 

hiệu quả và sức cạnh tranh từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, hạn chế của 

DNNN là ở chỗ, DNNN có cơ cấu chưa hợp lý, chưa thật tập trung vào những 

ngành, lĩnh vực then chốt; trình độ công nghệ còn lạc hậu, quản lý yếu kém, 

chưa thực sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh. Kết quả sản 

xuất kinh doanh của DNNN chưa tương xứng với các nguồn lực đã có và sự hỗ 

trợ, đầu tư của Nhà nước. Hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. Cũng trong giai đoạn 

này, các khoản nợ từ khối DNNN không có khả năng thanh toán tăng lên, lao 

động thiếu việc làm và dôi dư còn lớn. Do đó, cần phải sắp xếp lại cả doanh 

nghiệp công ích và doanh nghiệp kinh doanh. Để phát triển DNNN, Nhà nước 

thực hiện sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp hoạt động 

kinh doanh. Đảm bảo DNNN tự chủ quyết định kinh doanh theo quan hệ cung 

cầu trên thị trường phù hợp với mục tiêu thành lập và điều lệ hoạt động. Xóa bỏ 

bao cấp đối với doanh nghiệp. Thực hiện chính sách ưu đãi đối với các ngành, 
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vùng, các sản phẩm và dịch vụ cần ưu tiên hoặc khuyến khích phát triển, không 

phân biệt thành phần kinh tế. Ban hành Luật cạnh tranh để bảo vệ và khuyến 

khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cạnh tranh, hợp tác bình 

đẳng trong khuôn khổ pháp luật chung. Đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt 

động trong lĩnh vực độc quyền cần có quy định kiểm soát giá và điều tiết tốt lợi 

nhuận và cần tổ chức một số doanh nghiệp nhà nước cùng cạnh tranh bình 

đẳng. Nhà nước ban hành tiêu chí đánh giá hiệu quả và cơ chế giám sát 

DNNN. Đổi mới chế độ kế toán, kiểm toán, chế độ báo cáo, thông tin, thực hiện 

công khai hoạt động kinh doanh và tài chính doanh nghiệp. Doanh nghiệp được 

tiếp cận và thu hút các nguồn vốn trên thị trường để phát triển kinh doanh; được 

chủ động xử lý các tài sản dư thừa, vật tư, hàng hóa ứ đọng. Trong đầu tư, 

DNNN được tăng thêm quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong 

quyết định đầu tư trên cơ sở chiến lược, quy hoạch phát triển được phê duyệt, 

đồng thời đổi mới, hiện đại hóa công nghệ. Nghị quyết cũng chỉ ra yêu cầu 

đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổng công ty nhà nước; hình 

thành một số tập đoàn kinh tế mạnh và đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp 

nhà nước, tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, trong đó có 

đông đảo người lao động, để sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của nhà nước và 

huy động thêm vốn xã hội vào phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo động lực 

mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động, có hiệu quả cho doanh nghiệp nhà 

nước; phát huy vai trò làm chủ thực sự của người lao động, của cổ đông và 

tăng cường sự giám sát của xã hội đối với doanh nghiệp; bảo đảm hài hòa lợi 

ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Cổ phần hóa doanh 

nghiệp nhà nước không được biến thành tư nhân hóa doanh nghiệp nhà 

nước. Đồng thời, thực hiện giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê, sáp nhập, 

giải thể, phá sản doanh nghiệp nhà nước.  

- Giai đoạn 2011 - 2021: Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

2011 - 2020, Đảng ta xác định mục tiêu và đưa ra ba đột phá chiến lược, đó là: 

(1) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm 

là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; (2) Phát triển 

nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc 

đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển 

nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ;  
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(3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình 

hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.  

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ 

cấu lại nền kinh tế là phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, xây dựng quan hệ 

sản xuất phù hợp, hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều 

rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô 

vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững. Thực hiện cơ cấu lại 

nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ phù hợp với các 

vùng; thúc đẩy cơ cấu lại doanh nghiệp và điều chỉnh chiến lược thị trường; tăng 

nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh 

nghiệp và của cả nền kinh tế; phát triển kinh tế tri thức. Gắn phát triển kinh tế 

với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh. Trong định hướng này, việc 

hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm 

ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được 

ưu tiên hàng đầu. Nội dung hướng vào hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 

đồng bộ và hiện đại là tiền đề quan trọng thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền 

kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô. Tiếp tục đổi 

mới việc xây dựng và thực thi luật pháp bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh 

bạch giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đổi mới công tác 

quy hoạch, kế hoạch và điều hành phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường, 

đồng thời thực hiện tốt chính sách xã hội. Thực hiện hệ thống cơ chế và chính 

sách phù hợp, đặc biệt là cơ chế, chính sách tài chính, tiền tệ nhằm nâng cao 

chất lượng tăng trưởng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của nền 

kinh tế. Chính sách tài chính quốc gia phải động viên hợp lý, phân phối và sử 

dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội; phân phối lợi 

ích công bằng. Tiếp tục hoàn thiện chính sách và hệ thống thuế, cơ chế quản 

lý giá, pháp luật về cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh, bảo 

vệ người tiêu dùng, các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công. Tiếp 

tục đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước, nhất 

là các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty. Bảo đảm quyền tự do kinh doanh 

và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng 

cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh 
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tế và các tổng công ty. Hoàn thiện thể chế quản lý hoạt động của các tập đoàn, 

các tổng công ty nhà nước. Đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN; xây dựng một số 

tập đoàn kinh tế mạnh, đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước giữ vai trò chi 

phối. Phân định rõ quyền sở hữu của Nhà nước và quyền kinh doanh của 

doanh nghiệp, hoàn thiện cơ chế quản lý vốn nhà nước trong các doanh 

nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể phát triển đa dạng, mở rộng 

quy mô; có cơ chế, chính sách hợp lý trợ giúp các tổ chức kinh tế hợp tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ mới, tiếp cận 

vốn. Khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp, các hình thức tổ chức 

sản xuất kinh doanh với sở hữu hỗn hợp, nhất là các doanh nghiệp cổ phần. 

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân theo quy hoạch 

và quy định của pháp luật, thúc đẩy hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân, 

khuyến khích tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước. Thu hút đầu tư 

nước ngoài có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và tăng cường sự 

liên kết với các doanh nghiệp trong nước. Thực hiện Chương trình quốc gia 

về phát triển doanh nghiệp gắn với quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp. Hỗ trợ 

phát triển mạnh các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo điều kiện để hình thành 

các doanh nghiệp lớn, có sức cạnh tranh trên thị trường. Trên cơ sở Nghị 

quyết Trung ương lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Khóa XI (2011) về 

sắp xếp, đổi mới DNNN, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 929/QĐ-

TTg ngày 17/7/2012 phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, 

trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015". 

Mục tiêu của Đề án là tái cơ cấu để DNNN tập trung vào lĩnh vực then chốt 

và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Qua quá trình triển khai, năm 

2017, Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về 

tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN. Từ năm 2017 đến 

nay, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành 

nghiên cứu, xây dựng để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy 

đủ, đồng bộ hệ thống cơ chế chính sách, pháp luật về cổ phần hóa, thoái vốn, 

cơ cấu lại DNNN. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 

15/6/2018 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp 

luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần 

hóa DNNN. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1232/QĐ-TTg 
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ngày 17/8/2017 phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện 

thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020 nhằm thực hiện định hướng về lĩnh vực hoạt 

động của DNNN. Nhiều quy định về định giá đất đai, tài sản hữu hình, tài sản 

vô hình trong cổ phần hóa theo cơ chế thị trường và về trách nhiệm của tổ 

chức tư vấn độc lập, Kiểm toán Nhà nước trong định giá tài sản, vốn và xác 

định giá trị doanh nghiệp cũng đã được ban hành.  

2.2. TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG TIẾN TRÌNH 

CHUYỂN ĐỔI SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

2.2.1. Khái niệm, nội dung tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong 

tiến trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường 

Cơ cấu là một phạm trù triết học dùng để biểu thị cấu trúc bên trong, tỷ lệ 

và mối quan hệ giữa các bộ phận hợp thành hệ thống. Cơ cấu được biểu hiện như 

là tập hợp những mối quan hệ liên kết hữu cơ, các yếu tố khác nhau của một hệ 

thống nhất định. Vì vậy nghiên cứu về vấn đề cơ cấu cần tiếp cận trên quan điểm 

hệ thống. Khi một tổ chức hoạt động không hiệu quả, cần phải làm rõ nguyên 

nhân, nếu cần thiết phải cơ cấu lại.  

Cơ cấu lại DNNN hay tái cơ cấu DNNN là việc tổ chức các hoạt động 

của doanh nghiệp theo cách thức mới, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp.  

Khác với quan niệm tái cơ cấu DNNN là tái cấu trúc trong nội bộ một 

doanh nghiệp, việc tái cơ cấu DNNN trong tiến trình chuyển đổi sang KTTT về 

bản chất là tái cơ cấu hệ thống DNNN trong mối quan hệ với toàn nền kinh tế, 

xác định các yếu tố vận hành hiệu quả, các yếu tố cần tái cơ cấu để vận hành tốt 

hơn trong nền KTTT đang được dần hoàn thiện theo từng giai đoạn, nâng cao 

hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

 Tái cơ cấu DNNN ở các nước đang chuyển đổi sang KTTT là việc giải 

quyết vấn đề yếu kém, nhằm cải thiện hoạt động của DNNN, hướng tới làm cho các 

doanh nghiệp này hoạt động có hiệu quả hơn. Thực trạng thành lập, đầu tư dàn trải ra 

ngoài ngành, sử dụng vốn ngân sách lớn, hoạt động kém hiệu quả, cổ phần hóa chậm, 

cơ cấu tổ chức cồng kềnh, chịu nhiều sự quản lý của nhà nước,...là những vấn đề tạo 

ra sự lệ thuộc, ỷ lại, vận hành kém hiệu quả của DNNN cần thay đổi, làm cho doanh 
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nghiệp đáp ứng phù hợp với những yêu cầu của KTTT. Tái cơ cấu DNNN sẽ góp 

phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, 

tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Theo nghĩa 

đó, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước được thực hiện thông qua tiến trình sắp 

xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.  

Trong tiến trình chuyển đổi sang nền KTTT, tái cơ cấu DNNN được hiểu 

theo nghĩa gắn với mốc thời gian chuyển đổi sang KTTT. Như vậy, tái cơ cấu 

DNNN trong tiến trình chuyển đổi sang nền KTTT được hiểu là quá trình Nhà nước 

đổi mới, hoàn thiện chính sách, pháp luật tổ chức chức triển khai việc định vị lại vai 

trò của kinh tế nhà nước, mà chủ yếu là DNNN, tái cấu trúc danh mục tài sản nhà 

nước tại doanh nghiệp và tái cấu trúc quản trị DNNN để nâng cao hiệu quả khu 

vực DNNN. Về cách thức, tái cơ cấu DNNN trong tiến trình chuyển đổi sang nền 

KTTT là việc Nhà nước đổi mới về thể chế, pháp luật và triển khai thực hiện việc 

phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại 

doanh nghiệp theo nguyên tắc thị trường, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các 

nguồn lực này. Các tiêu chí để đánh giá tái cơ cấu DNNN trong quá trình chuyển 

đổi sang KTTT bao gồm: 

- Mức độ tham gia chiếm thị phần các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu, mức 

độ chi phối được những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế của DNNN 

theo từng giai đoạn; 

- Mức độ sử dụng (DNNN )vào điều tiết kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm 

phát, đối phó những biến động thị trường, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách 

nhà nước, đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu 

hạ tầng kinh tế- xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh và chính sách an sinh xã hội;  

- Mức độ thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

- Mức độ, tiến độ thoái vốn, chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 

thành công ty cổ phần; 

- Mức độ đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa DNNN; 

- Mức độ hoàn thiện của thể chế và quy định pháp luật về cổ phần hóa 

DNNN do Nhà nước thực hiện;  



 

 

59 

- Mức độ minh bạch và sự phù hợp của quản trị DNNN với cơ chế thị trường. 

Về nội dung, tái cơ cấu DNNN tập trung vào việc (i) định vị lại vai trò của 

kinh tế nhà nước, mà chủ yếu là DNNN; (ii) tái cấu trúc danh mục tài sản nhà nước 

tại doanh nghiệp; (iii) tái cấu trúc quản trị DNNN và (iv) tái cơ cấu công nghệ, sản 

phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp nhà nước (Hình 2.1) dưới đây mô tả khung khổ 

nội dung tái cơ cấu DNNN. Tuy nhiên, tái cơ cấu công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, lao 

động của DNNN là việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh thông qua các giải 

pháp đổi mới, phân bổ lại nguồn lực tại từng DNNN. Do đó, trong nghiên cứu tái 

cấu trúc DNNN theo tiến trình chuyển đổi sang nền KTTT sẽ chỉ đề cập các nội 

dung về: định vị lại vai trò của kinh tế nhà nước, mà chủ yếu là DNNN, tái cấu trúc 

danh mục tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và tái cấu trúc quản trị DNNN. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1: Khung khổ tái cơ cấu khu vực DNNN 

Tái cơ cấu DNNN bắt đầu từ việc xác định lại chức năng của DNNN, vai 

trò của vốn đầu tư nhà nước, cũng như vai trò của Nhà nước cho phù hợp với 

yêu cầu phát triển kinh tế thị trường. Trên cơ sở đó thực hiện đồng bộ, toàn diện 

các nhóm nội dung chủ yếu sau đây: 

Thứ nhất, định vị lại vai trò của DNNN, nhằm đảm bảo sự phù hợp với 

các yêu cầu của nền KTTT. 

CƠ CẤU LẠI 

KHU VỰC 
DNNN 

Tái cấu trúc quản 

trị DNNN 

Định vị 

vai trò của DNNN 

Tái cấu trúc danh 

mục tài sản nhà 

nước tại DN 

Tái cấu trúc công nghệ, 

sản phẩm, lao động… 
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Việc lựa chọn phát triển KTTT nhằm tận dụng cạnh tranh làm động lực 

phát triển kinh tế đòi hỏi các nước chuyển đổi cần xác định rõ vị trí, vai trò của 

DNNN, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng. Doanh nghiệp nhà nước không cạnh 

tranh với doanh nghiệp tư nhân ở những lĩnh vực tư nhân có khả năng làm tốt. 

Phát huy vai trò của kinh tế tư nhân vào tăng trưởng và phát triển. 

Thứ hai, cơ cấu lại danh mục tài sản nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. 

Cơ cấu lại danh mục tài sản nhà nước tại doanh nghiệp là việc bố trí, phân 

bổ lại tài sản nhà nước nhằm tăng hiệu quả của tài sản, đóng góp cho hiệu quả 

chung của nền kinh tế. Cách thức thực hiện cơ cấu lại danh mục tài sản nhà nước 

tại doanh nghiệp phổ biến là Nhà nước chuyển giao các quyền tài sản cho các 

chủ sở hữu khác, nhằm tăng hiệu quả của tài sản. Nguồn lực thu được từ việc 

chuyển giao quyền tài sản để đầu tư cho các hoạt động phù hợp với vai trò của 

Nhà nước trong kinh tế thị trường, trong đó có vai trò hỗ trợ kinh tế tư nhân phát 

triển; vai trò cung cấp sản phẩm, dịch vụ cần thiết cho phát triển kinh tế,... 

Để thực hiện tái cơ cấu DNNN liên quan đến nội dung này, phải xác định 

đối tượng doanh nghiệp cần duy trì sở hữu nhà nước và các doanh nghiệp không 

cần duy trì sở hữu nhà nước, từ đó, thực hiện các biện pháp cổ phần hóa, bán 

doanh nghiệp, thoái vốn nhà nước cho phù hợp.  

Thứ ba, tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả.  

Tái cơ cấu quản trị DNNN là việc điều chỉnh mối quan hệ giữa chủ sở 

hữu nhà nước và DNNN, bao gồm cả cơ chế quản lý tài sản nhà nước đầu tư 

tại các doanh nghiệp, với mục tiêu lớn nhất là đảm bảo cho nguồn lực nhà 

nước đầu tư được bố trí, quản lý và sử dụng có hiệu quả và theo nguyên tắc 

thị trường. cụ thể là xây dựng khung khổ thể chế lành mạnh cho quản trị 

DNNN, tăng cường kỷ luật tài chính và kỷ luật ngân sách đối với DNNN để 

bảo đảm cho hoạt động của DNNN cũng như việc quản lý, sử dụng tài sản nhà 

nước thực sự vận hành theo cơ chế thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả sử 

dụng các nguồn lực này. Đổi mới mô hình và cải thiện cách thức chức thực 

hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước. Xu hướng chung là bộ máy thực hiện 

quyền chủ sở hữu nhà nước phải chuyên trách, chuyên nghiệp và có trách 

nhiệm giải trình, tạo điều kiện để DNNN áp dụng các chuẩn mực quản trị như 

khu vực tư nhân. Thiết lập hệ thống giám sát rõ ràng và hiệu quả, tăng cường 
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công khai và minh bạch hóa hoạt động của DNNN, chuyên nghiệp hóa đội 

ngũ cán bộ quản lý DNNN để giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả quản lý, 

sử dụng tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh,... 

2.2.2. Phương thức tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình 

chuyển đổi sang kinh tế thị trường 

2.2.2.1. Phân loại, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản các 

doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, kém hiệu quả, chuyển cơ quan quản lý 

Sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản DNNN, nhằm dọn dẹp các 

doanh nghiệp doa sự thành lập tràn lan, phân tán, dẫn đến thiếu nguồn lực, thiếu 

vốn, thiếu lao động. Giải thể DNNN thua lỗ, kém hiệu quả là cách để Nhà nước 

không phải bao cấp, bù lỗ, cắt cử nhân lực quản lý và nắm giứ. Việc sáp nhập, 

hợp nhất cho phép chuyển và giảm số lượng cơ quan quản lý, giảm số lượng 

DNNN. Bên cạnh đó, việc tổ chức lại cũng làm giảm lao động dôi dư. Tuy 

nhiên, phương thức này chưa thể giải quyết được vấn đề cốt yếu là tình hình tài 

chính, tình hình vốn, nợ xấu, nguồn nhân lực trong DNNN. Do đó, các DNNN 

được tái cơ cấu theo cách này vẫn chỉ là đẩy sự yếu kém, hạn chế từ chỗ này đến 

chỗ khác, từ loại hình này sang loại hình khác chứ chưa làm cho nền kinh tế 

được lành mạnh. Tái cơ cấu DNNN bằng việc cho phá sản là biện pháp phổ biến 

trong các nền kinh tế thị trường, tuy nhiên tùy thuộc vào chính sách mỗi nước 

mà sắp xếp theo hình thức phá sản doanh nghiệp có thể thuận lợi, đạt hiệu quả 

hay khó khăn, vướng mắc. 

2.2.2.2. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 

Cổ phần hóa DNNN là biện pháp cơ bản và quan trọng nhất trong các 

hình thức tái cơ cấu DNNN. Với việc khung pháp lý được sửa đổi, hoàn thiện 

dần theo điều kiện thực tế, mở rộng đối tượng mua cổ phần lần đầu, cho phép sử 

dụng các phương thức khác nhau để xác định giá trị doanh nghiệp, xóa bỏ 

phương thức cổ phần hóa khép kín, khuyến khích bán cổ phần ra bên ngoài thu 

hút vốn đầu tư từ ngoài xã hội và các nhà đầu tư có tiềm lực …và đặc biệt là Nhà 

nước xác định rõ ràng, minh bạch lĩnh vực, thu hẹp ngành nghề sản xuất kinh 

doanh Nhà nước cần nắm giữ đã giúp thúc đẩy DNNN tái cơ cấu từ đơn sở hữu 

sang doanh nghiệp đa sở hữu với mô hình, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành 
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năng động hiệu quả hơn. Cổ phần hóa DNNN tạo điều kiện pháp lý và vật chất 

cho người lao động trong doanh nghiệp nâng cao vai trò làm chủ sau cổ phần. 

Các doanh nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, cổ đông, cơ cấu 

và cơ chế hoạt động của bộ máy quản lý đã có những thay đổi cơ bản, giảm được 

tình trạng can thiệp của nhiều cơ quan đại diện chủ sở hữu như trước đây, tạo 

điều kiện cho các doanh nghiêph này hoạt động hiệu quả hơn. 

Bên cạnh đó, việc cổ phần hóa giúp thu hút được lượng lớn vốn từ các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước, thúc đẩy thay đổi công nghệ, mở rộng sản 

xuất kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 

So với các hình thức khác, cố phần hóa được đánh giá là hình thức tái cơ 

cấu DNNN có nhiều tiến bộ, hiệu quả rõ rệt, thực sự đi vào chiều sâu gồm: Cơ 

cấu lại sở hữu, đầu tư, quản lý, giám sát, tạo quyền tự chủ cho DNNN sau cơ 

cấu… Đa phần DNNN sau cổ phần hóa đều có sự chuyển biến mạnh mẽ về năng 

suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, 

kể cả vốn đầu tư, lao động, thời gian làm việc. Đây được đánh giá là hình thức 

tái cơ cấu thực sự có chiều sâu và phù hợp với KTTT và điều kiện thực tế của 

Việt Nam. 

2.2.2.3. Giao bán các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, kém hiệu quả 

trong những ngành, lĩnh vực mà Nhà nước không cần nắm giữ 

Biện pháp này được thực hiện từ cuối những năm 1990 và có hiệu quả tích 

cực do được chuyển giao hoàn toàn về sở hữu. Trên thực tế, giao, bán chỉ được diễn 

ra nhiều ở các DN địa phương, DNNN vừa và nhỏ và đang bị thua lỗ. Do đó, đối 

tượng này đang bị thu hẹp và ít xuất hiện trọng những năm gần đây. 

2.2.2.4. Chuyển đổi mô hình doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm 

hữu hạn 

 Chuyển đổi DNNN thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản 

lý công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu, nhằm thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý 

theo cơ chế KTTT là sử đổi mới phù hợp. Về hình thức chuyển đổi là chuyển các 

DNNN mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn tổ chức theo hình thức sở hữu trong 

nền kinh tế kế hoạch (công ty, tổng công ty,..) sang công ty TNHH, hoạt động 

thống nhất ,bình đẳng với các loại hình công ty mà khu vực tư đang vận hành. 
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2.2.2.5. Thành lập tập đoàn kinh tế và chuyển đổi theo mô hình công ty 

mẹ - công ty con 

Công ty mẹ - công ty con và tập đoàn kinh tế nhà nước là hai hình thức tổ 

chức kinh doanh có nhiều khác biệt so với các doanh nghiệp nhà nước độc lập. 

Việc hình thành công ty mẹ - công ty con và tập đoàn kinh tế xuất phát từ nhu 

cầu sử dụng lợi thế của quy mô và lợi thế kinh tế và năng lực tài chính của chính 

những doanh nghiệp chủ chốt. Đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước, đây còn là 

sự gia tăng sức mạnh của nền kinh tế nhà nước trong những lĩnh vực quan trọng, 

chủ chốt của nền kinh tế.  

2.3. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP 

NHÀ NƯỚC 

Tác động đến tái cơ cấu DNNN có nhiều yếu tố chủ quan, khách quan, 

trong đó, các yếu tố chủ quan vẫn là chủ yếu. Các yếu tố này thường tác động 

đến tiến độ và chất lượng của tái cơ cấu DNNN. Những yếu tố chủ quan tác 

động đến tái cơ cấu DNNN trong tiến trình chuyển đổi sang KTTT thể hiện ở 

những cân nhắc chính trị, chính sách, pháp luật và sự phát triển kinh tế, năng lực 

để dẫn dắt công cuộc đổi mới, tái cơ cấu DNNN.  

2.3.1. Yếu tố chính trị 

Tiêu chí KTTT là cơ sở để để dẫn dắt và đặt ra các yêu cầu cho việc tái cơ 

cấu kinh tế và tái cơ cấu DNNN. Khi xác định hình thức tổ chức và thực hiện tái 

cơ cấu DNNN phải phù hợp với định hướng, mục tiêu xây dựng và phát triển 

kinh tế - xã hội của nhà nước. Nhà nước phải xác định được mục tiêu của chủ sở 

hữu nhà nước và lộ trình vững vàng để cải cách. Lộ trình đưa ra phải phù hợp 

với các mục tiêu chính, phân bổ trách nhiệm thực hiện và phân bổ khung thời 

gian, cùng với các nhiệm vụ quan trọng. Để thực hiện mục tiêu đó, Nhà nước 

phải xác định rõ liệu theo đuổi cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN có nên coi là một 

phần của nỗ lực lớn hơn để chuyển sang KTTT, nâng cao hiệu quả của DNNN, 

giảm thiểu các khoản nợ của Chính phủ hay do yêu cầu của hội nhập (các điều kiện 

đặt ra từ WTO, hay FTA). Hầu hết các nước đều đặt lên vai DNNN nhiều chức 

năng, với quá nhiều mục tiêu, làm cản trở hiệu quả hoạt động. Vì thế, việc xác định 

rõ mục tiêu sẽ là tiền đề để Chính phủ ưu tiên tái cơ cấu, đồng thời đề xuất các 

chính sách thích hợp, hỗ trợ quá trình cổ phần hóa, bán, cho thuê,... DNNN).  
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2.3.2. Chính sách, pháp luật 

Khi mục tiêu hoạt động của DNNN và nhu cầu, lộ trình tái cơ cấu DNNN 

được xác định rõ ràng, Nhà nước cần đến công cụ và cơ chế thích hợp để thực 

hiện. Chương trình, đề án tái cơ cấu DNNN cần xác định về phạm vi, chuyên 

môn kỹ thuật, sắp xếp các ưu tiên với các bên liên quan, người lao động,...Mức 

độ tích cực hay chậm sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu hao 

vật tư, nguyên nhiên vật liệu để phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế đều có 

thể tác động đến tốc độ và mức độ tái cơ cấu DNNN, nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh. Vì vậy, chất lượng của chính sách nằm trong nội dung các quy định 

về quy trình, thủ tục cổ phần hóa DNNN, chính sách tài chính, đất đai, định giá 

doanh nghiệp, chính sách đối với lao động,...có tác dụng chi phối mạnh mẽ đến 

tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, mức độ rõ ràng, tính thống nhất, đồng bộ hay 

chồng chéo, mâu thuẫn của hệ thống chính sách, pháp luật về cổ phần hóa 

(CPH), thoái vốn và sự phù hợp của các quy định về doanh nghiệp, quản lý, sử 

dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, thị trường chứng khoán, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy định về giá đất, giao, cho thuê đai với kinh 

tế thị trường cũng chi phối tiến độ và chất lượng, hiệu quả của tái cơ cấu DNNN. 

Bên cạnh đó, các quy định trên, quy định về hướng dẫn đơn vị thực hiện quy trình 

tái cơ cấu doanh nghiệp (rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất của DN khiến 

quá trình thực hiện CPH), quy trình thủ tục đất đai, tiến độ phê duyệt của địa 

phương, quy định về định giá doanh nghiệp, bán cổ phần không theo sát thị trường, 

cũng có thể tạo ra vướng mắc trong tổ chức thực hiện tái cơ cấu DNNN. 

Ngoài ra, chính sách về quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở 

hữu vốn nhà nước với người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các quy 

định bắt buộc về áp dụng nguyên tắc quản trị theo thông lệ quốc tế đủ hay thiếu 

cũng tác động đến việc tạo áp lực, động lực cho các DNNN thực hiện tái cơ cấu.  

2.3.3. Kinh tế 

Mức độ hoàn thiện của KTTT và tính ổn định, mức độ phát triển của nền 

kinh tế chi phối tiến độ và hiệu quả tái cơ cấu DNNN. Đối với những nước có 

nền kinh tế phát triển hay chưa phát triển sẽ chi phối đến quy mô thị trường 

chứng khoán (TTCK), quyết định mức độ hấp thụ vốn mà DNNN thực hiện 

CPH, thoái vốn trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu TTCK phát triển 
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chưa bền vững n, có thể đẩy giá cổ phiếu trên thị trường tăng, giảm bất thường, 

dẫn đến khó khăn cho việc CPH, thoái vốn.  

2.3.4. Năng lực của cán bộ, công chức và người quản lý doanh nghiệp  

Năng lực nhận thức và thái độ, trách nhiệm của người đứng đầu các bộ 

ngành, địa phương và lãnh đạo các doanh nghiệp là yếu tố chi phối mạnh mẽ tái 

cơ cấu DNNN. Mức độ nhận thức đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm hay không 

của các người có thẩm quyền trong các cơ quan quản lý nhà nước, sẽ chi phối 

mức độ quyết liệt trong đổi mới hoạt động của doanh nghiệp, chi phối người 

đứng đầu doanh nghiệp, và mức độ sẵn sàng hay trì hoãn đổi mới, tái cơ cấu 

DNNN. Ý thức trách nhiệm thể hiện ở các hình thức công khai, minh bạch và 

mức độ tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc thị trường, chống lợi 

ích nhóm trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước, cơ cấu lại DNNN. 

2.3.5. Hội nhập kinh tế quốc tế 

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thông qua giao lưu kinh tế, tham gia ký 

kết các điều ước song phướng, đa phương của một nước luôn đặt các chính sách 

quốc gia vào những yêu cầu mới. Thông lệ và luật pháp quốc tế, tình hình kinh 

tế, chính trị, thương mại của khu vực và thế giới chi phối hoạt động tái cơ cấu 

DNNN ở những mức độ khác nhau, tùy thuộc vào mức độ hội nhập và tham gia 

của mỗi nước. Những tác động từ quá trình hội nhập là yếu tố khách quan chi 

phối tái cơ cấu DNNN của các nước trong tiến trình chuyển đổi sang KTTT. 

Mức độ ổn định, phát triển hay diễn biến phức tạp, bất ổn của tình hình kinh tế, 

chính trị khu vực và thế giới, mức độ tham gia sâu, rộng của một nước đều có 

thể đón nhận những tác động khác nhau cho quá trình tái cơ cấu DNNN. Những 

tác động đó có thể tạo hiệu ứng tích cực hay cản trở quá trình tái cơ cấu DNNN, 

tùy thuộc vào khả năng tiếp nhận của nước sở tại. Các tác động có thể do sự thúc 

ép bởi các yêu cầu từ các tổ chức kinh tế quốc tế (WTO, FTA) về tái cơ cấu 

DNNN phù hợp với yêu cầu của KTTT, hoặc lợi ích mà họ đã ký. Tình hình 

kinh tế, chính trị, thương mại thế giới rơi vào khủng hoảng, bất ổn, có thể tạo ra 

những tác động tích cực hoặc tiêu cực đối với việc cổ phần hóa, bán,..DNNN của 

một nước, tùy thuộc vào mức độ tham gia kinh tế thế giới và chịu sự ảnh hưởng của 

nước đó. Nếu mức độ phụ thuộc ít vào kinh tế khu vực và kinh tế thế giới, nền kinh 

tế ổn định, có thể thu hút vốn đầu tư nước ngoài, sẽ thức đẩy quá trình cổ phần hóa, 
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tư nhân hóa. Ngược lại nếu kinh tế nội địa yếu, lệ thuộc nhiều vào nước khác, sẽ 

chịu ảnh hưởng tiêu cực, làm trì trệ các hoạt động tái cơ cấu DNNN.   

2.4. KINH NGHIỆM TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA 

MỘT SỐ NƯỚC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 

2.4.1. Kinh nghiệm tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của một số 

nước trên thế giới 

2.4.1.1. Kinh nghiệm tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc 

Quan điểm về cải cách DNNN của Trung Quốc phù hợp với nền kinh tế 

thị trường XHCN. Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã nói: “Chuyển 

đổi cơ chế kinh doanh của DNNN, đưa DN ra thị trường, tăng sức sống của 

chúng, nâng cao tố chất của chúng là khâu trung tâm xây dựng thể chế KTTT 

XHCN, là mấu chốt củng cố chế độ XHCN và phát huy tính ưu việc của 

CNXH”. Vào những năm 1978-1992, thời kỳ đầu thực hiện cải cách, DNNN đã 

có bước chuyển biến rõ rệt, nâng cao hiệu quả sản xuất, có sự lớn mạnh trong 

cạnh tranh thị trường, góp phần làm cho thực lực tổng thể kinh tế nhà nước tăng 

cường mạnh mẽ, có tác động lớn vào cải cách đồng bộ thể chế KTTT XHCN ở 

Trung Quốc. Những năm gần đây, Trung Quốc có bước đột phá về lý luận trong 

cải cách DNNN. Trên cơ sở tổng kết những kinh nghiệm đã thu được từ thực 

tiến cải cách, đặc biệt xuất phát từ những khó khăn mà cải cách gặp phải. Những 

đột phá mà Trung Quốc tạo dựng về mặt lý luận chủ yếu gồm: Thứ nhất, lý luận 

về xây dựng nền KTTT XHCN mang màu sắc Trung Quốc; Thứ hai, lý luận về 

chế độ sở hữu; Thứ ba, lý luận về chế độ doanh nghiệp hiện đại. Nội dung cơ 

bản của lý luận cải cách DNNN ở Trung Quốc, trong đó lấy chế độ doanh nghiệp 

hiện đại làm trọng tâm, tăng cường sức sống và khả năng cạnh tranh của khu vực 

KTNN làm mục đích cao nhất. 

Trong thời kỳ đầu Trung Quốc triển khai thực hiện cải cách DNNN theo 

tinh thần đó đã tạo ra giới hạn mới, tạo điều kiện cho DNNN phát huy vai trò của 

DN trong điều kiện KTTT XHCN. Đến Hội nghị TW3 khóa XIV, Đảng Cộng 

sản Trung Quốc đã đánh giá tổng kết quá trình cải cách DNNN và chỉ ra: “Tiếp 

tục đi sâu cải cách DN cần phải giải quyết mâu thuẫn nhiều tầng, tập trung tiến 

hành đổi mới chế độ, từng bước xây dựng chế độ DN hiện đại với quyền tài sản 

minh bạch, quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng, tách chính quyền với DN”. Đại 
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hội XV Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu thực hiện sắp xếp toàn diện đối với 

việc phát triển và cải cách DNNN. Đại hội chỉ ra “phải tuân theo yêu cầu cơ bản 

của xây dựng chế độ DN hiện đại, thi hành cải cách chế độ công ty chuẩn mực 

đối với DNNN loại hình vừa và lớn, khiến DN trở thành thực thể pháp nhân và 

chủ thể cạnh tranh phù hợp với thị trường”. Xây dựng DN hiện đại là mục tiêu, 

phương hướng của cải cách DNNN Trung Quốc, đáp ứng yêu cầu vận hành của 

thị trường, lấy quan hệ quyền tài sản minh bạch, chế độ pháp nhân hoàn thiện, 

chức năng chính quyền và DN tách bạch, cơ chế kinh doanh linh hoạt. 

Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định: “ra sức đẩy mạnh 

sáng tạo về thể chế, kỹ thuật và quản lý của DN. Căn cứ vào yêu cầu của chế độ 

DN hiện đại, các DNNN quy mô lớn và vừa tiếp tục cải cách theo chế độ công ty 

chính quy, hoàn thiện kết cấu do pháp nhân quản lý”. Để cụ thể hóa tinh thần Đại 

hội XVI, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, tại 

kỳ họp thứ tư, Quốc hội Trung Quốc khóa X, tháng 3.2006, đã xác định nhiệm vụ 

cải cách DNNN là: “đẩy nhanh cải cách theo chế độ cổ phần đối với các DNNN 

quy mô lớn. Tập trung hoàn thiện kết cấu quyền sở hữu tài sản, hoàn thiện bộ máy 

quản lý và cơ chế điều hành công ty, nhanh chóng hình thành những tập đoàn kinh 

tế, những công ty có sức cạnh tranh quốc tế”. Đặc biệt trong hệ thống tài chính - 

ngân hàng, Trung Quốc chủ trương trong thời gian tới sẽ “kiên quyết đẩy mạnh cải 

cách ngân hàng thương nghiệp nhà nước theo hướng cổ phần hóa. Nhà nước phải 

tuyệt đối chi phối cổ phần, cải cách kết cấu quyền sở hữu tài sản, thu nhận và học 

tập kinh nghiệm quản lý tiên tiến của nước ngoài, đưa kết cấu quản lý công ty vào 

quy củ, hoàn thiện cơ chế điều hành nội bộ và chế độ quản lý”. 

Các biện pháp chủ yếu cải cách DNNN 

- Cải cách DNNN với đặc điểm trao quyền nhượng lợi. Đây là giai đoạn 

đầu tiên của cải cách DNNN. Nội dung chủ yếu là điều chỉnh quan hệ trách 

nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của nhà nước và DN. Nhà nước quy định rõ các 

quyền tự chủ cho DN, như quyền kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản 

phẩm, lựa chọn mua vật tư, sử dụng nguồn vốn, bố trí sản xuất, bố trí cơ cấu 

quản lý nhân sự lao động, sử dụng quỹ tiền lương, hợp tác kinh doanh. Những 

quyền tự chủ này đã kích thích và ngày càng nâng cao sức sáng tạo và sức sống 

của DNNN Trung Quốc. 



 

 

68 

- Thực hiện chế độ trách nhiệm khoán kinh doanh. Nội dung của biện 

pháp này là tách quyền sở hữu và quyền kinh doanh. Những nhà cải cách đưa ra 

biện pháp này với mong muốn minh bạch hơn nữa quan hệ giữa nhà nước và 

doanh nghiệp, tạo cơ sở để các doanh nghiệp tự chủ trong việc lựa chọn hình 

thức kinh doanh. 

- Chuyển lợi nhuận thành thuế. Nhà nước buộc các DNNN phải nộp thuế, 

nhằm tạo ra sự bình đẳng cho doanh nghiệp thuộc các loại hình kinh tế khác 

nhau. Quan trọng hơn, biện pháp cải cách này tạo ra pháp lệnh hoá mối quan hệ 

về phân phối lợi nhuận giữa nhà nước và doanh nghiệp, duy trì được các khoản 

thu cho ngân sách. Đối với bản thân doanh nghiệp, biện pháp này cho phép 

doanh nghiệp có thêm nhiều lợi ích trong phân phối lợi nhuận, do đó đã góp 

phần nâng cao tính năng động, tích cực của các doanh nghiệp. 

- Cổ phần hoá DNNN. Mục đích căn bản của việc thực hiện chế độ cổ 

phần là hình thành nên kết cấu đa dạng về quyền tài sản trong nội bộ doanh 

nghiệp, tối ưu hoá kết cấu quản trị doanh nghiệp.  

- Xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại. Xây dựng chế độ doanh 

nghiệp hiện đại là mục tiêu của cải cách DNNN trong giai đoạn từ năm 1992 

đến năm 1995. Biện pháp này đưa ra nhằm làm cho các doanh nghiệp có quyền 

sở hữu tài sản minh bạch, trách nhiệm rõ ràng, chính quyền - doanh nghiệp tách 

rời nhau và quản lý khoa học thích ứng với yêu cầu của sản xuất lớn xã hội hoá 

và kinh tế thị trường. 

- Xây dựng tập đoàn kinh tế. Từ năm 1995 đến nay, Trung Quốc hết sức 

chú ý đến áp lực cạnh tranh quốc tế do mở cửa đem lại và năng lực thích ứng của 

nền kinh tế nói chung và các DNNN nói riêng với hội nhập kinh tế quốc tế trong 

phạm vi ngày càng sâu, rộng hơn. Chính vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của cải 

cách DNNN đặt ra là “quốc tế hoá” hoạt động của các DNNN. Theo số liệu 

thống kê cho thấy, năm 2001, Trung Quốc có 2.710 tập đoàn tế có khả năng cạnh 

tranh cao, nguồn vốn lớn và đựơc sự hậu thuẫn của chính phủ. 

- Thực hiện “nắm to, bỏ nhỏ” trong cải cách DNNN: Năm 1995, Trung 

Quốc đưa ra chính sách “nắm to, bỏ nhỏ”. Nhà nước chỉ tập trung nắm giữ 

khoảng 1.000 doanh nghiệp lớn, số còn lại sẽ được cổ phần hóa, cho thuê và bán. 

Ở Trung Quốc đã có những cuộc tranh luận gay gắt và không dứt về vấn đề này. 
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Tuy nhiên, điều không thể chối cãi được là: Nếu Nhà nước vẫn tiếp tục ôm hết 

số lượng DNNN khổng lồ, trong đó có trên dưới 40% doanh nghiệp hoạt động 

thua lỗ, thì số nợ và trợ cấp cho các doanh nghiệp này sẽ trở thành gánh nặng 

cho ngân sách Nhà nước. 

- Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc cũng không có chủ trương bán các 

doanh nghiệp lớn, bởi vì, lượng tài sản vô hình và hữu hình trong các doanh 

nghiệp này lớn và không dễ xác định, số lượng lao động của các doanh nghiệp 

này cũng khá đông, nếu bán doanh nghiệp rất nhiều vấn đề xã hội sẽ nảy sinh, 

bán doanh nghiệp lớn có khi còn nảy sinh cả những vấn đề chính trị,… Thêm 

vào đó, bán các doanh nghiệp lớn nhưng làm ăn không hiệu quả cũng không đem 

lại kết quả mong muốn. Doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả thì khó bán, mà có 

bán thì giá trị thấp. Nếu bán doanh nghiệp với giá thấp, thì phải bán nhiều doanh 

nghiệp mới đủ để tạo một doanh nghiệp. Hơn nữa việc bán với giá thấp cũng gây 

ra hậu quả lớn và lâu dài: do bán với giá trị thấp và vị trí chất lượng của doanh 

nghiệp bị giảm đáng kể, doanh nghiệp bị mất uy tín, và do đó cũng mất đi nhiều 

người tiêu thụ. Sự tiếp tục tồn tại của doanh nghiệp bị đe dọa nghiêm trọng. 

2.4.1.2. Kinh nghiệm tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Hàn Quốc 

Trong cuộc khủng hoảng tiền tệ xảy ra năm 1997 sau đó lan rộng ra các 

nước Đông Á, nền kinh tế và các doanh nghiệp Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng 

trầm trọng. Đứng trước thách thức như vậy, Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành 

tái cấu trúc nền kinh tế trên 4 lĩnh vực: Hệ thống ngân hàng, hệ thống doanh 

nghiệp, đổi mới khu vực công và đổi mới thị trường lao động. Việc tái cấu trúc 

nền kinh tế đã giúp Hàn Quốc vượt qua khủng hoảng tài chính tại Châu Á và ít 

bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay. Việc ban hành 

và thực thi các chính sách để tái cơ cấu doanh nghiệp trong giai đoạn 1998-2002 

đã giúp các DN vượt qua khủng hoảng và ngày càng phát triển lớn mạnh. Những 

bài học rút ra từ quá trình tái cơ cấu là bài học quan trọng cho tái cơ cấu DNNN 

của Việt Nam hiện nay. 

a. Nguyên nhân khủng hoảng của các doanh nghiệp Hàn Quốc 

Thứ nhất: Các công ty Hàn Quốc đã đầu tư quá mức và nâng cao công 

suất sản xuất do đồng Yên lên giá vào những năm 1993 – 1995 dẫn đến xuất 

khẩu của Hàn Quốc tăng nhanh, kéo theo sự bùng nổ của nền kinh tế. Tuy nhiên, 
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khi các dự báo về đồng Yên tiếp tục tăng giá đã không xảy ra mà ngược lại lại 

giảm từ 125Y/$ xuống còn 90Y/$ vào cuối năm 1995 đã dẫn đến lượng hàng tồn 

kho lớn. Trong khi đó, các công ty không thể giảm sản xuất để giảm tồn kho do 

vào thời gian này, luật của Hàn Quốc nghiêm cấm xa thải người lao động. Vì 

vậy, các công ty bắt buộc phải tiếp tục sản xuất hoặc vẫn muốn sản xuất với hy 

vọng đồng Yên tăng giá. Thêm vào đó, khi quy luật lợi suất cận biên giảm dần 

tác động, lợi nhuận của các khoản đầu tư này rất thấp. Năm 1995, tỷ lệ thu nhập 

trên vốn cổ phần (ROE) là 11,03%, nhưng đã giảm xuống còn 2,02% năm 1996 

và -4,2% năm 1997. Đây là lý do chính mà các công ty lớn bị phá sản từ năm 

1997 và những năm tiếp theo. 

Thứ hai, sự quản lý yếu kém của Chính phủ trong nền kinh tế mở và quá 

trình tự do hóa khi tham gia vào tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) 

năm 1996. Do lo sợ với mức lãi suất cao, các dòng vốn sẽ đổ vào Hàn Quốc làm 

tăng lượng cung tiền, Chính phủ Hàn Quốc đã cho phép các ngân hàng thương 

mại bán lẻ và bán buôn cung cấp các khoản vay ngắn hạn nhưng không cho phép 

các công ty được tiếp cận trực tiếp với nguồn vốn nước ngoài. Với mức lãi suất 

chênh lệch lớn giữa thị trường tiền tệ trong và ngoài nước, các ngân hàng đã 

thực hiện các khoản vay lớn từ các ngân hàng thương mại nước ngoài (thường là 

qua hình thức tín dụng). Điều này dẫn đến rủi ro nghiêm trọng do sự không cân 

xứng về kỳ hạn. Vì đi vay quá nhiều, nên vào năm 1996 gần 60% tài sản nợ bên 

ngoài của Hàn Quốc là các khoản nợ ngắn hạn, mặc dù tỷ lệ nợ nước ngoài?GDP 

của Hàn Quốc thời điểm này chỉ là hơn 30%. 

Thứ ba, sự hồi phục hồi của các nền kinh tế Đông Nam Á và sự giảm giá của 

đông Nhân dân tệ dẫn đến nhiều ngành công nghiệp chủ lực của Hàn Quốc giảm lợi 

thế cạnh tranh quốc tế. Các sản phẩm công nghiệp nhẹ của các nước Đông Nam Á 

và hàng hóa của Trung Quốc có thể thay thế lẫn nhau. Được cảnh bảo điều này, các 

nền kinh tế Đông Nam Á dần chuyển sang các ngành công nghiệp nặng như hóa 

dầu, sắt thép, bán dẫn có giá trị cao hơn, nhiều ngành trong đó cạnh tranh trực tiếp 

với các công ty Hàn Quốc. Thị trường thế giới được cung một lượng hàng hóa lơn 

dẫn đến giảm giá nhanh. Các sản phẩm bán dẫn giảm mạnh làm giảm tỷ lệ trao đổi 

thương mại của Hàn Quốc. Tất cả những điều này dẫn đến sự sụt giảm giá hàng hóa 

xuất khẩu của Hàn Quốc, dẫn đến thương mại liên tục bị thâm hụt. 
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Thứ tư, sự điều hành yếu kém của Chính phủ Hàn Quốc trước khủng hoảng và 

việc không để ý tới nhiều nhóm lợi ích khác nhau. Sự sụp đổ của một số Chaebon 

như Thép Hanbo, ô tô Kia … đã ảnh hưởng đến uy tín tín dụng của Hàn Quốc. Tuy 

nhiên, việc xử lý các ông ty phá sản đã bị trì hoãn do nhiều lý do, như sự phản đối 

mạnh mẽ từ công đoàn và những người lãnh đạo (kể cả nhà nghiên cứu) cũng như 

chính sách không dứt khoát của Chính phủ đối với các công ty phá sản. 

b. Các biện pháp tái cơ cấu doanh nghiệp của Hàn Quốc 

Tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm thực hiện năm mục 

tiêu: Tăng cường tính trách nhiệm của các nhà quản trị (và các cổ đông chính có 

khả năng kiểm soát việc quản trị) đối với các cổ đông khác; cải thiện cấu trúc 

vốn; xóa bỏ việc bảo lãnh cho các khoản nợ chéo giữa các chi nhánh trong cùng 

tập đoàn; nâng cao tính minh bạch trong quản trị; yêu cầu các công ty tập trung 

vào lĩnh vực kinh doanh chính. Quá trình tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp được 

thực hiện thông qua các biện pháp sau: 

Biện pháp 1: Nguyên tắc 5+3 đối với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp 

Chính phủ Hàn Quốc tập trung vào tái cơ cấu trong quản trị công ty và 

cấu trúc vốn. Tháng 1/1998, Chính phủ và các doanh nghiệp đồng thuận về “năm 

biện pháp cải cách khu vực doanh nghiệp” và tháng 8/1999, chính phủ bổ sung 

thêm 3 biện pháp. Trên cơ sở đó, nguyên tắc 5+3 tái cơ cấu khu vực doanh 

nghiệp được hình thành. 

Năm chính sách đổi mới doanh nghiệp (2/1998) gồm: cải thiện sự minh 

bạch trong quản trị; xóa bỏ bảo lãnh đối với các khoản nợ chéo giữa các chi 

nhánh trong cùng một tập đoàn; cải thiện cấu trúc vốn; xác định lĩnh vực kinh 

doanh chính cần tập trung; và nâng cao tính chịu trách nhiệm của các nhà quản 

trị và các cổ đông chính đối với các cổ đông khác. 

Ba chính sách bổ sung (8/1999) gồm: Hạn chế việc nắm giữ cổ phần chồng 

chéo và giao dịch nội bộ không công bằng giữa các chi nhánh trong cùng tập đoàn; 

tách biệt các hoạt động trong lĩnh vực tài chính ra khỏi các hoạt động sản xuất và cung 

ứng dịch vụ; hạn chế số cố phiếu kế thừa lại cho con cháu của các cổ đông. 

Biện pháp 2: Chỉ định các tập đoàn lớn xem xét tái cơ cấu lại vốn 

Các công ty có khoản nợ ngân hàng lớn hơn 150 nghìn tỷ won phải thực 

hiện một thỏa thuận dựa trên “thỏa thuận về tái cơ cấu vốn” với các ngân hàng 

chủ nợ chính trong thời gian 3 tháng. Các tập đoàn này phải giảm tỷ lệ nợ trên 

vốn cổ phần xuống dưới 200% và không được thực hiện bảo lãnh các khoản nợ 

chéo giữa các chi nhánh. 
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Tháng 3/2002, quy định trên đã được nới lỏng đáng kể. Các tiêu chí đối 

với các tập đoàn chịu sự điều chỉnh của quy định đã thay đổi, trong đó bao gồm 

“các tập đoàn có tổng các khoản tín dụng từ các tổ chức tài chính và cuối năm 

trước vượt quá 0,1% tổng các khoản tín dụng do tất cả các tổ chức tài chính cung 

cấp vào cuối năm trước nữa’. Trong các tập đoàn có tổng các khoản tín dụng 

vượt quá mức trần trên, những tập đoàn đang trong quá trình đóng cửa hoặc đang 

xử lí tại tòa án hoặc đang trong quá trình “Workout” hoặc đã phá sản sẽ không bị 

điều chỉnh bởi quy định này, do đó số tập đoàn bị điều chỉnh chỉ còn 35. 

Biện pháp 3: Hạn chế việc nắm giữ cổ phần trong các công ty khác và 

bảo lãnh các khoản nợ chéo 

Năm 1998, khi đối mặt với khủng hoảng tiền tệ, Chính phủ Hàn Quốc đã 

xóa bỏ quy dịnh cấm chi nhánh của 30 tập đoàn lớn nhất được sở hữu cổ phần 

trong các công ty khác. Mục tiêu của chính phủ là cung cấp cho các công ty 

trong nước bị tác động bởi khủng hoảng một công cụ để duy trì khả năng kiểm 

soát của mình trước sự thôn tính của nước ngoài. 

Tuy nhiên, do tác động bởi ý kiến phản ứng tiêu cực của công chúng nên 

Chính phủ đã điều chỉnh quy định này để điều chỉnh và đưa ra 19 trường hợp 

ngoại lệ bao gồm việc mua lại các công ty nhà nước trong quá trình tư nhân hóa, 

đầu tư vào các công ty kinh doanh cùng lĩnh vực, đầu tư vào các công ty có vốn 

đầu tư nước ngoài và đầu tư vào các công ty hoạt động kém hiệu quả. 

Tháng 4 năm 2002, quy định này được sửa đổi trong Luật Thương mại 

Công bằng. Trước đây, 30 tập đoàn hàng đầu xét về quy mô tài sản chịu sự điều 

chỉnh của quy định này, thì giờ đây chi nhánh của tất cả các tập đoàn lớn (kể cả 

tập đoàn nhà nước) với tổng tài sản từ 5 nghìn tỷ won trở lên bị cấm đầu tư vốn 

cố phần vào bất kỳ công ty vào khác với tỷ lệ vượt quá 25% tổng tài sản. Trong 

khi đó, chi nhánh của các tập đoàn có tổng tài sản từ 2 nghìn tỷ won trở lên 

không được nắm giữ cổ phần chéo hoặc bảo lãnh các khoản nợ chéo với các chi 

nhánh trong cùng tập đoàn. Nhờ quy định này, các khoản nợ chéo của các tập 

đoàn lớn đã giảm dần và gần như không còn vào năm 2002. Đặc biệt, các khoản 

bảo lãnh nợ chéo giữa các công ty con của 5 tập đoàn lớn nhất đã được loại bỏ 

hoàn toàn vào tháng 3.2002 và 6 trong số 43 tập đoàn được đưa vào danh sách 

theo dõi năm 2002 đã hoàn thành việc xóa bỏ các khoản nợ chéo, nắm giữ cổ 

phần chéo vào tháng 3.2004 với số vốn gần 675,8 tỷ won. 

Biện pháp 4: Loại bỏ các công ty yếu kém và hoán đổi kinh doanh giữa 

các tập đoàn lớn 

Các nỗ lực tái cấu trúc khu vực doanh nghiệp do nhà nước chỉ đạo sau khủng 

hoảng tiền tệ được thể hiện ở 3 khía cạnh: (i) xác định các công ty yếu kém phải 
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ngừng kinh doanh; (ii) thực hiện chương trình workout và (iii) đẩy mạnh việc hoán 

đổi kinh doanh giữa các tập đoàn lớn. Đối với vệc xác định các công ty yếu kém, có 

55 công ty thuộc 64 tập đoàn lớn nhất được lựa chọn vào tháng 6.1998 sau đó được 

sắp xếp lại bằng cách đóng cửa, bán, sáp nhập hoặc thụ lý tại tòa. 

Chính phủ đưa ra chương trình “workout” vao tháng 6.1998 và yêu cầu 

các ngân hàng thương mại phải tuân theo. Mục đích ban đầu của chương trình là 

khôi phục lại các công ty nợ nhiều, thiếu tiền mặt bằng sự hỗ trợ của các ngân 

hàng cho vay. Tháng 6.1998 có 83 công ty nằm trong chương trình này, trong đó 

có 55 công ty đã hoàn tất tái cơ cấu vào cuối năm 2002, 16 công ty không có dấu 

hiệu khôi phục nên chương trình này dừng lại, và 12 công ty còn lại vẫn đang 

trong quá trình tái cơ cấu. 

Hoán đổi kinh doanh ở quy mô lớn (big deal) được Chính phủ xúc tiến 

giữa 5 tập đoàn hàng đầu trong 9 ngành công nghiệp mà ở đó việc đầu tư chồng 

chéo dẫn đến vấn đề kinh doanh vượt quá năng lực. Chương trình này dẫn đến sự 

củng cố hay sắp xếp lại cấu trúc của các ngành có liên quan. Tuy nhiên, trong 

một số trường hợp, chương trình này được thực hiện dưới hình thức công ty A 

mua lại công ty B, hoặc sáp nhập công ty A và công ty B tạo thành công ty C 

hơn và việc hoán đổi lĩnh vực kinh doanh như mục đích ban đầu đặt ra. Hơn nữa 

việc tái cơ cấu  hoặc bán các công ty mới được hình thành từ chương trình big 

deal trong ngành hóa dầu, bán dẫn, và điện tử đã không hoàn thành vào cuối năm 

2002, Chính phủ bị chỉ trích nặng nề về việc thực hiện big deal một cách quá 

tham vọng và tràn lan. 

Tháng 4.2002, theo kết quả đánh giá tái cơ cấu của 7 ngành do Bộ Năng 

lượng, Công nghiệp, Thương mại Hàn Quốc tiến hành, 4,9 nghìn tỷ won giá trị 

tài sản đã được bán và thu được 1,3 nghìn tỷ won vốn đầu tư nước ngoài. Với kết 

quả này, vấn đề vượt quá công suất của một số ngành như luyện kim, giấy, sợi 

tổng hợp, sợi cotton đã đi vào ổn định. 

Với mục đích chuyển từ tái cơ cấu công ty có sự chỉ đạo của Chính phủ 

sang tái cơ cấu theo định hướng thị trường, Chính phủ đã sửa đổi các quy định 

và luật liên quan đến việc đóng cửa các doanh nghiệp yếu kém và việc tái cấu 

trúc công ty. Để khuyến khích việc sáp nhập các công ty không hiệu quả, nhiều 

quy định cản trở đã được bãi bỏ, ví dụ như cho phép sáp nhập đặc biệt hoạt 

động, bãi bỏ mức trần nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài, bỏ yêu cầu 

chủ thể tiếp quản công ty phải đưa ra mức giá đếm (tender offer). Bên cạnh đó, 

Luật phá sản mới được ban hành để thay thế cho 3 Luật phá sản trước đó, cho 

phép các công ty thua lỗ nhanh chóng quyết định việc mua bán, sáp nhập và 

hoàn thiện chuẩn mực kế toán theo chuẩn mực quốc tế. 
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Biện pháp 5: Tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp 

Từ 1998, Chỉnh phủ đã xúc tiến các chương trình cải cách hệ thống luật 

liên quan đến quản trị doanh nghiệp. Nhằm tăng cường sự minh bạch trong quản 

trị công ty, tháng 2.1998 Chính phủ Hàn Quốc đưa ra quy định yêu cầu các công 

ty đã niêm yết bổ nhiệm các giám đốc thuê ngoài (1/4 thành viên hội đồng quản 

trị của các công ty niêm yết phải là người bên ngoài công ty và ½ thành viên hội 

đồng quản trị của các công ty đã niêm yết có tài sản vượt quá 2 nghìn tỷ won 

phải là người bên ngoài). Một sự thay đổi nữa được thực hiện vào tháng 12.1999 

liên quan đến việc thành lập hội đồng kiểm toán đối với các công ty đã niêm yết 

có quy mô lớn và tất cả các tổ chức tài chính. Luật liên quan đến việc bổ nhiệm 

giám đốc thuê ngoài đã được thông qua và mở rộng phạm vi áp dụng vào năm 

2001. Bắt đầu từ năm 2002, quy định này cũng được áp dụng đối với các công ty 

có quy mô tài sản lớn niêm yết ở KOSDAQ. 

Các công ty cũng liên tục nỗ lực cải thiện cấu trúc quản trị của mình. Với 

sự độc lập ngày càng cao của ban giám đốc, các công ty đã giảm số lượng các 

thành viên trong bán giám đốc, đồng thời tăng số lượng thành vien là người bên 

ngoài. Kết quả là đến cuối 2001, số thành viên trong ban giám đốc là nười bên 

ngoài trong các công ty đã niêm yết chiếm 34.8%. Tỷ lệ các công ty niêm yết đã 

thành lập hội đồng kiểm toán tăng lên 22.9% vào năm 2001. 

2.4.2. Một số bài học cho Việt Nam từ kinh nghiệm nước ngoài về tái 

cơ cấu doanh nghiệp nhà nước  

 Cần nhận thức rõ quan điểm tái cơ cấu DNNN là điều kiện quan trọng để 

chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa sang kinh tế thị trường. Ngược lại, thể chế 

kinh tế thị trường là tiền đề, là yêu cầu cần có để thực hiện các giải pháp tái cơ 

cấu DNNN.   

 Mục tiêu của cơ cấu lại DNNN không chỉ là nâng cao hiệu quả của 

DNNN, mà quan trọng hơn, là đóng góp cho việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh 

tranh chung của nền kinh tế. 

 Giải pháp thực hiện cơ cấu lại khu vực DNNN là đa dạng tùy theo bối 

cảnh của mỗi quốc gia, trong đó chuyển đổi sở hữu DNNN là một giải pháp quan 

trọng, tuy vậy, giải pháp quan trọng nhất, có hiệu quả bền vững nhất vẫn là áp đặt 

cơ chế thị trường đầy đủ đối với DNNN và giải quyết đồng bộ các vấn đề sau đây: 

- Định vị vai trò của DNNN phù hợp với thông lệ phát triển kinh tế thị 

trường. Không nên giao DNNN thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trái với 

nguyên lý kinh tế thông thường, không phù hợp với bản chất, năng lực và thực 

lực của DNNN. 
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- Pháp luật và thực thi pháp luật phải đồng bộ và thực sự bảo đảm cạnh 

tranh bình đẳng giữa DNNN với các loại hình doanh nghiệp khác, nhất là trong 

tiếp cận các nguồn lực. Mọi hành vi ưu tiên, ưu đãi hay nương nhẹ, DNNN đều 

có thể là nguyên nhân dẫn tới đổi mới, tái cơ cấu DNNN không thành công theo 

mục tiêu đã đề ra. 

- Quản trị, quản lý và điều hành DNNN phải thực sự theo cơ chế thị 

trường, trên nguyên tắc kinh doanh. Thực thi nghiêm ngặt kỷ luật tài chính, kỷ 

luật thị trường. Kiên quyết xử lý và để cho thị trường đào thải DNNN và đội ngũ 

cán bộ yếu kém, kể cả khi có một số tác động xã hội không mong muốn trong 

ngắn hạn. 

- Dứt khoát không để cơ hội hình thành các mối quan hệ lợi ích, trục lợi từ 

vốn và tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh bằng cơ chế giám sát từ 

bên trong lẫn bên ngoài; công khai thông tin và minh bạch hóa hoạt động của 

DNNN; tách hoàn toàn DNNN ra khỏi các mối quan hệ trực thuộc với cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phân bổ nguồn lực xã hội, nói cách khác, không để các 

cơ quan này vừa là chủ sở hữu của DNNN, vừa là người ban hành chính sách và 

điều tiết thị trường. 

 Muốn tái cơ cấu DNNN thành công, phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện 

sau đây: 

Một là, Nhà nước và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có liên quan 

phải có quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao nhất trong việc thực hiện thành 

công cải cách, cơ cấu lại DNNN. 

Hai là, tái cơ cấu DNNN và các giải pháp thực hiện phải được bảo đảm 

bằng hệ thống pháp luật có hiệu lực cao nhất. 

Ba là, có chính sách giải quyết thỏa đáng lợi ích của các bên có liên quan 

đến tái cơ cấu DNNN, trước hết là các nhà đầu tư tư nhân, người lao động, khách 

hàng, chủ nợ của DNNN. 
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Chương 3 

 THỰC TRẠNG TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC  

TRONG TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 
 

3.1. THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2020  

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến năm 2019, tổng số doanh nghiệp đang 

hoạt động là trên 714 nghìn doanh nghiệp, số doanh nghiệp đang hoạt động có 

kết quả sản xuất kinh doanh là trên 626 nghìn doanh nghiệp. Trong đó, DNNN 

chiếm 0,38% về số lượng doanh nghiệp, 7,6% lao động, 28,6% tổng nguồn vốn 

và riêng doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chiếm 0,18% về số lượng doanh 

nghiệp, 4,3% lao động, 12,9% tổng nguồn vốn.  

Bảng 3.1. Số lượng DNNN trong hệ thống doanh nghiệp có kết quả SXKD 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Số lượng (1000 DN) 

Tỷ trọng %: 

324.7 346.8 373.2 402.3 442.5 505.1 560.4 626.1 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

DNNN 1.01 0.93 0.86 0.76 0.64 0.53 0.44 0.38 

DN 100% vốn NN 0.37 0.47 0.43 0.37 0.30 0.25 0.21 0.18 

DN ngoài NN 96.22 96.48 96.40 96.50 96.66 96.70 96.67 96.77 

DN FDI 2.59 2.77 2.59 2.74 2.75 2.70 2.77 2.89 

Nguồn: Báo cáo kinh tế nhà nước, cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2011-2020 

của CIEM. 

Bảng 3.2. Lao động của DNNN trong hệ thống doanh nghiệp có kết quả SXKD 

LĐ (1000 người) 

Tỷ trọng %: 

10816 11005 11465 12049 12857 14012 14512 15260 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

DNNN 14.7 13.9 13.6 12.0 10.7 9.2 8.3 7.6 

DN 100% vốn NN 9.7 8.4 8.6 7.3 6.1 5.3 4.9 4.3 

DN ngoài NN 61.8 61.4 59.8 59.3 60.0 61.2 60.6 59.5 

DN FDI 23.6 24.7 26.6 28.6 29.3 29.6 31.1 32.9 

Nguồn: Báo cáo kinh tế nhà nước, cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2011-2020 

của CIEM. 
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Bảng 3.3. Tài sản của DNNN trong hệ thống doanh nghiệp có kết quả SXKD 

Tài sản (1000 tỷ đ) 

Tỷ trọng %: 

14863 16101 18786 20755 23620 28093 33010 35403 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

DNNN 33.5 32.5 32.6 31.8 31.3 29.2 29.6 28.6 

DN 100% vốn NN 25.0 21.1 24.4 20.3 16.8 14.9 15.7 12.9 

DN ngoài NN 50.5 50.6 48.6 48.8 49.8 52.6 52.5 53.0 

DN FDI 16.0 16.9 18.8 19.4 18.9 18.2 17.9 18.4 

Nguồn: Báo cáo kinh tế nhà nước, cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2011-2020 

của CIEM. 

Bảng 3.4. Vốn CSH của DNNN trong hệ thống doanh nghiệp có kết quả SXKD 

Vốn CSH (1000 tỷ đ) 

Tỷ trọng %: 

4785,9 4967,9 5958,4 6523,3 7399,8 8479,0 9379,2 - 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 

DNNN 23.8 27.6 27.5 25.8 23.2 21.8 19.4 - 

DN ngoài NN 56.3 50.9 50.2 50.8 54.2 54.5 56.5 - 

DN FDI 19.9 21.4 22.3 23.4 22.6 23.7 24.1 - 

Nguồn: Báo cáo kinh tế nhà nước, cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2011-2020 

của CIEM. 

Nhìn vào bảng trên ta thấy, số lượng DNNN liên tục giảm qua các năm, 

cùng với đó là giảm về số lượng lao động. Tuy nhiên tỷ trọng tài sản trong các 

DNNN lại chiếm tương đối cao so với các loại hình doanh nghiệp khác. 

Về kết quả sản xuất kinh doanh tính từ năm 2011, đóng góp của DNNN 

về doanh thu và lợi nhuận ngày cảng giảm mạnh. Tỷ trọng doanh thu thuần của 

DNNN năm 2011 đạt 25,2%, năm 2017 là 15,1%. Tỷ trọng lợi nhuận trước thuế 

của DNNN năm 2011 đạt 43,3%, năm 2017 là 22,9%. 

Bảng 3.5. Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của hệ thống doanh nghiệp Việt Nam 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Doanh thu thuầnSXKD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

DNNN 26.2 26.3 24.1 21.9 18.2 16.4 15.1 

DN ngoài NN 54.1 51.9 50.8 52.1 54.0 56.0 56.8 

DN FDI 19.7 21.8 25.0 26.0 27.8 27.6 28.1 

Lợi nhuận trước thuế 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

DNNN 43.3 47.6 41.3 33.3 28.4 27.7 22.9 

DN ngoài NN 25.2 19.0 16.1 22.0 27.2 26.4 33.3 

DN FDI 31.5 33.5 42.6 44.7 44.4 45.9 43.8 

Nguồn: Niên giám thống kê từ năm 2011-2017 của Tổng cục Thống kê. 
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Về hiệu quả sản kinh doanh, hiệu suất sinh lời trên doanh thu năm 2017 

của DNNN là 6.4%, hiệu suất sinh lời trên tài sản là 2.2%, hiệu suất sinh lời trên 

vốn chủ sở hữu là 11.4%. Các số liệu tương ứng cho bình quân giai đoạn 2011-

2015 là 6,0%, 2,8% và 12,1%). 

Bảng 3.6. Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của hệ thống doanh nghiệp 

Việt Nam 

  Tỷ suất lợi nhuận 

trên tài sản 

Tỷ suất lợi nhuận trên 

vốn chủ sở hữu 

Tỷ suất lợi nhuận 

trên doanh thu 

Cả nước 2011-2015 2,4% 8,2% 3,7% 

2016 2,7% 9,0% 4,1% 

2017 2,9% 10,0% 4,2% 

DNNN 2011-2015 2,8% 12,1% 6,0% 

2016 2,6% 11,0% 6,9% 

2017 2,2% 11,4% 6,4% 

DN ngoài 

nhà nước 

2011-2015 1,1% 3,4% 1,5% 

2016 1,4% 4,4% 1,9% 

2017 1,8% 6,0% 2,5% 

DN FDI 2011-2015 5,4% 15,1% 6,1% 

2016 6,9% 17,5% 6,8% 

2017 7,0% 18,1% 6,6% 

Nguồn: Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019. 

Năm 2017, DNNN có hiệu suất sử dụng lao động là 18 lần, bình quân cả 

nước đạt 14,7 lần. Thu nhập người lao động bình quân năm 2017 đạt 8,3 triệu 

đồng/tháng, trong đó DNNN là 11,9 triệu đồng/tháng. Trong giai đoạn 2010-

2017, thu nhập bình quân của lao động khu vực doanh nghiệp tăng 110.5%/năm, 

trong đó, DNNN tăng 108.9%/năm, doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 

111.6%/năm, doanh nghiệp FDI tăng 111.4%/năm.  

Bảng 3.7. Một số chỉ tiêu về sử dụng lao động của các doanh nghiệp 

 Hiệu suất sử dụng LĐ (lần) Thu nhập bình quân (trđ/tháng) 

 2011-2015 2016 2017 2011-2015 2016 2017 

Bình quân chung 15,1 14,4 14,7 5,8 7,5 8,3 

DNNN 17,8 16,2 18,0 8,9 11,4 11,9 

DN ngoài nhà nước 15,7 15,6 15,5 4,9 6,4 7,3 

DN FDI 12,4 11,8 12,3 6,6 8,5 9,0 

Nguồn: Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019. 
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Về chỉ số an toàn tài chính, tại thời điểm 1/1/2018, hệ số nợ trên vốn chủ 

sở hữu của DNNN là 4.2 lần, mức bình quân doanh nghiệp là 2.5 lần, doanh 

nghiệp ngoài nhà nước là 2,3 lần, doanh nghiệp FDI là 1,6 lần.  

Bảng 3.8. Tỷ trọng nợ trên tổng nguồn vốn của các doanh nghiệp (%) 

 BQ 2011-2015 2016 2017 

CẢ NƯỚC 68.8 69.7 71.4 

DNNN 75.0 76.7 80.4 

DN ngoài nhà nước 66.7 68.8 69.7 

DN FDI 61.5 60.0 61.5 

Nguồn: Tính toán từ Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019. 

Chỉ số quay vòng vốn năm 2017 của toàn bộ khu vực doanh nghiệp đạt 

0,7 lần, DNNN là 0,3 lần, doanh nghiệp ngoài nhà nước là 0,7 lần và khu vực 

doanh nghiệp FDI là 1,1 lần. 

Bảng 3.9. Chỉ số doanh thu trên nguồn vốn kinh doanh 

 BQ 2011-2015 2016 2017 

CẢ NƯỚC 0,66 0,67 0,67 

DNNN 0,47 0,38 0,34 

DN ngoài nhà nước 0,70 0,71 0,73 

DN FDI 0,88 1,02 1,06 

Nguồn: Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019. 

Tỷ lệ DNNN thua lỗ thấp hơn hơn mức bình quân của khu vực doanh 

nghiệp. Năm 2017, có 15.2% DNNN bị lỗ, bình quân cả nước là 48%, doanh 

nghiệp ngoài nhà nước là 48.3%, doanh nghiệp FDI là 42.3%. 

Bảng 3.10. Tỷ lệ doanh nghiệp không thua lỗ trong sản xuất kinh 

doanh (%) 

 Bình quân 2011-2015 2016 2017 

CẢ NƯỚC 60.1 50.9 52.0 

DNNN 82.1 84.4 84.8 

DN ngoài nhà nước 60.1 50.7 51.7 

DN FDI 53.3 52.1 57.7 

Nguồn: Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019. 

Nói chung giai đoạn 2011-2020, các DNNN đã cố gắng thực hiện nhiệm 

vụ được giao, đạt nhiều kết quả tích cực đáng ghi nhận, đảm bảo cung cấp nhiều 
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sản phẩm quan trọng cho phát triển kinh tế như năng lượng, viễn thông, tài 

chính, tín dụng. Tổng giá trị vốn chủ sở hữu nhà nước được bảo toàn và phát 

triển; tỷ lệ DNNN thua lỗ giảm rõ rệt; tỷ suất lợi nhuận và hiệu suất sử dụng 

lao động của DNNN cao hơn mức bình quân chung của toàn bộ khu vực 

doanh nghiệp. 

Tuy nhiên chất lượng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư bình quân của khu 

vực DNNN còn thấp: Trong thời gian qua, DNNN có tốc độ tăng trưởng doanh 

thu và lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng trưởng nguồn vốn kinh doanh. So với 

doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI, DNNN có tốc độ tăng 

trưởng doanh thu và lợi nhuận thấp hơn. Nói cách khác, DNNN đang phải sử 

dụng nhiều vốn hơn để tạo ra 1 đơn vị giá trị sản phẩm đầu ra, là một yếu tố làm 

giảm hiệu quả đầu tư của DNNN. 

Theo Niên giám thống kê 2019, tỷ suất lợi nhuận và hiệu suất sử dụng lao 

động của DNNN cao hơn mức bình quân của các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy 

vậy, số liệu bình quân chưa phản ánh đúng và đầy đủ hiệu quả kinh doanh của 

phần lớn DNNN. Trên thực tế, lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của khu vực 

DNNN phụ thuộc vào một vài doanh nghiệp lớn. Xét trong doanh nghiệp 100% 

vốn nhà nước, phần lớn nguồn lực tập trung vào 07 tập đoàn và trên 60 tổng 

công ty nhà nước. Riêng 7 tập đoàn kinh tế nhà nước đã nắm giữ 66% tài sản, 

66,7% vốn chủ sở hữu nhà nước, tạo ra 61,7% doanh thu, 56,5% lợi nhuận trước 

thuế và 56.7% thu ngân sách nhà nước của toàn bộ doanh nghiệp 100% vốn nhà 

nước. Trong đó, 2 tập đoàn có quy mô lớn nhất là PVN và EVN cùng nhau nắm 

giữ 48% nguồn vốn kinh doanh và 46% vốn chủ sở hữu nhà nước; 3 tập đoàn 

PVN, EVN và Viettel cùng nhau tạo ra 50% doanh thu, 51% lợi nhuận và 52% 

nộp ngân sách của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. 

+ Hơn nữa, những doanh nghiệp đã tạo ra phần lớn lợi nhuận và giá trị gia 

tăng cho khu vực DNNN cơ bản là hoạt động trong các ngành, lĩnh vực có mức 

độ cạnh tranh thấp, tập trung vào ngành khai thác tài nguyên và tận dụng điều 

kiện tự nhiên (khai khoáng) hoặc những ngành, lĩnh vực do DNNN thống lĩnh, 

chi phối thị trường (như viễn thông, năng lượng).  

+ Nhìn ở góc độ thể chế cạnh tranh, phần lớn doanh thu, lợi nhuận và nộp 

ngân sách của DNNN nằm ở các ngành, lĩnh vực ít có cạnh tranh với khu vực tư 
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nhân. Ở các ngành có cạnh tranh cao giữa các thành phần kinh tế như thương 

mại, xây dựng, công nghiệp chế tạo…thì hiệu quả kinh doanh của DNNN còn 

thấp, chứng tỏ áp lực cạnh tranh đã bộc lộ hạn chế về kinh doanh của DNNN. 

+ Trên bình diện sản xuất và cung ứng dịch vụ, năng lực hạ giá thành, tiết 

kiệm chi phí và tăng hiệu quả đầu tư của phần lớn DNNN còn hạn chế. Tình 

trạng lãng phí, thất thoát nguồn lực nhất là trong các ngành khai thác, chế biến, 

xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản là bất cập đã tồn tại 

trong nhiều năm, nhưng đến nay chưa được xử lý triệt để, làm tăng chi phí, giảm 

hiệu quả hoạt động.  

+ Về tổng thể, DNNN chưa đáp ứng mục tiêu và yêu cầu là làm tốt việc 

cung ứng các sản phẩm dịch vụ thiết yếu cho xã hội, phục vụ quốc phòng, an 

ninh, ứng dụng công nghệ cao, tạo động lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh 

vực khác và nền kinh tế theo quy định tại Điều 10 Luật số 69/2014/QH13. Năng 

lực của DNNN trong các ngành, lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng còn hạn chế. 

Vai trò của DNNN trong các ngành công nghệ cao, các ngành có khả năng dẫn 

dắt chuyển đối cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa còn mờ nhạt. Hoạt động 

của DNNN trong công nghiệp chế tạo máy móc, thiết bị cơ khí chính xác... có 

nhiều yếu kém. Một số DNNN đã tích cực tham gia hội nhập và cạnh tranh quốc 

tế. Tuy vậy, năng lực cạnh tranh, thị phần khu vực và thế giới của DNNN Việt 

Nam nhìn chung còn nhỏ 

3.2. THỰC TRẠNG TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIAI 

ĐOẠN 2011-2020 

3.2.1. Định vị lại vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình 

tái cơ cấu  

 Xác định vai trò của DNNN là bước đầu tiên và căn bản trong tiến trình tái 

cơ cấu, làm căn cứ để bố trí lại các nguồn lực cũng như điều chỉnh cơ cấu và cơ chế 

hoạt động trong từng thời kỳ cho phù hợp với vai trò đã xác định của DNNN. 

Doanh nghiệp nhà nước là bộ phận quan trọng của kinh tế nhà nước (KTNN). Do 

đó, vai trò của DNNN gắn liền với vai trò của KTNN. Trong giai đoạn 2011-2020 

vai trò của KTNN được quy định cụ thể hóa trong những văn bản quan trọng. 

Ngay từ năm 2011, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 

độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định: "Phát triển nền 
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kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều 

thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối. Các 

thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan 

trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp 

tác và cạnh tranh lành mạnh. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo". Trong kế 

hoạch 2011-2015, DNNN được giao vai trò làm nòng cốt để kinh tế nhà nước 

thực hiện được vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước 

định hướng, điều tiết nền kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô. Nghị định 

99/2012/NĐ-CP khẳng định Chính phủ thống nhất quản lý và thực hiện chức 

năng chủ sở hữu đối với DNNN và vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Nhà nước chỉ 

đầu tư vốn, tài sản vào doanh nghiệp hoạt động trong những ngành, lĩnh vực, 

khâu then chốt, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội và 

quốc phòng, an ninh. 

Hiến pháp năm 2013 quy định: Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành 

phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo (Điều 51).  

Năm 2016, Đại hội XII xác định: "DNNN tập trung vào những lĩnh vực 

then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những 

lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư”. Vai 

trò của DNNN đã thay đổi. Chức năng cơ bản và dài hạn của DNNN không còn 

là công cụ của Nhà nước để dẫn dắt nền kinh tế và các doanh nghiệp, mà chỉ tập 

trung vào việc đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cần thiết cho phát triển 

kinh tế xã hội mà các thành phần kinh tế khác chưa hoặc không muốn đầu tư 

theo cơ chế thị trường. Những DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước không 

theo đuổi mục tiêu này phải được chuyển đổi sở hữu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà 

nước hoặc thay đổi mục tiêu hoạt động cho phù hợp.  

Theo tinh thần đó, DNNN ngày càng giảm dần vai trò của mình trong hoạt 

động kinh tế vì lợi nhuận, chỉ chiếm vai trò chủ đạo ở một số lĩnh vực, ngành 

kinh tế chủ chốt, thuộc lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã 

hội, chủ động giữ vững các cân đối cơ cấu lớn, liên ngành, cấp quốc gia và ở địa 

phương, địa bàn cần thiết, chủ động và trực tiếp đảm nhận đầu tư vào những dự 

án, địa bàn không hấp dẫn hoặc cần thiết để định hướng, mở rộng đầu tư phát 
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triển từ các các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Khác với hoạt động kinh 

tế khác, hoạt động của DNNN luôn có hai mục tiêu với hai tính chất khác nhau 

đó là mục tiêu kinh doanh thông thường và mục tiêu công ích đặc trưng riêng có 

của mình. Vì vậy cần xác định rõ theo tiêu chí đồng bộ và khoa học tính chất 

kinh doanh và công ích của DNNN. 

Hơn nữa dù có xu hướng giảm thiểu, thu hẹp song kinh nghiệm thế giới 

chỉ ra tái cơ cấu và đổi mới quản lý DNNN trong bối cảnh mới không phải suy 

yếu và xóa bỏ triệt để DNNN và khu vực kinh tế này mà làm cho chúng phát huy 

tốt hơn vai trò, hoạt động hiệu quả hơn và đóng góp nhiều hơn cho kinh tế quốc 

gia theo nguyên tắc kinh tế thị trường và trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 

như hiện nay.  

Trong giai đoạn 2011-2020, DNNN vẫn còn vai trò và chiếm tỷ trọng 

trong các ngành kinh tế then chốt, mũi nhọn. Cụ thể: 

- DNNN có vai trò lớn trong trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia: 

 Theo số liệu của Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) về thị 

trường phát điện Việt Nam các nhà máy điện thuộc các tập đoàn kinh tế nhà 

nước chiếm khoảng 87% trong cơ cấu nguồn đặt. Cụ thể là EVN GENCO 1 

chiếm 25%, EVN GENCO 2 chiếm 17%, EVN GENCO 3 chiếm 24%, TKV 

chiếm 11%, PV Power chiếm 10%, các nhà máy khác thuộc các thành phần 

kinh tế chiếm 13% [26].  

Đối với ngành xăng dầu, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex chiếm 

khoảng 50% thị phần bán lẻ trong nước [78]. Ngoài ra là các doanh nghiệp thuộc 

các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước như PVoil chiếm 22,5%. 

Tỷ trọng của DNNN ngành tài chính, ngân hàng có xu hướng giảm, nhưng 

cơ bản vẫn duy trì vị trí thống lĩnh. Đến năm 2018, các ngân hàng thương mại nhà 

nước (gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam và các ngân hàng do Ngân hàng nhà nước tiếp quản quyền quản lý trong quá 

cơ cấu lại các tổ chức tín dụng) chiếm 44% tài sản, 25% vốn điều lệ, 48% thị phần 

huy động vốn, 50% thị phần cho vay của toàn bộ hệ thống tổ chức tín dụng. 
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DNNN đang giữ vai trò chi phối ngành viễn thông, thông tin, liên lạc. 

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông [13] về thị trường băng rộng 

Việt Nam, Viettel đang là doanh nghiệp chiếm thị phần chính, với 51,5%; tiếp 

đó là VNPT với 28,4%; MobiFone chiếm 12,7%; FPT Telecom là 3,8% và 3,6% 

còn lại là các doanh nghiệp nhỏ khác. Viettel chiếm 60% doanh thu ngành Viễn 

thông năm 2017 (234.000 tỷ đồng). 

Trong sản xuất công nghiệp, DNNN cung cấp 97% lượng than sạch, trực 

tiếp khai thác hoặc là đối tác liên doanh sản xuất 100% dầu thô khai thác trên 

lãnh thổ, sản xuất trên 86% lượng điện phát vào mạng lưới, tuy vậy, tỷ trọng sản 

xuất một số các mặt hàng công nghiệp quan trọng khác đã giảm mạnh như xi 

măng chỉ còn nắm giữ 40% sản lượng, chưa đến 15% sản lượng thép, khoảng 

50% sản lượng phân NPK... 

Qua đó cho thấy, DNNN còn lại số lượng nhỏ trong nền kinh tế nhưng 

vẫn nắm giữ vai trò hết sức quan trọng và chiếm tỷ trọng cao trong nguồn lực 

của quốc gia. Mặc dù chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính 

phủ giảm thiểu sự tham gia của DNNN trong các lĩnh vực không cần thiết, tuy 

nhiên thực tế vẫn chưa đạt được mục tiêu này. 

3.2.2. Cơ cấu lại danh mục tài sản nhà nước tại doanh nghiệp 

Sự thay đổi vai trò của DNNN dẫn tới yêu cầu thay đổi cơ cấu nguồn lực đầu 

tư cho DNNN, trước hết là chuyển vốn nhà nước từ các doanh nghiệp không cần 

duy trì sở hữu nhà nước sang đầu tư cho các doanh nghiệp có chức năng phù hợp 

với vai trò đã xác định của DNNN. Các giải pháp thực hiện yêu cầu này được gọi 

chung là cơ cấu lại danh mục đầu tư của Nhà nước tại doanh nghiệp 

3.2.2.1. Xác định danh mục doanh nghiệp tiếp tục duy trì sở hữu nhà nước  

Tiêu chí phân loại DNNN đã thay đổi nhiều lần để phù hợp với với vai trò 

của DNNN trong từng thời kỳ. Trong 15 năm 2001-2016, Thủ tướng Chính phủ 

đã 6 lần ban hành các tiêu chí phân loại DNNN. Xu hướng của việc điều chỉnh 

tiêu chí phân loại DNNN là giảm số lượng ngành, lĩnh vực duy trì doanh nghiệp 

100% sở hữu nhà nước, từ trên 60 ngành, lĩnh vực năm 2002 xuống còn 11 

ngành, lĩnh vực năm 2016. 

Ngày 28/12/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

58/2016/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước 
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và Danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2020, trong đó Nhà nước chỉ 

nắm 100% vốn điều lệ tại 103 doanh nghiệp hoạt động trong 11 lĩnh vực: 

(1) Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh; 

(2) Sản suất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp;  

(3) Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân 

phối; thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh 

tế- xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; 

(4) Quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị 

do Nhà nước đầu tư, điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt 

đô thị do Nhà nước đầu tư; 

(5) Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm 

kiếm, cứu nạn; 

(6) Bảo đảm hàng hải; 

(7) Bưu chính công ích; 

(8) Kinh doanh xổ số; 

(9) Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm); 

(10) In, đúc tiền, sản xuất vàng miếng và các vật phẩm lưu niệm bằng vàng; 

(11) Tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an 

toàn hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng. 

 Với các tiêu chí phân loại nêu trên, Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg đã 

xác định rõ danh mục 240 DNNN thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2016-2020, 

bao gồm: 

✓ 103 doanh nghiệp tiếp tục do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 

gồm 28 doanh nghiệp thuộc các bộ ngành, 70 doanh nghiệp thuộc các địa 

phương, còn lại là công ty mẹ PVN, công ty mẹ EVN, Tổng công ty truyền 

tải điện, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội. 

✓ 04 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa với cổ phần nhà nước chiếm từ 

65% trở lên, gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty 

TNHH một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế, Tổng công ty Thăm dò và 

Khai thác Dầu khí, Công ty mẹ TKV. 

✓ 27 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa với cổ phần Nhà nước trên 

50% đến dưới 65% vốn điều lệ, gồm: 7 doanh nghiệp thuộc bộ ngành, 13 doanh 
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nghiệp thuộc địa phương, còn lại là VNPT, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, 

Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng 

công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí 

Minh, Công ty mẹ Vinachem. 

✓ 106 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa và Nhà nước không nắm giữ 

cổ phần chi phối, trong đó có các tổng công ty phát điện của của EVN. 

Thực hiện Quyết định 707/QĐ-TTg năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã 

ban hành Danh mục cổ phần hóa (văn bản số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/07/2017) 

và Danh mục thoái vốn đến năm 2020 (Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 

17/08/2017), trong đó xác định lộ trình như sau:  

+ Cổ phần hóa 127 DNNN trong 3 năm 2017, 2018 và 2019 (bao gồm 44 

doanh nghiệp năm 2017, 64 doanh nghiệp năm 2018, 18 doanh nghiệp năm 

2019, 01 doanh nghiệp năm 2020), chưa tính số doanh nghiệp chưa hoàn thành 

kế hoạch cổ phần hóa trước năm 2017 chuyển sang.  
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Hình 3.1: Phân loại DNNN thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2016-2020 

+ Thoái vốn nhà nước khoảng 60 nghìn tỷ đồng tại 406 doanh nghiệp, 

chưa tính số doanh nghiệp chưa hoàn thành kế hoạch thoái vốn trước năm 2017 

chuyển sang.  

+ Các tập đoàn, tổng công ty phải thoái vốn tại các ngành, lĩnh vực không 

thuộc ngành nghề kinh doanh chính. 
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3.2.2.2. Thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước thời gian qua 

Xét trên phương diện tái cơ cấu DNNN, cổ phần hóa là giải pháp quan trọng 

trong cơ cấu lại danh mục đầu tư của Nhà nước trong sản xuất kinh doanh. 

Cổ phần hóa DNNN được thực hiện thí điểm từ năm 1992 theo Quyết 

định số 202/CT; chính thức thực hiện theo Nghị định 28/CP năm 1996. Từ đó 

đến nay, Chính phủ đã 8 lần ban hành các Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế. Hiện nay, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định mới về 

chuyển DNNN thành công ty cổ phần (thay thế Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 

18/7/2011, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và Nghị định số 

116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015) 

a) Các kết quả cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2011-2015 

Cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt phương án cổ phần hóa của 508 

doanh nghiệp, đạt trên 98% kế hoạch (năm 2011 là 14 doanh nghiệp, năm 2012 

là 26 doanh nghiệp, năm 2013 là 73 doanh nghiệp, năm 2014 là 175 doanh 

nghiệp và năm 2015 là 220 doanh nghiệp). Trong đó, Nhà nước nắm giữ trên 

90% vốn điều lệ tại 5 doanh nghiệp, trên 65% vốn điều lệ tại 108 doanh nghiệp, 

trên 50% vốn điều lệ tại 154 doanh nghiệp [25].  

Về thoái vốn, cả nước đã thoái được 26.222 tỷ đồng (giá trị sổ sách), thu 

về 36.537 tỷ đồng (bằng 1,40 lần giá trị sổ sách) [9]. Trong đó: Thoái vốn đầu tư 

ngoài ngành (chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, quỹ đầu tư) là 

9.835 tỷ đồng, thu về 11.086 tỷ đồng (bằng 1,1 lần giá trị sổ sách), đạt 42% kế 

hoạch; chuyển nhượng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không 

cần nắm giữ 16.387 tỷ đồng, thu về 25.451 tỷ đồng (bằng 1,6 lần giá trị sổ sách) 

Theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt, có 5 doanh nghiệp Nhà 

nước nắm giữ trên 90% vốn điều lệ; 108 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 65% 

vốn điều lệ; 154 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 221 doanh 

nghiệp Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Tuy vậy, theo Báo cáo của Bộ Tài 

chính về kết quả IPO của 426 DNNN cổ phần hóa: Có 254 DNNN (chiếm 60%) 

bán được hết cổ phần và 172 DNNN (chiếm 40%) không bán được hết cổ phần theo 

phương án cổ phần hóa được phê duyệt.  

Báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, năm 2015 có 128 doanh 

nghiệp IPO bình quân bán được khoảng 36% tổng số lượng cổ phần chào bán. 
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Có 63% số doanh nghiệp, Nhà nước còn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, trong đó 

có 16% số doanh nghiệp, Nhà nước nắm giữ trên 90% vốn điều lệ. Sau khi IPO, 

tính bình quân Nhà nước còn nắm giữ 81% vốn điều lệ tại doanh nghiệp, nhà đầu 

tư bên ngoài nắm giữ 9,5%, nhà đầu tư chiến lược nắm giữ 7,3%, người lao động 

và tổ chức công đoàn nắm giữ 2,2%. 

b) Kết quả cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2016-2020 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 991/TTg-ĐMDN 

ngày 10/07/2017 về danh mục 128 DNNN cổ phần hóa đến năm 20201 và 

Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 về danh mục thoái vốn đến năm 

2020 với số vốn cần thoái khoảng 60 nghìn tỷ đồng tại 406 doanh nghiệp2. 

Số lượng doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa từ 2016 

đến năm 2019 là 168 doanh nghiệp với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.056 tỷ 

đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 206.694 tỷ đồng, tuy nhiên, trong đó chỉ 

có 36 doanh nghiệp thuộc danh mục 128 doanh nghiệp cổ phần hóa theo Văn 

bản số 991/TTg-ĐMDN (đạt 28% kế hoạch), 92 doanh nghiệp còn lại phải thực 

hiện cổ phần hóa theo kế hoạch mới tại Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 

15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.  

Tổng số vốn thoái là 24.157 tỷ đồng, thu về 169.787 tỷ đồng, trong đó: 

Thoái vốn tại doanh nghiệp theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg: Lũy kế từ năm 

2017 đến 6/2019 đã thoái vốn nhà nước tại 87 đơn vị thuộc với giá trị 4.549 tỷ 

đồng (đạt 7,5% của kế hoạch là 60000 tỷ đồng), thu về 8765 tỷ đồng; Thoái vốn 

tại doanh nghiệp ngoài Quyết định số 1232/QĐ-TTg: Từ 2017 đến 6/2019 đã 

thoái 3785 tỷ đồng vốn nhà nước, thu về 110.392 tỷ đồng (bao gồm cả khoản 

thoái 3436 tỷ đồng, thu về 109.965 tỷ đồng tại Sabeco); Thoái vốn tại các tập 

đoàn, tổng công ty, DNNN theo đề án cơ cấu lại: Thoái 15821 tỷ đồng, thu về 

50630 tỷ đồng, trong đó: Thoái vốn tại lĩnh vực nhạy cảm được 4617 tỷ đồng, 

thu về 5888 tỷ đồng; thoái vốn tại các lĩnh vực khác 4917 tỷ đồng, thu về 8807 

tỷ đồng. SCIC thoái vốn với giá trị 6286 tỷ đồng, thu về 35933 tỷ đồng. 

 
1 Trong đó xác định lộ trình như sau: 44 doanh nghiệp năm 2017, 64 doanh nghiệp năm 2018, 18 doanh 

nghiệp năm 2019, 01 doanh nghiệp năm 2020, chưa tính số doanh nghiệp chưa hoàn thành kế hoạch cổ phần 

hóa trước năm 2017 chuyển sang 
2 Bao gồm 135 doanh nghiệp năm 2017, 181 doanh nghiệp năm 2018, 62 doanh nghiệp năm 2019, 28 doanh 

nghiệp năm 2020, chưa tính số doanh nghiệp chưa hoàn thành kế hoạch thoái vốn trước năm 2017 chuyển 

sang. Đồng thời, các tập đoàn, tổng công ty phải thoái toàn bộ vốn đàu tư ngoài ngành 



 

 

89 

Cũng trong giai đoạn 2016-2019, tổng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt 

trên 218 nghìn tỷ đồng gấp 2,8 lần giai đoạn 2011-2015; số thu từ cổ phần hóa, 

thoái vốn chuyển Ngân sách Nhà nước để đáp ứng nhu cầu của kế hoạch đầu tư 

công trung hạn theo Nghị quyết của Quốc hội đạt 185.000/250.000 tỷ đồng, đạt 

74% kế hoạch của cả giai đoạn 2016-2020. Cụ thể: 

- Năm 2016: Cổ phần hóa 66 doanh nghiệp (trong đó 15 doanh nghiệp cổ 

phần hóa cùng công ty mẹ) với tổng giá trị doanh nghiệp 40.206 tỷ đồng trong 

đó giá trị vốn nhà nước là 27.328 tỷ đồng. Theo phương án được phê duyệt thì 

tổng vốn điều lệ 27.190 tỷ đồng trong đó nhà nước nắm giữ 13.464 tỷ đồng 

(50%), bán cho cổ đông chiến lược là 8.461 tỷ đồng(31%), bán cho người lao 

động 491 tỷ đồng(2%), bán cho tổ chức công đoàn 8 tỷ đồng(0.03%), bán đấu 

giá công khai 4.765 tỷ đồng (18%) 

Trong số 66 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa, có 

50 doanh nghiệp (bao gồm 35 doanh nghiệp độc lập và 15 doanh nghiệp cổ phần 

hóa cùng công ty mẹ) báo cáo tình hình thực hiện cổ phần lần đầu theo đó 18/35 

doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch bán cổ phần đề ra, trong đó có doanh 

nghiệp bán được rất ít như Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp(0,1%); 

công ty TNHH MTV Bột mỳ Vianfood (4%), Công ty TNHH Cao su Tân Biên 

(0,4%), Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai (0,04%); Công ty TNHH MTV 

Xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp (22%) 

Trong số 66 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án 

cổ phần hóa trong năm 2016 có 07 doanh nghiệp thuộc cổ phần hóa năm 2017 

được Thủ Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/QĐ- TTg.  

- Năm 2017: Cổ phần hóa 69 doanh nghiệp, trong đó có 17 doanh nghiệp 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/QĐ-TTg.  

Tổng giá trị doanh nghiệp của 69 doanh nghiệp là 365.953 tỷ đồng, trong 

đó giá trị vốn nhà nước là 160.156 tỷ đồng. Theo phương án phê duyệt thì tổng 

vốn điều lệ 160.420 tỷ đồng, nhà nước nắm giữ 85.413 tỷ đồng (31%), bán cho 

người lao động 1012 tỷ đồng (1%); bán cho tổ chức công đoàn 31 tỷ đồng 

(0,02%); bán công khai 23.965 tỷ đồng (15%). 

Trong số 69 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, có 48 
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doanh nghiệp báo cáo tình hình thực hiện cổ phần hóa lần đầu, theo đó coa 7/48 

doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch bán cổ phần đề ra, trong đó có những 

doanh nghiệp bán được rất ít so với số cổ phần công khai như Tổng công ty phát 

điện 3 (3%), Tổng công ty Sông Đà (0,8%), Tập đoàn Cao su Việt Nam (21%), 

CT TNHH MTV Lệ Ninh Quảng Bình (4%). 

- Năm 2018 có 10 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyển phê duyệt 

phương án cổ phần hóa, trong đó có 02 doanh nghiệp thuộc danh sách cổ phần 

hóa năm 2017 được Thủ tướng phê duyệt là Tổng công ty truyền hình cáp Việt 

Nam và công ty TNHH Thương mại dầu khí Đồng Tháp. 

Tổng giá trị 10 doanh nghiệp là 29.524 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà 

nước là 15.271 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ được cấp theo phương án được cấp 

thẩm quyền phê duyệt là 18.272 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ là 11.158 

tỷ đồng (61%), bán cho nhà đầu tư chiến lược là 2.289 tỷ đồng (13%), đấu giá 

công khai là 4.733 tỷ đồng (26%), số còn lại bán cho người lao động là 82 tỷ 

(0,45%) và cho tổ chức công đoàn là 5 tỷ đổng (0,03%). 

Trong số 10 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa có 

02 doanh nghiệp báo cáo tình hình thực hiện bán cổ phần lần đầu là công ty 

TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tường (quân khu 5), và Tổng công ty truyền 

hình cáp Việt Nam tuy nhiên không thành công. 

 Ngày 15/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

26/2019/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa 

đến hết năm 2020 bao gồm 93 doanh nghiệp, trong đó có những có những tập 

đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước quy mô rất lớn như công ty mẹ các Tập 

đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản TKV, Tập đoàn Hóa chất Vinachem, Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Agribank, Tổng công ty Thuốc lá, các Tổng công ty Phát điện 1 và 2, Tổng 

công ty Lương thực miền Bắc, MobiFone,... 

Về thoái vốn:  

- Theo kế hoạch: Theo quyết định 1232/QĐ- TTg ngày 17/08/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ thì giai đoạn 2017-2020 thực hiện thoái vốn khoảng 

60.000 tỷ đồng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, trong đó năm 2017 thoái vốn 
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tại 135 doanh nghiệp, năm 2018 thoái vốn tại 181 doanh nghiệp, năm 2019 thoái 

vốn tại 62 doanh nghiệp và năm 2020 là 28 doanh nghiệp. 

Ước tính giá trị các bộ, ngành , địa phương lớn phải thoái vốn như sau: 

+ Bộ Công thương thực hiện thoái vốn tại 04 doanh nghiệp với tổng giá trị 

khoảng 16.800 tỷ đồng 

+ Bộ giao thông vận tải thực hiện thoái vốn tại 08 doanh nghiệp với tổng 

giá trị khoảng 10.900 tỷ đồng 

+ Tỉnh Đồng Nai thoái vốn khoảng 2300 tỷ đồng tại Tổng công ty Cổ 

phần phát triển Khu công nghiệp 

+ Thành phố Hà Nội thoái khoảng 1700 tỷ đồng tại 34 doanh nghiệp 

Tình hình thực hiện: 

Tổng số vốn thoái là 24.157 tỷ đồng, thu về 169.787 tỷ đồng, trong đó: 

 Thoái vốn tại doanh nghiệp theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg: Lũy kế từ 

năm 2017 đến 6/2019 đã thoái vốn nhà nước tại 87 đơn vị thuộc với giá trị 4.549 

tỷ đồng (đạt 7,5% của kế hoạch là 60000 tỷ đồng), thu về 8765 tỷ đồng. 

 Thoái vốn tại doanh nghiệp ngoài Quyết định số 1232/QĐ-TTg: Từ 2017 

đến 6/2019 đã thoái 3785 tỷ đồng vốn nhà nước, thu về 110.392 tỷ đồng (bao 

gồm cả khoản thoái 3436 tỷ đồng, thu về 109.965 tỷ đồng tại Sabeco). 

Thoái vốn tại các tập đoàn, tổng công ty, DNNN theo đề án cơ cấu lại: 

Thoái 15821 tỷ đồng, thu về 50630 tỷ đồng, trong đó: Thoái vốn tại lĩnh vực 

nhạy cảm được 4617 tỷ đồng, thu về 5888 tỷ đồng; thoái vốn tại các lĩnh vực 

khác 4917 tỷ.  

Năm 2016 thoái được 3645 tỷ đồng, thu về 6839 tỷ đồng trong đó : 

+ Thoái vốn tại 05 lĩnh vực nhạy cảm: thoái 490 tỷ đồng, thu về 450 tỷ đồng 

+ Thoái vốn tại các lĩnh vực khác ngoài ngành kinh doanh chính: thoái 

1643 tỷ đồng thu về 2341 tỷ đồng 

+ SCIC thoái vốn tại 67 doanh nghiệp với số vốn 1577 tỷ đồng, thu về 

4611 tỷ đồng 

Năm 2017 thoái được 9046 tỷ đồng, thu về 138.327 tỷ đồng trong đó: 
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+ Thoái vốn nhà nước tại 13 đơn vị theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg với 

giá trị 1417 tỷ đồng, thu về 2678 tỷ đồng, trong đó có 02 đơn vị thuộc kế hoạch 

thoái vốn 2018 

+ Thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài Quyết định 1232/QĐ-

TTg là 3451 tỷ đồng, thu về 109.988 tỷ đồng(bao gồm khoản thoái 3436 tỷ đồng 

thu về 109.965 tỳ đồng tại Sabeco). 

+ Thoái vốn 05 lĩnh vực nhạy cảm: thoái 410 tỷ đồng, thu về 614 tỷ đồng 

+ Thoái vốn tại các lĩnh vực khác ngoài kinh doanh chính: thoái 1863 tỷ 

đồng, thu về 3405 tỷ đồng 

+ SCIC thoái vốn tại 39 doanh nghiệp với số vốn 1903 tỷ đồng, thu về 

21.639 tỳ đồng (bao gồm 02 khoản thoái vốn của SCIC tại Công ty cổ phần sữa 

Vinamilk: thoái cuối năm 2016 là 742 tỷ đồng giá trị sổ sách, thu về 11.286,5 tỷ 

đồng, thoái năm 2017 là 247 tỷ đồng, thu về 8990 tỷ đồng) 

- Năm 2018 các doanh nghiệp đã thoái 3722 tỷ đồng, thu về 9140 tỷ đồng 

trong đó: 

+ Thoái vốn tại 18 đơn vị thuộc Quyết định 1232/QĐ- TTg với giá trị 

1308 tỷ đồng, thu về 2511 tỷ đồng trong đó 02 đơn vị thuộc kế hoạch thoái vốn 

2018 còn lại 16 đơn vị thuộc kế hoạch thoái vốn năm 2017 

+ Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện thoái vốn 2463 tỷ 

đồng, thu về 6629 tỷ đồng. 

3.2.2.3. Thực hiện giao, bán, giải thể, phá sản doanh nghiệp nhà nước 

Giao, bán, giải thể, phá sản các DNNN yếu kém nhằm giảm gánh nặng 

cho nền kinh tế, lành mạnh hóa tình hình tài chính khu vực DNNN.  

Đến nay đã thực hiện giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê 364 DNNN 

quy mô nhỏ, không cổ phần hóa được và Nhà nước không cần nắm giữ; giải thể, 

phá sản 301 doanh nghiệp yếu kém. 

Riêng trong giai đoạn 2011-2015, cả nước đã thực hiện sáp nhập, hợp 

nhất 48 doanh nghiệp, giải thể 17 doanh nghiệp, phá sản 8 doanh nghiệp, bán và 

giao 10 doanh nghiệp. Năm năm 2016, thực hiện giải thể 10 doanh nghiệp, phá 

sản 1 doanh nghiệp, bán 01 doanh nghiệp.  

Việc giải thể, phá sản DNNN thuộc diện bị giải thể, phá sản có nhiều khó 
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khăn. Một số DNNN trong tình trạng phải giải thể, phá sản nhưng không thực hiện 

được do khó khăn xử lý nợ, nợ tồn đọng lớn, nợ khó đòi, lỗ lũy kế kéo dài qua 

nhiều năm, việc thanh lý tài sản gắn liền với đất gặp nhiều vướng mắc,…  

Số lượng doanh nghiệp bị phá sản trong thực tế rất thấp so với số lượng 

doanh nghiệp thực chất phải bị phá sản. Nguyên nhân một phần do sự phức tạp 

của các quy định pháp luật, một phần do chủ sở hữu nhà nước và các bên có liên 

quan không muốn doanh nghiệp bị phá sản. Vẫn còn tình trạng doanh nghiệp 

trong tình trạng bị phá sản không những tiếp tục tồn tại mà còn được hỗ trợ tối 

đa dưới các hình thức bổ sung vốn, khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ... 

3.2.3. Thực hiện tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp nhà nước 

3.2.3.1. Về việc điều chỉnh khung khổ quản trị doanh nghiệp nhà nước  

Trong giai đoạn 2011-2015, Việt Nam đã ban hành hệ thống luật kinh 

doanh áp dụng chung cho mọi loại hình doanh nghiệp không phân biệt nguồn 

gốc sở hữu. Toàn bộ bộ DNNN đã chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần. Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật thương mại, Luật Phá 

sản, Bộ luật dân sự, Luật cạnh tranh, các luật thuế, Luật Bảo vệ môi trường, Luật 

Thanh tra, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, các văn bản luật chuyên ngành, chế độ 

kế toán, thống kê… cơ bản không tạo ra ngoại lệ hay ưu đãi cho DNNN, là tiền 

đề để áp đặt DNNN vào khung khổ quản trị theo thông lệ chung. 

Triển khai thực hiện quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước 

đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, cho đến nay Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 20 văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến khung khổ quản trị DNNN (xem chi tiết Phụ lục 2). 

Có thể thấy hiện nay pháp luật về quản trị DNNN chưa đầy đủ và hoàn 

thiện khi so sánh giữa kết quả thực hiện và yêu cầu của Luật Quản lý, sử dụng 

vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp 2014.  

Nhìn chung, mới ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý tài 

chính, cán bộ, lao động, tiền lương, chưa ban hành quy định hướng dẫn về cơ 

quan đại diện chủ sở hữu, kiểm soát viên, tổ chức quản lý DNNN. Điều lệ của 

hầu hết các tập đoàn, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành 

lập cũng chưa được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của thực tiễn đổi mới, tái cơ 
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cấu DNNN. 

Dưới góc độ pháp luật, thống văn bản dưới luật áp dụng riêng cho DNNN 

(tổ chức quản lý, tiền lương, tiền thưởng, giám sát, tài chính, mô hình tập đoàn 

kinh tế, tổng công ty nhà nước…) chưa có sự phân định rạch ròi giữa pháp luật 

chung và quy định riêng của chủ sở hữu nhà nước, tạo ra nhận thức chung của xã 

hội là tạo sân chơi riêng cho DNNN.  

Dưới góc độ của một DNNN cụ thể, hệ thống pháp luật hiện nay làm cho 

cấu trúc quản trị DNNN thiếu chặt chẽ và chưa có một khuôn khổ quản trị thống 

nhất với các nội dung được kết nối, bổ sung và phối hợp với nhau.  

3.2.3.2. Về chính sách sở hữu đối với từng doanh nghiệp nhà nước 

Để quản trị DNNN tốt là phải có chính sách sở hữu tại DNNN, trong đó, 

xác định và công bố rõ ràng mục tiêu và yêu cầu chủ sở hữu đối với DNNN, cơ 

chế, bộ máy và nguồn lực thực hiện cũng như giám sát, đánh giá việc thực hiện 

các mục tiêu đã đề ra, bao gồm cả việc xử lý khi không đạt mục tiêu hoặc yêu 

cầu của chủ sở hữu nhà nước.  

Ở Việt Nam trong nhiều năm trước đây, chính sách sở hữu thể hiện dưới 

nhiều hình thức. Chủ sở hữu phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của DNNN, 

trong đó quy định về chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh chính. Chủ 

sở hữu giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp thông qua việc phê duyệt chiến lược và 

các kế hoạch, nhất là kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm xác lập các chỉ tiêu 

tài chính và kinh tế cần thực hiện. Ngoài ra, chủ sở hữu sử dụng hệ thống văn 

bản chỉ đạo điều hành để giao các nhiệm vụ cụ thể khác nhau cho doanh nghiệp 

tùy theo trường hợp cụ thể.  

Thực tế giai đoạn tái cơ cấu 2011-2015 và từ năm 2016 đến nay cho thấy, 

chưa có đổi mới về nội dung này. Việc xác định nhiệm vụ hàng năm chủ yếu 

dưới hình thức phê duyệt kế hoạch đăng ký của doanh nghiệp, chưa thể hiện 

được trách nhiệm cũng như mong muốn và kỳ vọng của cơ quan chủ sở hữu đối 

với DNNN trực thuộc.  

Với cơ chế đó, chính sách chủ sở hữu tại DNNN là chưa rõ ràng, không 

đầy đủ và thiếu đồng bộ để tạo cơ sở hình thành một khung quản trị thống nhất. 

Nội dung của chính sách sở hữu (mục tiêu, yêu cầu, các chỉ tiêu giám sát, đánh 



 

 

95 

giá…) bị phân tách, chia nhỏ và thiếu gắn kết do được đặt ở nhiều hình thức văn 

bản. Mục tiêu trung và dài hạn của chủ sở hữu đối với từng DNNN hầu như chưa 

rõ, thiếu các chỉ tiêu định lượng.  

Nhiều nhiệm vụ giao cho DNNN không được điều chỉnh cho phù hợp với 

bối cảnh đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế thị trường, vượt quá khả năng của 

doanh nghiệp, đồng thời để lại nhiều hệ lụy ảnh hưởng toàn diện đến công tác 

quản trị DNNN: Làm cho bên trong DNNN có sự đan xen giữa mục tiêu lợi nhuận 

và phi lợi nhuận, mục tiêu chính trị xã hội với mục tiêu kinh tế, mục tiêu cạnh 

tranh với mục tiêu hỗ trợ, tạo động lực cho các doanh nghiệp khác, kể cả mục tiêu 

sử dụng DNNN làm công cụ để Nhà nước điều tiết kinh tế vĩ mô.  

Mục tiêu chưa hợp lý và chưa rõ ràng là nguyên nhân của vướng mắc về 

cách thức và biện pháp triển khai thực hiện, dẫn tới khó đánh giá kết quả trong 

thực tiễn. Đây là điểm bất cập cần khắc phục trong cơ chế quản trị DNNN trong 

thời gian tới. 

3.2.3.3. Về tổ chức bộ máy thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước 

• Về chủ trương và pháp luật, trong giai đoạn tái cơ cấu 2011-2015 và từ 

năm 2016 đến nay đã có nhiều đổi mới về nội dung này: 

Các nghị quyết, kết luận của Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, 

Bộ Chính trị đã nhiều lần yêu cầu tách chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước 

với chức năng quản lý nhà nước và hình thành bộ máy chuyên trách thực hiện 

quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.  

Nghị quyết số 05-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII tiếp tục 

khẳng định: "Sớm xoá bỏ chức năng đại diện sở hữu của các bộ, Uỷ ban nhân 

dân đối với vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp". 

Theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 

tháng 06 năm 2015 thì bộ, cơ quan ngang bộ không còn chức năng đại diện chủ 

sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp.  

Năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 

01/09/2016 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ 
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quan ngang Bộ, trong đó cũng không quy định chức năng đại diện chủ sở hữu 

vốn của nhà nước tại doanh nghiệp của các bộ, cơ quan ngang bộ.  

 Việc thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước dối với 

doanh nghiệp nhà nước với trọng tâm thành lập một cơ quan chuyên trách làm 

đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và cổ phần, vốn góp của Nhà 

nước tại doanh nghiệp và Kết luận số 40-TB/TW ngày 14/9/2017 của Bộ chính 

trị về Đề án “ Thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với 

doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp”. Do vậy Chính phủ 

đã thành lập Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo Nghị quyết số 

09/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ. Hiện này, sau khi có Nghị định chức 

năng nhiệm vụ của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chính thức 

đi vào hoạt động ngày 30/9/2018.  

Uỷ ban quàn lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đi vào hoạt động nhưng 

cũng đứng trước nhiều khó khan, thách thức trong việc thực hiện quyền đại diện 

chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp. Đầu tiên là việc kiện toàn đội ngũ có kinh 

nghiệm thực tiễn, phẩm chất đạo đức đủ năng lực thực hiện ngay trách nhiệm 

của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, tiếp nhận 9/12 doanh nghiệp thua lỗ 

của ngành công thương phải xử lý dứt điểm trước năm 2020. 4/9 tập đoàn, tổng 

công ty thua lỗ theo Nghị quyết 12 phải xử lý trước 2020, địa vị pháp lý của Ủy 

ban hiện nay là cơ quan thuộc Chính phủ chưa phải là cơ quan ngang Bộ, chưa 

được giao quản lý nguồn vốn từ cổ phần hóa và thoái vốn DNNN, lợi nhuận để 

lại để có nguồn lực thực hiện mục tiêu đến 2030” Củng cố, phát triển một số tập 

đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh 

tranh khu vực và quốc tế trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh 

tế”. Lương và thu nhập của Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty phải gắn với 

hiệu quả hoạt động để tạo động lực, cơ chế người đại diện vốn nhà nước cán bộ 

công chức không được đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, quy định 

này khiến Ủy ban khó tinh gọn được bộ máy, không đi sâu vào thực chất các 

hoạt động tại các tập đoàn, tổng công ty.. 

3.2.3.4. Về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp về tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 
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Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 11 năm vừa qua SCIC đã 

tiến hành cổ phần hóa thành công tại hơn 30 doanh nghiệp, thoái vốn thành công 

tại gần 1000 doanh nghiệp.  

Lũy kế đến nay, SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước 

tại hơn 1.000 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn nhà nước tiếp nhận hơn 9.900 tỷ 

đồng (theo giá thị trường là 15.000 tỷ đồng), tương đương gần 1% tổng số vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp, trong đó hơn 80% là doanh nghiệp nhỏ hoạt động kém hiệu 

quả; số doanh nghiệp thuộc diện kiểm soát đặc biệt, thua lỗ chiếm gần 7%.  

Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và SCIC gặp nhiều khó khăn trong việc 

thống nhất danh sách doanh nghiệp chuyển giao. Số lượng doanh nghiệp và giá trị 

vốn nhà nước chuyển giao về SCIC giảm dần qua các năm. Nếu như trong 2 năm 

2006 - 2007, số lượng chuyển giao về SCIC đạt 844 doanh nghiệp thì từ năm 2009 

đến 2016 con số này chỉ dao động từ 12 đến 22 doanh nghiệp.  

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 2453a/VPCP-

ĐMDN ngày 07/4/2016 và Công văn số 6599/VPCP-ĐMDN ngày 10/8/16, SCIC 

đã thống nhất với các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh danh sách 61 doanh nghiệp sẽ 

chuyển giao về SICI. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo các Bộ, UBND tỉnh thực 

hiện chuyển giao số doanh nghiệp nêu trên về SCIC trước Quý I/2017, tuy nhiên 

đến nay việc chuyển giao vẫn chưa thực hiện. 

 

Hình 3.2: Số lượng doanh nghiệp và giá trị vốn nhà nước  

chuyển về SCIC 

Theo báo cáo của SCIC, vẫn còn tới 173 doanh nghiệp thuộc diện chuyển 

giao nhưng SCIC và các Bộ,UBND tỉnh chưa thống nhất, trong đó Bộ Công 
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thương có 08 doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải có 05 doanh nghiệp, Bộ 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn có 05 doanh nghiệp, Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch có 10 doanh nghiệp, Bộ Y tế có 04 doanh nghiệp; các địa phương 

phía Bắc có 15 doanh nghiệp (chưa tính các doanh nghiệp của Hà Nội), miền 

Trung có 59 doanh nghiệp, miền Nam có 67 doanh nghiệp.  

Những vướng mắc và khó khăn chủ yếu bao gồm: 

❖ Về tổ chức thực hiện: 

- Theo quy định, việc chuyển giao diễn ra sau khi kết thúc quá trình sắp 

xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa 

hoàn thành việc sắp xếp, chuyển đổi sở hữu theo phương án đã được phê duyệt 

giai đoạn 2011-2015 nên chưa thể tiến hành chuyển giao.  

- Nhiều doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao theo Nghị định 

số 151/2013/NĐ-CP, nhưng Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục quản lý doanh 

nghiệp theo các văn bản chỉ đạo điều hành của cấp có thẩm quyền. 

- Một số địa phương giữ quan điểm không chuyển về SCIC các doanh 

nghiệp “phục vụ cho sự phát triển của địa phương”, kể cả doanh nghiệp không 

cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích.  

- Việc thống nhất về số liệu trong hồ sơ tài liệu doanh nghiệp chuyển giao 

là vấn đề phức tạp và thường kéo dài. Nhiều hồ sơ tài liệu của doanh nghiệp chưa 

đầy đủ theo quy định, dẫn tới chưa thống nhất về số liệu của hồ sơ doanh nghiệp. 

- Một số doanh nghiệp có tình hình tài chính không lành mạnh, kinh 

doanh gặp khó khăn, nhưng cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa xử lý dứt điểm các 

tồn tại, không xác định được nguyên nhân, chậm xử lý trách nhiệm của tập thể, 

cá nhân có liên quan,nên không tiến hành được việc chuyển giao. 

- Một số cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa thực tích cực trong chỉ đạo 

người đại diện và các cơ quan liên quan phối hợp với SCIC và doanh nghiệp để 

hoàn thành việc chuyển giao theo đúng thời hạn quy định. Việc xử lý các tồn tại 

về tài chính của doanh nghiệp, xác định lại giá trị phần vốn nhà nước, thẩm định 

hồ sơ doanh nghiệp còn chậm hoặc chưa thực hiện. 

- Trong một số trường hợp, SCIC không thể tham gia hoặc không được 

tạo điều kiện để tham gia phối hợp một cách chặt chẽ và đầy đủ trong giai đoạn 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=151/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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trước chuyển đổi, nên thiếu thông tin để trao đổi, thống nhất việc chuyển giao 

sau khi kết thúc sắp xếp, chuyển đổi. 

❖ Về vận dụng quy định pháp luật: 

Một số quy định về tiêu chí xác định đối tượng chuyển giao chưa rõ ràng 

nên khó thống nhất về đối tượng chuyển giao. Cụ thể là: 

❖ Nghị định số 151/2013/NĐ-CP quy định công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên độc lập là đối tượng chuyển giao, trong khi đó, Thông tư 118/2014/TT-

BTC quy định sau khi cổ phần hóa mới thực hiện chuyển giao về SCIC. 

❖ Việc phân biệt doanh nghiệp độc lập và doanh nghiệp là công ty mẹ 

của tổng công ty, công ty mẹ của nhóm công ty để làm căn cứ xác định đối 

tượng chuyển giao ngày càng tỏ ra không còn phù hợp với bối cảnh đẩy nhanh 

tiến độ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Một số địa phương thành lập tổng 

công ty, nhóm công ty mẹ - công ty con để tránh việc phải chuyển giao về SCIC.  

Quy định về trình tự, thủ tục chuyển giao doanh nghiệp còn một số điểm 

chưa rõ hoặc không còn phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu khu vực 

DNNN trong giai đoạn mới. Cụ thể là:  

❖ Thông tư 118/2014/TT-BTCchưa quy định rõ thời điểm bắt buộc phải 

chuyển giao, thay vào đó là quy định về thời điểm phối hợp để triển khai việc 

chuyển giao. Nếu không có nỗ lực phối hợp của cả hai phía thì khó có thể hoàn 

thiện công việc cần thiết để thực hiện chuyển giao. 

❖ Quy định về thời hạn chuyển giao phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

chưa thống nhất giữa các văn bản pháp luật liên quan. Nghị định số 59/2011/NĐ-

CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 

thành công ty cổ phần và Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 01/6/2015 của Chính phủ xác 

định thời hạn quyết toán vốn lần 2 là 60 ngày kể từ ngày công ty chính thức chuyển 

thành công ty cổ phần; trong khi đó, Nghị định 151/2013/NĐ-CP quy định các Bộ, 

UBND chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp ngay 

sau khi các doanh nghiệp này hoàn thành cổ phần hóa. Do đó, nếu bộ, ngành, địa 

phương chậm hoặc cố ý chậm chờ phê duyệt quyết toán vốn nhà nước thì chưa thể 

chuyển giao doanh nghiệp về SCIC. 
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❖ Một số địa phương có liên quan cho rằng các doanh nghiệp đang tập 

trung quá trình sắp xếp lại (cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước) nên chưa thể 

chuyển giao doanh nghiệp về SCIC. 

Quy định về chế tài xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chưa 

rõ, nên không tạo được áp lực để thực hiện quyết liệt như chỉ đạo của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ.  

Nguyên nhân chủ yếu của những khó khăn, vướng mắc nói trên là do nhận 

thức chưa đầy đủ các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tách 

bạch chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý hành chính 

nhà nước nói chung, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ các 

Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về SCIC nói riêng.  

3.2.3.5. Giám sát doanh nghiệp nhà nước   

Theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động của DNNN là một nội dung cơ 

bản và đặc biệt quan trọng trong khung quản trị DNNN. Do DNNN có ảnh 

hưởng nhiều mặt tới các doanh nghiệp khác và toàn bộ nền kinh tế, thông lệ 

quản trị DNNN yêu cầu phải đặt DNNN trong sự giám sát (và đánh giá) của các 

bên có lợi ích liên quan, cơ bản bao gồm: i) Giám sát của thị trường, công luận 

và toàn xã hội đối với hoạt động của DNNN nói chung, hoạt động quản lý của 

chủ sở hữu nhà nước DNNN nói riêng (còn gọi là giám sát bên ngoài), và ii) 

Giám sát của chủ sở hữu đối với DNNN trong thực hiện mục tiêu và bảo đảm lợi 

ích của chủ sở hữu (còn gọi là giám sát bên trong).  

* Trong thời gian qua, nhiều biện pháp giám sát bên trong đã được thực hiện:  

Nghị định số 87/2015/NĐ-CP quy định, giám sát tài chính là việc theo 

dõi, kiểm tra, thanh tra, đánh giá các vấn đề về tài chính, chấp hành chính sách 

pháp luật về tài chính của doanh nghiệp nói chung và DNNN có vốn đầu tư nhà 

nước nói riêng. Trong đó chủ sở hữu thông qua các hình thức, phương thức và 

các chỉ tiêu giám sát để thực hiện việc giám sát tài chính của mình đối với các 

hoạt động của doanh nghiệp, nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động và phát hiện 

những rủi ro để cảnh báo cho công tác quản lý điều hành.  

Quy trình và phương thức giám sát tài chính đã chặt chẽ hơn, chuyển từ 

quan điểm giám sát việc bảo toàn phát triển vốn nhà nước đầu tư tại doanh 

nghiệp sang giám sát tình hình tài chính của doanh nghiệp [80].  
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Trên bình diện toàn bộ nền kinh tế, việc giám sát tình hình tái cơ cấu, sắp 

xếp, đổi mới DNNN đã được quan tâm hơn nhiều so với trước đây. Kể từ năm 

2015, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã có báo cáo và công bố 

công khai báo cáo tình hình tái cơ cấu DNNN hằng tháng, quý và năm, trong đó, 

nêu rõ các hoạt động đã thực hiện, hoạt động chưa thực hiện theo kế hoạch của 

từng bộ, ngành, địa phương; cập nhật thường xuyên tình hinh cổ phần hóa, thoái 

vốn nhà nước, danh mục doanh nghiệp chuẩn bị IPO.v.v. Mọi tổ chức, cá nhân 

có thể dễ dàng tiếp cận các tài liệu chính thức này trên Website của Chính phủ 

http://doimoidoanhnghiep.chinhphu.vn. 

* Tuy vậy, công tác giám sát DNNN và giám sát việc quản lý, sử dụng vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp còn nhiều bất cập 

Trước hết, nhìn từ góc độ tổng thể nền kinh tế, việc phân tán chủ thể quản 

lý và giám sát DNNN dẫn tới thiếu một cơ sở dữ liệu thông tin cập nhật và đầy 

đủ về thực tiễn quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh 

doanh. Cho đến nay, rất khó để nhanh chóng biết được chính xác hiệu quả, giá trị 

sổ sánh, giá trị trường của khu vực doanh nghiệp nhà nước nói chung và từng 

doanh nghiệp nói riêng cũng như dòng vốn chủ sở hữu nhà nước đang vận hành 

trong nền kinh tế. Điều này cũng là rào cản để công chúng và thị trường có thể 

tham gia giám sát và đánh giá mức độ hiệu lực và hiệu quả đối với sử dụng vốn 

và tài sản công tại doanh nghiệp.  

Công cụ giám sát chủ yếu là các báo cáo hành chính được gửi định kỳ 

theo quy định (và thường là chậm trễ) mà chưa có một hệ thống thông tin tài 

chính trực tuyến kết nối cơ quan đại diện chủ sở hữu với từng doanh nghiệp. Với 

cách thức giám sát này, cơ quan đại diện chủ sở hữu không thể nắm bắt chính 

xác và kịp thời tình hình quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp để có 

thể đưa ra các quyết định quản lý kịp thời và phù hợp; càng không thể thực hiện 

được một trong những nội dung quan trọng nhất của hoạt động giám sát là cảnh 

báo rủi ro cho doanh nghiệp.  

Về thể chế, hoạt giám sát được đề cập trong nhiều văn bản khác nhau và hầu 

hết nội dung giám sát hiện nay chủ yếu phục vụ cho công tác giám sát sau, chưa thể 

hiện nội dung trong phương thức giám sát trước và giám sát trong. 
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Bản thân việc giám sát sau chỉ mới được thực hiện sau khi tổ chức thực 

hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và triển khai các dự 

án đầu tư của doanh nghiệp thông qua kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động 

của doanh nghiệp qua một số chỉ tiêu tài chính phản ánh việc bảo toàn và phát 

triển vốn. 

3.2.3.6. Công bố thông tin và minh bạch hóa hoạt động của doanh 

nghiệp nhà nước 

Sau khi có các Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg, Nghị định số 

81/2015/NĐ-CP và việc báo cáo hằng năm trình Quốc hội về tình hình quản lý, 

sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (từ năm 

2011 đến nay), có thể nói thông tin về doanh nghiệp nhà nước đã trở nên minh 

bạch hơn. Đối với nhiều người quan tâm đến tiến độ, lộ trình sắp xếp, tái cơ cấu 

khu vực DNNN trên bình diện tổng thể nền kinh tế, có thể dễ dàng tiếp cận với 

các thông tin cập nhật trên trên các trang thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài 

chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư… 

Tuy nhiên, đối với từng DNNN, tình trạng doanh nghiệp không công bố 

hoặc chậm công bố thông tin vẫn còn phổ biến. Thực tế này có nhiều nguyên nhân: 

Thứ nhất, cơ chế hiện hành chưa tạo đủ áp lực để doanh nghiệp phải công 

bố thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật. Chế tài xử lý vi phạm không được 

thực hiện. Chưa đạt mục đích của công bố thông tin. 

Một số báo cáo (như báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo 

nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội, báo cáo thực trạng quản trị doanh 

nghiệp, báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp, v.v.) được xây 

dựng nhưng chỉ để nộp cơ quan chủ quản và Bộ Kế hoạch đầu tư với mục đích 

đăng tải thông tin. Doanh nghiệp thấy không cần thiết phải báo cáo hoặc có báo 

cáo nhưng nội dung đơn giản, mang tính hình thức, đối phó.  

Bản thân Nghị định 81/2015/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể hóa sự tham 

gia của thị trường và các bên có lợi ích liên quan vào việc giám sát, đánh giá chất 

lượng của các báo cáo phải công bố. Vì vậy, chế độ báo cáo và công bố thông tin 

hiện nay của doanh nghiệp nhà nước thực chất mới chỉ phục vụ công tác giám sát 

nội bộ, giám sát bên trong của cơ quan chủ sở hữu nhà nước. 
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Thứ hai, việc phải xây dựng nhiều báo cáo làm cho cho doanh nghiệp mất 

nhiều thời gian, công sức và chi phí, dẫn tới "ngại" thực hiện và công bố. 

Thứ ba, bên cạnh nhiều doanh nghiệp nhà nước hoạt động có hiệu quả, 

còn không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, không hoàn 

thành nhiệm vụ được giao, số liệu kế toán, tài chính không phản ánh đúng tình 

hình thực tế, thiếu minh bạch, nên có tâm lý trì hoãn việc công bố thông tin.     

Thứ tư, xử lý vi phạm không được thực hiện. Đến nay, chưa ghi nhận 

trường hợp xử lý vi phạm nào mặc dù hầu hết các doanh nghiệp nộp báo cáo 

chậm, số lượng doanh nghiệp đã công bố thông tin còn thấp so với yêu cầu.  

Tóm lại, công bố thông tin và minh bạch hóa hoạt động vẫn là điểm yếu 

kém trong nhiều năm của khung quản trị DNNN. Các văn bản pháp luật về công 

bố thông tin của DNNN là giải pháp tích cực để giải quyết vấn đề này, nhưng 

vẫn chưa thể hiện được yêu cầu tăng cường giám sát của xã hội và công luận về 

hoạt động quản lý của chính các cơ quan chủ sở hữu nhà nước. Vì vậy, đến nay 

vẫn khó tiếp cận được một cách kịp thời với các thông tin cần thiết, cập nhật, tin 

cậy và có tính hệ thống về từng tập đoàn, tổng công ty và DNNN cụ thể.  

3.2.3.7. Về cơ chế quản lý, điều hành và tái cấu trúc nội bộ trong các 

doanh nghiệp nhà nước 

Việc chuyển toàn bộ DNNN thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên hoạt động theo Luật Doanh nghiêp tác động tích cực nhất định đến quản lý, 

điều hành DNNN. Các quy định ban hành trong thời gian qua đã xác định rõ 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của những người quản lý doanh nghiệp nhà 

nước. Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý cán bộ, lao động và tiền lương 

trong DNNN tương đối đầy đủ và đồng bộ. 

Nhiều doanh nghiệp đã triển khai quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng 

chuẩn. Bên cạnh Điều lệ công ty và Quy chế quản lý tài chính do các cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt, các công ty đều ban hành quy chế quản lý nội bộ làm cơ sở 

pháp lý cho tổ chức quản lý các mặt hoạt động của doanh nghiệp. 

• Tuy vậy, nhìn chung cách thức quản lý, điều hạn nội bộ của nhiều 

DNNN đang là một khâu yếu và đổi mới chậm. Thiếu công cụ quản trị doanh 

nghiệp hiện đại dẫn đến chậm hoặc không phát hiện được các vấn đề phát sinh 

và những thất thoát, tiêu cực trong kinh doanh: 
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Hiệu lực, hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, ban kiểm soát, kiểm soát 

viên của doanh nghiệp nhà nước còn thấp, có nơi bị vô hiệu. 

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các chức danh lãnh đạo doanh 

nghiệp chưa rõ ràng; thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực. 

Tình hình tài chính, quản trị của doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh 

doanh thiếu công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, nhất là trong mua 

sắm, đầu tư, chi tiêu, công tác cán bộ, giao dịch với người có liên quan. Việc 

thực hiện công bố thông tin còn mang tính hình thức và trách nhiệm giải trình 

của doanh nghiệp nhà nước còn thấp. 

Tổ chức quản lý điều hành sản xuất kinh doanh đổi mới chậm, chưa theo 

kịp với sự phát triển của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường; năng lực dự báo 

còn nhiều hạn chế; việc xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch đầu tư, phát 

triển sản xuất kinh doanh có nơi không phù hợp với khả năng huy động vốn và 

nguồn vốn tự có, với khả năng quản lý của doanh nghiệp. Công tác quản lý đầu 

tư, quản lý tài chính, quản lý rủi ro, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, thất 

thoát còn lỏng lẻo; chi phí sản xuất kinh doanh còn lớn. Một số doanh nghiệp 

nhà nước chưa quan tâm đầy đủ đến việc tuân thủ chế độ quản lý tài chính, báo 

cáo tài chính; cập nhật, minh bạch và thông tin kịp thời, đầy đủ theo quy định 

đối với hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

Quản trị lao động trong nội bộ doanh nghiệp còn yếu. Tiền lương chưa 

theo vị trí công việc, nhìn chung còn bình quân, trả cho lao động có trình độ thấp 

cao hơn so với thị trường, ngược lại trả cho lao động kỹ thuật cao thấp hơn so 

với thị trường, dẫn đến tình trạng chuyển dịch lao động. 

Trình độ quản lý, năng lực lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp của cán bộ quản 

lý doanh nghiệp nhà nước còn nhiều hạn chế; mức độ chuyên nghiệp của đội ngũ 

cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước còn thấp so với yêu cầu nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh, bình đẳng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Có tình trạng một số cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước vì ngại ảnh 

hưởng đến quyền và lợi ích cá nhân đã làm chậm tiến trình cổ phần hóa và thoái 

vốn ngoài ngành tại doanh nghiệp nhà nước. 

Một bộ phận không nhỏ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước yếu kém 

về năng lực quản lý, điều hành, sa sút về tinh thần trách nhiệm, suy thoái về 
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phẩm chất đạo đức, cố ý làm trái, vi phạm các quy định pháp luật, lợi dụng 

nhiệm vụ được giao để mưu lợi ích riêng cho bản thân và gia đình, họ hàng, 

tham nhũng và gây thất thoát lớn, thua lỗ lớn cho một số doanh nghiệp nhà nước, 

ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước và niềm tin vào khu vực doanh 

nghiệp nhà nước. Một số doanh nghiệp vi phạm các quy định của Nhà nước về 

quản lý vốn đầu tư, làm thất thoát tài sản của Nhà nước nhưng chậm được phát 

hiện và tích cực, chủ động ngăn chặn. Hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và 

doanh nghiệp có vốn nhà nước đang là một trong những lĩnh vực được quan tâm 

hàng đầu trong phòng, chống tham nhũng. 

Quy trình tuyển chọn và bố trí cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước 

chưa phù hợp với sự hoạt động của doanh nghiệp theo cơ chế thị trường và thông 

lệ quốc tế; còn nặng về quy trình tuyển chọn có tính hành chính. Trong nhiều 

trường hợp thực hiện “đúng quy trình” nhưng không đúng thực chất; “quy trình” 

nhiều trường hợp trở thành bình phong cho những sai phạm, vụ lợi, khuất tất 

trong lựa chọn, bố trí cán bộ. 

Tư duy quản lý hành chính và quan hệ thân hữu (kể cả quan hệ lợi ích và 

không loại trừ các yếu tố tiêu cực, chạy chức, chạy quyền) vẫn lẩn khuất và chi phối 

không nhỏ trong việc tuyển chọn, bố trí cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước. 

Chế độ đãi ngộ và xử lý trách nhiệm đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp 

nhà nước cơ bản vẫn theo nguyên tắc như đối với viên chức nhà nước, chưa có cơ 

chế để thu hút nhân lực chất lượng cao, không tạo được động lực gắn với trách 

nhiệm, phù hợp với sự vận hành của doanh nghiệp theo cơ chế thị trường. Trên 

thực tế, lương cấp bậc nhỏ hơn nhiều so với các “phụ thu” (kể cả những khoản thu 

bất chính).   

Chưa có cơ chế thải hồi cán bộ yếu kém, thu hút cán bộ giỏi đáp ứng 

yêu cầu quản trị kinh doanh trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế 

quốc tế. Cơ chế tuyển chọn và bố trí cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước 

theo hướng thi tuyển và cạnh tranh, công khai, minh bạch vào các chức danh 

quản lý của doanh nghiệp nhà nước về cơ bản chưa được thực hiện. Việc ký 

hợp đồng với tổng giám đốc chuyên nghiệp mới được thí điểm, nhưng thực 

hiện không thành công. 
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3.2.3.8. Về việc thiết chặt kỷ luật tài chính, kỷ luật ngân sách đối với 

doanh nghiệp nhà nước  

Pháp luật Việt Nam đã quy định rất chặt chẽ về ngân sách và tài chính đối 

với DNNN, trước hết là Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất 

kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Ngân sách nhà nước và hệ thống văn bản 

hướng dẫn về tài chính doanh nghiệp. 

Nghị quyết 24 của Quốc hội và Nghị quyết số 27 của Chính phủ năm 

2016 đều xác định xử lý dứt điểm các DNNN thua lỗ, các dự án đầu tư của 

DNNN không hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường; xem xét, thực hiện 

phá sản DNNN theo quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp; các bộ, 

ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, 

tổng công ty nhà nước rà soát, tập hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền trước 

tháng 6 năm 2017 về các dự án thua lỗ kéo dài, không có khả năng phục hồi; 

thực hiện xử lý theo thẩm quyền, kể cả giải pháp phá sản và hoàn thành xử lý 

trước tháng 6 năm 2018. 

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều trường hợp chưa 

tuân thủ nguyên tắc ràng buộc ngân sách và kỷ luật tài chính đối với DNNN. 

Một hình thức vi phạm kỷ luật đầu tư, mua sắm được quan tâm trong 

nhiều năm qua là tình trạng không chấp hành một cách nghiêm ngặt các quy định 

về hạn mức huy động vốn, dẫn tới nợ phải trả cao gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu, 

mất an toàn tài chính, nguy cơ đổ vỡ cao.  

Về chi tiêu, đầu tư, mua sắm tài sản, nhiều nghiên cứu, báo cáo chính thức 

của các cơ quan nhà nước đã chỉ ra sự lãng phí, thất thoát nguồn lực của DNNN 

còn lớn. Tuy nhiên, việc xử lý các hành vi này không kịp thời, để xảy ra hậu quả 

nghiêm trọng.  

Việc ưu tiên DNNN về thuế đã giảm mạnh so với trước đây, nhưng vẫn 

tồn tại trong thực tế dưới các hình thức như ưu đãi thuế cho DNNN gặp khó 

khăn, điều chỉnh chính sách thuế theo hướng có lợi cho một số DNNN đặc thù, 

xử lý không nghiêm hoặc không kịp thời đối với sai phạm về thuế của DNNN… 

Trên thực tế, doanh nghiệp nhà nước chưa thực sự bình đẳng cạnh tranh 

và tiếp cận các điều kiện phát triển trên thị trường. So với kinh tế tư nhân, doanh 
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nghiệp nhà nước vẫn nhận được từ Nhà nước nhiều ưu đãi, bao cấp, đặc quyền, 

đặc lợi, như: tiếp cận đất đai làm mặt bằng sản xuất kinh doanh với giá rẻ; thực 

chất Nhà nước chưa thực hiện đầu tư vốn mà doanh nghiệp nhà nước vẫn được 

Nhà nước giao vốn dưới nhiều hình thức; ưu tiên trong tiếp cận các khoản vay 

với lãi suất thấp; được hỗ trợ khi gặp khó khăn, xem xét miễn, giảm, hoãn, xóa 

thuế; được bảo lãnh vay, hoặc nhiều trường hợp khi không trả được nợ thì Nhà 

nước đứng ra chịu trách nhiệm trả. 

Phản ánh từ thực tế cho thấy doanh nghiệp tư nhân rất khó khởi sự kinh 

doanh trong các ngành kinh doanh có điều kiện mà DNNN đang giữ độc quyền, 

thống lĩnh hoặc chi phối trên thực tế điện lực, viễn thông, xăng dầu, hóa chất, 

khai thác tài sản thuộc sở hữu toàn dân (khoáng sản, tài nguyên), tài chính, tín 

dụng, cung cấp sản phẩm dịch vụ công thiết yếu…  

Về nguyên tắc, điều kiện kinh doanh trong các ngành nghề ngành kinh 

doanh có điều kiện áp dụng cho mọi doanh nghiệp, nhưng có ý kiến phản ánh 

rằng, dường như các điều kiện kinh doanh chỉ phù hợp và chỉ có các DNNN quy 

mô lớn mới đáp ứng được, không phù hợp với doanh nghiệp tư nhân mới thành 

lập, đặc biệt các điều kiện về quy mô, kinh nghiệm, cơ sở vật chất,v.v. 

3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP 

NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2020  

3.3.1. Những kết quả đạt được  

- Về xác định vai trò của DNNN 

Trong giai đoạn 2011-2020, Việt Nam đã có quan điểm mới so với giai 

đoạn trước đây về vai trò của khu vực DNNN theo hướng phù hợp hơn với 

thông lệ kinh tế thị trường. Trước đó, Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX yêu 

cầu DNNN phải chiếm thị phần đủ lớn đối với các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu 

và chi phối được những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Đến giai 

đoạn 2011-2020, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII không còn quan điểm 

DNNN phải chiếm thị phần chi phối với các sản phẩm chủ yếu. Doanh nghiệp 

nhà nước là công cụ quan trọng để đảm bảo thực hiện hiệu quả các chính sách 

ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đối phó những biến động thị trường, tạo 

nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, đóng góp quan trọng trong xây dựng 
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và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chính sách an sinh xã hội. 

Các doanh nghiệp nhà nước, có vốn góp nhà nước, ngoài việc thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính đã thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản 

phẩm, dịch vụ công ích phục vụ nhu cầu thiết yếu cho đồng bào vùng sâu 

vùng xa, biên giới, hải đảo như dịch vụ viễn thông, đầu tư kết cấu hạ tầng, vệ 

sinh môi trường, cấp nước, thủy lợi, điện lực. 

- Về thoái vốn và cổ phần hóa DNNN 

Một là, việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ 

phần làm thay đổi cấu trúc và cách thức quản trị doanh nghiệp, tạo điều kiện để 

doanh nghiệp cổ phần hóa, từng bước áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh 

nghiệp hiện đại theo thông lệ kinh tế thị trường; giảm thiểu sự can thiêp bất hợp 

lý của cơ quan hành chính nhà nước; làm rõ hơn mối quan hệ giữa doanh nghiệp 

với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước thông qua cơ chế thực hiện quyền cổ 

đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp; nâng cao thực chất quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm của doanh nghiệp.  

 Việc cổ phần hóa cùng với các biện pháp sắp xếp khác3 làm giảm số lượng 

doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, từ 5.655 doanh nghiệp (năm 2001), 1.060 

doanh nghiệp (năm 2011) giảm xuống còn 526 doanh nghiệp (đến năm 2018)4. 

Mô hình quản trị công ty được tổ chức chặt chẽ hơn với nhiều hệ thống 

quy định, nguyên tắc, quy chế, nhằm bảo đảm vận hành hoạt động doanh nghiệp 

có hiệu quả cũng như thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực thông qua kiểm tra, 

giám sát của các cổ đông trong và ngoài doanh nghiệp, nhờ đó hạn chế được việc 

lạm quyền của người điều hành doanh nghiệp. Mô hình quản trị mới của doanh 

 
3 Xét riêng trong giai đoạn 2011-2015, bên cạnh số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa, cả nước đã thực hiện sáp 

nhập, hợp nhất 48 doanh nghiệp, giải thể 17 doanh nghiệp, phá sản 8 doanh nghiệp, bán 10 doanh nghiệp, chuyển 

thành công ty TNHH nhiều thành viên 8 doanh nghiệp. 
4 Số liệu được tổng hợp từ Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN năm 2012 và các Báo cáo Chính 

phủ trình Quốc hội hàng năm (Báo cáo số 336/BC-CP ngày 16/11/2012; số 490/BC-CP ngày 25/11/2013; số 

512/BC-CP ngày 25/11/2014; số 620/BC-CP ngày 11/11/2015; số 428/BC-CP ngày 17/10/2016; số 441/BC-

CP ngày 16/10/2017 và số 480/BC-CP ngày 12/10/2018) và chỉ tính số doanh nghiệp do các Bộ, UBND cấp 

tỉnh trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu. Theo đó, năm 2011 còn 1060 doanh nghiệp (452 doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, công ích, 608 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh), đến năm 2013 

còn 846 doanh nghiệp, đến năm 2014 là 796 doanh nghiệp, năm 2015 là 781 doanh nghiệp, đến năm 2016 là 

652 doanh nghiệp, đến năm 2017 là 583 doanh nghiệp và đến năm 2018 còn 526 doanh nghiệp (bao gồm: 07 

tập đoàn kinh tế, 58 tổng công ty nhà nước, 18 Công ty mẹ - con, 443 doanh nghiệp độc lập). 



 

 

109 

nghiệp cũng bảo đảm tính dân chủ, quyền lợi của các cổ đông, nhất là các cổ 

đông nhỏ là người lao động trong công ty thông qua hệ thống quy định rất chặt 

chẽ. Phương thức quản trị doanh nghiệp thay đổi sau cổ phần hóa đã tạo ra động 

lực để phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; nâng cao tính công 

khai, minh bạch của doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp cổ phần hóa 

niêm yết trên thị trường chứng khoán. 

Sau cổ phần hóa, về tổng thể, các nhà đầu tư và cổ đông đã được đảm bảo 

tham gia quản trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Nhiều DNNN cổ 

phần hóa chủ động tìm kiếm và đã thành công trong việc thu hút cổ đông chiến 

lược trong và ngoài nước đầu tư vào doanh nghiệp. Cổ đông chiến lược không 

chỉ tham gia về tài chính mà còn về quản trị doanh nghiệp, kinh nghiệm chuyên 

môn, phát triển thị trường, điển hình là trường hợp của Petrolimex, Vietnam 

Airlines, Vietinbank... 

Lợi ích của chủ sở hữu nhà nước ngày càng được đảm bảo trong và sau cổ 

phần hóa DNNN. Nguồn vốn thu được sau khi cổ phần hóa DNNN chuyển về 

Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và được quản lý, sử dụng theo 

quy định của pháp luật5. 

Chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa được 

quan tâm thực hiện. Hầu hết người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa 

được tiếp tục làm việc, đào tạo lại để nâng cao trình độ. Lao động dôi dư ở các 

doanh nghiệp cổ phần hóa được hưởng chính sách trợ cấp, hỗ trợ đào tạo để bố 

trí việc làm mới tại doanh nghiệp hoặc tự thu xếp công việc mới.. 

Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong doanh nghiệp đã thể hiện vai 

trò quan trọng trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật 

về cổ phần hóa DNNN; chuyển đổi phương thức hoạt động phù hợp hơn với mô 

hình tổ chức của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, bảo đảm thực hiện theo quy định 

của pháp luật, không can thiệp vào quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp. 
 

5 Theo số liệu của Bộ Tài chính về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, giai đoạn 2011-2016 thu 

từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước khoảng 43.108 tỷ đồng, thu lợi nhuận, cổ tức của phần vốn nhà nước 

khoảng 39.552 tỷ đồng; chi hỗ trợ giải quyết lao động dôi dư khoảng 148 tỷ đồng, nộp vào ngân sách nhà 

nước theo Nghị quyết của Quốc hội là 57.665 tỷ đồng, nộp tiền thu từ bán vốn nhà nước vào ngân sách nhà 

nước theo Nghị quyết số 99/2015/QH13 là 30.000 tỷ đồng, chi đầu tư bổ sung vốn để duy trì hoặc tăng tỷ lệ 

phần vốn nhà nước đang tham gia tại các doanh nghiệp khác khoảng 29.610 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2019, 

tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn sau khi trừ đi các khoản chi phí và các khoản để lại doanh nghiệp là 

177244 tỷ đồng. 
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Hai là, về cơ bản, cổ phần hóa đã đạt mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

Tình hình tài chính của phần lớn doanh nghiệp cổ phần hóa tốt hơn so với 

trước cổ phần hóa, góp phần khẳng định cổ phần hóa là giải pháp quan trọng để 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của DNNN6.  

Kết quả hoạt động của đa số doanh nghiệp tốt hơn so với trước cổ phần 

hoá, nộp ngân sách nhà nước tăng, kinh doanh ổn định, quy mô vốn chủ sở hữu 

ngày càng tăng, tài chính lành mạnh hơn. Tổng hợp kết quả hoạt động của 350 

doanh nghiệp sau cổ phần hóa năm 2015 cho thấy so với năm trước khi cổ phần 

hóa, bình quân lợi nhuận trước thuế tăng 49%, nộp ngân sách tăng 27%, tổng 

tài sản tăng 39%, doanh thu tăng 29%, thu nhập bình quân của người lao động 

tăng 33%. 

Ba là, thể chế và quy định pháp luật về cổ phần hóa DNNN được sửa đổi, bổ 

sung kịp thời với yêu cầu của thực tiễn, ngày càng hoàn thiện, đầy đủ và đồng bộ; 

cơ bản đã đạt mục tiêu công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường, gắn với 

phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán và khắc phục tình trạng cổ phần 

hóa khép kín của giai đoạn trước. Cụ thể là, trong cơ chế xử lý tài chính được hoàn 

thiện hơn, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, của cơ quan đại diện chủ sở hữu 

và các cơ quan liên quan, góp phần bảo đảm cho doanh nghiệp lành mạnh về tài 

chính trước khi chuyển thành công ty cổ phần. Việc xác định giá trị doanh nghiệp 

đã công khai, minh bạch và phù hợp hơn theo nguyên tắc thị trường thông qua việc 

đa dạng hóa phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị vốn nhà nước; nâng 

cao chất lượng, tính độc lập, tính chủ động và trách nhiệm của các tổ chức định 

giá... Các thông tin liên quan đến cổ phần hóa DNNN được công khai, minh bạch, 

phổ biến rộng rãi bằng nhiều hình thức như niêm yết thông tin tại doanh nghiệp cổ 

phần hóa, công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương, 

doanh nghiệp, tổ chức bán đấu giá... Việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị 

doanh nghiệp cổ phần hóa cơ bản đã tuân thủ các quy định của pháp luật về đất 

đai. Nghị định số 126/2017/NĐ-CP đã quy định các doanh nghiệp thuộc diện cổ 

phần hóa có trách nhiệm rà soát toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng để lập 

 
6 Ví dụ, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cổ phần hóa có vốn nhà nước năm 2016 là 

19%, trong khi các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chỉ đạt 11%. 



 

 

111 

và hoàn thành phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 

đất đai và pháp luật có liên quan trước thời điểm quyết định cổ phần hóa; thực 

hiện nghiêm cơ chế cho thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013. 

- Về quản trị DNNN so với thông lệ quốc tế: 

Quy định tương đối đầy đủ, đồng bộ về quan hệ kinh tế, tài chính giữa 

Nhà nước và DNNN, nhất là các quyền và nghĩa vụ được thực hiện đầy đủ, minh 

bạch theo quy định của pháp luật, phù hợp với cơ chế thị trường. Quy định về 

xóa bỏ các cơ chế can thiệp hành chính trực tiếp, bao cấp dành cho DNNN, đối 

xử bất bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, nhất là 

trong tiếp cận các nguồn lực nhà nước, tín dụng, đất đai, tài nguyên, cơ hội đầu 

tư, kinh doanh, tài chính, thuế,... Ban hành quy định về kiện toàn tập đoàn kinh 

tế nhà nước đa sở hữu theo thông lệ quốc tế; xác định rõ quy mô và phạm vi hoạt 

động phù hợp với năng lực quản trị, điều hành…; yêu cầu DNNN phải thiết lập 

các hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ có hiệu quả trong việc phòng ngừa, phát 

hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích; xác 

định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các chức danh quản lý trong hệ 

thống quản trị, bảo đảm trách nhiệm đi đôi với quyền hạn. Đã quy định nguyên 

tắc tiền lương, tiền thưởng của người lao động và người quản lý DNNN phải gắn 

với năng suất lao động và phù hợp với cơ chế thị trường. Trong tổ chức thực 

hiện, đã có một số DNNN áp dụng cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm qua thi tuyển 

cạnh tranh, công khai, minh bạch đối với tất cả các chức danh quản lý, điều hành 

và các vị trí công việc khác trong doanh nghiệp. 

3.3.2. Những hạn chế  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình tái cơ cấu DNNN 

vẫn còn bộc lộ rất nhiều hạn chế, kết quả tái cơ cấu cho đến nay vẫn còn chưa 

đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra. 

- Vai trò của DNNN vẫn chưa đúng yêu cầu đặt ra của tiến trình tái cơ cấu 

Mục tiêu DNNN có cơ cấu hợp lý hơn, tập trung vào ngành, lĩnh vực then 

chốt, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội và quốc phòng, 

an ninh, làm nòng cốt để kinh tế nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo, là lực 

lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng, điều tiết nền kinh tế và ổn 
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định kinh tế vĩ mô. Nâng cao sức cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở 

hữu đối với doanh nghiệp kinh doanh; hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, cung ứng 

các sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội, quốc phòng, an ninh đối với 

doanh nghiệp hoạt động công ích. Tuy nhiên DNNN vẫn còn chiếm lĩnh thậm 

chí độc quyền ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề then chốt. Thực chất hoạt động sản 

xuất kinh doanh tại các DNNN còn nhiều vấn đề, hiệu quả vốn đầu tư nhà nước 

thấp hơn hiệu quả đầu tư bình quân chung của nền kinh tế và thấp hơn rõ rệt so 

với khu vực ngoài nhà nước và FDI, dẫn tới đóng góp của kinh tế nhà nước vào 

tăng trưởng GDP giảm. Tốc độ tăng doanh thu của DNNN có xu hướng tăng 

chậm hơn tốc độ nguồn vốn kinh doanh và chậm hơn tốc độ của doanh nghiệp 

ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI. Tăng trưởng của DNNN có đặc điểm là 

thâm dụng vốn, đất đai và tập trung vốn con người hơn cả nhưng giá trị gia tăng 

lại không tương xứng với nguồn lực nắm giữ. DNNN đang sử dụng một khối 

lượng đất đai có giá trị cao nhưng nguồn tài nguyên này lại chưa được hạch toán 

đầy đủ. Nhìn ở góc độ cạnh tranh, phần lớn doanh thu, lợi nhuận của khu vực 

DNNN nhà nước tập trung một số doanh nghiệp lớn, cơ bản hoạt động ở những 

ngành, lĩnh vực có mức độ cạnh tranh thấp, tập trung vào ngành khai thác tài 

nguyên, vận dụng điều kiện tự nhiên(khai khoáng hoặc những ngành , lĩnh vực 

do DNNN thống lĩnh, chi phối thị trường như viễn thông, năng lượng..). Ở các 

ngành có mức độ cạnh tranh cao giữa các thành phần kinh tế như thương mại, 

xây dựng, công nghiệp chế tạo.. thị hiệu quả kinh doanh của DNNN thấp chứng 

tỏ áp lực cạnh tranh đã bộc lộ những điểm hạn chế về hiệu quả kinh doanh của 

DNNN. Vai trò của DNNN trong các ngành công nghệ cao, các ngành có khả 

năng dẫn dắt chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện hóa còn mờ nhạt. Một 

số DNNN đã tích cực tham gia hội nhập và cạnh tranh quốc tê. Tuy vậy năng lực 

cạnh tranh, thị phần khu vực và thế giới của DNNN Việt Nam còn nhỏ bé. Thậm 

chí có đánh giá cho rằng, phần lớn DNNN sử dụng nguồn lực và lợi thế cho cạnh 

tranh trong nước. 

- Cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước còn chậm 

Số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa thấp hơn nhiều so với cùng thời 

điểm của các năm trước. Chất lượng cổ phần hóa chưa có dấu hiệu cải thiện. 
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Việc bán cổ phần nhà nước ra công chúng tiếp tục gặp khó khăn. Vì vậy, 

DNNN và doanh nghiệp do Nhà nước giữ cổ phần chi phối, vẫn hiện diện ở 

các ngành, lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ, làm cho DNNN chưa đạt 

mục tiêu tập trung tối đa vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu. Tỷ lệ vốn 

nhà nước được cổ phần hóa và thoái ra ngoài xã hội còn thấp, làm hạn chế 

đáng kể đến kết quả thực hiện các mục tiêu sắp xếp, đổi mới, phát triển và 

nâng cao hiệu quả DNNN đã đề ra. 

Cơ chế, chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước chưa có thay đổi (Một 

số quy định chưa phù hợp với thực tiễn nhưng chậm được bổ sung, sửa đổi như: 

✓ Chất lượng cổ phần hóa còn nhiều hạn chế và có một số khó khăn, 

vướng mắc chậm được giải quyết, việc kiểm soát quá trình cổ phần hóa chưa 

chặt chẽ. 

✓ Việc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và cổ phần 

chi phối vẫn còn ở nhiều ngành, lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn 

hoặc giữ cổ phần chi phối, làm hạn chế tác dụng của cổ phần hóa đối với đổi mới 

quản trị và thu hút vốn đầu tư phát triển từ bên ngoài.  

✓ Việc định giá doanh nghiệp nhà nước để tiến hành cổ phần hóa còn 

nhiều bất cập, nhất là giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền được thuê đất ở 

những vị trí đắc địa7, thương hiệu, lợi thế kinh doanh và xác định giá bán cổ 

phiếu lần đầu..., do năng lực của các tổ chức tư vấn còn hạn chế; quá trình xác 

định giá trị doanh nghiệp chủ yếu dựa trên so sánh, chưa có tiêu chuẩn xác định 

giá trị tiềm năng như thương hiệu, khả năng phát triển trong tương lai... Việc 

kiểm soát giao dịch ngầm, thỏa thuận của các nhà thầu, nhà đầu tư trong công tác 

đấu thầu, đấu giá khó thực hiện, đa số các phát hiện được sau khi đã hoàn thành 

giao dịch. Đặc biệt quy định về kiểm soát, năng lực, điều kiện của các nhà đầu tư 

khi tham gia mua bán doanh nghiệp đã âm vốn chủ sở hữu nhưng còn tài sản, 

công nợ (mua giá tượng trưng, giá không đồng) còn chưa cụ thể. Việc kiểm soát 

các nhà đầu tư trong thực hiện các cam kết khi mua cổ phần, đấu giá, tham gia 

cổ đông chiến lược và chế tài xử lý chưa rõ ràng. 

✓ Chính sách bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược còn thận trọng, 

chưa linh hoạt, chưa hấp dẫn nên chưa thực sự thu hút các nhà đầu tư chiến lược 

 
7 Theo quy định hiện nay đối với đất thuê thì không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp. 
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trong nước cũng như nước ngoài tham gia đầu tư mua cổ phần. Chính sách bán 

cổ phần cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hoá chưa thực sự tạo 

điều kiện để thu hút và gắn bó người lao động làm việc lâu dài tại doanh nghiệp, 

đặc biệt là người lao động giỏi, có trình độ tay nghề cao,… 

✓ Hoạt động sau cổ phần hóa tại một số doanh nghiệp chưa đi vào thực 

chất do cổ phần chủ yếu được bán nội bộ, Nhà nước vẫn nắm giữ tỷ lệ chi phối. 

Tổ chức bộ máy, hoạt động quản trị, hiệu quả sản xuẩt kinh doanh tại một số 

doanh nghiệp sau cổ phần hóa không có nhiều thay đổi (80% vị trí lãnh đạo 

doanh nghiệp nhà nước - ban điều hành, kế toán trưởng hầu như không thay đổi). 

✓ Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp nhà nước sau 

cổ phần hóa chịu tác động tiêu cực từ việc cạnh tranh lợi ích, thâu tóm quyền 

kiểm soát nội bộ giữa cổ đông sáng lập và nhà đầu tư chiến lược; việc sắp xếp, 

bố trí nhân sự, giải quyết chính sách cho lao động dôi dư trở thành gánh nặng 

cho doanh nghiệp và xã hội. 

✓ Nhiều doanh nghiệp, sau khi Nhà nước bán hết vốn, chủ sở hữu mới 

chú trọng những lợi ích như khai thác tiềm năng đất đai, lợi thế thương mại, mà 

không chú trọng đến hoạt động chính của doanh nghiệp, người lao động trong 

doanh nghiệp không có việc làm, thu nhập bị ảnh hưởng, tạo gánh nặng, sức ép 

cho người lao động và xã hội. 

✓ Quy định pháp luật về đất đai khi doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa 

hiện còn vướng mắc là: Luật Đất đai năm 2003 quy định đối với trường hợp sử 

dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp được lựa chọn hình 

thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất của Nhà nước; Luật Đất đai 

năm 2013 quy định trường hợp này áp dụng hình thức thuê đất của Nhà nước; 

pháp luật hiện hành chưa có quy định để xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp 

DNNN đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử 

dụng đất nhưng lại thuộc trường hợp thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013, thì 

nay sau cổ phần hóa doanh nghiệp cổ phần được sử dụng đất theo hình thức nào. 

✓ Về vấn đề đất đai trong thực hiện cổ phần hóa còn nhiều bất cập, 

tiêu cực, thất thoát. Mặc dù pháp luật đã quy định xác định giá đất cụ thể đối 

với trường hợp tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa, nhưng trên 

thực tế vẫn còn những trường hợp xác định giá đất còn thấp hơn nhiều so với 

giá thị trường, chưa công khai giá một cách minh bạch dẫn đến gây thất thoát 
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cho ngân sách. Vẫn còn tình trạng doanh nghiệp cổ phần sử dụng quyền sử 

dụng đất (phần vốn của Nhà nước là quyền sử dụng đất trong doanh nghiệp cổ 

phần) để góp vốn sản xuất kinh doanh với nhà đầu tư khác nhưng thỏa thuận 

giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn thấp hơn giá trị quyền sử dụng đất tính 

theo giá thị trường. Có những trường hợp thực hiện việc bán tài sản, góp vốn 

bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước không tuân theo quy định, 

gây thất thoát tài sản của Nhà nước. Có trường hợp sau khi cổ phần hóa, 

doanh nghiệp cổ phần đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với 

quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn và không thực hiện nghĩa vụ tài chính với 

Nhà nước theo quy định. 

Ngoài ra, việc ban hành cơ chế, chính sách mang tính quyết định đến tiến 

độ cổ phần hóa và thoái vốn 2016-2020 nhưng đến cuối năm 2016, đầu năm 

2017 mới ban hành như Quyết định 58/2016/QĐ-TTg về phân loại DNNN và 

Quyết định 707/2017/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Tái cơ cấu DNNN. Đây là 

một trong những nguyên nhân làm cho việc trình phê duyệt phương án cổ phần 

hóa còn chậm, chắc chắn là thách thức lớn cho việc thực hiện cổ phần hóa theo kế 

hoạch tái cơ cấu DNNN đến năm 2020.  

Việc thu hồi vốn từ cổ phần hóa tiếp tục gặp khó khăn, nếu không có giải 

pháp hiệu quả sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu tái cơ cấu DNNN. Thoái vốn 

nhà nước chưa đạt yêu cầu theo tiến độ. Các doanh nghiệp có kết quả sản xuất 

kinh doanh tốt thì thoái vốn thành công; còn lại là các doanh nghiệp khó bán 

hoặc không thể bán được. Nhiều trường hợp thoái vốn không theo nguyên tắc thị 

trường mà dưới nhiều hình thức như cấn trừ công nợ, chuyển nợ thành vốn góp, 

bàn giao nguyên trạng… 

Năm là, chưa có số liệu công bố chính thức về số tiền thu được từ cổ phần 

hóa DNNN cũng như việc sử dụng số tiền này. Theo quy định hiện hành, nếu cổ 

phần hóa DNNN thuộc Bộ, UBND cấp tỉnh, công ty mẹ của tập đoàn, tổng công 

ty thì chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (thường gọi là 

Quỹ trung ương) và giao SCIC "giữ hộ" quỹ này. Trong trường hợp cổ phần hóa 

DNNN là công ty con tập đoàn, tổng công ty chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp 

doanh nghiệp của tập đoàn, tổng công ty. Tuy vậy, cho đến nay, các số liệu về 

thoái vốn nhà nước đã công bố công khai trong các báo cáo chính thức của cơ 

quan nhà nước chỉ là số tiền thu được từ bán cổ phần nhà nước tại các doanh 
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nghiệp đã cổ phần hóa hoặc vốn nhà nước đã đầu tư vào 5 lĩnh vực "nhạy cảm", 

chưa bao gồm giá trị vốn nhà nước thu được từ bán cổ phần lần đầu.  

- Cơ chế, chính sách trước, trong và sau cổ phần hóa còn nhiều bất cập, 

tiêu chí phân loại doanh nghiệp chủ yếu dựa vào các ngành sản xuất kinh doanh 

để xác định loại doanh nghiệp nào cần giữ lại 100% vốn nhà nước, loại doanh 

nghiệp nào nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, không chi phối hoặc không tham 

gia cổ phần. Trong khi đó, các DNNN thường kinh doanh nhiều ngành, lĩnh vực 

khác nhau nên khó xác định. 

Các quy định về xác định giá trị doanh nghiệp, đặc biệt là các giá trị như 

lợi thế địa lý, giá trị thương hiệu, giá trị văn hóa còn phức tạp và khó thực hiện. 

Tái cơ cấu DNNN chủ yếu được triển khai bề rộng, mới chỉ quan tâm tới 

việc giảm số lượng các DNNN, chưa đi sâu vào những DNNN mà Nhà nước vẫn 

giữ 100% vốn. Trong khi hầu hết các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn chưa có sự thay đổi về chất, chủ yếu thay đổi về tên gọi, hình thức pháp lý 

như công ty TNHH một thành viên; các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - 

công ty con còn tồn tại nhiều yếu kèm về tài chính, nhân lực, quản lý. Đặc biệt, 

giai đoạn 2011-2015, tuy đã được tái cơ cấu và đạt được một số kết quả nhưng nợ 

phải trả của các DNNN vẫn liên tục tăng. 

Bên cạnh đó, còn nhiều trường hợp chậm bàn giao quyền đại diện chủ sở 

hữu vốn nhà nước về SCIC theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, chậm quyết 

toán bàn giao sang công ty cổ phần của các doanh nghiệp đã chuyển sang hoạt 

động dưới hình thức công ty cổ phần. Chậm đăng kí giao dịch, niêm yết trên thị 

trường chứng khoán làm ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch của thị 

trường, chậm đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp sau cổ phần và chuẩn mực 

của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. 

- Cơ chế quản trị DNNN chậm được đổi mới, chưa phù hợp với thông lệ, 

chuẩn mực quốc tế, tính công khai minh bạch còn hạn chế. Trách nhiệm của 

người quản lý doanh nghiệp nhà nước còn chưa rõ ràng, công tác cán bộ, chính 

sách tiền lương, thưởng của DNNN chưa gắn với hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp theo cơ chế thị trường, chưa có khuyến khích người lao động 

+ Chậm thực hiện tách chức năng quản lý nhà nước và chức năng của cơ 

quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cơ chế quản lý, giám 



 

 

117 

sát và thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan và người đại diện chủ sở hữu 

vốn nhà nước chưa thật rõ ràng và phù hợp. 

+ Nhiều DNNN chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, giám sát doanh 

nghiệp với cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính theo quy định, do 

đó việc tổng hợp báo cáo Chính phủ, Quốc hội về tình hình hoạt động của doanh 

nghiệp trong phạm vi cả nước gặp nhiều khó khăn. 

+ Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra sai phạm cũng 

như việc xử lý các hành vi vi phạm về giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động đối 

với DNNN chưa đầy đủ, nghiêm túc. 

3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

Mặc dù có nhiều nỗ lực trong tái cơ cấu DNNN, nhằm tận dụng những cơ 

hội để phát triển trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng. Tuy nhiên, quá trình 

chuyển đổi sang KTTT, hoạt động tái cơ cấu DNNN vẫn tồn tại những hạn chế 

có nguyên nhân từ chủ quan và cả nguyên nhân khách quan. 

3.3.3.1. Nguyên nhân khách quan 

- Trong những năm qua, thị trường trong nước và thế giới liên tục có 

những biến động, nhất là giai đoạn 2008 - 2013. Khủng hoảng thị trường tài 

chính Mỹ và khủng hoảng kinh tế thế giới đã tác động mạnh đến nền kinh tế Việt 

Nam, trong đó ảnh hưởng không nhỏ đến khu vực DNNN, cũng như quá trình tái 

cơ cấu DNNN.  

- Trong hoạt động sản xuất kinh doanh còn một số cá nhân, doanh nghiệp 

vi phạm nguyên tắc thị trường, không công khai, minh bạch hóa thông tin tài 

chính, cá biệt một số lãnh đạo còn vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến hiệu 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dẫn đến thua lỗ, mất vốn 

tại một số dự án. 

- Dưới góc độ quản trị kinh doanh, cơ chế hiện tại chưa tạo đủ áp lực và 

động lực để người quản lý DNNN tối đa hóa giá trị tài sản, tiết kiệm chi phí và 

thường không đủ cẩn trọng để đưa ra các quyết định tối ưu, thậm chí còn lạm 

dụng để chi tiêu, trục lợi từ tài sản Nhà nước. Có nhiều trường hợp còn thực hiện 

đầu tư mua sắm bằng mọi giá, bất chấp hiệu quả đầu tư bởi mua sắm càng lớn thì 

cơ hội tư lợi càng cao, điển hình các sai phạm trong các vụ án được công bố: 

mua sắm tài sản cũ nát, công nghệ lạc hậu với giá trị thanh toán cao gấp nhiều 

lần giá trị thực nhằm thu lợi bất chính thông qua sự thỏa thuận các hợp đồng đối 

tác cung cấp nước ngoài.  
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- Trong một số DNNN, các nhà quản lý doanh nghiệp chưa nhận thức đầy 

đủ về lợi ích, tầm quan trọng của việc tái cơ cấu. Điều đó dẫn đến họ không sẵn 

sàng ủng hộ, mà trì hoãn, cản trở quá trình tái cơ cấu DNNN, sợ ảnh hưởng đến 

quyền lợi, sự ổn định mà họ đang có đối với DN như chức vụ, lương bổng. 

- Tâm lý ngại thay đổi: Những người làm việc lâu năm trong DNNN 

thường có tâm lý lo sợ mình sẽ không còn phù hợp với thời kỳ đổi mới, họ sẽ 

phải đi học, sẽ phải thay đổi để tiếp cận với cái mới … dẫn đến tâm lý chung là 

phản đối và cản trở quá trình tái cơ cấu DN. 

- Năng lực quản lý yếu kém: Đội ngũ lãnh đạo DNNN hiện nay phần lớn 

là dựa vào kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình sản xuất kinh doanh, dẫn 

tới khi làm quản lý họ thiếu kinh nghiệm, kiến thức về quản lý, điều hành DN, 

thiếu các yếu tố hỗ trợ như tư vấn về quản lý DN, quản trị nhân lực …làm cho 

DNNN khó giữ chân được người tài, không phát huy được lợi thế của DNNN về 

vốn, nhân lực. 

- Thiếu vốn: Tuy các DNNN đặc biệt là các tổng công ty, các tập đoàn 

kinh tế NN là những DN được hưởng lợi rất nhiều từ sự ưu đãi tín dụng, từ việc 

phân bổ các nguồn lực tài chính từ Chính phủ. Tuy nhiên, do đầu tư dàn trải, mở 

rộng ngành nghề để đáp ứng mô hình theo yêu cầu, lại hạn chế trong việc tiếp 

cận với vốn tại thị trường chứng khoán dẫn tới luồng tiền mặt bị suy giảm. Để 

đáp ứng sản xuất, các DNNN phải tiếp cận với tín dụng ngắn hạn làm chi phí lãi 

vay rất lớn, làm giảm lợi nhuận của DN. 

3.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Một số bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước 

còn chưa nghiêm túc thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại 

DNNN theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.  

- Quá trình cổ phần hóa DNNN cần nhiều thời gian để xử lý vướng mắc 

về tài chính, đất đai, lao động trong giai đoạn trước cổ phần hóa kéo dài thời 

gian cổ phần hóa. Đặc biệt là vấn đề xác lập hồ sơ pháp lý đất đai do Ủy ban 

nhana dân địa phương thực hiện chậm, kéo dài thời gian so với quy định cũng 

dẫn đến làm chậm qúa trình cổ phần hóa. Tỷ lệ vốn nhà nước còn cao trong 

các phương án cổ phần hóa dẫn đến giảm sức thu hút đối với nhà đầu tư, ảnh 

hưởng đến thành công của quá trình cổ phần hóa. Ngay cả sau khi doanh 

nghiệp chuyển sang công ty cổ phần thì do tỷ lệ vốn nhà nước còn cao dẫn 

đến chậm đổi mới quản trị doanh nghiệp, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. 
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- Một số cán bộ quản lý ở các bộ, ngành địa phương buông lỏng quản lý trong 

việc định giá giá trị tài sản công gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách 

- Nhiều DNNN được giao khối lượng tài sản rất lớn để kinh doanh với 

quyển tự chủ ngày càng cao. Tuy vậy hệ thống giám sát, quản lý không theo kịp 

với yêu cầu thực tiễn, thiếu hiệu lực, hiệu quả mang tính chất hình thức, thậm chí 

bị vô hiệu hóa dẫn tới không ngăn ngừa và cảnh báo các nguy cơ làm doanh 

nghiệp thua lỗ, mất vốn nhà nước 

3.4. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI TÁI CƠ CẤU DOANH 

NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG THỜI GIAN TỚI 

Thực tế cho thấy, về cơ bản nước ta đã và đang tiếp tục chuyền đổi nền 

kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang nền KTTT định hướng XHCN với những 

thành tựu kinh tế xã hội ngày càng to lớn. Thể chế KTTT, đặc biệt là hệ thống 

pháp luật và bộ máy quản lý ngày càng được xây dựng, hoàn thiện theo hướng 

tiến bộ, phù hợp, việc hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, hội nhập sâu, 

rộng và hiệu quả. 

Tuy nhiên, do phát triển KTTT định hướng XHCN là một sự nghiệp, một 

quá trình chưa có tiền lệ nên có những vấn đề đặt ra cần phải được tiếp tục xem 

xét, hoàn thiện: 

Thứ nhất, nền KTTT định hướng XHCN mà chúng ta đang xây dựng là 

một nền kinh tế mang tính đặc thù, phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, văn 

hóa của đất nước và những giá trị XHCN mà chúng ta đang hướng đến. Thế 

nhưng, vấn đề cần xem xét là liệu chúng ta có thể nghiên cứu để áp dụng nhiều 

hơn, đầy đủ hơn những quy luật, những giá trị chung của thể chế KTTT vào nền 

kinh tế của chúng ta, nhằm tạo thuận lợi cho sự phát triển vừa nhạnh hơn, vừa 

bền vững hơn. 

Thứ hai, định hướng của Đảng và Nhà nước và thực tiễn vừa qua đã 

chứng minh rằng, để phát triển nền kinh tế Việt Nam không thể chỉ dựa vào một 

thành phần kinh tế nào, mà cần khơi dậy được mọi tiềm năng, mọi nguồn lực của 

đất nước. Cả nước đang hướng tới mục tiêu tới năm 2020, Việt Nam có khoảng 1 

triệu DN, như vậy nòng cốt để phát triển kinh tế, là chỗ dựa vững bền cho kinh 

tế vĩ mô đất nước phải chăng là KTNN mà đại diện là DNNN, hay kinh tế tập 

thể, kinh tế tư nhân. Như vậy, muốn khơi dậy mọi tiềm năng kinh tế của đất 

nước, dù thành phần kinh tế nào là trụ cột thì cũng phải tạo ra luật chơi công 
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bằng, bình đẳng trong hưởng thụ chính sách, tiếp cận các nguồn lực và tuân thủ 

pháp luật. 

Thứ ba, với việc tái cơ cấu DNNN, cần phát hiện biểu hiện lợi ích nhóm, 

biểu hiện chủ nghĩa tư bản thân hữu đang diễn ra trong nền kinh tế, cần có giải 

pháp ngăn chặn để đảm bảo việc tái cơ cấu không bị thất thoát, không bị chiếm 

dụng bởi một số bộ phận thiểu số mà cần được bảo toàn và chia sẻ công bằng 

trong xã hội. 

Thứ tư, Cần có chiến lược cùng những giải pháp hữu hiệu nhất để đảm 

bảo yếu tố thị trường được áp dụng một các đầy đủ. Nhưng Nhà nước vẫn 

phải giữ vững vai trò, vị trí của KTNN mà thể hiện là DNNN để đảm bảo nền 

kinh tế được vận hành theo thể chế KTTT nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu 

XHCN, kinh tế vĩ mô vẫn được kiểm soát, các hoạt động kinh tế của DNNN 

vẫn tạo ra sự điều phối lợi ích vùng miền, nhóm người, nhưng vẫn đảm bảo 

việc sản xuất, kinh doanh của DNNN được quản trị theo kinh tế thị trường và 

thông lệ chung của thế giới. 

Thứ năm, khắc phục những hạn chế trong cổ phần hóa. Theo đánh giá của 

ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển DN, trong thời gian qua các DNNN sau khi cổ 

phần hóa hầu hết đều sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nộp ngân sách nhà nước và 

thu nhập của người lao động được tăng lên.  

Thực tế thì loại hình DN nào cũng có những DN mạnh, yếu. Các DN tư 

nhân, DN cổ phần trên thế giới cũng không tránh khỏi việc kinh doanh thua lỗ, 

phá sản. Vì thế, cổ phần hóa không phải là một đáp số chắc chắn để nâng cao 

hiệu quả hoạt động của một DN. Tuy nhiên, cổ phần hóa là một xu hướng đúng 

và tất yếu. Như vậy, có thể hiểu CPH là một phương thức để đổi mới doanh 

nghiệp; chứ CPH có lẽ không phải là mục tiêu. Vì vậy, có nhà kinh tế cho rằng, 

cần phải tính toán xem CPH như thế nào để ngân sách Nhà nước được lợi nhất 

và thị trường có thể hấp thu kịp. Đồng thời, cần phải khắc phục những biểu hiện 

tiêu cực trong CPH như: Tạo ra thua lỗ rồi định giá doanh nghiệp thấp để những 

người đang điều hành và người nhà dễ dàng thâu tóm; mua doanh nghiệp chỉ vì 

khu đất vàng mà doanh nghiệp đang nắm giữ chứ không quan tâm phát triển 

ngành nghề lõi của doanh nghiệp... 
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Chương 4 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP 

NHÀ NƯỚC TRONG TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ 

THỊ TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030 

  

4.1. BỐI CẢNH VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH LỚN CỦA 

ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ẢNH HƯỞNG TỚI TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP 

NHÀ NƯỚC TRONG THỜI GIAN TỚI 

4.1.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động tới tái cơ cấu doanh 

nghiệp nhà nước 

4.1.1.1. Bối cảnh tình hình trong nước 

Một là, cải cách DNNN đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, 

nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra và kéo dài quá lâu. Những vấn đề cần phải giải 

quyết sắp tới khó khăn, phức tạp hơn nhiều so với giai đoạn trước, nhất là trong 

bối cảnh hình ảnh và uy tín của kinh tế nhà nước, DNNN và hệ thống chính sách 

quản lý nhà nước chịu ảnh hưởng nặng nề của các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, 

vi phạm pháp luật ở một số tập đoàn, tổng công ty, sự sai phạm trong buông lỏng 

quản lý và tư lợi, suy thoái đạo đức công vụ của các cán bộ quản lý các Bộ, ban, 

ngành được giao trọng trách cơ quan quản lý DNNN. 

Hai là, chính sách thành phần kinh tế đã có bước đổi mới khi Đảng và 

Nhà nước đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh 

tế. Kinh tế tư nhân đã được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế 

cho thấy tính cấp bách của việc đổi mới triệt để khu vực DNNN.  

Ba là, thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã 

được hoàn thiện một bước; vai trò của cơ chế, chính sách và các công cụ thị 

trường đã được sử dụng nhiều hơn và phát huy hiệu quả, dẫn tới sự cần thiết phải 

xác định lại vai trò của DNNN trong nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh 

cho phù hợp với năng lực, thực lực và bản chất của DNNN. 

4.1.1.2. Bối cảnh quốc tế  

- Thứ nhất trong thương mại và kinh doanh quốc tế, mặc dù chiến tranh 

thương mại và chủ nghĩa bảo hộ đang gây tác động lớn đến kinh tế thế giới, 
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nhưng về dài hạn thì hội nhập vẫn là xu hướng chủ đạo. Các Hiệp định thương 

mại tự do mà Việt Nam kí kết trong giai đoạn trước đây như WTO, AFTA, 

ASEAN- Trung Quốc, ASEAN- Nhật Bản, ASEAN- Hàn Quốc, Việt Nam- Nhật 

Bản, Việt Nam- Eu .. và Các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, mà điển 

hình là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), 

đều nhấn mạnh đến nhu cầu thúc đẩy hội nhập kinh tế nhằm tự do hóa thương 

mại và đầu tư, đem lại tăng trưởng kinh tế và lợi ích xã hội 

- Thứ hai phát triển mạnh khoa học và công nghệ, cách mạng công nghiệp 

4.0: CNTT, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây, internet of 

thing, blockchain kết hợp tạo thành hiện tượng công nghệ mới. Ứng dụng công 

nghệ 4.0 dẫn dắt hoặc thay thế các ngành, nghề truyền thống, cách thức tổ chức 

và sản xuất trên toàn thế giới dẫn đến cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế là 

xu hướng chủ đạo trên thế giới, đòi hỏi các nước phải tăng năng suất lao động và 

năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, 

trong đó có DNNN. 

- Thứ ba trong các nền kinh tế, hoạt động đầu tư nhà nước nói chung, đầu 

tư của chủ sở hữu nhà nước vào DNNN nói riêng vẫn là khách quan và cần thiết. 

Vấn đề đặt ra là DNNN và hành xử của chủ sở hữu nhà nước phải phù hợp với 

thông lệ chung. Các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới đã hoặc chuẩn bị ký 

kết đều nêu rõ: các doanh nghiệp - trong đó có DNNN phải có cơ chế hoạt động, 

quản trị, quản lý và điều hành phù hợp với các thông lệ và tập quán kinh doanh 

thông thường. Để tránh những bất lợi trong quan hệ thương mại quốc tế, cải cách 

thể chế kinh tế thị trường cần được đẩy mạnh hơn, trong đó có thể chế kinh tế 

đối với DNNN, đặc biệt là cách thức thực hiện các quyền sở hữu nhà nước, đối 

xử công bằng của Nhà nước với các doanh nghiệp, minh bạch hóa các chính sách 

sở hữu của Nhà nước, kể cả các mục tiêu, nghĩa vụ chính trị, xã hội của DNNN. 

4.1.2. Các định hướng của Đảng và Nhà nước về tái cơ cấu doanh 

nghiệp nhà nước  

• Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI và XII, trong 

đó có định hướng chung về vai trò của kinh tế nhà nước và các giải pháp cơ cấu 

lại DNNN trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, kế hoạch 2011-

2015 và kế hoạch 2016-2020.  



 

 

123 

• Nghị quyết số 10/2011/QH13 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

2011-2015 trong đó định hướng: "Cần tập trung thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế 

trong 3 lĩnh vực quan trọng là cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu 

lại thị trường tài chính, trọng tâm là cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại, 

các tổ chức tài chính; cơ cấu lại doanh nghiệp, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, 

tổng công ty nhà nước"  

• Kết luận số 10-KL/TW ngày 18/10/2011 của Ban chấp hành Trung ương 

(Khóa XI) định hướng: Cơ cấu lại nền kinh tế phải gắn với đổi mới mô hình tăng 

trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tập trung 

vào ba lĩnh vực quan trọng nhất: Tái cơ cấu đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; 

cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng 

thương mại và các tổ chức tài chính; tái cơ cấu DNNN mà trọng tâm là các tập 

đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. 

• Kết luận số 50-KL/TW ngày 29-10-2012 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XI đề ra quan điểm, chủ trương về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và 

nâng cao hiệu quả DNNN. 

• Kết luận số 103-KL/TW ngày 29-9-2014 đề ra chủ trương tiếp tục hoàn 

thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có thể chế 

kinh tế về DNNN. 

• Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII yêu cầu: Rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm 

pháp luật về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ 

cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp"; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, "lợi 

ích nhóm", "sân sau", trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ 

phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài 

chính, ngân hàng, thuế, hải quan, phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế.v.v. Đẩy 

mạnh xã hội hóa , tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra 

khỏi chức năng quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

của các cơ quan quản lý nhà nước; khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, 

sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức.v.v. Rà soát, thoái vốn, cổ phần hóa, 

chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp quân đội và công an sản xuất kinh 

doanh thua lỗ, không phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.  
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• Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01-11-2016 của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII đề ra một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới 

mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

• Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền 

kinh tế giai đoạn 2016-2020, trong đó đề ra mục tiêu "Thoái toàn bộ vốn nhà 

nước tại các doanh nghiệp thuộc các ngành không cần Nhà nước sở hữu trên 

50% vốn, thoái vốn nhà nước xuống mức sàn quy định đối với các ngành mà 

Nhà nước sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư" và nhiệm vụ trọng tâm "Tiếp tục đẩy 

mạnh cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Đánh giá 

thực chất và đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước một cách 

công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường; tăng cường kiểm tra, thanh tra, 

giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản công; hoàn thiện mô 

hình quản trị doanh nghiệp nhà nước; có cơ chế kiểm soát phù hợp nguồn vốn mua 

bán, sáp nhập doanh nghiệp; các doanh nghiệp cổ phần hóa phải niêm yết trên thị 

trường chứng khoán trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu; 

thu hút nhà đầu tư chiến lược có năng lực. Xây dựng và công bố mục tiêu cụ thể 

hàng năm về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Xử lý dứt điểm các doanh 

nghiệp nhà nước thua lỗ, các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước không hiệu 

quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường; xem xét, thực hiện phá sản doanh nghiệp 

nhà nước theo quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp". 

• Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3-6-2017 đề ra mục tiêu, quan điểm và định 

hướng giải pháp cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN đến năm 2020. 

• Đối với dự thảo văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 

Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 

2021-2030, tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề trong đó 

có đề cập nội dung quan trọng là những nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể 

chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là thị trường quyền sử 

dụng đất; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; môi 

trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho 

người dân… 
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4.2. QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP 

NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 

4.2.1. Quan điểm tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong 

giai đoạn tới 

4.2.1.1. Đổi mới quan điểm về vị trí vai trò của doanh nghiệp nhà nước 

Trong thời kỳ thực hiện nền kinh tế kế hoạch hóa, kinh tế nhà nước mà 

đại diện là DNNN đã đóng vai trò quan trọng, then chốt trong suốt thời kỳ phát 

triển của đất nước, giữ vị trí then chốt trong phát triển kinh tế, là công cụ quan 

trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế vĩ mô, là nguồn lực chính 

đóng vai trò chủ đạo trong đầu tư, phát triển nền kinh tế, DNNN đã giải quyết 

công ăn việc làm cho một bộ phận người lao động, tạo nên sự ổn định xã hội. 

Nhờ vị trí, vai trò đó, DNNN là “trung tâm” của những cơ chế, chính sách ưu 

đãi, từ đó được hưởng những nguồn lực đầu tư, những nguồn lực về tài nguyên 

khoáng sản … giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh của DNNN có nhiều thuận 

lợi, sự ảnh hưởng của các yếu tố thị trường đến DNNN giảm đi, sức ép để các 

DNNN tự hoàn thiện, tự đổi mới là không nhiều. Tuy nhiên, khi Nhà nước thực 

hiện tái cơ cấu nền kinh tế, coi kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tư nhân, kinh tế 

có vốn đầu tư nước ngoài là những trụ cột chính phát triển nền kinh tế Việt Nam; 

nền kinh tế hội nhập sâu, rộng với kinh tế thế giới đánh dấu bằng việc tham gia 

hàng loạt các tổ chức, tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do song 

phương và đa phương làm cho Nhà nước phải thực hiện những cam kết, các 

chính sách ưu đãi với DNNN dần được thu hẹp và tiến tới xóa bỏ. 

Đến Hội nghị Trung ương 3 khóa IX, Trung ương đã có Nghị quyết xác định 

“DNNN tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn quan trọng, 

chiếm thị phần đủ lớn đối với các sản phẩm và dịch vụ chủ yếu; không nhất thiết 

phải giữ tỷ trọng lớn trong tất cả các ngành, lĩnh vực sản phẩm của nền kinh tế” 

Đến Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, Trung ương đã có Nghị quyết 

khẳng định tái cấu trúc nền kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng 

XHCN. Nhà nước thực hiện đầy đủ các đặc điểm của nền kinh tế thị trường, 

công bằng giữa các loại hình kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân, không phân 

biệt DNNN với các loại hình DN khác. Đây chính là thách thức đối với các 

DNNN, làm thế nào để vừa thực hiện được trách nhiệm được giao là ổn định 
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kinh tế vĩ mô, định hướng các thành phần kinh tế khác phát triển theo định 

hướng XHCN, vừa đảm bảo an sinh xã hội lại vừa phải thực hiện sức ép cạnh 

tranh của cơ chế thị trường. Không có cách nào khác, các DNNN phải tự đổi 

mới, tự tái cơ cấu chính bản thân để giữ được vị trí, vai trò của mình trong sự 

phát triển của đất nước. 

Như vậy, vai trò và vị trí của DNNN cần phải được nhìn nhận lại, muốn 

tiếp tục là loại hình doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất đối với ổn định nền kinh 

tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, các DNNN cần phải từ cơ cấu 

mình từ sản xuất kinh doanh, cho đến năng lực quản trị doanh nghiệp, để xứng 

đáng vị trí, vai trò một cách tự nhiên chứ không phải có được nhờ sợ ưu ái của 

thể chế. Muốn như vậy, Nhà nước và bản thân các DNNN cần phải thay đổi cách 

tiếp cận về vị trí của DNNN mà cụ thể là những nội dung sau: 

Đổi mới tư duy về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và vị trí, vai trò của 

doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện vai trò của kinh tế nhà nước 

Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, vị trí vai trò 

của DNNN gắn liền với vai trò của KTNN và phụ thuộc và vai trò của KTNN 

trong KTTT định hướng XHCN. Tính chủ đạo của KTNN không còn là chủ đạo 

do tự thân và vì tự thân như trước đây, vì nền KTTTT định hướng XHCN gồm 

nhiều thành phần kinh tế, nó còn bao gồm cả kinh tế ngoài nhà nước. Do đó, 

KTNN cần phải thể hiện tính chủ đạo trên các nội dung sau: 

Thứ nhất, định hướng, dẫn dắt, lôi kéo và tạo điều kiện cho các thành 

phần kinh tế khác cùng tham gia vào nền kinh tế nhiều thành phần, cùng phát 

triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. 

Hai là, lực lượng vật chất của KTNN (đại diện là DNNN) được sử dụng 

tổng hòa với các công cụ pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính 

sách củ Nhà nước để quản lý nền kinh tế, định hướng, điều tiết, thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Ba là, KTNN được sử dụng với vai trò là lực lượng khắc phục những thất 

bại hoặc thiếu hụt của thị trường mà nguyên nhân là do thị trường chưa thể hoạt 

động (do chưa hình thành, do độc quyền tự nhiên); do bị méo mó bởi cạnh tranh 

không lành mạnh; do hoàn cảnh đặc biệt (khủng hoảng kinh tế) … 
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Với nhận thức mới như vậy về vai trò chủ đạo của KTNN, thì định hướng 

đối với vai trò của DNNN cần đảm trách và vị trí của DNNN cần nắm giữ để tạo 

điều kiện cho KTNN thực hiện được vai trò của mình trong nền kinh tế thị 

trường định hướng XHCN như sau: 

- Vai trò của DNNN là góp phần tác động đến việc bảo đảm vai trò chủ đạo 

của KTNN, thể hiện ở (i) tạo lập, dẫn dắt, thúc đẩy hình thành và phát triển nền 

tảng hạ tầng kinh tế cơ bản và thiết yếu, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội, thúc 

đẩy cạnh tranh, hội nhập; (ii) làm công cụ khắc phục những thất bại hoặc thiếu hụt 

thị trường; (iii) làm công cụ hỗ trợ cùng với công cụ chính sách vĩ mô để điều tiết 

kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô trong trường hợp đặc biệt. 

- Vị trí của DNNN nắm giữ có tác động đến việc bảo đảm vai trò chủ đạo 

của KTNN được xác định dựa vào: (i) ngành, lĩnh vực hoạt động của DNNN; (ii) 

mức độ sở hữu của Nhà nước ở các DNNN và tổng sở hữu của Nhà nước trong 

ngành, lĩnh vực hoạt động; (iii) quy mô của DNNN trong ngành, lĩnh vực hoạt 

động chính góp phần tạo ra vị thế chủ đạo của KTNN. 

Điều chỉnh ngành, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhà nước để 

hướng tới vai trò, vị trí mới của doanh nghiệp nhà nước 

Để DNNN tiếp tục giữ được vai trò và những vị trí phù hợp với vai trò 

trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, DNNN cần phải điều chỉnh, tái cơ cấu lại 

các ngành, lĩnh vực hoạt động của DN 

Sự cần thiết về điều chỉnh ngành, lĩnh vực hoạt động của DNNN 

Một là, định hướng điều chỉnh và tái cơ cấu ngành, lĩnh vực hoạt động của 

DNNN phải đảm bảo tính ổn định, dài hạn, đúng đắn, rõ ràng, tập trung vào 

những ngành, lĩnh vực kinh doanh chiến lược. 

Đây là con đường ngắn nhất để đạt được mục tiêu dài hơn, giảm chi phí 

cơ hội cho sắp xếp, tái cơ cấu toàn bộ khu vực DNNN và từng doanh nghiệp đơn 

lẻ. Nếu không có lựa chọn đúng đắn, chúng ta sẽ dễ bị rơi vào vòng xoáy của 

phân loại, sắp xếp, chuyển đổi dẫn đến lãng phí chi phí chuyển đổi, nảy sinh tư 

duy ngắn hạn, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. 

Hai là, thông qua việc thu hẹp ngành, lĩnh vực kinh doanh cần nắm giữ của 

DNNN, thu hẹp số lượng các DNNN không cần thiết, tập trung hoạt động của các 
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DNNN vào một số ngành, lĩnh vực đảm bảo lợi ích quốc gia, đảm bảo tập trung 

nguồn lực đầu tư cho những ngành, lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định 

kinh tế, kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng cho kinh tế phát triển bền vững. 

Ba là, tái cơ cấu sở hữu nhà nước trong các DNNN, thông qua điều chỉnh 

lại cơ cấu với phương châm có tăng, có giảm, tập trung ngân sách, nguồn lực đất 

đai, tài nguyên vào các ngành, lĩnh vực cần có vị trí DNNN như nêu trên. Qua đó 

định vị lại vai trò của doanh nghiệp nhà nước, tạo cơ sở cho việc thực hiện vai 

trò của kinh tế nhà nước. 

Sự cần thiết xác định ngành, lĩnh vực cần duy trì sở hữu nhà nước và mức 

độ duy trì sở hữu nhà nước 

Ngành, lĩnh vực duy trì sở hữu nhà nước là ngành, lĩnh vực cần có sự hiện 

diện của sở hữu nhà nước dưới hình thức là DNNN (100% vốn nhà nước và trên 

50% vốn nhà nước), hoặc doanh nghiệp có mức vốn nhà nước dưới mức chi phối 

từ 50% trở xuống. 

Mức độ duy trì sở hữu nhà nước trong ngành, lĩnh vực có ảnh hưởng đến 

vai trò và tác động của kinh tế nhà nước hay Nhà nước đến ngành, lĩnh vực đó. 

Mức độ duy trì sở hữu nhà nước trong ngành, lĩnh vực trước hết thể hiện ở tỷ lệ 

sở hữu nhà nước trong DN hoạt động trong ngành, lĩnh vực đó. Ngoài ra một 

phần không kém quan trọng thể hiện ở quy mô sở hữu nhà nước, hay quy mô 

vốn điều lệ, hoặc quy mô vốn chủ sở hữu nhà nước, và cuối cùng là quy mô tổng 

thể vốn chủ sở hữu nhà nước hoặc tỷ lệ tổng vốn chủ sở hữu nhà nước trong 

ngành, lĩnh vực đó. 

Việc xác định ngành, lĩnh vực cần duy trì sở hữu nhà nước và mức độ duy 

trì sở hữu nhà nước dựa trên những lý do sau: 

Thứ nhất, xác định ngành, lĩnh vực cần duy trì sở hữu nhà nước phải căn 

cứ vào vai trò của kinh tế nhà nước và DNNN trong nền KTTT định hướng 

XHCN, đồng thời tính đến các tác động của yếu tố thị trường và năng lực tồn tại 

hữu ích của sở hữu nhà nước thông qua các DNNN hoặc doanh nghiệp có vốn 

nhà nước dưới mức chi phối trong ngành, lĩnh vực đó. 

Thứ hai, ngành, lĩnh vực cần duy trì sở hữu nhà nước chủ yếu xác định 

theo tính chất, đặc điểm của hàng hóa, dịch vụ có cần đến hay không cần đến vai 
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trò của nhà nước, và một phần có giới hạn về thời gian, năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp. 

Thứ ba, duy trì sở hữu nhà nước vừa đủ mức cần thiết phù hợp với vai trò, 

vị trí của DNNN trong ngành, lĩnh vực ứng với mức độ quan trọng trong doanh 

nghiệp hoặc trong chuỗi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

4.2.1.2. Đổi mới quan điểm về mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước 

Đổi mới và tái cơ cấu lại khu vực DNNN là một nội dung cơ bản của quá 

trình mở cửa chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở nước ta. Hàng loạt các 

giải pháp như cổ phần hóa, giao bán, khoán, cho thuê, sáp nhập, giải thể, chuyển 

thành công ty TNHH … đối với DNNN đã được thực hiện và thu được những 

kết quả nhất định. Trong những năm gần đây, một giải pháp mới thường được 

nhắc đến là áp dụng các nguyên tắc quản trị hiện đại trong quản trị các DNNN, 

nhất là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 11/6/2012 phê duyệt Đề án đổi mới quản trị 

DN theo thông lệ kinh tế thị trường. Đây là giải pháp nâng cao hiệu quả của 

DNNN không chỉ có ở nước ta, mà còn phổ biến trong các nước thành viên của 

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Để làm điều đó, OECD từ năm 

1999 đã ban hành cuốn cẩm nang hướng dẫn về những nguyên tắc và thực tiễn 

quản trị tốt đối với DNNN để các thành viên áp dụng.  

Vấn đề cốt lõi của quản trị công ty ở đây là mối quan hệ giữa chủ sở hữu 

và những người quản lý công ty. Để công ty kinh doanh hiệu quả thì những 

người quản lý phải được trao đủ quyền và mức độ tự chủ để quản lý công ty; 

nhưng mặt khác, những người quản lý cũng phải được ngăn ngừa, giám sát đủ để 

họ không lạm dụng quyền và vị thế được giao để tư lợi, làm hại đến lợi ích của 

công ty và cổ đông của công ty. Vì vậy, chủ sở hữu cần có đủ cơ chế và công cụ 

để giám sát, ngăn ngừa có hiệu quả đối với người quản lý. 

Do tính phức tạp của nó, phần này không có tham vọng trình bày đầy đủ 

nội dung và vấn đề của quản trị DNNN hiện nay ở nước ta mà chỉ giới thiệu và 

đề xuất một số giải pháp hoàn thiện thể chế thực hiện quyền chủ sở hữu nhà 

nước dựa trên các nguyên tắc quản trị của OECD góp phần vào nâng cao hiệu 

lực quản trị DNNN như một trong số các giải pháp cải cách, tái cơ cấu, nâng cao 

hiệu quả DNNN trong giai đoạn đến năm 2020. 
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Các nguyên tắc quản trị công ty của OECD 

Bộ các nguyên tắc quản trị công ty của OECD bao gồm 6 nguyên tắc như sau: 

Đảm bảo cơ sở cho một khuôn khổ quản trị công ty hiệu quả: Khuôn khổ 

quản trị công ty cần được thúc đẩy tính minh bạch và hiệu quả của thị trường, 

phù hợp với quy định của pháp luật và phân định rõ ràng trách nhiệm giữa các cơ 

quan giám sát, quản lý và cưỡng chế thực thi. 

Quyền của cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản: Khuôn khổ quản trị 

công ty phải bảo vệ và tạo điều hiện thực hiện quyền của cổ đông. 

Đối xử bình đẳng với cổ đông: Khuôn khổ quản trị công ty cần đảm bảo đối 

xử bình đẳng với mọi cổ đông, trong đó có cổ đông thiểu số và cổ đông nước ngoài. 

Mọi cổ đông phải có cơ hội khiếu nại hiệu quả khi quyền của họ bị vi phạm. 

Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong quản trị công ty: Khuôn 

khổ quản trị công ty phải công nhận quyền của các bên có quyền lợi liên quan đã 

được pháp luật hay quan hệ hợp đồng quy định và phải khuyến khích sự hợp tác 

tích cực giữa công ty và các bên có quyền lợi liên quan trong việc tạo dựng tài 

sản, việc làm và ổn định tài chính cho doanh nghiệp 

Công bố thông tin và tính minh bạch: Khuôn khổ quản trị công ty phải 

đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời và chính xác về mọi vấn đền quan trọng 

liên quan đến công ty, bao gồm tình hình tài chính, tình hình hoạt động, sở hữu 

và quản trị công ty. 

Trách nhiệm của HĐQT: Khuôn khổ quản trị công ty cần đảm bảo định 

hướng chiến lược của công ty, giám sát có hiệu quả công tác quản lý của Hội 

đồng quản trị và trách nhiệm của HĐQT đối với công ty và cổ đông. 

Quản trị công ty tốt trước hết phải là một khuôn khổ hợp thành bởi hệ 

thống giải pháp đồng bộ, gắn kết, bổ sung và phối hợp với nhau hướng tới giải 

quyết có hiệu quả cao các vấn đề quản trị công ty. Có thể nói, quản trị DNNN 

hiện tại chưa phải là một khuôn khổ thống nhất với các nội dung được kết nối, 

bổ sung và phối hợp với nhau. Trước hết, các nội dung của quản trị DNNN đang 

được quy định ở mức độ nhất định bởi các văn bản riêng lẻ khác nhau. Đối với 

cơ quan đại diện chủ sở hữu, các quy định thường nhấn mạnh về quyền nhiều 

hơn là nghĩa vụ, trách nhiệm, đặc biệt là quy định chưa thật rõ về trách nhiệm 
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giải trình và những trách nhiệm pháp lý liên quan. Vai trò, sứ mệnh và chức 

năng của khu vực DNNN nói chung chưa được quy định đủ cụ thể hoặc quy định 

chưa hợp lý; công khai, minh bạch hóa thông tin, theo dõi, giám sát đánh giá, và 

chế độ thưởng phạt vừa thiếu, vừa chưa hợp lý và bao quát hết. Giám sát, công 

khai, minh bạch hóa thông tin không chỉ đối với từng doanh nghiệp, mà cả đối 

với cơ quan quản lý doanh nghiệp, và các cơ quan, cá nhân đại diện thực hiện 

quyền chủ sở hữu doanh nghiệp v.v… 

 

Hình 4.1. Khuôn khổ thống nhất cho quản trị DNNN 

Nguồn: OECD 2005. 

4.2.2. Định hướng tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước  

4.2.2.1. Tái cơ cấu ngành, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhà nước 

Quan điểm xác định các ngành, lĩnh vực hoạt động chính cần duy trì sở 

hữu nhà nước sau tái cơ cấu: 

Thứ nhất, ngành, lĩnh vực hoạt động chính cần duy trì sở hữu nhà nước 

phải căn cứ vào triết lý đúng đắn về vai trò của kinh tế nhà nước và doanh 
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nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Ngành, lĩnh 

vực cần duy trì sở hữu nhà nước chủ yếu xác định theo tính chất, đặc điểm của 

hàng hóa, dịch vụ có cần đến hay không cần đến vai trò của nhà nước, và việc duy 

trì sở hữu nhà nước là có giới hạn về thời gian. 

Thứ hai, ngành, lĩnh vực hoạt động chính cần duy trì sở hữu nhà nước 

được xác định theo năng lực cạnh tranh của DNNN và tính hữu ích của sở hữu 

nhà nước (tồn tại sở hữu nhà nước chỉ khi nó có lợi) tại DNNN hoặc DN có vốn 

nhà nước dưới mức chi phối. Nghĩa là, không đáp ứng nguyên tắc đó thì không 

cần DNNN và sở hữu nhà nước tại DN. 

Thứ ba, xác định ngành, lĩnh vực cần duy trì sở hữu nhà nước và mức độ 

duy trì sở hữu nhà nước phải theo nguyên tắc cụ thể, không dựa vào ngành, lĩnh 

vực hoạt động chung chung của DNNN mà căn cứ vào vị trí và tầm quan trọng 

của doanh nghiệp, hoặc của khâu, công đoạn sản xuất hoặc công nghệ của từng 

doanh nghiệp một. 

Phương hướng điều chỉnh ngành, lĩnh vực hoạt động của DNNN là thu 

hẹp phạm vi các ngành, lĩnh vực có DNNN hoạt động để tập trung vào một số 

ngành, lĩnh vực, thậm chí khâu, công đoạn phù hợp với vai trò và năng lực tồn 

tại hữu ích của DNNN. Đồng thời, vừa thu hẹp quy mô khu vực DNNN nói 

chung, vừa điều chỉnh quy mô khu vực DNNN ngay trong một số ngành, lĩnh 

vực được xác định là cần có mặt của sở hữu nhà nước (dù đó là 100%, chi phối 

hay dưới mức chi phối của nhà nước). 

Không duy trì sở hữu nhà nước một chác chung chung là các DNNN, mà 

cần cụ thể ở phạm vi ngành, lĩnh vực, phạm vi doanh nghiệp; phạm vi bộ phận, 

khâu, công đoạn. 

Trong phạm vi những ngành, lĩnh vực cần duy trì sở hữu nhà nước, hướng 

tập trung duy trì sở hữu là: 

- Ở những DN quy mô lớn hơn 

- Hình thức pháp lý chủ yếu là công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành 

viên trở lên; hạn chế ở hình thức công ty TNHH một thành viên. 

Trong phạm vi DNNN, tập đoàn, tổng công ty: 
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- Duy trì sở hữu nhà nước chủ yếu ở những bộ phận, những khâu, những 

công đoạn then chốt, quan trọng. 

- Tập đoàn, tổng công ty nắm giữ những doanh nghiệp thành viên chủ 

chốt, quan trọng; những bộ phận, khâu, công đoạn then chốt, quan trọng. 

- Nắm giữ sở hữu nhà nước vừa đủ mức (tỷ lệ) cần thiết đối với vị trí, vai 

trò của DNNN và của bộ phận, khâu, công đoạn then chốt, quan trọng. 

Thông qua điều chỉnh lại cơ cấu sở hữu nhà nước trong các ngành, lĩnh 

vực của nền kinh tế; trong từng DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước để điều 

chỉnh, phân bổ lại việc sử dụng nguồn lực (kể cả nguồn lực là cấu phần của kinh 

tế nhà nước như ngân sách nhà nước, các quỹ, đất đai, tài nguyên) giữa khu vực 

kinh tế nhà nước và các khu vực kinh tế khác, giữa các DNNN trong cùng thành 

phần kinh tế nhà nước; tập trung vào những ngành, lĩnh vực cần khuyến khích 

phát triển. 

4.2.2.2. Tái cơ cấu vị trí chi phối, độc quyền của doanh nghiệp nhà nước 

Do nắm giữ vị trí chi phối nên doanh nghiệp nhà nước giữ vị thế chi phối, 

độc quyền trong một số số ngành, lĩnh vực, trong đó vó vị trí độc quyền tự nhiên 

như truyền tải điện, đường sắt, cấp thoát nước … và độc quyền do chính sách, do 

cạnh tranh không lành mạnh tạo ra. Đây cũng là những ngành, lĩnh vực cung cấp 

các sản phẩm, dịch vụ cho nền kinh tế nhưng do ý nghĩa phải bảo đảm an ninh, 

an toàn cao cho xã hội, cho nền kinh tế nên phải được giám sát, kiểm soát chặt 

chẽ như: Thuốc nổ, vật liệu nổ, hóa chất độc, chất phóng xã; in tiền, đúc tiền; xổ 

số kiến thiết; vũ khí, khí tài, trang bị chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh; 

trang thiết bị, tài liệu và cung ứng dịch vụ bảo mật thông tin bằng kỹ thuật 

nghiệp vụ mật mã .v.v.  

Hướng điều chỉnh quy mô khu vực DNNN trong ngành, lĩnh vực độc 

quyền nhà nước là thu hẹp các DNNN độc quyền và thu hẹp phạm vi phát sinh 

độc quyền của DNNN độc quyền. 

Đối với các DNNN ở vị trí độc quyền tự nhiên nên không có cạnh tranh 

(như điện): rà soát để bóc tách các sản phẩm, dịch vụ hoặc khai, công đoạn về 

bản chất là không độc quyền tự nhiên (ví dụ khâu phát điện) ra khỏi ngành, lĩnh 

vực độc quyền nhà nước. Xác định rõ khâu, công đoạn về bản chất là độc quyền 
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tự nhiên (ví dụ như khâu truyền tải điện). Thông qua đó thu hẹp phạm vi độc 

quyền của DNNN. Đây là việc thu hẹp phạm vi phát sinh độc quyền của doanh 

nghiệp nhà nước độc quyền. 

Đối với DNNN ở vị trí độc quyền do tổ chức (chỉ tổ chức 1 DN nên 

không có cạnh tranh) thì việc thu hẹp các DNNN độc quyền loại này cần kết hợp 

bằng 2 cách: Một là, tạo lập thể chế cạnh tranh buộc DNNN cạnh tranh sòng 

phẳng với DN khu vực tư nhân; hai là, thành lập thêm một số DNNN và khuyến 

khích phát triển DN tư nhân cùng loại (nếu có thể) để cạnh tranh. 

4.2.2.3. Tái cơ cấu chính sách của Nhà nước về doanh nghiệp nhà nước 

Vai trò chính sách của DNNN thể hiện ở việc thực hiện nhiệm vụ công 

ích, được nhà nước sử dụng để điều tiết kinh tế vĩ mô, bình ổn thị trường, bình 

ổn nền kinh tế. Vai trò này đã từng được sử dụng phổ biến trong thời kỳ kế 

hoạch hóa tập trung, bao cấp trước đây. Những năm gần đây, DNNN vẫn tiếp tục 

thể hiện vai trò này, tuy với quy mô và mức độ ít đi so với trước đây. 

Ví dụ, năm 2008-2009, DNNN được sử dụng nguồn vốn nhà nước hoặc 

nguồn vốn tự huy động để tăng đầu tư, chống suy giảm kinh tế. Năm 2011-2012, 

DNNN được sử dụng để thực hiện chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế 

vĩ mô bằng cách cắt giảm đầu tư và chi tiêu, không tăng giá bán sản phẩm, dịch vụ 

(điện, than, xăng dầu, sắt thép …) theo yêu cầu của nhà nước. 

Hướng điều chỉnh quy mô khu vực DNNN thực hiện vai trò chính sách 

như sau. Một là, đổi mới cơ chế cung cấp hàng hóa, dịch vụ công cộng và công 

ích thông qua áp dụng cơ chế đặt hàng đối với các thành phần kinh tế (trừ sản 

phẩm và dịch vụ vì lý do an ninh, quốc phòng). Hai là, rà soát để bóc tách các 

sản phẩm, dịch vụ hoặc khâu, công đoạn về bản chất không là hàng hóa, dịch vụ 

công cộng và công ích để thu hẹp ngành, lĩnh vực cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

công cộng và công ích. Ba là, tách triệt để nhiệm vụ công ích, xã hội ra khỏi 

DNNN để tạo điều hiện kinh doanh bình đẳng với doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

Thông qua đó thu hẹp các DNNN loại này. 

4.2.2.4. Tái cơ cấu vị thế kép của Nhà nước trong quan hệ với doanh 

nghiệp nhà nước 

Tác động và hiệu quả của tái cơ cấu DNNN không chỉ phụ thuộc vào tái 

cơ cấu bản thân các DNNN, mà phần rất quan trọng được quyết định bởi năng 
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lực, hiệu lực, hiệu quả, tính chuyên nghiệp, thống nhất, đồng bộ của các cơ quan 

nhà nước trong thực hiện vai trò và chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước đối 

với DNNN. Vì thế, cơ cấu lại phân công, phân cấp quản lý DNNN để thực hiện 

tốt vai trò, chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước là nhằm tháo gỡ một trong 

những nút thắt rất quan trọng trong tái cơ cấu DNNN. 

Quan điểm tiếp cận trong phân công, phân cấp quản lý DNNN 

Thứ nhất, quản lý DNNN và phân công, phân cấp quản lý DNNN cần 

được hiểu và áp dụng theo nghĩa rộng, không chỉ là hoạt động quản lý, giám sát 

DNNN được thực hiện bởi các cơ quan hành chính nhà nước và áp dụng đối với các 

cơ quan hành chính nhà nước, mà còn bao gồm hoạt động giám sát của cơ quan 

quyền lực tối cao (Quốc hội) đối với việc thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước. 

Thứ hai, quản lý DNNN với nghĩa là thực hiện quyền, nghĩa vụ chủ sở 

hữu nhà nước cần được tách bạch về tổ chức và thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về kinh tế. 

Thứ ba, đảm bảo tính chuyên trách, chuyên nghiệp, phù hợp đặc điểm và 

tính chất phục vụ hoạt động kinh doanh đối với DNNN của cơ quan đại diện chủ 

sở hữu, đặc biệt là đảm bảo tính chuyên trách, chuyên nghiệp của cán bộ thực 

hiện chức năng chủ sở hữu. 

Thứ tư, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, toàn diện trong thực hiện chức 

năng, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước bất kể việc phân công, phân 

cấp đại diện chủ sở hữu theo cách nào hay mô hình nào. 

Thứ năm, phân công, phân cấp quản lý DNNN cần được bảo đảm thực thi 

bằng khung pháp luật cụ thể, chi tiết, thống nhất và đồng bộ hướng đến việc thực 

hiện quyền chủ sở hữu nhà nước và giám sát thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước. 

Định hướng đổi mới phân công, phân cấp quản lý DNNN 

Xóa bỏ cách phân công, phân cấp quản lý DNNN theo kiểu hành chính 

với đặc trung là có nhiều đầu mối, nhiều cấp, nhiều tổ chức. Loại bỏ việc sử 

dụng bộ máy hành chính nhà nước và sử dụng công chức nhà nước để thực hiện 

chức năng chủ sở hữu. Giảm dần và tiến đến loại bỏ việc sử dụng cơ chế phối 

hợp kiểu hành chính, giấy tờ, từ bên ngoài vào, từ trên xuống ít hiệu quả, trì trệ, 

lòng vòng, thủ tục hành chính, không rõ trách nhiệm. 
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Chuyển sang cách tổ chức quản lý DNNN của chủ sở hữu - nhà đầu tư nhà 

nước theo phương cách chuyên trách, chuyên nghiệp phù hợp với thể chế kinh tế 

thị trường, tạo sự năng động trong quản lý của chủ sở hữu và sự chủ động cho 

DNNN; quản lý DNNN theo mục tiêu; tách quản lý của chủ sở hữu với chức 

năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp; phân công, phân cấp ít đầu 

mối, rõ quyền, trách nhiệm đi kèm với cơ chế giám sát, đánh giá theo cả hệ 

thống đại diện chủ sở hữu nhà nước từ cơ quan quyền lực tối cao đến đại diện 

trực tiếp sở hữu nhà nước tại DNNN và đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Tách về tổ chức và bộ máy thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước 

Tổ chức và cán bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với DNNN 

phải được gắn với tổ chức và cán bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước với 

các doanh nghiệp nói chung (không phân biệt theo thành phần kinh tế hoặc hình 

thức sở hữu); thuộc hệ thống cơ quan công quyền, quản lý nhà nước theo ngành, 

lĩnh vực, lãnh thổ. 

Tổ chức và cán bộ thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước đối 

với các DNNN là tổ chức và cán bộ chuyên môn sâu về hoạt động kinh doanh, 

làm nhiệm vụ kinh doanh, không phải là tổ chức và cán bộ thuộc hệ thống công 

quyền, do đó, không trực thuộc cơ quan hành chính công quyền. 

Bộ máy tổ chức và cán bộ thuộc hệ thống thực hiện quyền của chủ sở hữu 

nhà nước chủ yếu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền của chủ sở hữu nhà nước 

đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và phần vốn nhà nước tại các doanh 

nghiệp khác, bao gồm cả việc ban hành các quy định quản lý, giám sát về công tác 

quản lý cán bộ, về tài chính và các quyết định quan trọng của doanh nghiệp. 

Thành lập cơ quan chuyên trách dưới hình thức Ủy ban với chức năng làm 

đầu mối giúp Chính phủ thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ 

sở hữu nhà nước đối với các TĐKT, TCT, DNNN quy mô lớn và quan trọng. 

Các cơ quan nhà nước được tách khỏi chức năng đại diện chủ sở hữu chỉ tập 

trung vào việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước. 

4.2.2.5. Tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp nhà nước 

- Rà soát, đánh giá lại nhân lực quản trị các DNNN, TĐKT, TCT; đặc biệt 

là những người đại diện vốn, đại diện theo ủy quyền ở các cấp, các tầng doanh 
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nghiệp, kể cả đại diện ủy quyền của chủ sở hữu nhà nước tại các cơ quan nhà 

nước. Đổi mới cơ chế tuyển chọn, sàng lọc, sử dụng đối với những người đại diện 

theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà nước và người đại diện vốn. Cơ cấu lại nhân 

lực quản trị, người đại diện theo ủy quyền và người đại diện vốn. 

- Bổ sung quy định về cơ chế thông tin, báo cáo, trách nhiệm giải trình, cơ chế 

đánh giá của hệ thống những người đại diện vốn, đại diện theo ủy quyền ở các cấp, 

các tầng doanh nghiệp, đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các cơ quan nhà nước. 

- Xây dựng cơ chế đánh giá về việc thực hiện chức năng đại diện chủ sở 

hữu nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện chủ sở hữu nhà 

nước đối với DNNN và vốn nhà nước tại DN. 

- Tăng cường trách nhiệm người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu 

nhà nước đối với các DNNN bằng hợp đồng ràng buộc về quyền lợi và trách 

nhiệm pháp lý giữa người đại diện theo ủy quyền và đại diện chủ sở hữu nhà 

nước. Trong đó, xác định rõ những quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu do người 

đại diện trực tiếp thực hiện, quyền và nghĩa vụ cần phải thông qua ý kiến của chủ 

sở hữu trước khi biểu quyết, bỏ phiếu hoặc quyết định ở công ty cũng như cơ chế 

xử lý hậu quả khi đại diện theo ủy quyền thực hiện không đúng ràng buộc theo 

hợp đồng gây tổn hại đến lợi ích của cổ đông nhà nước. Người đại diện theo ủy 

quyền tại DN không thực hiện chức năng quản lý nhà nước. 

Nói tóm lại, với 3 mục tiêu chính của tái cơ cấu DNNN là: Hoàn thiện 

những khoảng trống của giai đoạn 2011-2020 còn để lại; Thu hẹp các ngành, 

lĩnh vực, tái cơ cấu các DNNN cụ thể theo hướng xác định vị trí, vai trò, ngành, 

lĩnh vực cần nhà nước nắm giữ; Tạo ra sự phát triển bền vững cho các DNNN 

sau tái cơ cấu. Các DNNN đã có được “kim chỉ nam” để xây dựng đề án cụ thể 

cho bản thân các DN của mình thực hiện tái cơ cấu tiếp cận với tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm theo năng lực của DN mình. 

Định hướng của Đảng và Nhà nước đối với tái cơ cấu DNNN là toàn vẹn, 

tổng thể, đảm bảo cho quá trình tái cơ cấu DNNN là hiệu quả, tránh rơi vào vòng 

luẩn quẩn, tái cơ cấu là việc làm tổng thể từ tái cơ cấu ngành, lĩnh vực hoạt 

động; tái cơ cấu vị trí, vai trò của DNNN; tái cơ cấu chính sách của Nhà nước 

đối với DNNN; tái cơ cấu vị thế kép của nhà nước đối với DNNN và tái cơ cấu 

quản trị DNNN theo thông lệ quốc tế và yêu cầu của KTTT định hướng XHCN. 
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4.3. GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIAI 

ĐOẠN 2021-2030 

4.3.1. Các giải pháp từ phía Nhà nước 

Để triển khai có hiệu quả quá trình tái cơ cấu DNNN, trước hết cần xác 

định rõ quan điểm, Nhà nước không trực tiếp kinh doanh nhằm mục đích lợi 

nhuận, mà nên để cho khu vực kinh tế tư nhân làm. Nhiệm vụ của Nhà nước là 

tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định và minh bạch. Từ đó xác định 

nhiệm vụ của các DNNN, đó là không tham gia toàn bộ vào chuỗi giá trị kinh tế 

quốc dân, mà chỉ làm ở những ngành, những phân khúc có ý nghĩa quan trọng 

mà khu vực kinh tế tư nhân chưa đủ sức làm hoặc không muốn làm. Khi khu vực 

kinh tế tư nhân đủ mạnh, DNNN nên rút ra dần để tập trung nguồn lực cho các 

mục tiêu công ích. 

Cần xác định mục tiêu mà quá trình tái cơ cấu DNNN cần hướng đến là: 

Phá thế độc quyền cũng như ảnh hưởng của các nhóm lợi ích đến khu vực này; tạo 

sự cạnh tranh bình đẳng với các khu vực khác như cạnh tranh quốc tế; minh bạch 

trong tài chính; xóa bỏ cơ chế xin cho, cũng như việc bù lỗ từ phía nhà nước. 

Cần xác định, tái cơ cấu DNNN phải gắn liền với quá trình tái cơ cấu nền 

kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và theo nguyên tắc 

tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, giảm số lượng, tăng chất lượng và sức 

cạnh tranh cho DNNN; Tái cơ cấu DNNN cần được tiến hành đồng bộ, triệt để, 

toàn diện trên các mặt về mô hình tổ chức quản lý, về tài chính, kế hoạch sản 

xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, cơ cấu sản phẩm, nguồn nhân lực; 

Trên cơ sở đó, Nhà nước nên tập trung vào các hướng sau: 

4.3.1.1. Phân định rõ ngành nghề nhà nước cần nắm giữ 

Phân định rõ những ngành nào Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn, ngành 

nào cần nắm giữ cổ phần chi phối, ngành nào không cần. Thông qua đó, thu hẹp 

số lượng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh cần có DNNN. Tập trung hoạt động 

của DNNN vào một số ngành, nghề, lĩnh vực đảm bảo lợi ích kinh tế quốc gia, 

quốc phòng, an ninh, dịch vụ công ích, kết cấu hạ tầng, khoa học công nghệ cao.  

Để thúc đẩy tái cơ cấu DNNN, bên cạnh thực hiện đúng và đầy đủ các chính 

sách mới như Nghị quyết 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; Quyết 
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định 707/2017/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020, 

Chính phủ cần cấu trúc danh mục tài sản nhà nước đầu tư, thu hồi đa số vốn nhà 

nước từ cổ phần hóa để đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực cần tới vai trò của DNNN.  

4.3.1.2. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước 

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DNNN, đặt các DNNN vào môi 

trường cạnh tranh, tách biệt vai trò công ích với sản xuất kinh doanh theo kinh tế 

thị trường. Việc tách bạch này sẽ tạo áp lực cho lãnh đạo, buộc lãnh đạo DNNN 

phải tổ chức sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường. Ngoài ra, cần xóa bỏ mọi 

hình thức ưu đãi đối với DNNN, đối xử bình đẳng như các loại hình DN khác. 

Cần phân biệt vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế với vai trò của kinh 

tế nhà nước, vai trò, vị trí của DNNN. Vì chưa có sự phân tách rõ ràng nên các 

DNNN vừa thực hiện chức năng kinh doanh và thực hiện chức năng chính trị - 

xã hội. Do đó, cần có cơ chế để phân định nhiệm vụ chính trị - xã hội mà Nhà 

nước giao cho với lợi nhuận của doanh nghiệp. Cùng với đó, xóa bỏ cơ chế chủ 

quản theo kiểu hành chính quan liêu, bao cấp đối với các DNNN, để các doanh 

nghiệp được tự chủ trong cơ chế thị trường và chịu trách nhiệm về hiệu quả sử 

dụng đồng vốn của Nhà nước trước các cơ quan tài chính. 

4.3.1.3. Hoàn thiện cơ chế đầu tư, sử dụng vốn nhà nước 

Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, thể chế quản lý về đầu tư, sử 

dụng vốn và tài sản Nhà nước; về giám sát, kiểm tra, thanh tra; về tổ chức thực 

hiện chức năng của chủ sở hữu đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước 

để vừa nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý của chủ sở hữu, vừa tạo 

điều kiện để các doanh nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm, năng động sáng tạo 

trong quản lý sản xuất kinh doanh theo pháp luật. 

Việc tách bạch hai yếu tố sở hữu và quản trị là rất quan trọng. Bởi hiệu 

quả hoạt động của doanh nghiệp không phụ thuộc vào yếu tố sở hữu mà phụ 

thuộc vào yếu tố quản trị trong doanh nghiệp. Nếu quản trị kém sẽ dẫn đến hiệu 

quả kém. Đối với yếu tố sở hữu, vấn đề đặt ra là phải xác định rõ nội dung giám 

sát của Nhà nước, vai trò quản lý Nhà nước và vai trò chủ sở hữu, cũng như vai 

trò chủ sở hữu với quyền quyết định trong kinh doanh. 

Nhà nước với tư cách là nhà đầu tư vốn, thành viên, cổ đông ở các công 

ty, cần xây dựng và công khai hoá chiến lược, chính sách sở hữu và đầu tư kinh 
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doanh trong nền kinh tế, trong từng ngành và tại từng nhóm công ty hoặc từng 

công ty cụ thể. Chính sách đầu tư và sở hữu bao gồm: (i) chính sách chủ sở hữu 

do Nhà nước thực hiện quyền chủ sở hữu tại doanh nghiệp; (ii) chính sách chủ sở 

hữu của Chính phủ, cụ thể hóa chính sách chủ sở hữu của Quốc hội, và xác định 

chính sách chủ sở hữu đối với từng ngành kinh tế; và cuối cùng là chính sách 

chủ sở hữu của Cơ quan chủ sở hữu (cấp bộ), trong đó, xác định mục đích, sứ 

mệnh, mục tiêu và chỉ tiêu mà chủ sở hữu giao phó đối với từng doanh nghiệp cụ 

thể. Tuỳ thuộc vào tỉ lệ sở hữu của nhà nước, các mục tiêu cụ thể của chính sách 

sở hữu nhà nước tại từng công ty cụ thể có thể gồm: (i) tỉ suất lợi nhuận; (ii) doanh 

thu và tỉ lệ sản phẩm, dịch vụ xuất khẩu; (iii) yêu cầu về mức độ và trình độ phát 

triển công nghệ trong một giai đoạn cụ thể; (iv) yêu cầu về năng lực nghiên cứu và 

phát triển công nghệ; và (v) vị thế và thị phần trong nước và nước ngoài. 

Nhà nước cần đẩy mạnh thiết lập cơ chế, định chế, công cụ và nâng cao 

năng lực thực hiện giám sát, đánh giá tương ứng đối với chính sách chủ sở hữu 

theo từng cấp. Trước hết, Quốc hội theo dõi, giám sát và đánh giá đối với Chính 

phủ; hàng năm, sau khi thảo luận, đánh giá các báo cáo có liên quan của Chính 

phủ, Quốc hội ra nghị quyết riêng về đầu tư nhà nước và thực hiện quyền chủ sở 

hữu nhà nước tại các doanh nghiệp. Tiếp đó, Chính phủ phải theo dõi, giám sát và 

đánh giá đối với cơ quan chủ sở hữu; và cơ quan chủ sở hữu phải theo dõi, giám 

sát, và đánh giá thường xuyên, liên tục đối với kết quả hoạt động của doanh 

nghiệp và những người quản lý doanh nghiệp.  

Điều quan trọng là phải thiết lập hệ thống thông tin quản lý vốn chủ sở 

hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, kết nối từ các cơ quan có liên quan ở trung 

ương, trước hết là cơ quan chủ sở hữu đến các doanh nghiệp cụ thể. Hệ thống 

thông tin này không chỉ hỗ trợ cho việc đánh giá kịp thời, đầy đủ thực trạng bảo 

toàn và phát triển vốn kinh doanh của nhà nước, mà còn giúp các cơ quan, tổ 

chức đại diện chủ sở hữu và những người khác có liên quan có thể giám sát 

hiệu quả đối với các doanh nghiệp có sở hữu nhà nước và cả những người 

quản lý ở các doanh nghiệp đó. 

Về hoàn thiện cơ chế cho đại diện vốn nhà nước tại DNNN: Chính phủ 

cần sớm ban hành đầy đủ các cơ chế, đặc biệt là các cơ chế xác định chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý đại diện vốn nhà nước tại DNNN, 
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đơn vị đại diện có chức năng đến đâu, có quyền như thế nào cần được xác định 

và thể chế hóa. 

4.3.1.4. Tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo 

hướng thực chất và hiệu quả 

Thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh 

nghiệp nhà nước trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 

2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký, kiên quyết 

chỉ giữ 100% vốn nhà nước tại 103 doanh nghiệp theo Danh mục DNNN thực 

hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg. 

Việc cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa DNNN phải dựa trên cơ sở kinh tế thị 

trường. Nghiên cứu và sửa đổi những quy định không phù hợp đang cản trở quá 

trình cổ phần hóa DNNN, trong đó trước hết liên quan đến vấn đề xác định giá 

trị DN, chọn đối tác chiến lược, bán cổ phần ưu đãi cho người lao động, tăng 

tính xã hội ngay trong công ty cổ phần. 

Nhà nước cần tập trung hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa DNNN, coi đây 

là nhiệm vụ trọng tâm trong các năm 2021 - 2030. Nghiêm túc thực hiện cơ chế 

thị trường và quy định của pháp luật trong cổ phần hoá, không để xảy ra tiêu 

cực, thất thoát vốn, tài sản. 

Vấn đề thoái vốn nhà nước, Chính phủ cần tiếp tục chi tiết danh mục các 

DNNN, các ngành nghề cần thoái vốn đầu tư của nhà nước, tập trung mở rộng 

đối tượng thoái vốn ở cả những tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước. Hiện 

nay quá trình cổ phần hóa giai đoạn 2011-2020 đã đạt được những tiến bộ nhất 

định, tuy nhiên tại các doanh nghiệp cổ phần, nhà nước vẫn nắm giữ tỷ lệ vốn 

quá lớn, có nhiều DNNN khi thực hiện cổ phần, nhà nước vẫn nắm giữ tới 80-

90% vốn như vậy là quá nhiều. Do vậy, giai đoạn 2021-2030 Nhà nước cần hoàn 

thiện các thể chế chính sách thúc đẩy thoái vốn tại các DN cổ phần này, nhà 

nước chỉ nắm giữ vốn bằng với mức sàn quy định của pháp luật. Đồng thời, 

Chính phủ triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách có tính đột phá trong 

việc thoái vốn nhà nước nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí vốn, đảm bảo lợi ích 

cho Nhà nước như thoái vốn dưới mệnh giá, dưới giá trị sổ sách, chuyển nhượng 

vốn theo hình thức thỏa thuận thoái vốn theo lô... 
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Kiên quyết sắp xếp, giải thể các DNNN hoạt động không hiệu quả, làm ăn 

thua lỗ kéo dài, không có khả năng phục hồi; Việc hoạt động, kinh doanh đa ngành 

nghề sang nhiều lĩnh vực trái ngành kém hiệu quả làm gia tăng rủi ro tài chính tại 

các DNNN thời gian qua đã khiến nhiều DN gặp khó khăn về huy động vốn, gián 

tiếp gây ra sự mất cân đối trong cơ cấu ngành nghề toàn diện nền kinh tế. 

Đối với những doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa, kiên quyết yêu cầu các 

doanh nghiệp thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán, chỉ có như vậy nhà nước mới 

có thể thoái vốn, chuyển đổi cơ cấu sở hữu doanh nghiệp mới đi vào thực tế. 

Đối với những doanh nghiệp đã được kế hoạch cổ phần hóa, cần đặt rõ vai 

trò, trách nhiệm của người đứng đầu, coi kết quả cổ phần hóa là một trong những 

kết quả của quản lý, nếu không hoàn thành cổ phần hóa theo kế hoạch có thể 

đánh giá không hoàn thành công tác quản lý của người đứng đầu. 

Trong thời gian tới, tái cơ cấu DNNN cần tập trung vào việc sắp xếp, điều 

chỉnh lại hoạt động đầu tư ngoài ngành. Chấn chỉnh lại tình trạng nhiều DNNN 

mở quá rộng ngành nghề mới không liên quan đến ngành nghề chính, không góp 

phần làm cho ngành nghề chính lớn mạnh hơn mà còn làm cho nguồn lực của 

DN bị phân tán, mang nhiều rủi ro trong kinh doanh. Nhanh chóng loại bỏ tình 

trạng kinh doanh ngoài ngành, đầu tư dàn trải và kém hiệu quả, đảm bảo vai trò 

dẫn dắt nền kinh tế của DNNN. 

4.3.1.5. Đa dạng hóa việc chuyển đổi hình thức sở hữu 

Việc chuyển đổi hình thức sở hữu của các công ty TNHH một thành viên do 

Nhà nước làm chủ sở hữu hiện nay được thực hiện chủ yếu thông qua hình thức cổ 

phần hóa. Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có nhiều lợi thế song đó không 

phải là hình thức duy nhất. Trong thực tế có những nhà đầu tư, vì một lý do nào đó 

không mặn mà với hình thức công ty cổ phần. Vì vậy, rất cần có hướng dẫn về việc 

chuyển công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thành công ty 

TNHH có từ hai thành viên trở lên. Việc chuyển đổi như vậy sẽ có một số nội dung 

cần thực hiện tương tự như quy định đối với cổ phần hóa. Song, thời gian chuyển 

đổi sẽ ngắn hơn, phù hợp hơn với những công ty TNHH một thành viên do Nhà 

nước là chủ sở hữu có quy mô nhỏ, thuộc các Bộ, các địa phương quản lý mà Nhà 

nước không cần nắm giữ phần vốn chi phối hoặc tham gia góp vốn. Đây cũng là 

biện pháp hiệu quả để thúc đẩy nhanh hơn việc tái cơ cấu DNNN. 
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Đối với các DNNN đã được chuyển đổi sang công ty TNHH một thành 

viên, các DNNN đã thực hiện cổ phần hóa nhưng không bán được cổ phần ra 

bên ngoài, Nhà nước cần rà soát nếu không thuộc danh mục Nhà nước cần nằm 

giữ và khối tư nhân có thể làm tốt hơn, hiệu quả hơn DNNN thì cần thực hiện 

việc bán toàn bộ DN này cho khối tư nhân, không hạn chế chỉ bán những DNNN 

có quy mô nhỏ như trước kia.  

4.3.1.6. Cơ cấu lại nhân lực quản trị, người đại diện theo  ủy quyền và 

người đại diện vốn 

Quản trị doanh nghiệp có thể coi là mắt xích quan trọng để đảm bảo hiệu 

quả của quá trình tái cơ cấu, đổi mới quản trị doanh nghiệp được coi là chìa khóa 

làm cho quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tránh được hiện tượng đơn 

thuần đổi tên, bình mới rượu cũ. Để tái cơ cấu quản trị DNNN, Chính phủ và các 

DNNN cần đẩy mạnh áp dụng nguyên tắc quản trị của OECD cụ thể: 

Rà soát đánh giá lại nhân lực quản trị của các DNNN, đặc biệt là những 

người đại diện sở hữu, vốn, đại diện theo ủy quyền ở các cấp, các tầng DN kể cả 

đại diện ủy quyền từ các cơ quan nhà nước; bảo đảm năng lực đại diện, trách 

nhiệm đại diện, cơ chế thông tin, báo cáo, trách nhiệm giải trình trước người ủy 

quyền, trước cơ quan cử đại diện vốn. Bổ sung cơ chế đào thải, các chế tài đủ 

mạnh dựa trên các tiêu chí minh bạch, rõ ràng để thực hiện. 

Về công tác tổ chức nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế đảm bảo để các 

DNNN hoạt động có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường là rất quan trọng, nhưng 

đào tạo và tuyển chọn đội ngũ những cán bộ quản lý DN có trình độ cao cũng rất 

cần thiết. Không thể chấp nhận những cán bộ có trình độ chuyên môn thấp, kém 

năng động, nhất là khi trao cho họ những DN có số vốn lớn hàng trăm tỷ đồng và 

hàng nghìn lao động. Quản lý DNNN mang đặc thù riêng, nhất là phải chấp hành 

hàng loạt các quy định do Nhà nước đặt ra. Vì vậy, việc phát hiện và sử dụng các 

cán bộ quản lý giỏi khó hơn nhiều so với các loại hình doanh nghiệp khác. 

Nên áp dụng chế độ thi tuyền để chọn giám đốc của từng DNNN và chỉ bổ 

nhiệm có thời hạn dựa trên những điều kiện hợp lý mà các ứng viên đưa ra khi 

tham gia dự tuyển. Cần có một cơ chế đủ sức hấp dẫn để thu hút những con 

người đầy tâm huyết và năng lực vào đội ngũ quản lý DNNN, đồng thời cần có 

cơ chế đánh giá, giám sát chặt chẽ.  
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Để thực hiện tốt việc quản trị doanh nghiệp theo hướng tiếp cận thông lệ 

quốc tế, không coi người quản lý DNNN là công chức nhà nước; thực hiện trả 

lương cho người quản lý DNNN theo cơ chế thị trường và theo mức độ đóng góp 

của họ đối với kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; bỏ trần giới hạn 

về tiền lương đối với người quản lý v.v… 

4.3.1.7. Cơ cấu lại hệ thống giám sát, kiểm soát đối với doanh nghiệp 

nhà nước 

Hiện nay, hệ thống giám sát, kiểm soát đối với DNNN còn rời rạc, bất 

cập, chủ yếu dựa trên cơ chế thanh, kiểm tra, chế độ báo cáo định kỳ. Do đó, 

Nhà nước cần thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ, tin cậy, cập nhật về các tập đoàn 

kinh tế nhà nước, tổng công ty và các doanh nghiệp nhà nước. 

Xây dựng hệ thống tiêu chí và phương pháp giám sát, kiểm soát, đánh giá 

của chủ sở hữu đối với các DNNN. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách và chuyên nghiệp đại diện cho Nhà 

nước thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm soát. 

Xây dựng chế tài đủ mạnh để mọi hoạt động của DNNN, đặc biệt là các 

tập đoàn kinh tế và các tổng công ty nhà nước phải minh bạch hóa, công khai 

hóa và kiểm toán tin cậy hàng năm. 

Quy định rõ ràng, minh bạch về quyền hạn, nhiệm vụ, nghĩa vụ, trách 

nhiệm của các đối tượng có liên quan đến việc thực hiện chức năng giám sát, 

kiểm soát của chủ sở hữu. 

4.3.1.8. Hoàn thiện khung pháp luật điều chỉnh hoạt động của doanh 

nghiệp nhà nước và thực hiện quyền chủ sở hữu của Nhà nước đối với doanh 

nghiệp nhà nước 

Tiếp tục hoàn thiện và đổi mới hệ thống pháp luật để tạo môi trường pháp 

lý thuận lợi cho việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả của quản lý của Nhà nước 

đối với DNNN và xóa bỏ tình trạng chồng chéo của nhiều cơ quan Nhà nước 

cùng thực hiện chức năng sở hữu tại DNNN. 

Rà soát, xây dựng và thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý 

các doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp 
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theo cơ chế thị trường; Thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư, quản lý tài 

chính, mua sắm, phân phối thu nhập, công tác cán bộ; trong ký kết và thực hiện 

các hợp đồng với những người có liên quan đến người quản lý doanh nghiệp theo 

quy định của pháp luật.  

Nghiêm túc thực hiện chuyển giao quyền đại diện về Tổng công ty Đầu tư 

và Kinh doanh vốn nhà nước theo đúng quy định. 

Nhà nước và Chính phủ cần ban hành các thể chế chính sách mở rộng phương 

thức bán cổ phần, mở rộng đối tượng bán cổ phần, thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất 

các doanh nghiệp với nhau để phù hợp với cơ chế thị trường. Đặc biệt, cần ban hành 

các quy định bắt buộc các doanh nghiệp sau khi cổ phần phải niêm yết trên sàn giao 

dịch, từ đó mới làm cho tái cơ cấu DNNN đi vào thực chất. 

Ban hành các chính sách mới, sửa đổi các chính sách hiện hành đảm bảo 

rút ngắn thời gian định giá doanh nghiệp, tạo điều kiện áp dụng các phương pháp 

định giá tài sản tiên tiến, bảo đảm vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp được 

định giá đầy đủ, hợp lý. 

4.3.2. Các giải pháp từ phía doanh nghiệp nhà nước 

Việc tái cơ cấu DNNN không chỉ cần sự nỗ lực thay đổi từ phía các cơ 

quan quản lý Nhà nước mà cả sự vận động, thay đổi trong tư duy của các doanh 

nghiệp. Tái cơ cấu doanh nghiệp bao gồm nhiều việc phải làm, trong đó có việc 

thay đổi tư duy quả lý trong tái cơ cấu là yếu tố vô hình nhưng lại là nhân tố mang 

tính quyết định đối với sự thành công của toàn bộ quá trình tái cơ cấu hiện nay. 

Tái cơ cấu DNNN, với mục tiêu nâng cao hiệu quả của DNNN, bắt buộc 

phải dựa trên một nền tảng vững chắc bao gồm: (i) phần vô hình (thượng tầng): 

Triết lý kinh doanh, sứ mệnh, mục tiêu, giá trị cốt lõi, các chuẩn mực đạo đức, 

chuẩn mực hành vi, văn hóa doanh nghiệp, các định hướng chiến lược, chiến lược 

doanh nghiệp; (ii) phần hữu hình (hạ tầng): Cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, cơ chế 

quản lý điều hành, các hoạt động và các quá trình, các nguồn lực.  

Cơ cấu và cơ chế là để phục vụ cho chiến lược, nếu chiến lược sai thì dù 

cơ cấu, cơ chế và nguồn lực có tốt bao nhiêu thì doanh nghiệp vẫn đứng trước 

nguy cơ thất bại nhanh chóng. Việc bắt đầu bằng tái cơ cấu phải được xuất phát 

từ việc “tự tái cơ cấu chính mình” ở cấp lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp. 
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Nếu không có sự tự tái cơ cấu chính mình, người chủ doanh nghiệp không thể 

thay đổi được nhận thức và không thể có được quyết tâm tái cơ cấu đến mọi 

ngóc ngách của DN để tìm ra những khiếm khuyết, bất cập của doanh nghiệp 

đang tồn tại dưới các lớp bao phủ. Đa phần, những bất cập đó đều có nguyên 

nhân sâu xa là từ sự lãnh đạo và người lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp. 

Như vậy, để việc tái cơ cấu DNNN thực hiện có hiệu quả, doanh nghiệp 

cần chú ý những giải pháp sau: 

4.3.2.1.Nhóm giải pháp về quản trị doanh nghiệp 

(i) Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, áp dụng chế độ quản trị 

công ty hiện đại tại các DNNN, nhất là tại các TĐKT và các TCT nhà nước. 

Thực hiện thi tuyền giám đốc hoặc Tổng giám đốc, hoặc thuê người từ bên 

ngoài, trước mắt có thể thực hiện thí điểm tại một số DNNN phù hợp. 

(ii) Tổ chức lại mạng lưới phân phối và xây dựng thương hiệu. Thương 

hiệu bao giờ cũng gắn với chất lượng - công nghệ - mẫu mã. Điều đáng lo ngại là 

các doanh nghiệp Việt Nam thường chưa chăm lo xây dựng và gìn giữ thương hiệu. 

(iii) Tổ chức lại sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động 

và hạ giá thành sản phẩm, tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, giá thành 

hạ, những mẫu mã phải phù hợp với sở thích của người tiêu dùng, theo tập quán 

từng vùng, từng dân tộc. 

(iv) Chỉnh trang doanh nghiệp theo hướng hiện đại hóa. Trong thời đại 

ngày nay, tăng tốc đố chứ không chỉ là quy mô, tăng hàm lượng chất xám chứ 

không chỉ tăng kinh nghiệm, nguyên vật liệu. Đối với Việt Nam, lại cần chú ý 

tăng hàm lượng quốc gia, không chỉ trong từng sản phẩm, mà ngay cả trong từng 

doanh nghiệp. Quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp là quá trình tổng thể từ xây 

dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh. 

(v) Doanh nghiệp cần xây dựng chế độ lương đối với người quản lý doanh 

nghiệp một cách linh hoạt, tương ứng với thị trường. Tiền lương của người quản lý 

doanh nghiệp phải được trả căn cứ mức độ hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 

hàng năm của doanh nghiệp, do Cơ quan chủ sở hữu xác định và giao phó; phù hợp 

với tiền lương và cung - cầu lao động trên thị trường những người quản lý công ty. 

Toàn bộ tiền lương và thu nhập khác từ doanh nghiệp của người quản lý phải được 

công khai đầy đủ trong Báo cáo hàng năm về quản trị doanh nghiệp. 
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(vi) Tách biệt và phân biệt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và chức năng 

của người quản lý doanh nghiệp với các công chức, viên chức khác của nhà 

nước. Họ chỉ là người quản lý doanh nghiệp, không phải là công chức nhà nước; 

không áp dụng các chính sách, chế độ, công cụ làm việc, cách thức đánh giá, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, cho thôi việc và trả lương của công chức nhà 

nước cho người quản lý doanh nghiệp. Hội đồng Quản trị của doanh nghiệp nhà 

nước cũng cần được giao nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng, phải chịu trách 

nhiệm với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trước chủ sở hữu vốn nhà nước. 

Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị của doanh nghiệp nhà nước chỉ nên thực hiện chức 

năng thông qua giám sát, chỉ đạo chiến lược, giám sát việc kiểm toán, quản lý rủi 

ro và chế độ thù lao. 

4.3.2.2. Nhóm giải pháp về hoạt động theo cơ chế thị trường 

(vii) Nhà nước và DNNN phải tuân thủ đầy đủ nguyên tắc “lời ăn, lỗ 

chịu”; và nhà nước với tư cách là nhà đầu tư phải là người cuối cùng gánh chịu 

các rủi ro phát sinh từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Khi DNNN gặp 

khó khăn, thua lỗ trong kinh doanh, không ai có quyền xin giảm hay hoãn nộp 

thuế, giảm, hoãn, khoanh nợ, giảm lãi suất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hay bất cứ 

ưu đãi cá biệt nào khác, v.v. Đồng thời, không ai có có quyền “cho”, cấp các ưu 

đãi và các đặc quyền khác chỉ dành riêng cho một, một số hoặc tất cả DNNN. 

(viii) Doanh nghiệp nhà nước cần xác định: Nhiệm vụ của DNNN là bảo 

toàn và phát triển được vốn đầu tư của nhà nước khi giá trị thực tế vốn đầu tư 

của chủ sở hữu tăng thêm hoặc tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ít 

nhất bằng lãi suất bình quân trái phiếu Chính phủ ở thị trường trong nước trong 

cùng thời kỳ. 

(ix) DNNN cần tuân thủ hệ thống giám sát doanh nghiệp, thệ thống 

thông tin quản lý doanh nghiệp được Nhà nước và cơ quan quản lý vốn nhà nước 

thiết lập để việc giám sát của cơ quan chủ sở hữu vốn được thực hiện một cách 

liên tục, thông tin chính xác và cập nhật. 

4.3.2.3. Nhóm giải pháp khác 

(x) Doanh nghiệp cần đánh giá đúng tầm quan trọng của việc tái cơ 

cấu, phổ biến những quan điểm về tái cơ cấu doanh nghiệp đến các thành viên, 
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để mọi người thấy được tầm quan trọng của tái cơ cấu. Muốn vậy, các doanh 

nghiệp cần tổ chức mời các chuyên gia có kinh nghiệm giúp mọi người ý thức 

hơn về tầm quan trọng của tái cơ cấu doanh nghiệp; quán triệt về nhận thức và 

hành động trong các đơn vị thành viên để việc triển khai tái cơ cấu thực sự đúng 

trọng tâm, lộ trình và đạt hiệu quả; kiên quyết áp dụng khi doanh nghiệp đã hội 

tụ đủ các điều kiện cần thiết. 

(xi) Doanh nghiệp phải kiên quyết, kiên trì một quá trình đổi mới, cải 

cách thể chế kinh doanh, thể chế tài chính, cơ chế tuyển dụng lao động và lãnh 

đạo, nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đẩy nhanh quá trình cổ phần 

hóa là giải pháp cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới của quá trình phát triển. 

(xii) Các doanh nghiệp cần được trang bị kiến thức đầy đủ. Quá trình tái 

cơ cấu có rất nhiều thay đổi, vì vậy cần đào tạo và trang bị cho đội ngũ lao động 

những kiến thức cần thiết để có khả năng thích ứng với mô hình mới, với những 

vấn đề mới sau khi tái cơ cấu doanh nghiệp. Hơn nữa, quá trình tái cơ cấu sẽ có 

ảnh hưởng rất lớn đến đội ngũ lao động trong công ty như chuyển đổi vị trí công 

tác, cắt giảm lao động… Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần cung cấp thông tin 

cần thiết về quyền lợi và trách nhiệm của họ để họ chủ động có kế hoạch trong 

công việc của mình. 

(xiii) Xây dựng thời điểm thích hợp để tái cơ cấu. Thời cơ luôn là yếu tố 

quan trọng đối với doanh nghiệp trong bất kỳ tình huống nào. Do đó, doanh 

nghiệp nên phân tích, đánh giá chu kỳ hoạt động, sự thay đổi của môi trường 

kinh doanh và từ đó xác định thời điểm và quyết định tái cơ cấu hợp lý nhất. 

(xiv) Nắm chắc thông tin thị trường, có giải pháp xử lý và dự báo tốt. 

Nắm được thông tin đã khó, nhưng biết tổ chức để xử lý thông tin, dự báo và ra 

quyết định đúng, kịp thời còn khó hơn. Nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết tổ 

chức các kênh từ xa đến gần. Đội ngũ cán bộ, đặc biệt là lãnh đạo phải tinh, 

nhạy, có trình độ mới đáp ứng được. 

(xv) DNNN nghiêm túc thực hiện quy định về minh bạch, công khai hóa 

thông tin về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, 

thanh tra, giám sát đối với hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

1. Kết luận 

Tái cơ cấu Doanh nghiệp nhà nước luôn được Đảng, Chính phủ quan tâm 

và chỉ đạo thực hiện gắt gao trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước. Đây là quá trình lâu dài vừa khó khăn, vừa nhạy cảm vì ngoài tính chất 

kinh tế thì đây còn là quá trình biến đổi sâu sắc cả về quan điểm, nhận thức của 

cả xã hội và nhân dân. 

Thực tiễn 30 năm đổi mới nền kinh tế, 5 năm thực hiện đề án 929 với 

những kết quả đã đạt được đã khẳng định đây là bước đi đúng đắn. Tái cơ cấu 

doanh nghiệp nhà nước là quá trình: Tái xác định vị trí, vai trò, chức năng (định 

vị lại sứ mệnh) của doanh nghiệp nhà nước; đa dạng hóa hình thức sở hữu (thông 

qua cổ phần hóa, giao bán, khoán, cho thuê …); và tái cấu trúc quản trị tập trung 

vào mối quan hệ giữa chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước. Từ 

đó tập trung giải pháp, vốn, nguồn lực nhằm hiện đại hóa nền kinh tế, tạo động 

lực cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, là giải pháp quan 

trọng để phát huy vai trò thật sự của khu vực kinh tế nhà nước. 

Thông qua các hình thức tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là 

phương thức cổ phần hóa doanh nghiệp, các doanh nghiệp đã có điều kiện huy động 

các nguồn lực của xã hội, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư đổi mới 

công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức mạnh cạnh tranh; thay đổi 

tư duy quản trị doanh nghiệp, tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động, 

thúc đẩy doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, tăng thu nhập cho người lao động. 

Qua xác định lý luận liên quan đến tái cơ cấu DNNN trong bối cảnh nền 

kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường định 

hướng Xã hội chủ nghĩa, hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới; phân tích thực 

trạng, kết quả đã đạt được trong tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011-2020, làm rõ 

những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất các 

giải pháp thúc đẩy tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2021-2030 Luận án đã đạt được 

một số kết quả như sau: 

(1) Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về Tái cơ cấu doanh 

nghiệp nhà nước, kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ 
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nghĩa; khái niệm về doanh nghiệp nhà nước, bối cảnh nền kinh tế nước ta, từ đó 

làm rõ tính tất yếu cần phải tiếp tục thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. 

(2) Đánh giá có căn cứ khoa học thực trạng về mặt định lượng kết quả 

hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, chỉ ra những tồn tại, hạn chế về thực hiện 

kế hoạch tổng thể về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, những tồn tại trong 

áp dụng cơ chế, chính sách, sự bất cập của doanh nghiệp nhà nước hiện tại với bổi 

cảnh nền kinh tế. 

(3) Trên quan điểm của Đảng, Chính phủ về kế hoạch tổng thể về sắp xếp, 

đổi mới doanh nghiệp nhà nước, trong đó nhấn mạnh đến định hướng chiến lược, 

kế hoạch của Nhà nước; cơ chế chính sách, quy định pháp luật Luận án đã đề 

xuất những giải pháp cơ bản thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai 

đoạn 2021-2030.  

2. Hạn chế của luận án 

- Về nội dung có thể nói, thúc đẩy tái cơ cấu DNNN là tổng thể các nội 

dung khá rộng và khá nhiều vấn đề phức tạp, luận án đã cố gắng trong việc đưa 

ra quan điểm, nội dung cốt lõi, song do khả năng còn hạn chế nên vẫn còn một 

số điểm chưa bao quát, đồng thời việc nghiên cứu đánh giá thực trạng tái cơ cấu 

DNNN trong tiến trình chuyển đổi sang KTTT ở Việt Nam còn chưa được lượng 

hóa chất lượng tái cơ cấu. 

- Về phương pháp:Luận án chỉ sử dụng phương pháp đánh giá định tính 

trong phân tích đánh giá chất lượng thực hiện tái cơ cấu DNNN. Chưa sử dụng 

phương pháp  nghiên cứu định lượng.  

kính mong các thầy, cô, các chuyên gia đóng góp ý kiến để luận án được 

hoàn thiện hơn trong những nghiên cứu tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng 

công tác tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2021-2030 và những năm sau đó. 

3. Kiến nghị hướng nghiên cứu tiếp theo 

- Về nội dung: Lượng hóa chất lượng thực hiện tái cơ cấu DNNN và đo 

lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến tái cơ cấu DNNN 

- Về phương pháp: Sử dụng mô hình định lượng để đánh giá chất lượng tái cơ 

cấu và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến tái cơ cấu DNNN. 
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PHỤ LỤC 
 

Phụ lục 1 

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước 

(Kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN 

ĐIỀU LỆ, HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SAU: 

1. Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh. 

2. Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp. 

3. Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối; 

thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã 

hội gắn với quốc phòng, an ninh. 

4. Quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do 

Nhà nước đầu tư; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị 

do Nhà nước đầu tư. 

5. Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, 

cứu nạn. 

6. Bảo đảm hàng hải (không bao gồm nạo vét, duy tu luồng hàng hải công cộng). 

7. Bưu chính công ích. 

8. Kinh doanh xổ số. 

9. Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm). 

10. In, đúc tiền, sản xuất vàng miếng và các vật phẩm lưu niệm bằng vàng. 

11. Tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn hệ 

thống ngân hàng và tổ chức tín dụng. 

II. NHỮNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA, 

NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TỪ 65% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ LÊN, HOẠT ĐỘNG 

TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SAU: 

1. Quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay; dịch vụ khai thác khu bay. 
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2. Dịch vụ thông tin dẫn đường, giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không. 

3. Khai thác khoáng sản quy mô lớn theo quy định hiện hành về phân loại quy 

mô mỏ khoáng. 

4. Tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí. 

5. Tài chính, ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản 

lý quỹ, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính). 

III. NHỮNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA, 

NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% ĐẾN DƯỚI 65% VỐN ĐIỀU LỆ, HOẠT 

ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SAU: 

1. Sản xuất hóa chất cơ bản. 

2. Vận chuyển hàng không. 

3. Những doanh nghiệp chiếm thị phần từ 30% trở lên, có vai trò đảm bảo các cân 

đối lơn của nền kinh tế, bình ổn thị trường, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực sau: 

a) Bán buôn gạo; 

b) Đầu mối nhập khẩu xăng dầu. 

4. Sản xuất thuốc lá điếu. 

5. Cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng. 

6. Trồng và chế biến cao su, cà phê tại các địa bàn chiến lược, miền núi, vùng 

sâu, vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh. 

7. Những doanh nghiệp đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, 

vùng xa. 

8. Kinh doanh bán lẻ điện (phù hợp với lộ trình hình thành và phát triển các 

cấp độ thị trường điện lực). 
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Phụ lục 2 

 Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 

(Kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

(Sắp xếp theo cơ quan đại diện chủ sở hữu - tổng số 240 doanh nghiệp) 

 

I. NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ (tổng số 103 doanh nghiệp) 

TT Tên doanh nghiệp 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Bộ Giao thông vận tải - 6 doanh nghiệp 

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam 

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam 

Công ty TNHH một thành viên Nxb Giao thông vận tải 

 

7 

Bộ Giáo dục và Đào tạo - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Nxb giáo dục Việt Nam 

 

8 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Lao động Xã hội 

 

9 

10 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 2 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ hải sản Biển Đông 

Công ty TNHH một thành viên Nxb Nông nghiệp 

 

11 

12 

Bộ Tài chính - 2 doanh nghiệp 

Trung tâm Lưu ký chứng khoán 

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam 

 

13 

14 

Bộ Tài nguyên và Môi trường - 3 doanh nghiệp 

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường 

Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam 

15 Công ty TNHH một thành viên Nxb Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ 

Việt Nam 

 

16 

Bộ Thông tin Truyền thông - 1 doanh nghiệp 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 

 

17 

18 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 6 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Nxb Văn học 

Công ty TNHH một thành viên Nxb Thế giới 
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19 

20 

21 

22 

Công ty TNHH một thành viên Nxb Thể dục thể thao 

Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu sách báo 

Công ty TNHH một thành viên Hãng phim tài liệu khoa học Trung ương 

Công ty TNHH một thành viên Nxb Văn hóa dân tộc 

 

23 

Bộ Y tế - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Nxb Y học 

 

24 

25 

26 

27 

28 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 5 doanh nghiệp 

Nhà máy in tiền quốc gia 

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 

Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu 

Ngân hàng Xây dựng Việt Nam 

Ngân hàng Đại dương 

 

29 

An Giang - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang 

 

30 

Bà Rịa - Vũng Tàu - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Kinh doanh tổng hợp 

 

31 

Bắc Giang - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Giang 

 

32 

Bắc Kạn - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn 

 

33 

Bạc Liêu - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu 

 

34 

Bắc Ninh - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Ninh 

 

35 

Bến Tre - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre 

 

36 

Bình Định - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Định 

 

37 

Bình Dương - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương 

 

38 

Bình Phước - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình 

Phước 
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39 

Bình Thuận - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận 

 

40 

Cà Mau - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau 

 

41 

Cần Thơ - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ 

 

42 

Cao Bằng - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cao Bằng 

 

43 

44 

Đà Nẵng - 2 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng 

Công ty TNHH một thành viên Nxb Tổng hợp Đà Nẵng 

 

45 

Đắk Lắk - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đắk Lắk 

 

46 

Đắk Nông - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông 

 

47 

Điện Biên - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Điện Biên 

 

48 

Đồng Nai - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng 

Nai 

 

49 

Đồng Tháp - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp 

 

50 

Gia Lai - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai 

 

51 

Hà Giang - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang 

 

52 

Hà Nam - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Nam 

 

53 

54 

55 

56 

Hà Nội - 4 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô 

Công ty TNHH một thành viên đường sắt Hà Nội 

Công ty TNHH một thành viên Nxb Hà Nội 
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57 

Hà Tĩnh - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh 

 

58 

Hải Dương - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương 

 

59 

60 

Hải Phòng - 2 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số Hải Phòng 

Công ty TNHH một thành viên quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng 

 

61 

Hậu Giang - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang 

 

62 

Thành phố Hồ Chí Minh - 1 doanh nghiệp 

Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh 

 

63 

Hòa Bình - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình 

 

64 

Hưng Yên - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên 

 

65 

66 

Khánh Hòa - 2 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Yến sào Khánh Hòa 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa 

 

67 

Kiên Giang - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang 

 

68 

Kon Tum - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum 

 

69 

Lai Châu - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu 

 

70 

Lâm Đồng - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng 

 

71 

Lạng Sơn - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn 

 

72 

Lào Cai - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai 

 

73 

Long An - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Long An 

 Nam Định - 1 doanh nghiệp 
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74 Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định 

 

75 

Nghệ An - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nghệ An 

 

76 

Ninh Bình - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Bình 

 

77 

Ninh Thuận - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết 

 

78 

Phú Thọ - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Thọ 

 

79 

Phú Yên - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên 

 

80 

Quảng Bình - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình 

 

81 

Quảng Nam - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Quảng Nam 

 

82 

Quảng Ngãi - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi 

 

83 

Quảng Ninh -1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ninh 

 

84 

Quảng Trị - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Trị 

 

85 

Sóc Trăng - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng 

 

86 

Sơn La - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sơn La 

 

87 

Tây Ninh - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh 

 

88 

Thái Bình - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Bình 

 

89 

Thái Nguyên - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Nguyên 

 

90 

Thanh Hóa - 2 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Nxb Thanh Hóa 
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91 Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa 

 

92 

Thừa Thiên Huế - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết 

 

93 

Tiền Giang - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang 

 

94 

Trà Vinh - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh 

 

95 

Tuyên Quang - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tuyên Quang 

 

96 

Vĩnh Long -1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long 

 

97 

Vĩnh Phúc - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

 

98 

Yên Bái - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái 

 

99 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - 1 doanh nghiệp 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty mẹ 

 

100 

101 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - 2 doanh nghiệp 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Công ty mẹ 

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia 
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Ngân hàng Phát triển Việt Nam - 1 doanh nghiệp 

Ngân hàng Phát triển Việt Nam 

 

103 

Ngân hàng Chính sách xã hội - 1 doanh nghiệp 

Ngân hàng Chính sách xã hội 

 

II. CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 65% VỐN ĐIỀU LỆ (tổng 

số 4 doanh nghiệp) 

 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 1 doanh nghiệp 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 Thừa Thiên Huế - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản 

 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - 1 doanh nghiệp 

Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí 

 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - 1 doanh 

nghiệp 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty mẹ 
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III. CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC GIỮ TRÊN 50% ĐẾN DƯỚI 65% VỐN 

ĐIỀU LỆ (tổng số 27 doanh nghiệp) 

 Bộ Công Thương - 1 doanh nghiệp 

Tổng công ty Thuốc lá - Công ty mẹ 

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 4 doanh nghiệp 

Tổng công ty Cà phê Việt Nam 

Tổng công ty Lương thực miền Nam 

Tổng công ty Lương thực miền Bắc 

Công ty TNHH một thành viên Thủy sản Hạ Long 

 Bộ Khoa học và Công nghệ - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc 

 Bộ Thông tin và Truyền thông - 1 doanh nghiệp 

Tổng công ty Viễn thông MobiFone 

 An Giang - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang 

 Đắk Nông - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk 

Nông 

 Đồng Nai - 1 doanh nghiệp 

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 

 Đồng Tháp - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp 

 Hà Nội - 3 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội 

Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất 

Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội 

 Hải Phòng - 2 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hải Phòng 

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng 

 Thành phố Hồ Chí Minh - 3 doanh nghiệp 

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn 

Công ty TNHH một thành viên 27/7 

C.ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh thành phố HCM 
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 Khánh Hòa - 1 doanh nghiệp 

Tổng công ty Khánh Việt 

 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - 1 doanh nghiệp 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Công ty mẹ 

 Tập đoàn Điện lực Việt Nam - 5 doanh nghiệp 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc 

Tổng công ty Điện lực miền Nam 

Tổng công ty Điện lực miền Trung 

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 

 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - 1 doanh nghiệp 

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Công ty mẹ 

IV. CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ DƯỚI 50% VỐN ĐIỀU LỆ 

(tổng số 106 doanh nghiệp) 

 Bộ Công Thương - 1 doanh nghiệp 

Tổng công ty Giấy Việt Nam 

 Bộ Giao thông vận tải - 1 doanh nghiệp 

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy 

 Bộ Khoa học và Công nghệ - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng và Phát triển công nghệ - NEAD 

 Bộ Thông tin và Truyền thông - 1 doanh nghiệp 

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện 

 Bộ Xây dựng - 4 doanh nghiệp 

Tổng công ty Sông Đà 

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) 

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) 

Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam 

(IDICO) 

 Bộ Y tế - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên vắc xin Pasteur Đà Lạt. 

 Đài Truyền hình Việt Nam - 2 doanh nghiệp 

Tổng công ty truyền hình Cáp Việt Nam (VTV cab) 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam 

(VTV Broadcom) 
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 An Giang - 2 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang 

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị An Giang 

 Bà Rịa Vũng Tàu - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị 

 Bắc Kạn - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên In Bắc Kạn 

 Bắc Ninh - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị 

 Bình Dương - 2 doanh nghiệp 

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp 

Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ 

 Cà Mau - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Cà Mau 

 Cao Bằng - 2 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng 

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng 

 Đắk Lắk - 2 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng 

Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường 

 Đồng Tháp - 2 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp 

Công ty TNHH một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp 

 Hà Nội -12 doanh nghiệp 

Tổng công ty Vận tải Hà Nội 

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội 

Tổng công ty Du lịch Hà Nội 

Tổng công ty Thương mại Hà Nội 

Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) 

Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội 

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội 

Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội 

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội 

Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông 
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Công ty TNHH một thành viên Điện ảnh Hà Nội 

Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát 

triển Hà Nội 

 Hà Tĩnh - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 

Hà Tĩnh 

 Hải Dương - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương 

 Hải Phòng - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Thương mại đầu tư phát triển đô thị 

 Thành phố Hồ Chí Minh - 36 doanh nghiệp 

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn 

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn 

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC 

Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn 

Tổng công ty Bến Thành 

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn 

Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn 

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn 

Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn 

Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn 

Tổng công ty Công nghiệp In Bao bì Liksin 

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn 

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh 

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 1 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 2 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 7 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 9 
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Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 11 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 12 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Thủ Đức 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Củ Chi 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Gò vấp 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè 

 Hưng Yên - 2 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên 

Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hưng Yên 

 Kiên Giang - 2 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Kiên Giang 

Công ty TNHH một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang 

 Kon Tum - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Kon Tum 

 Lâm Đồng -1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng 

 Nam Định - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định 

 Nghệ An - 2 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên In báo Nghệ An 

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ 

An 

 Phú Yên - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Cảng Vũng Rô 

 Quảng Nam - 2 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Chu 

Lai 
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Công ty TNHH một thành viên Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ 

Quảng Ngãi 

 Sóc Trăng - 2 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Sóc Trăng 

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Sóc Trăng 

 Thái Nguyên - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái 

Nguyên 

 Thừa Thiên Huế - 2 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư du lịch Huế 

Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và cấp nước 

 Tiền Giang - 1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Tiền Giang 

 Tuyên Quang - 2 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang 

Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tuyên Quang 

 Vĩnh Long - 2 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên Công trình công cộng Vĩnh Long 

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Vĩnh Long 

 Vĩnh Phúc -1 doanh nghiệp 

Công ty TNHH một thành viên thương mại tổng hợp Vĩnh Phúc 

 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - 4 doanh nghiệp 

Tổng công ty Dầu Việt Nam 

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 

Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) 

Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) 

 Tập đoàn Điện lực Việt Nam - 3 doanh nghiệp 

Tổng công ty Phát điện 1 

Tổng công ty Phát điện 2 

Tổng công ty Phát điện 3 
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Phụ lục 3 

Hiện trạng DNNN (Cập nhật đến ngày 9.7.2017) 

 

1. Số DNNN đã có Quyết định phê duyệt giá trị DN  0  DN 

2. Số DNNN đã Quyết định phương án cổ phần hóa DN 212  DN 

3. Số DNNN đang xác định giá trị DN    01 DN 

 


