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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài luận án

Hình thành và phát triển TĐKT là phù hợp với quy luật tích tụ, tập trung sản xuất,
sự phát triển của lực lượng sản xuất, khoa học kỹ thuật, quá trình hợp tác phát triển của
các DN và xu thế xã hội hóa sở hữu… trong nền KTTT. Ở Việt Nam, việc thành lập các
TĐKT đã được bắt đầu triển khai theo Quyết định số 91/TTg ngày 07-3-1994 về việc thí

điểm thành lập tập đoàn kinh doanh trên cơ sở các xí nghiệp có quy mô lớn (Liên hiệp xí
nghiệp) và các Quyết định tiếp sau đó của Thủ tướng Chính phủ ở nửa cuối những năm
2000. Tuy nhiên, qua thực tiễn phát triển cho thấy các TĐKTNN chưa thực sự trở thành

nòng cốt của nền kinh tế. Trong nhiều trường hợp các TĐKTNN mới dừng ở phép cộng
đơn thuần hoặc là một tổ chức mang dáng dấp hành chính, trong đó có Tập đoàn HCVN.

Như vậy, nghiên cứu phát triển TĐKT ở Việt Nam là xuất phát từ yêu cầu cấp bách gần
đây, nhưng xét về lý luận và thực tiễn áp dụng cũng như tái cấu trúc mô hình này trong

dài hạn đang đặt ra hàng loạt những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết. Với
những lý do đó, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài luận án: “Phát triển Tập đoàn Hóa chất

Việt Nam trong nền Kinh tế thị trường”.

2. Ý nghĩa của Luận án

2.1 Ý nghĩa khoa học: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển TĐKT
trong nền KTTT gắn với vấn đề TC, QL TĐKT.

2.2 Ý nghĩa thực tiễn: Làm rõ vai trò và nội dung của vấn đề TC, QL trong sự thúc đẩy

phát triển TĐKT; Đóng góp giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển của CTM - Tập
đoàn HCVN trong thời gian tới.

3. Tổng quan các nghiên cứu có liên quan tới luận án

Cho đến nay đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về TĐKT, ở cả trong và ngoài

nước. Tuy nhiên, nghiên cứu trong nước chủ yếu về thành lập và điều kiện phát triển
TĐKT; nghiên cứu ở nước ngoài tập trung vào khía cạnh tăng trưởng. Nghiên cứu về
phát triển TĐKT từ góc độ TC, QL – những nhân tố tạo ra chiều sâu của phát triển
TĐKT còn khá nhiều khoảng trống, và đây được xem là hướng nghiên cứu của luận án.

Luận án nghiên cứu có kế thừa những kết quả của các công trình đã công bố.

4. Mục tiêu nghiên cứu

4.1 Mục tiêu chung: Làm rõ lý luận phát triển TĐKT trong nền KTTT từ góc độ TC,

QL; đánh giá thực trạng phát triển Tập đoàn HCVN; từ đó đề ra giải pháp phát triển Tập
đoàn HCVN trong nền KTTT.
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4.2 Mục tiêu cụ thể: (1) Làm rõ khái niệm về phát triển TĐKT và sự phát triển của
TĐKT trong mối quan hệ phụ thuộc, chịu tác động của vấn đề TC, QL, kể cả trong nội
bộ TĐKT và từ góc độ CSH nhà nước. (2) Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển của một
số TĐKT lớn trên thế giới và bài học đối với Tập đoàn HCVN. (3) Làm rõ thực trạng
phát triển, những điểm bất hợp lý về chính sách phát triển của Tập đoàn HCVN, những
hạn chế và nguyên nhân từ góc độ TC, QL cần khắc phục sửa đổi đối với Tập đoàn

HCVN. (4) Đề xuất giải pháp từ góc độ TC, QL để thúc đẩy sự phát triển của Tập đoàn

HCVN trong thời gian tới.

5. Đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu

5.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án là phát triển của Tập đoàn
HCVN trong nền KTTT.

5.2 Giới hạn phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi nội dung: Tập trung nghiên cứu về phát triển của TĐKT từ góc độ TC,

QL và dưới tác động của đổi mới về TC, QL trong nội bộ TĐKT và từ góc độ CSH nhà

nước đối với TĐKT.

- Phạm vi thời gian: Từ khi thành lập TCT HCVN cho đến nay (1996-2015); trong

đó được phân rõ làm 2 giai đoạn là: Giai đoạn từ 1996-2005 khi chưa áp dụng mô hình

CTM–CTC, và Giai đoạn từ 2006 – đến nay khi áp dụng mô hình CTM–CTC (TĐKT).

- Phạm vi không gian: Tại CTM và các CTC có trụ sở chính trên lãnh thổ Việt Nam
và quan hệ CSH nhà nước đối với CTM.

6. Vấn đề nghiên cứu
- Kết quả SXKD đã đạt được cho đến nay của Tập đoàn HCVN đã thực sự phản

ánh quá trình phát triển tương xứng với quy mô và tiềm năng hay chưa?

- Liệu thời gian tới có thể tìm được giải pháp khả thi về mặt TC, QL nhằm thúc đẩy
phát triển Tập đoàn HCVN trên cơ sở đạt hiệu quả kinh tế theo quy mô?

7. Giả thuyết nghiên cứu
- Hoạt động SXKD của Tập đoàn HCVN không đạt được hiệu quả kinh tế theo quy

mô; tức mô hình phát triển của Tập đoàn HCVN cho đến nay chú trọng vào yếu tố tăng
trưởng (doanh số, lợi nhuận, vốn...) mà xem nhẹ vấn đề chất lượng tăng trưởng (đổi mới
về công tác TC, QL theo hướng hiện đại…) là bất hợp lý trong nền KTTT.

- Quản lý giám sát hoạt động của nhà nước đối với Tập đoàn HCVN trên cơ sở
Điều lệ tổ chức và hoạt động như hiện nay thì không thể thúc đẩy sự phát triển của tập
đoàn đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô.
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8. Phương pháp xây dựng luận cứ chứng minh giả thuyết
8.1 Phương pháp tiếp cận đối tượng nghiên cứu:

Luận án sử dụng chủ yếu các phương pháp tiếp cận sau đây: Tiếp cận phân tích và

tổng hợp, tiếp cận hệ thống và cấu trúc, tiếp cận quan sát thực địa, tiếp cận cá biệt và so

sánh, tiếp cận lịch sử và lô-gíc, tiếp cận thống kê, tiếp cận định tính và định lượng, tiếp
cận nội quan và ngoại quan.

8.2 Phương pháp thu thập số liệu

- Số liệu sơ cấp: Luận án sử dụng chủ yếu phương pháp phỏng vấn, cụ thể: 25

người được phỏng vấn qua điện thoại hoặc gặp gỡ trực tiếp theo nội dung đã được lập
trước. Thời gian tiến hành điều tra phỏng vấn từ năm 2014 đến nay. Ngoài ra, 1 bảng câu
hỏi khảo sát theo hướng đóng (Yes/No) đi kèm cùng với bảng câu hỏi phỏng vấn sâu để
đảm bảo thu được kết quả định lượng làm rõ ý kiến, quan điểm của người được phỏng
vấn. Thông tin nội dung phỏng vấn được ghi chép, mã hóa và được phân tích bằng
phương pháp thống kê (hoặc phần mềm phân tích định tính NVIVO 7.0); kết quả phân
tích định tính sẽ được trình bày dưới hình thức tỷ lệ (%), hoặc tóm tắt trực tiếp hoặc gián
tiếp giải thích, tường thuật hoặc trích dẫn câu nói.

- Thông tin và số liệu thứ cấp: Luận án sử dụng chủ yếu phương pháp nghiên cứu
thu thập từ tài liệu liên quan.

8.3 Phương pháp xử lý thông tin, số liệu

- Đối với thông tin định lượng: Luận án sử dụng phương pháp thống kê và phương
pháp mô hình, sử dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas. Mục tiêu sử dụng hàm sản xuất
Cobb-Douglas nhằm đánh giá tác động của các yếu tố đầu vào đến tăng trưởng đầu ra
của tập đoàn, hoạt động SXKD của Tập đoàn HCVN có quy mô kinh tế hay không; tức
có chất lượng hay không.

Hàm sản xuất có dạng tổng quát là: Y=A.x1
α.x2

β
; Trong đó:Y: Doanh thu (hoặc sản

lượng), x1 và x2 là các yếu tố Vốn và Lao động, A là yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) và

A > 0, α và β là hệ số biến đổi (co dãn) của Y theo Vốn và Lao động và α > 0, β > 0. Về
kỹ thuật tính toán (để ước lượng các hệ số), sau khi lấy lô-ga-rít hai vế trái và phải, hàm

lô-ga-rít của hàm Cobb-Douglas trở về dạng tuyến tính: LogY = C + α*Logx1 +

β*Logx2; trong đó: C=log(A); sử dụng công cụ phần mềm Eview8 để ước lượng sẽ cho
ta các kết quả α và β; nếu:

 (α + β) = 1: cho phép kết luận tổ hợp Tập đoàn có quy mô kinh tế không đổi;
 (α + β) > 1: cho phép kết luận tổ hợp Tập đoàn có quy mô kinh tế;
 (α + β) < 1: cho phép kết luận tổ hợp Tập đoàn không có quy mô kinh tế.
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- Đối với thông tin định tính: Trên cơ sở những phương pháp tiếp cận nghiên cứu
nêu trên, luận án xử lý lô-gíc thông tin định tính để thể hiện liên hệ của chúng trong sự
phán ánh bản chất phát triển của Tập đoàn HCVN.

8.4 Mô hình nghiên cứu của luận án

(Nguồn: Nghiên cứu sinh xây dựng)

9. Cơ cấu Luận án
Cơ cấu luận án gồm 3 chương:
Chương 1 - Cơ sở lý luận về phát triển tập đoàn kinh tế trong nền kinh tế thị trường
Chương 2 - Thực trạng phát triển của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Chương 3 - Giải pháp phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị

trường

KHUNG
LÝ THUYẾT

NGHIÊN CỨU
PHÁT TRIỂN

TĐKT

BỐI CẢNH
PHÁT TRIỂN

KINH
NGHIỆM
QUỐC TẾ

MỤC TIÊU,
ĐỊNH HƯỚNG,

GIẢI PHÁP

THỰC TRẠNG
PHÁT TRIỂN

CỦA TĐHCVN
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CHƯƠNG 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN KINH TẾ
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1.1 Các khái niệm liên quan
1.1.1 Khái niệm tập đoàn kinh tế

TĐKT có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, tuy nhiên về mặt học thuật vẫn
chưa có một định nghĩa thống nhất. Ở các quốc gia khác nhau thì quan niệm về TĐKT
cũng được diễn giải khác nhau và ngay trong một quốc gia thì TĐKT cũng được diễn
giải khác nhau vào những giai đoạn khác nhau.

Có nhiều lý do để giải thích cho sự không thống nhất về định nghĩa TĐKT nói trên,

nhưng lý do căn bản và chủ yếu chính là tính chất phức tạp trong mối quan hệ hợp tác
liên kết của các công ty thành viên của TĐKT, mà nội hàm của quan hệ liên kết chính là
sự phản ánh trình độ phát triển kinh tế của mỗi quốc gia khác nhau trong mỗi giai đoạn

phát triển khác nhau. Ngoài ra, TĐKT không có tư cách pháp nhân nhưng các DN thành

viên có tư cách pháp nhân.

Có thể khẳng định quan niệm TĐKT về bản chất là không thay đổi, đều nói lên một
nhóm các công ty hoạt động liên kết với nhau theo một cơ chế nhất định nào đó để tạo
nên sức mạnh cạnh tranh và mang lại hiệu quả cho từng công ty thành viên và cho cả
nhóm. Còn tên gọi của TĐKT, thực chất là gián tiếp nói lên đặc thù về vấn đề cơ chế
liên kết trong nhóm giữa các công ty thành viên trên cơ sở phát triển ở mỗi thời kỳ của
tập đoàn, đồng thời ở vào một giai đoạn phát triển nhất định nền kinh tế của quốc gia nơi
sản sinh ra TĐKT đó. TĐKTNN ở Việt Nam do nhà nước thành lập và có CSH là nhà

nước.
Với mục tiêu nghiên cứu của luận án này cũng như nhằm lột tả được bản chất phát

triển của TĐKT; trên cơ sở tiếp cận như vậy, có thể hiểu: “TĐKT là tổ hợp các công ty

liên kết với nhau theo hình thức CTM - CTC để tạo ra lợi thế cạnh tranh dựa trên hiệu
quả kinh tế theo quy mô.”
1.1.2 Khái niệm phát triển tập đoàn kinh tế

Nói đến phát triển, theo quan niệm của các triết gia đó là sự biến đổi theo chiều
hướng tăng lên, từ ít đến nhiều, từ thấp đến cao cả về quy mô và chất lượng, từ đơn giản
đến phức tạp của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội; hay nói gọn hơn, phát triển
là kết quả của sự thay đổi dần dần về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất.

Trong luận án này, phát triển TĐKT là quá trình TC, QL để đạt được sự gia tăng về
quy mô kinh tế và chất lượng của sự gia tăng quy mô kinh tế ấy, mà trong đó hiệu quả
kinh tế theo lợi thế quy mô là quyết định và quan trọng nhất đối với TĐKT. Từ khái niệm
này, có thể sơ đồ hóa các thành phần của phát triển TĐKT và nội hàm của chúng như
sau: Phát triển TĐKT = Tăng trưởng của TĐKT + Chất lượng tăng trưởng của TĐKT;
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trong biểu thức này, các dấu “=” và dấu “+” đều là ước lệ về mối quan hệ chứ không
phải theo nghĩa thực của các loại dấu đó trong toán học.

Tăng trưởng của TĐKT: là sự gia tăng về quy mô hoặc tốc độ gia tăng sản lượng,
có nghĩa là tăng thêm về kết quả các hoạt động sản xuất vật chất và dịch vụ của TĐKT
trong một thời kỳ nhất định; tự nó chưa phản ánh sự biến đổi về chất của TĐKT.

Chất lượng tăng trưởng của TĐKT: là sự phản ánh tính hiệu quả và bền vững (cả
về kinh tế, xã hội và môi trường) của quá trình tăng trưởng; được đánh giá ở đầu ra thể
hiện bằng kết quả đạt được qua tăng trưởng, nhưng đồng thời cũng được đánh giá ở đầu
vào qua sử dụng hiệu quả các nguồn lực của TĐKT.

Tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng của TĐKT có quan hệ hữu cơ với nhau, là

hai mặt của vấn đề phát triển TĐKT. Tăng trưởng của TĐKT là điều kiện cần, chất
lượng tăng trưởng của TĐKT là điều kiện đủ của phát triển TĐKT; phát triển TĐKT là
mục tiêu, còn tăng trưởng của TĐKT là động lực và chất lượng tăng trưởng của TĐKT
như là phương tiện để các động lực hướng đến mục tiêu phát triển.
1.2 Nội dung phát triển tập đoàn kinh tế

Theo khái niệm và nội hàm đã nêu, phát triển TĐKT bao gồm 3 nội dung chính là:

kinh tế, xã hội và môi trường; trong đó nội dung kinh tế là cốt lõi.

1.2.1 Nội dung kinh tế
Nội dung kinh tế của phát triển DN nói chung và của TĐKT được phản ánh bằng

các yếu tố kinh tế cơ bản đầu vào của quá trình sản xuất là vốn, lao động và các chỉ tiêu

kinh tế đầu ra như doanh thu, lợi nhuận.
1.2.1.1 Quy mô và tốc độ tăng trưởng của tập đoàn kinh tế

Quy mô của TĐKT thường được thể hiện qua các chỉ tiêu là vốn, doanh thu, lợi
nhuận và lao động. Tốc độ tăng trưởng của TĐKT phản ánh mức độ gia tăng về quy mô

của TĐKT qua các thời kỳ khác nhau, và nó được đo bằng mức tăng trưởng tuyệt đối khi
so sánh giữa các thời kỳ với nhau (quy mô tăng trưởng); hoặc số tương đối tức tỷ lệ phần
trăm tăng thêm kỳ nghiên cứu so với kỳ trước hoặc kỳ gốc (tốc độ hay tỷ lệ tăng trưởng).

Về phương thức để đạt sự tăng trưởng. Trong hoạt động SXKD của một đơn vị
kinh tế có ba yếu tố quan trọng đảm bảo cho sự phát triển: (1) Thiết bị, máy móc và

nguyên nhiên vật liệu (Vốn (K); (2) Lao động sống (L), (3) Trình độ khoa học kỹ thuật,
khả năng TC, QL của đơn vị nói riêng và toàn xã hội nói chung (năng suất nhân tố tổng
hợp (TFP). Biểu diễn mối quan hệ dưới dạng công thức thì ta có Y = F(K, L, TFP), trong

đó Y là thu nhập của TĐKT (doanh thu). Do đó, tăng trưởng của TĐKT được phân
thành 02 loại: Tăng trưởng theo chiều rộng, phản ánh tăng thu nhập phụ thuộc vào tăng
quy mô nguồn vốn (K), số lượng lao động (L); và tăng trưởng theo chiều sâu tức phụ
thuộc vào năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) nói chung, tức khoa học và công nghệ
cũng như vấn đề về TC, QL nói chung.
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1.2.1.2 Khả năng cạnh tranh của tập đoàn kinh tế
Khả năng cạnh tranh của một TĐKT cụ thể được hiểu là tập hợp các yếu tố sinh lợi

hơn hẳn so với TĐKT khác. Khả năng cạnh tranh của TĐKT thể hiện qua NSLĐ và sức
sáng tạo, đổi mới của TĐKT để tạo ra hiệu quả kinh tế cao.

1.2.2 Nội dung xã hội
Nội dung xã hội trong quá trình phát triển của TĐKT là việc thực hiện nghiêm túc

nghĩa vụ và trách nhiệm của TĐKT đối với các quy định của luật pháp cũng như các
cam kết của TĐKT đối với đối tác và cộng đồng ở trong nước cũng như ở nước ngoài

của TĐKT.

Ở phạm vi nội bộ TĐKT, khía cạnh xã hội của phát triển TĐKT chính là sự tăng
trưởng phải đi đôi với việc đảm bảo công bằng về cơ hội và sự tiến bộ trong việc sử
dụng lao động. Thực hiện nội dung xã hội tốt sẽ có tác dụng nâng cao NSLĐ và sản
phẩm cận biên của TĐKT bên cạnh các chỉ tiêu về tạo việc làm và thu nhập. Từ quan

điểm quản lý kinh tế, Nhà nước cần có cơ chế thưởng phạt nghiêm minh đối với các
chức danh lãnh đạo cấp cao TĐKT như Chủ tịch HĐTV, Tổng GĐ… để phân biệt rõ
công trạng và tội lỗi tránh gây ảnh hưởng xấu đến xã hội trong sự phát triển chung của
cả nước.
1.2.3 Nội dung môi trường

Khía cạnh môi trường của quá trình phát triển TĐKT là sự biểu hiện mối quan hệ
giữa tăng trưởng của TĐKT với việc bảo vệ môi trường, được thể hiện ở hai mặt tích

cực và tiêu cực. Về mặt tích cực, tăng trưởng của TĐKT sẽ tạo ra nguồn kinh phí cần
thiết để cải tạo, bảo vệ môi trường. Về mặt tiêu cực, tăng trưởng của TĐKT tác động đến
môi trường biểu hiện qua hai vấn đề: một là, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên

làm nguyên nhiên liệu đầu vào, và hai là các loại chất thải ra môi trường từ quá trình sản
xuất của TĐKT.

Từ quan điểm quản lý kinh tế, nhà nước cần có những quy định và sự kiểm soát
chặt chẽ về công tác bảo vệ môi trường. Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững,
TĐKT cần đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, một mặt
nâng cao được NSLĐ, mặt khác đáp ứng được tốt yêu cầu bảo vệ môi trường.
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá phát triển Tập đoàn kinh tế
1.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển của tập đoàn kinh tế

Có nhiều cách để phân loại các yếu tố tác động đến phát triển TĐKT, trong nghiên

cứu này từ góc độ TC, QL các yếu tố đó được phân thành 2 nhóm: các yếu tố sản xuất và

các yếu tố phi sản xuất.
1.3.1.1 Nhóm các yếu tố sản xuất

Đây là nhóm các yếu tố tác động trực tiếp lên tốc độ tăng trưởng của TĐKT. Tính
chất tác động của các yếu tố này là làm thay đổi trực tiếp đến quy mô và tốc độ của tăng
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trưởng. Có thể phân nhóm các yếu tố sản xuất thành 4 yếu tố cụ thể là vốn, lao động,

nguồn nguyên liệu tài nguyên thiên nhiên và công nghệ.
1.3.1.2 Nhóm các yếu tố phi sản xuất

Nhóm các yếu tố phi sản xuất có tính chất tác động gián tiếp, chậm chạp đến tăng
trưởng của TĐKT; nhưng nó lại có vai trò quan trọng ở chỗ chúng có tác dụng duy trì
tăng trưởng của TĐKT một cách ổn định và bền vững, quyết định đến sự phát triển của
TĐKT có theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng hay không. Các yếu tố cơ bản của
nhóm này là: (1) Quản lý của Nhà nước; (2) Mô hình phát triển của TĐKT; (3) Mô hình

tổ chức và mô hình quản lý của TĐKT; (4) Các mối quan hệ nội bộ của TĐKT.

1.3.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển của tập đoàn kinh tế
1.3.2.1 Nhóm tiêu chí kinh tế

(1) Nhóm tiêu chí liên quan đến chất lượng tăng trưởng tập đoàn kinh tế
Bao gồm các tiêu chí cơ bản sau đây: Năng suất lao động và năng suất các nhân tố

tổng hợp (TFP); Hiệu quả đồng vốn đầu tư; và Hiệu quả kinh tế theo quy mô. Trong đó,
tiêu chí hiệu quả kinh tế theo quy mô làm nổi bật vai trò của công tác TC, QL của
TĐKT, tức chất lượng tăng trưởng hay mối quan hệ liên kết của TĐKT–một đặc trưng
quan trọng của TĐKT như đã luận giải. Để đánh giá TĐKT có quy mô kinh tế hay
không, luận án sử dụng mô hình hàm sản xuất Cobb-Douglas như đã trình bày.

(2) Tiêu chí phản ánh khả năng cạnh tranh của tập đoàn kinh tế
Đối với TĐKT chỉ tiêu thường được sử dụng bao gồm: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn

SXKD hoặc doanh thu. Trong sự so sánh giữa các TĐKT với nhau, tỷ suất lợi nhuận
càng cao nghĩa là TĐKT càng có hiệu quả hay có khả năng cạnh tranh cao.

Đáp ứng quy định hiện hành của Nhà nước (Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06-

10-2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả
hoạt động và công khai tài chính của DNNN và DN có vốn nhà nước) và tích hợp với 2

nhóm tiêu chí nêu trên, các tiêu chí đánh giá trong nghiên cứu này là: (i) Doanh thu, (ii)

Lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH, lợi nhuận sau thuế trên

doanh thu, (iii) Lao động, (iv) Hiệu quả kinh tế theo quy mô.
1.3.2.2 Nhóm tiêu chí xã hội

Trên khía cạnh vĩ mô nền kinh tế, các tiêu chí liên quan đến khía cạnh xã hội
thường được sử dụng là: tiêu chí phát triển con người như chỉ số phát triển con người
(HDI) và hệ số tăng trưởng vì con người (GHR), tiêu chí giải quyết việc làm, xóa đói
giảm nghèo… Với tư cách là tổ chức kinh tế hoạt động vì lợi nhuận, tiêu chí xã hội đánh
giá phát triển của TĐKT được hiểu là việc tuân thủ nghiêm ngặt và tối thiểu nhất trong
hoạt động của TĐKT đối với luật pháp và những quy định, nhằm đảm bảo không gây

ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Mở rộng hơn, ngoài các tiêu chí mang tính nghĩa vụ, thì

các vấn đề như tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tăng số người ăn theo
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nhờ thu nhập của người lao động trong TĐKT (trực tiếp góp phần giảm nghèo), mức độ
đóng góp cho xã hội thông qua các chương trình từ thiện, xây dựng kết cấu hạ tầng cho

khu vực xung quanh DN… cũng được hiểu là những tiêu chí xã hội mở rộng.
1.3.2.3 Nhóm tiêu chí môi trường

Được thể hiện thông qua nhiều tiêu chí về chất lượng các thành phần môi trường
không khí, nước, đất, sinh thái; mức độ duy trì các nguồn tài nguyên tái tạo; việc khai
thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên không tái tạo. Đối với TĐKT, tiêu chí đánh
giá liên quan đến khía cạnh môi trường thường được thể hiện qua việc đạt và tuân thủ
các quy định và yêu cầu về luật môi trường, luật hóa chất; sự đạt được các loại chứng chỉ
ISO trong hoạt động SXKD phù hợp với ngành nghề, ví dụ như ISO 14000.
1.4 Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Từ kinh nghiệm phát triển của một số TĐKT trên thế giới (gồm các tập đoàn Exxon

Mobil, Sinochem, Sumitomo, Bayer AG) trong ngành gần với Tập đoàn HCVN có thể
rút ra một số bài học, đó là: (1) Các TĐKT đều có cơ cấu đa sở hữu theo chế độ cổ phần
tại các nước phát triển. Điều này hàm ý, hoạt động của các TĐKT đều chịu sự kiểm soát
chặt chẽ của CSH trên cơ sở luật định của bản thân quốc gia nơi sản sinh ra TĐKT đó
cũng như luật định trên phạm vi quốc tế và quốc gia có sự hiện diện hoạt động của tập
đoàn. (2) CTM luôn kiểm soát và khống chế hoạt động của CTC trên cơ sở vốn đầu tư
và công nghệ sản xuất nhằm hướng tới chiến lược mục tiêu chung của tập đoàn. (3) Các

TĐKT đều được TC, QL theo mô hình hỗn hợp M-form nhằm đồng thời vẫn đảm bảo
tính tập trung hướng theo chiến lược của cả tổ hợp nhưng vẫn đảm bảo tính tự chủ từng
thành viên. (4) Liên kết nội bộ trong tập đoàn rất chặt chẽ từ hoạt động nắm bắt nhu cầu
cho đến sản xuất đáp ứng nhu cầu đó. Điều này hàm ý quan hệ thông tin nội bộ, quy mô
sản xuất… là rất lớn, chặt chẽ, giúp giảm thiểu chi phí hướng đến hiệu quả kinh tế theo
quy mô. (5) Các TĐKT đều có ngành nghề cốt lõi và sản phẩm mũi nhọn, trên cơ sở đó
phát triển ra các ngành liên quan trên cơ sở nhu cầu thị trường. (6) Để đạt được sự tăng
trưởng, các TĐKT đều tận dụng cơ hội thị trường và đa dạng hóa các phương thức kinh
doanh như hợp tác liên kết hoặc mua bán sáp nhập (M&A). Điều này hàm ý, sự TC, QL

của tập đoàn hết sức chặt chẽ và khoa học để có thể vận hành được hoạt động của tập
đoàn được hiệu quả. Nếu vấn đề TC, QL không hiệu quả sẽ dẫn đến vấn đề hết sức nan
giải của TĐKT là phải giải quyết sự mâu thuẫn giữa chi phí và quy mô, quy mô lớn mà

không hiệu quả sẽ dẫn đến chi phí lớn có xu hướng tăng nhanh... (7) Hoạt động Nghiên

cứu và triển khai (R&D), bảo vệ môi trường luôn được chú trọng. (8) Các TĐKT đều
quan tâm phát triển nguồn vốn con người thông qua việc tạo lập giá trị văn hóa của tập
đoàn bằng việc xác lập mục tiêu dài hạn Tầm nhìn, Sứ mệnh và Khẩu hiệu hành động,
phấn đấu đưa tập đoàn trở thành tổ chức được thừa nhận qua việc đóng góp lợi ích cho

xã hội.
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CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN
HÓA CHẤT VIỆT NAM

2.1 Khái quát về Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
2.1.1 Quá trình thành lập Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tập đoàn HCVN được hình thành trong quá trình chuyển đổi qua một số mô hình:

TCT HCVN giai đoạn năm 1995-2006 theo chủ trương thí điểm thành lập các Tập đoàn

kinh doanh theo Quyết định số 91/TTg; mô hình CTM – CTC ở giai đoạn năm 2006-

2009; Tập đoàn Công nghiệp HCVN (tổ hợp Tập đoàn) hoạt động theo hình thức CTM –
CTC giai đoạn 2009-2010. Từ năm 2010 đến nay, Thủ tướng Chính phủ quyết định
chuyển CTM của Tập đoàn HCVN sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV

do Nhà nước làm CSH.

2.1.2 Một số đặc điểm tổ chức, hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Tổ hợp Tập đoàn gồm 2 cấp: CTM - Tập đoàn HCVN là DN cấp I do Nhà nước

nắm giữ 100% vốn, và các công ty thành viên dưới hình thức công ty cổ phần, công ty
TNHH MTV hay TCT, và các công ty liên kết là DN cấp II. Tổ hợp Tập đoàn không có

tư cách pháp nhân; CTM - Tập đoàn HCVN và các công ty thành viên có tư cách pháp
nhân, bình đẳng trước pháp luật. Tổ hợp Tập đoàn thực hiện liên kết và quản lý theo vốn
đầu tư dưới hai hình thức chủ yếu: giữa CTM - Tập đoàn HCVN với các công ty thành

viên và giữa các công ty thành viên cùng cấp với nhau.
CTM - Tập đoàn HCVN hoạt động trong 2 nhóm ngành, nghề kinh doanh: (1)

Ngành, nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật;
công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất phân bón và hóa

chất; công nghiệp chế biến cao su; sản xuất và kinh doanh hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu

dùng, hóa dược; (2) Ngành, nghề liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính: Tư vấn
thiết kế công nghiệp hóa chất; xuất nhập khẩu vật tư; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao… và kinh doanh các ngành, nghề khác được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
2.2 Phân tích thực trạng phát triển của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Phân tích được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1996-2005 và giai đoạn 2006-2015,

tương ứng với các mô hình TCT 91 và CTM – CTC (TĐKT).
2.2.1 Thực trạng nội dung kinh tế
2.2.1.1 Doanh thu: tương đối cao, đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, tương ứng ở 2 giai đoạn
là 26,6%/năm và 26,4%/năm; ở giai đoạn sau thấp hơn do chịu ảnh hưởng của đầu tư mở
rộng sang lĩnh vực tài chính ngân hàng (Bảng 2.1).
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Bảng 2.1: Doanh thu của tổ hợp Tập đoàn giai đoạn 1996-2015
Đơn vị tính: Tỷ đồng

Năm Doanh thu Năm Doanh thu
1996 3.796 2006 13.501
1997 4.547 2007 18.138
1998 5.130 2008 23.684
1999 5.455 2009 25.535
2000 6.713 2010 29.785
2001 6.699 2011 39.316
2002 7.714 2012 43.641
2003 9.087 2013 44.102
2004 11.771 2014 49.912
2005 12.895 2015 45.592

(Nguồn: Tập đoàn HCVN, tổng hợp Báo cáo SXKD hàng năm [42])

2.2.1.2 Lợi nhuận: tốc độ tăng trưởng ở 2 giai đoạn đạt tương ứng là 11,2%/năm và

17,9%/năm nhưng ở giai đoạn sau cao hơn, thể hiện tính ưu việt của mô hình CTM –
CTC và phát huy được sức mạnh nội tại của tập đoàn (Bảng 2.2).

Bảng 2.2: Lợi nhuận và nộp NSNN của tổ hợp Tập đoàn giai đoạn 1996-2015

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Năm Lợi
nhuận

Nộp
NSNN

Năm Lợi
nhuận Nộp NS

1996 168 162 2006 682 494
1997 164 176 2007 1.154 715
1998 175 207 2008 1.987 915
1999 221 241 2009 3.948 1.256
2000 218 294 2010 2.844 1.216
2001 215 353 2011 3.208 1.581
2002 248 369 2012 3.318 1.743
2003 246 392 2013 2.731 1.700
2004 313 396 2014 2.776 2.523
2005 337 471 2015 1.658 1.794

(Nguồn: Tập đoàn HCVN, tổng hợp Báo cáo SXKD hàng năm [42])

2.2.1.3 Vốn và tài sản: Vốn CSH nhà nước và tổng tài sản có quy mô tăng nhanh, tốc độ
tăng trưởng cao, đạt tương ứng ở 2 giai đoạn 1996-2005 và 2006-2015: về vốn CSH là

14,9%/năm và 31,4%/năm; về tổng tài sản là 20,7%/năm và 47%/năm; nhưng cả vốn và

tài sản ở giai đoạn 2006-2015 đều cao hơn giai đoạn 1996-2005.

2.2.1.4 Lao động: có quy mô số tương đối lớn và ổn định, trung bình đạt tương ứng là
33.256 và 26.531 lao động ở 2 giai đoạn 1996-2005 và 2006-2015, trong đó ở giai đoạn
sau thấp hơn do tác động của việc TC, QL theo hướng tinh gọn và chú trọng áp dụng
khoa học và công nghệ vào sản xuất.
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2.2.2 Thực trạng nội dung xã hội
Trong cả 2 giai đoạn 1996-2005 và 2006-2015, bên cạnh nộp NSNN năm sau cao

hơn năm trước (Bảng 2.2), các hoạt động xã hội cũng được đẩy mạnh và thực hiện liên

tục trong nhiều năm, đặc biệt phải kể đến hoạt động hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền
vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của
Chính phủ.
2.2.3 Thực trạng nội dung môi trường

Hoạt động của tổ hợp Tập đoàn luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và tiêu

chuẩn ngành về môi trường; trong nhiều năm liên tục các ĐVTV luôn có ý thức phòng

ngừa, cải tiến và không để sự cố hóa chất xảy ra, được Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên

và Môi trường ghi nhận, đánh giá cao.

2.3 Phân tích thực trạng các yếu tố tác động đến phát triển của Tập đoàn Hóa chất
Việt Nam
2.3.1 Thực trạng quản lý nhà nước

Cùng với tiến trình cải cách DNNN, QLNN đã có một số đổi mới giúp cho các
TĐKTNN phát triển, trong đó có Tập đoàn HCVN như: (1) Đã xây dựng chiến lược, kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng ngành trong dài hạn làm cơ sở
định hướng cho các TĐKTNN; (2) Đã hình thành hệ thống văn bản pháp luật tạo lập môi
trường pháp lý cho các TĐKTNN; (3) Đã tạo lập và mở rộng tính tự chủ, tự chịu trách
nhiệm cho các TĐKTNN hoạt động; (4) Có sự phối hợp đồng bộ hơn, trách nhiệm hơn
giữa các cơ quan QLNN trong việc thực hiện quản lý đối với các TĐKTNN.

Mặc dù vậy, QLNN vẫn còn những tồn tại như: (1) Cơ chế hình thành và phát triển
các TĐKTNN vẫn mang bóng dáng kế hoạch hóa tập trung; (2) Quan hệ CSH nhà nước
với TĐKTNN chưa thực sự rõ ràng; (3) Sử dụng các công cụ kế hoạch hóa, quy hoạch,
chính sách đầu tư, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, tín dụng… còn thiếu căn cứ thị
trường và cơ sở dự báo tin cậy.

2.3.2 Thực trạng mô hình phát triển
Tập đoàn HCVN vẫn chịu sự chi phối và ảnh hưởng của mô hình phát triển theo

chiều rộng đang áp dụng ở Việt Nam. Trên thực tế, tăng trưởng doanh thu của Tập đoàn

chủ yếu phụ thuộc vào số lượng sản phẩm sản xuất ra (nhờ kết quả mở rộng Tập đoàn và

thành lập mới ĐVTV), chưa dựa vào gia tăng giá trị của sản phẩm. Vì vậy, phát triển của
tổ hợp Tập đoàn là kém tính bền vững. Kết quả phân tích thực trạng về tốc độ tăng
trưởng ở mục 2.2.1 phản ánh thực tế này, đặc biệt là giai đoạn 2006-2015.

2.3.3 Thực trạng mô hình tổ chức và mô hình quản lý
(1) Mô hình tổ chức đã có những thay đổi nhất định về liên kết, từ liên kết bằng

hành chính, cấu trúc theo chức năng của mô hình TCT ở giai đoạn 1996-2005, sang liên
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kết bằng vốn và đầu tư ở giai đoạn 2006-2015; nhưng về cấu trúc tổ chức ở giai đoạn 2
thì vẫn giữ nguyên theo mô hình cấu trúc tập trung (chức năng).

(2) Mô hình quản lý chuyển từ cơ chế nhà nước giao kế hoạch và quản lý theo kế
hoạch ở mô hình TCT giai đoạn 1996-2005 sang Tập đoàn HCVN là đơn vị quản lý,
điều hành trên cơ sở liên kết vốn theo mô hình CTM – CTC ở giai đoạn 2006-2015.

Bảng 2.3: So sánh cơ chế quản lý giai đoạn 1995-2005 và 2006-nay

Giai đoạn 1995-2005 Giai đoạn 2006-nay

Kiểu mô hình - TCT 91 - CTM - CTC

Vốn - Nhà nước 100%.
- Nhà nước đầu tư cho các công ty
thành viên, TCT không làm đại
diện CSH.

- Có sự tham gia của các thành
phần kinh tế ngoài quốc doanh.
- Nhà nước đầu tư vốn cho CTM,
CTM chủ động đầu tư vào các CTC

Quan hệ sở hữu - Chưa minh bạch rõ ràng - Rõ ràng minh bạch do HĐTV
CTM là đại diện CSH

Hoạt động quản
trị

- Truyền thống, hoàn thành kế
hoạch trên cơ sở được giao

- Chủ động xây dựng kế hoạch và
đáp ứng nhu cầu thị trường, tối đa
hóa lợi nhuận

Quan hệ CTM
với ĐVTV

- Quan hệ kiểu hành chính - Quan hệ CSH đầu tư

(Nguồn: Nghiên cứu sinh xây dựng)

2.3.4 Thực trạng mối quan hệ nội bộ

Quan hệ giao dịch kinh doanh nội bộ còn rất hạn chế. Doanh số giao dịch giữa các
DN thành viên dừng ở mức thấp, mang tính hình thức. Quan hệ trao đổi thông tin còn

rất yếu, chỉ mới hình thành được loại thông tin dọc trong phạm vi các hoạt động điều
hành từ CTM đối với CTC, chủ yếu ở mức tổng kết báo cáo theo định kỳ quý, năm…
Tập đoàn đã xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất, nhưng chưa phản ánh được tính liên

kết nội bộ chặt chẽ, cũng như các quan hệ mang tính nghĩa vụ với nhà nước; đã đăng ký
bản quyền nhãn hiệu tập thể, xây dựng được quy chế sử dụng, nhưng tác dụng kết nối
“mềm” qua nhãn hiệu tập thể còn hạn chế. Tập đoàn đang áp dụng thực hiện cơ chế quy

hoạch nhân sự chủ chốt hàng năm cho CTM. Tuy nhiên, tiêu chuẩn và các bước thực
hiện còn chưa được công khai và minh bạch, cơ chế và phương pháp chưa có sự thống
nhất trong tổ hợp Tập đoàn.

2.4 Đánh giá sự phát triển của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
2.4.1 Đánh giá theo tiêu chí
2.4.1.1 Năng suất lao động: NSLĐ của tổ hợp Tập đoàn VNC trong cả hai giai đoạn
1996-2005 và 2006-2015 có xu hướng tăng liên tục, năm sau cao hơn năm trước (Bảng
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2.4), và khá tương đồng với các TĐKTNN trong một số ngành gần như Tập đoàn Dầu
khí quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
(TKV) (Bảng 2.5)

Bảng 2.4:NSLĐ của tổ hợp Tập đoàn giai đoạn 1996-2015
Đơn vị tính: Tỷ đồng/người

Năm NSLĐ Năm NSLĐ Năm NSLĐ Năm NSLĐ

1996 0.115 2001 0.198 2006 0.510 2011 1.473
1997 0.132 2002 0.227 2007 0.698 2012 1.628
1998 0.139 2003 0.268 2008 0.890 2013 1.633
1999 0.167 2004 0.360 2009 0.967 2014 1.849
2000 0.206 2005 0.458 2010 1.111 2015 1.784

(Nguồn: Tập đoàn HCVN, tổng hợp Báo cáo SXKD hàng năm [42])

Bảng 2.5: So sánh NSLĐ giữa VNC, PVN và TKV

Đơn vị tính: Tỷ đồng/người

Tập đoàn CN
Hóa chất Việt Nam

(VNC)

Tập đoàn Dầu khí
Quốc gia Việt Nam

(PVN)

Tập đoàn CN
Than-Khoáng sản
Việt Nam (TKV)

2003 0.268 2.264 0.121
2004 0.360 2.701 0.163
2005 0.458 2.809 0.229

(Nguồn: Tập đoàn HCVN, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn CN Than-

Khoáng sản Việt Nam [36][39][42])

2.4.1.2 Hiệu quả đồng vốn đầu tư của tổ hợp Tập đoàn VNC không cao, trung bình là

0,045 đồng và 0,08 đồng thu được trên 01 đồng vốn đầu tư ở giai đoạn 1996-2005 và

2006-2015 (Bảng 2.6), và thấp hơn các tập đoàn PVN và TKV ở 3 năm cuối của mỗi
giai đoạn trên (Bảng 2.7).

Bảng 2.6: Hiệu quả đồng vốn đầu tư của tổ hợp Tập đoàn giai đoạn 1996-2015

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Năm

Lợi
nhuận/
Tổng
TS

Năm

Lợi
nhuận/
Tổng
TS

Năm

Lợi
nhuận/
Tổng
TS

Năm

Lợi
nhuận/
Tổng
TS

1996 0,056 2001 0,041 2006 0,065 2011 0,084
1997 0,049 2002 0,041 2007 0,088 2012 0,073
1998 0,050 2003 0,035 2008 0,114 2013 0,052
1999 0,057 2004 0,041 2009 0,161 2014 0,046
2000 0,044 2005 0,039 2010 0,090 2015 0,030

(Nguồn: Tập đoàn HCVN, tổng hợp Báo cáo SXKD hàng năm [42])
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Bảng 2.7: So sánh hiệu quả đồng vốn đầu tư giữa VNC, PVN và TKV

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Tập đoàn CN Hóa

chất Việt Nam
(VNC)

Tập đoàn Dầu khí
Quốc gia Việt Nam

(PVN)

Tập đoàn CN
Than-Khoáng sản
Việt Nam (TKV)

2003 0.035 0.177 0.050
2004 0.041 0.236 0.102
2005 0.039 0.239 0.195
2012 0.073 0.067 0.221
2013 0.052 0.065 0.017
2014 0.046 0.056 0.016

(Nguồn: Tập đoàn HCVN, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn CN Than-
Khoáng sản Việt Nam [35][38][42])

2.4.1.3 Sức cạnh tranh của tổ hợp Tập đoàn thể hiện ở tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH ở
2 giai đoạn 1996-2005 và 2006-2015 tương ứng là 0,129 đồng và 0,234 đồng thu được trên

01 đồng vốn CSH (Bảng 2.8), thấp hơn so với PVN và TKV ở 3 năm cuối của giai đoạn
1996-2005 nhưng cao hơn so với PVN và TKV trong 03 năm 2012-2014 (Bảng 2.9).

Bảng 2.8: Sức cạnh tranh của tổ hợp Tập đoàn VNC giai đoạn 1996-2015

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Năm
Lợi

nhuận/
Vốn SH

Năm
Lợi

nhuận/
Vốn SH

Năm
Lợi

nhuận/
Vốn SH

Năm
Lợi

nhuận/
VốnCSH

1996 0,137 2001 0,125 2006 0,157 2011 0,276
1997 0,112 2002 0,139 2007 0,218 2012 0,220
1998 0,116 2003 0,121 2008 0,291 2013 0,188
1999 0,144 2004 0,145 2009 0,445 2014 0,179
2000 0,133 2005 0,117 2010 0,268 2015 0,100

(Nguồn: Tập đoàn HCVN, tổng hợp Báo cáo SXKD hàng năm [42])

Bảng 2.9: So sánh sức cạnh tranh giữa VNC, PVN và TKV
Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tập đoàn CN Hóa
chất Việt Nam

(VNC)

Tập đoàn Dầu khí
Quốc gia Việt Nam

(PVN)

Tập đoàn CN
Than-Khoáng sản
Việt Nam (TKV)

2003 0.121 0.281 0.213
2004 0.145 0.423 0.459
2005 0.117 0.330 0.720
2012 0.220 0.134 0.082
2013 0.188 0.132 0.071
2014 0.179 0.120 0.065

(Nguồn: Tập đoàn HCVN, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn CN
Than-Khoáng sản Việt Nam [35] [38] [42])
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2.4.1.4 Hiệu quả kinh tế theo quy mô
Từ cơ sở dữ liệu thu thập được, hàm Cobb-Douglas được trình bày như sau:

Log(DT) = C + α*Log(Von) + β*Log(LD) (*)

Bảng 2.12: Tổng hợp kết quả SXKD của tổ hợp Tập đoàn VNC từ 1996-2015

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Năm
Doanh

thu
(DT)

Vốn
(Von)

Lao động
(LĐ) Năm

Doanh
thu

(DT)

Vốn
(Von)

Lao động
(LD)

1996 3,796 2,989 33,052 2006 13,501 10,491 26,450
1997 4,547 3,349 34,576 2007 18,138 13,127 25,975
1998 5,130 3,501 37,000 2008 23,684 17,399 26,609
1999 5,455 3,887 32,700 2009 25,535 24,490 26,413
2000 6,713 4,958 32,660 2010 29,785 31,469 26,800
2001 6,699 5,236 33,831 2011 39,316 37,969 26,695
2002 7,714 6,038 33,963 2012 43,641 45,169 26,800
2003 9,087 6,949 33,966 2013 44,102 52,749 27,000
2004 11,771 7,650 32,675 2014 49,912 60,749 27,000
2005 12,895 8,550 28,140 2015 45,592 54,864 25,563

(Nguồn: Tập đoàn HCVN, tổng hợp Báo cáo SXKD hàng năm [42])

Từ biểu thức (*) nêu trên, ta thêm 02 biến giả tương ứng phản ánh sự phát triển
chung của kinh tế Việt Nam và sự thay đổi nội tại của tổ hợp Tập đoàn VNC là (Year)

và y04; hàm Cobb-Douglas mở rộng sẽ là:

Log(DT) = C + α*Log(Von) + β*Log(LD) + γ*Year + δ*y04 (**)

và dưới dạng đồ thị:
Đồ thị 2.1: Mối quan hệ giữa Doanh thu, Vốn và Lao động năm 1996-2015 của tổ hợp

Tập đoàn VNC

Sử dụng phần mềm Eviews8 để ước lượng cho kết quả như sau:
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Bảng 2.13: Kết quả ước lượng hệ số các biến Vốn, Lao động (Mô hình hàm sản xuất
Cobb-Douglas đối với trường hợp tổ hợp Tập đoàn VNC)

Dependent Variable: LNDT
Method: Least Squares
Date: 03/01/16   Time: 10:56
Sample: 1996 2015
Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LNVON 0.535405 0.102766 5.209953 0.0001
LNLD 0.216902 0.132162 1.653001 0.0836
YEAR 0.000107 5.46E-05 1.965023 0.0682
Y04 0.246546 0.080516 3.062072 0.0079

C -76.40114 39.33900 -1.942122 0.0711

R-squared 0.995056 Mean dependent var 9.583864
Adjusted R-squared 0.993738 S.D. dependent var 0.872401
S.E. of regression 0.069038 Akaike info criterion -2.296003
Sum squared resid 0.071494 Schwarz criterion -2.047070
Log likelihood 27.96003 Hannan-Quinn criter. -2.247409
Durbin-Watson stat 1.600507

Từ kết quả ước lượng, thay vào biểu thức ta có: Log(DT) = -76.40114 +
0.535405*Log(Von) + 0.216902*Log(LD) + 0.000107*Year + 0.246546*y04; Hay: α + β
+ γ + δ = 0.535405 + 0.216902+ 0.000107 + 0.246546 = 0,99896 < 1; hoặc α + β = 0.535405 +
0.216902= 0,752307 < 1; Trong đó C = log(A) = -76.40114; suy ra A = Exp(C) =e-76.40114 ~ 0

(0<A<1)

Nhận xét:
(1) 0 < α, β, γ, δ < 1 là phù hợp với lý thuyết kinh tế, đồng thời có tổng nhỏ hơn 1;

tức khi các yếu tố sản xuất đầu vào tăng lên thì sản lượng, doanh số đầu ra tăng lên và
mức tăng giảm dần, hay năng suất biên giảm dần theo các yếu tố sản xuất đầu vào, Tập
đoàn không có quy mô kinh tế.

(2) Tỷ lệ đóng góp của yếu tố lao động vào giá trị tăng thêm thấp hơn so với đóng
góp của yếu tố vốn, tương ứng 21,7 % so với 53,5 %.

(3) Hệ số R2= 0.995056, tức sự thay đổi của biến vốn, lao động và hai biến định
tính khác giải thích được 99,5056% sự biến động của doanh thu, 0,4944% là do các yếu
tố ngẫu nhiên khác giải thích.

(4) 0 < A (TFP) < 1, phù hợp với lý thuyết kinh tế, tức có đóng góp của năng suất
các nhân tố tổng hợp, nhưng mức đóng góp thấp và phù hợp và lô-gíc với kết quả và
nhận xét số (1) ở trên.

Tóm lại, kết quả đưa đến kết luận hoạt động SXKD của tổ hợp Tập đoàn VNC
không có quy mô kinh tế. Từ góc độ TC, QL, mối quan hệ liên kết trong nội bộ của Tập
đoàn chưa theo kịp với quy mô tăng trưởng, chưa tạo ra hiệu quả kinh tế tăng tương ứng
với quy mô tăng; đồng thời các yếu tố quan trọng cho phát triển chiều sâu của tổ hợp
Tập đoàn là rất yếu.
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2.4.2 Đánh giá chung
2.4.2.1 Những kết quả đã đạt được và nguyên nhân

Kết quả: có chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ được giao hàng năm (kế hoạch,
vốn CSH, việc làm, thu nhập người lao động), trong phương thức điều hành và mối quan
hệ trong nội bộ của tổ hợp Tập đoàn VNC; từng bước thu hút yếu tố tăng trưởng bền
vững (khoa học và công nghệ, trình độ kỹ năng tay nghề của lao động).

Nguyên nhân: do chuyển từ phương thức quản lý hành chính sang cơ chế thị
trường; mô hình CTM–CTC tạo cơ chế khuyến khích, từng bước nâng cao được tính tự
chủ, tự chịu trách nhiệm trong nội bộ tập đoàn.

2.4.2.2 Những hạn chế và nguyên nhân

Hạn chế: chưa tạo ra mối quan hệ liên kết hữu cơ trong nội bộ tập đoàn; phương
thức điều hành, quản lý của CTM đối với CTC thiếu chủ động và kém đa dạng; hiệu quả
quản lý của CTM thông qua người đại diện được cử vào các CTC chưa cao; kiểm tra,
giám sát của CSH nhà nước đối với tổ hợp Tập đoàn chưa hiệu quả.

Nguyên nhân: Mô hình phát triển theo chiều rộng không còn phù hợp; Giám sát của
CSH nhà nước chưa đủ mạnh, lợi ích nhóm.



19

CHƯƠNG 3 – GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT
VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

3.1 Bối cảnh mới và phân tích thuận lợi khó khăn, cơ hội và thách thức đối với phát
triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
3.1.1 Bối cảnh mới tác động đến phát triển của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong
thời gian tới
3.1.1.1 Bối cảnh kinh tế quốc tế: Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh toàn cầu hoá và hội nhập
quốc tế, xuất hiện những vấn đề về toàn cầu. Thứ hai, khoa học - công nghệ thúc đẩy
kinh tế tri thức và phân công lao động quốc tế theo “chuỗi giá trị” toàn cầu. Thứ ba, kinh

tế thế giới chuyển dần sang hệ thống kinh tế đa cực hơn. Thứ tư, đầu tư mạnh ra bên

ngoài của các nền kinh tế mới nổi là xu hướng mới của đầu tư quốc tế.
3.1.1.2 Xu hướng phát triển của ngành công nghiệp hóa chất trên thế giới có tác động
đến Việt Nam: Công nghiệp hóa chất thế giới phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn

cầu tác động mạnh đến thị trường các sản phẩm hóa chất cơ bản, phân bón, thuốc trừ sâu
và cao su ở Việt Nam; nhưng việc tăng bình đẳng hóa thị trường công nghiệp hóa chất
mở ra cơ hội cho sản phẩm phân bón, lốp ô tô của Việt Nam.

3.1.1.3 Bối cảnh kinh tế trong nước: Kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, dần
phục hồi, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; tiếp tục thực hiện chủ
trương hội nhập quốc tế, hoàn thiện thể chế KTTT.

3.1.2 Phân tích thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức đối với phát triển Tập
đoàn Hóa chất Việt Nam trong thời gian tới
3.1.2.1 Thuận lợi: (i) Áp dụng mô hình quản lý CTM -CTC theo nguyên tắc góp vốn, tạo
thông thoáng và có sức đột phá; điều hành mệnh lệnh hành chính dần được khắc phục.
(ii) Cơ bản chủ động được nguồn nguyên liệu quan trọng. (iii) Các nhóm sản phẩm đều
thuộc ngành hàng thiết yếu của cả công nghiệp và tiêu dùng, với nhu cầu ổn định. (iv)

Có 1 trường và 1 viện nghiên cứu đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực đặc thù, hỗ trợ cho
phát triển bền vững của Tập đoàn.

3.1.2.2 Khó khăn: (i) Mô hình tổ chức chưa được đổi mới, mô hình quản lý vẫn còn theo cơ
chế hành chính; điều hành chạy theo chỉ tiêu của Nhà nước, của Bộ chủ quản. (ii) Nhân sự
chưa thực sự tâm huyết với sự phát triển chung của tổ hợp Tập đoàn; bệnh chuộng thành

tích và sợ trách nhiệm còn tồn tại phổ biến. (iii) Đầu tư công nghệ chưa đồng bộ và phù hợp
yêu cầu phát triển. (iv) Chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm còn yếu.

3.1.2.3 Cơ hội: (i) Chính trị trong nước ổn định, chính sách đặc biệt quan tâm đến phát triển
công nghiệp phân bón và hóa chất. (ii) Nhu cầu phát triển, tự chủ phân bón và hoá chất là cơ
hội lớn cho tổ hợp Tập đoàn. (iii) Mở cửa và hội nhập tạo cơ hội liên doanh, liên kết, nâng

cao năng lực quản trị điều hành, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. (iv) Việt Nam có nguồn
tài nguyên đáp ứng một phần nhu cầu cho ngành công nghiệp hóa chất.
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3.1.2.4 Thách thức: (i) Cổ phần hóa Tập đoàn HCVN tới đây sẽ có những biến đổi sâu
sắc về tổ chức và vai trò của Tập đoàn, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. (ii) Khó khăn về
kinh tế vĩ mô có thể kéo dài thêm; khó khăn về xuất khẩu, huy động vốn, cơ sở hạ tầng;
sức cạnh tranh sản phẩm thua kém ngoại nhập; nghiên cứu và triển khai kém phát triển,
không theo kịp đổi mới công nghệ của thế giới.
3.2 Quan điểm, định hướng đẩy mạnh phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
tới đây
3.2.1 Quan điểm phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Một là, đổi mới mô hình phát triển từ chiều rộng, chủ yếu tăng trưởng nhờ vào

các yếu tố tài nguyên và lao động phổ thông, sang mô hình phát triển theo chiều sâu

dựa vào khoa học, công nghệ và lực lượng lao động có kỹ năng, tay nghề trình độ quản
lý cao để đạt được sự phát triển bền vững.

Hai là, dưới sự điều hành chiến lược của CTM – Tập đoàn HCVN, tổ hợp Tập
đoàn phải thiết kế, xây dựng được mối quan hệ liên kết nội bộ chặt chẽ, hữu cơ theo

yêu cầu có tính chất chuyên ngành và phù hợp với sự phát triển chung của nền kinh tế
để đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô.

Ba là, phát triển Tập đoàn HCVN có sự tham gia của các thành phần kinh tế khác.
3.2.2 Định hướng phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Thứ nhất, phát triển tổ hợp Tập đoàn tập trung vào các ngành kinh doanh chính, cốt
lõi là công nghiệp hóa chất cơ bản, hóa chất phục vụ nông nghiệp, tiêu dùng và xuất khẩu.

Thứ hai, phát triển tổ hợp Tập đoàn theo hình thức đa sở hữu, trong đó Nhà nước
có cổ phần chiếm tỷ lệ đa số (trên 50% vốn điều lệ).
3.3 Các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
tới đây
3.3.1 Đẩy mạnh tái cơ cấu

Giai đoạn từ nay - 2018: Tiếp tục đa dạng hóa sở hữu trong các ĐVTV của Tập
đoàn HCVN. Giai đoạn 2019-2020: sau khi cổ phần hóa xong phần lớn các ĐVTV, thực
hiện cổ phần hóa CTM–Tập đoàn HCVN, Nhà nước không cần thiết nắm giữ những
ngành nghề, xét về hiệu quả kinh tế, khu vực tư nhân có khả năng làm được và làm tốt
hơn; để Tập đoàn phát triển theo hướng hiệu quả kinh tế, phù hợp với thể chế KTTT.

3.3.2 Đổi mới cơ chế quản lý và giám sát
Một là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định điều chỉnh quan hệ nội bộ

trong tổ hợp Tập đoàn. Hai là, hoàn thiện quản trị tổ hợp Tập đoàn dựa trên nền tảng
khoa học. Ba là, tăng cường liên kết thông qua người đại diện phần vốn góp của CTM

Tập đoàn đối với CTC, công ty liên kết.
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3.3.3 Đổi mới mô hình cấu trúc tổ chức
- Sắp xếp các CTC theo 5 khối ngành hàng: (1) Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật;

(2) Hóa chất cơ bản và Hóa dược. (3) Chất tảy rửa. (4) Săm lốp cao su. Và (5) Còn lại
khác (có thể đặt tên sau) theo hướng tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm được sản xuất bởi các
CTC khác nhau.

- Xác định rõ và thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của CTM trong tổ hợp Tập
đoàn (hoạch định chiến lược, định hướng thông qua người đại diện vốn, thực hiện những
hỗ trợ cần thiết…) Củng cố, kiện toàn chức năng nhiệm vụ quản trị điều hành của Tập
đoàn. Bộ máy và cán bộ quản lý CTM kiện toàn theo hướng đảm bảo đủ năng lực, tính
chuyên nghiệp, giảm công việc sự vụ để tăng nhiệm vụ mang tầm chiến lược. Bộ máy
các phòng ban kiện toàn theo hướng tập trung vào những lĩnh vực và khu vực chức năng
chuyên môn (mô hình cấu trúc M-Form) nhằm hỗ trợ cho các khối.
3.3.4 Phát triển các mối quan hệ liên kết nội bộ
3.3.4.1 Quan hệ giao dịch kinh doanh

Phát triển quan hệ giao dịch nội bộ có mục tiêu hướng đến các đơn vị sản xuất
trong cùng khối nhằm tối thiểu hóa chi phí giá thành sản xuất, ưu tiên mua bán hàng hóa
theo mức giá hợp lý có thể thấp hơn so với giá thị trường, nhưng đòi hỏi phải được công
khai và minh bạch.

Những loại giao dịch kinh doanh nội bộ cần được phát triển gồm: mua bán hàng
hóa; cung cấp và tiếp nhận các dịch vụ; cho thuê; chuyển giao nghiên cứu và triển khai
(R&D); chuyển nhượng các thỏa thuận cấp phép (chẳng hạn như cấp phép khai thác
quặng); chuyển nhượng các thỏa thuận tài chính; hoặc đứng ra bảo lãnh, thanh toán nợ
của đơn vị này thay mặt cho đơn vị khác trong cùng khối hoặc khác khối…
3.3.4.2 Liên kết đầu tư

Thực hiện liên kết đầu tư thông qua CTM trong các dự án chiến lược hoặc mở rộng
đầu tư sản xuất của các đơn vị đang hoạt động, đảm bảo tính kết nối và tương tác với
hoạt động hiện có, tăng cường thêm sức cạnh tranh hoặc bổ khuyết cho khâu yếu. Cụ
thể, vai trò của CTM: (i) Xác định những chỉ tiêu để định hướng và giám sát (như mức
vay vốn, các chỉ tiêu đánh giá tính hiệu quả của dự án, giám sát hiệu quả trong quá trình
triển khai dự án…), còn việc triển khai vay vốn và thực hiện dự án do ĐVTV thực hiện. (ii)
Điều hòa vốn hợp lý giữa các ĐVTV theo yêu cầu phát triển. (iii) Phân cấp đầu tư, tập trung
vào các dự án nâng cao năng lực cốt lõi, sản phẩm mũi nhọn của tổ hợp Tập đoàn.
3.3.4.3 Liên kết trao đổi thông tin

Phát triển liên kết trao đổi thông tin giữa CTM với các ĐVTV và giữa các ĐVTV
với nhau nhằm hướng tới đạt được mục tiêu thống nhất trong hành động của cả tổ hợp
Tập đoàn theo chiến lược của CTM đã đề ra trên cơ sở nguyện vọng, lợi ích của từng
thành viên. Phương thức thực hiện chủ yếu thông qua sử dụng quyền lực của cổ đông
lớn để điều phối và theo cơ chế hiệp thương. Liên kết trao đổi thông tin thường chủ yếu
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ở khâu tiêu thụ, nhưng không nhất thiết bó hẹp ở đây mà có thể với bất cứ hoạt động liên
quan nào.
3.3.4.4 Liên kết tài chính

Thực hiện chế độ Báo cáo tài chính hợp nhất và mô hình GĐ tài chính. Để triệt để
hướng tới tác dụng của hai biện pháp này nhất thiết phải: Thứ nhất, thực hiện nguyên tắc
hoạt động của CTM là cung cấp vốn cho dự án kinh doanh mới, không chuyển vốn từ dự
án đầu tư này sang dự án đầu tư khác và không can thiệp vào hoạt động hàng ngày của
các dự án. Thứ hai, thực hiện mô hình GĐ tài chính để GĐ tài chính chịu trách nhiệm
chuyên sâu về chiến lược tài chính của tổ hợp Tập đoàn, thu xếp vốn, kinh doanh tài
chính, tìm kiếm các cơ hội đầu tư, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh… qua đó giúp cho
vai trò đầu tư vốn của CTM được nâng cao và chi phối đối với mọi hoạt động khác trong
tổ hợp Tập đoàn, hỗ trợ tích cực cho quá trình tăng trưởng và chiến lược phát triển dài
hạn của cả tổ hợp Tập đoàn. Ngoài ra, thành lập bộ phận quản lý vốn đầu tư nằm trong
phòng tài chính – kế toán tại các CTC, công ty liên kết, chịu trách nhiệm theo dõi, đánh
giá tình hình SXKD của các đơn vị nhận vốn đầu tư từ CTM, giúp CTM có thông tin và
ra quyết định.
3.3.4.5 Xây dựng văn hóa và thương hiệu của tổ hợp Tập đoàn

Trong thời gian tới, tổ hợp Tập đoàn VNC cần xác lập các giá trị cốt lõi thông qua
3 thành tố: Tầm nhìn (Vision), Sứ Mệnh (Mission) và Khẩu hiệu hoạt động (Slogan), sau
đó triển khai và quán triệt đến hoạt động chung của toàn tổ hợp Tập đoàn; đồng thời
thực hiện những giải pháp sau: Đề cao giá trị con người (giá trị nhân văn); Xây dựng
tiêu chuẩn trong công việc; Liên tục cải tiến chất lượng công việc (sản phẩm quản lý) và
chất lượng sản phẩm; Xây dựng hình ảnh của tổ hợp và nhắc nhở toàn thể cán bộ nhân
viên về mục tiêu hướng tới.
3.3.5 Tăng cường áp dụng công nghệ khoa học

Cùng với các nhân tố TC, QL, khoa học công nghệ nhất thiết phải được tăng cường
áp dụng vào SXKD của tổ hợp Tập đoàn, theo hướng: Đổi mới, hoàn thiện công nghệ kỹ
thuật sản xuất theo hướng tiếp cận công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường. Tạo
bước đột phá về công nghệ để tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp
hóa chất. Sử dụng máy móc thiết bị có hàm lượng khoa học cao, áp dụng công nghệ tiên
tiến nhất cho các dự án đầu tư mới. Tiếp tục đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, nâng
cao tiêu chuẩn công nghệ, tiến tới đồng bộ hóa công nghệ. Thực hiện tin học hóa hệ thống
quản lý điều hành tổ hợp Tập đoàn. Tăng cường hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công
nghệ. Tăng cường hợp tác quốc tế trong khai thác, sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch,
trong thẩm định dự án đầu tư mới để bảo đảm đạt trình độ công nghệ kỹ thuật cao.

3.3.6 Tập trung sản xuất kinh doanh sản phẩm chủ lực thuộc ngành kinh doanh chính
Tập trung SXKD các sản phẩm chủ lực thuộc ngành hàng kinh doanh chính của tổ

hợp Tập đoàn nhằm đảm bảo phát triển chuyên sâu các công nghệ mang tính chuyên
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biệt. Các nhóm hàng chủ lực cần tiếp tục đẩy mạnh là Phân bón các loại, săm lốp cao su,
thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất cơ bản và hóa dược.
3.3.7 Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Thứ nhất, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ thống nhất trong tổ hợp Tập đoàn. Thứ hai,
thực hiện đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý. Thứ ba, xây dựng và thực thi các
biện pháp phát triển nguồn nhân lực (cụ thể là: xây dựng chiến lược nguồn nhân lực; có
kế hoạch đào tạo cụ thể; hoàn thiện quy chế tiền lương, tiền thưởng). Thứ tư, luân
chuyển và bố trí cán bộ linh hoạt, phát huy nguồn nhân lực tại chỗ. Thứ năm, xây dựng
chế độ đãi ngộ phù hợp.
3.4 Điều kiện đảm bảo thực hiện giải pháp
3.4.1 Về phương diện quản lý nhà nước.

Một là, đổi mới tư duy phát triển kinh tế từ mô hình chiều rộng sang chiều sâu đối
với nền kinh tế trong đó có các TĐKTNN và TCTNN-

Hai là, đẩy nhanh tái cấu trúc, chấn chỉnh tổ chức, hoạt động của TĐKTNN thí
điểm thành lập và đang hoạt động nhằm tạo tiền đề cho giải thể hoặc tiếp tục hoạt động
đối với các TĐKTNN không có hiệu quả.

3.4.2 Về phương diện quản lý ngành.
Điều kiện đối với ngành công thương: Xây dựng kế hoạch, lộ trình trung và dài hạn

tái cơ cấu ngành sản phẩm của Tập đoàn HCVN trong mối quan hệ liên kết và phụ thuộc
với tái cơ cấu ngành sản phẩm của các TĐKTNN và TCTNN khác trong cùng ngành
công thương. Trong thời gian tới thực hiện: (1) Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh hơn nữa
hoạt động sử dụng sản phẩm của nhau giữa các TĐKTNN và TCTNN; (2) sắp xếp lại
theo hình thức chuyển giao hay mua bán theo nguyên tắc thị trường những DN hiện đang là
những ĐVTV của những TĐKTNN và TCTNN khác nhau, nhưng có sản phẩm và quy trình
công nghệ sản xuất liên quan với nhau trong chuỗi giá trị sản xuất vào cùng một tập đoàn
hay một nhóm; khi đó các TĐKTNN và TCTNN có thể sẽ phải điều chỉnh lại cơ cấu sản
phẩm cho phù hợp và điều kiện thực tế ngành và lĩnh vực… nhưng tựu chung các TĐKT sẽ
hướng tới tính chuyên sâu và đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô.

Điều kiện trực tiếp liên quan đến hoạt động của Tập đoàn HCVN tới đây: (1) Cung
cấp thông tin các dự án ngành hoá chất, các chương trình, dự án hợp tác song phương và
đa phương với các đối tác nước ngoài để Tập đoàn chủ động kế hoạch và cho phép Tập
đoàn được tham gia ý kiến. (2) Chỉ đạo quy hoạch dự trữ, ưu tiên cấp nguồn nguyên liệu
than anthraxite cho sản xuất phân bón và hóa chất. Tiếp tục giao cho Tập đoàn HCVN
nhiệm vụ thăm dò, quản lý khai thác nguồn nguyên liệu quặng apatít. (3) Tạo cơ chế cho
các DN sản xuất phân bón của Tập đoàn tiếp cận với các nguồn vốn để thực hiện đúng
tiến độ các dự án cải tạo và đầu tư mới. (4) Đưa sản phẩm phân bón vào nhóm hàng
nhập khẩu có kiểm soát để điều tiết thị trường. Và (5) Thúc đẩy nhanh các dự án giao
thông, đặc biệt ưu tiên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai.
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KẾT LUẬN

Luận án Phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong nền KTTT đã đạt được
những kết quả sau đây:

1. Hệ thống hóa được khung lý luận về sự phát triển của TĐKT trong nền KTTT.

2. Phân tích kinh nghiệm phát triển của một số TĐKT lớn trên thế giới trong ngành

gần và rút ra được những bài học kinh nghiệm đối với Tập đoàn HCVN

3. Mô tả được thực trạng phát triển của Tập đoàn HCVN qua hai giai đoạn với 2
mô hình tương ứng là TCT 91 và CTM-CTC (TĐKT). Phân tích và chứng minh được
giả thuyết Tập đoàn HCVN không có quy mô kinh tế, chất lượng tăng trưởng thấp, công

tác TC, QL chưa theo kịp với quy mô tăng trưởng.

4. Nghiên cứu, làm rõ bối cảnh quốc tế và trong nước, cũng như những thuận lợi,
khó khăn, cơ hội và thách thức đối với phát triển của Tập đoàn HCVN trong thời gian
tới.

5. Đưa ra các giải pháp đẩy mạnh chất lượng tăng trưởng, trong đó chú trọng tới
tính phù hợp của Tập đoàn HCVN. Đưa ra một số điều kiện về phía Nhà nước và của
Ngành để thực hiện giải pháp phát triển Tập đoàn HCVN trong thời gian tới.

Với thời gian nghiên cứu có hạn nên không tránh khỏi những hạn chế thiếu sót,

nghiên cứu sinh rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia

và các nhà nghiên cứu để Luận án có điều kiện hoàn thiện nhằm đáp ứng được với nhu

cầu thực tiễn phát triển Tập đoàn HCVN trong thời gian tới.
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