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Nh˜n lại m˜nh trong ngšy sinh nhật
VĂN HÙNG

N

ăm nay, những người
lšm bŸo trong cả nước
đ‚n chšo ngšy sinh nhật của
m˜nh trong tŽm trạng đặc biệt.
Ai cũng vui v˜ trong những
ngšy nšy, cả xž hội đều t“n
vinh nghề cao qu›, động vi˚n
người lšm bŸo cống hiến
nhiều hơn cho đất nước bằng
ch˝nh b…t lực của m˜nh. BŸo
ch˝ vẫn chứng minh được
¹quyền năngº dẫn dắt, định
hướng dư luận, g‚p phần ổn
định ch˝nh trị, th…c đẩy kinh tế
đất nước phŸt triển. BŸo ch˝
đang đứng trước những cơ hội
lớn để khẳng định vš phŸt
triển nhưng cũng phải suy
ngẫm, trăn trở rất nhiều v˜ đời
sống bŸo ch˝ tiếp tục gặp nhiều
kh‚ khăn. Kh“ng chỉ bŸo in
(bŸo giấy) mš cả bŸo điện tử
đều gặp kh‚. Trong cŸi kh‚ l‚
sự sŸng tạo, đž c‚ những cơ
quan bŸo ch˝ (tuy kh“ng
nhiều) t˜m được lối đi ri˚ng c‚
để tiếp tục tồn tại, phŸt triển,
khẳng định thương hiệu, vượt
qua thời kỳ ¹khủng hoảngº.
Vš trong cŸi kh‚ cũng bộc lộ
hạn chế, ti˚u cực của một bộ
phận người lšm bŸo.
Mọi người đều dễ thống
nhất, bŸo ch˝ (trong đ‚ c‚ cŸc
đši PTTH) ở nước ta những
năm qua phŸt triển khŸ
nhanh về số lượng vš loại h˜nh
nhưng kh“ng tỷ lệ thuận với
chất lượng. TrŸi lại, số lượng
quŸ lớn, chồng ch˙o vš tr•ng
lắp th“ng tin gŽy lžng ph˝

nguồn lực đầu tư của xž hội,
k˜m hžm hiệu quả tuy˚n
truyền. Kh“ng ˝t ấn phẩm
bŸo ch˝ xuất bản ngoši bŸn,
tặng, c‚ thể một số lượng
kh“ng nhỏ chẳng ai đọc để rồi
chuyển thšnh giấy vụn. Sự
vượt ršo về t“n chỉ, mục đ˝ch
khŸ phổ biến ở nhiều ấn phẩm
bŸo ch˝, trong mu“n všn
nguy˚n nhŽn c‚ cả động cơ
bŸo ch˝ muốn c‚ bạn đọc, nhất
lš bŸo điện tử, trang tin điện
tử. Nội dung ấn phẩm nšy
thường tập trung phản Ÿnh
mặt trŸi, ti˚u cực của đời sống
xž hội, đi sŽu khai thŸc những
th“ng tin mš bộ phận kh“ng
nhỏ người nghe, xem, đọc
quan tŽm: chuyện giật gŽn,
cŽu khŸch, dung tục... những
cŽu chuyện thi˚n về bạo lực,
t˜nh Ÿi, đời tư... Với bŸo ch˝, số
lượng phŸt hšnh, lượng bạn
đọc truy cập, › kiến b˜nh luận,
tranh cži lš động lực, điều kiện
để c‚ th˚m bạn đọc, c‚ lợi
nhuận, trong đ‚ c‚ quảng cŸo.
Lại c‚ những ấn phẩm bŸo ch˝
được bao cấp từ ngŽn sŸch nhš
nước, đang ˝t dần bạn đọc bởi
sự chậm đổi mới tư duy truyền
th“ng, kh“ng c‚ sự cạnh tranh
n˚n thiếu động lực đổi mới
h˜nh thức vš chất lượng nội
dung th“ng tin. Để thẩm định
nhận x˙t nšy hžy đến cŸc thư
viện, ph’ng đọc, cŸc sạp bŸo,
quầy sŸch để tận thấy.
Nhiều th“ng tin kh“ng
ch˝nh thống tr˚n mạng xž hội
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tuy nhanh nhạy nhưng thiếu
chuẩn xŸc, kh“ng › thức
ch˝nh trị đž cung cấp cho xž
hội th“ng tin gŽy nhiễu loạn
tŽm l›, lệch lạc nhận thức,
kh“ng định hướng được chŽn,
thiện, mỹ. Quản l› bŸo ch˝, v˜
lẽ đ‚ gặp kh“ng ˝t kh‚ khăn,
việc quy hoạch bŸo ch˝ lại cšng
trở n˚n cần thiết.
C‚ lẽ, về cơ bản ai cũng
thừa nhận trước thực tế đ‚ quy
hoạch lại bŸo ch˝ cả nước lš
hợp l›, hợp t˜nh. Cả người thụ
hưởng th“ng tin vš lšm ra sản
phẩm th“ng tin đều khŸ thống
nhất ở nhận thức chung đ‚.
Thời gian qua, bŸo ch˝ đž
bộc lộ những yếu k˙m như xa
rời t“n chỉ mục đ˝ch, c‚ những
người lšm bŸo (kh“ng nhiều
nhưng cũng kh“ng phải cŸ
biệt) động cơ lệch lạc, kể cả
người ¹trong vaiº cộng tŸc
vi˚n, ph‚ng vi˚n chưa c‚ thẻ
đž c‚ những biểu hiện thiếu v“
tư khŸch quan quŸ tr˜nh tŸc
nghiệp; mục ti˚u của họ lš tập
trung všo những sơ hở, yếu
k˙m của doanh nghiệp, tổ
chức, cŸ nhŽn để khai thŸc
th“ng tin. Đž xuất hiện sự
thỏa hiệp c‚ điều kiện giữa đối
tượng được phản Ÿnh vš
người lšm bŸo để đ“i b˚n c•ng
c‚ lợi. Ấy lš chưa kể việc, đơm
đặt th“ng tin, h• dọa người
khŸc... Việc quản l› cŸc văn
ph’ng đại diện, ph‚ng vi˚n
thường tr… ở một số cơ quan
bŸo ch˝ c’n chưa được quan

tŽm đ…ng mức. Mặc d• ở VN
kh“ng c‚ bŸo ch˝ tư nhŽn
nhưng tư nhŽn tham gia všo
một hay nhiều khŽu xuất bản
bŸo ch˝ (vš xuất bản sŸch) lại
rất nhộn nhịp, khŸ phổ biến.
Đž c‚ biểu hiện thao t…ng, chi
phối bŸo ch˝ theo hướng ti˚u
cực. Trong trường hợp nšy,
cŸc nhš quản l› c’n tỏ ra l…ng
t…ng. Nhất lš, bŸo ch˝ khi c‚
sự đầu tư của tư nhŽn, trong
đ‚ c‚ cả nhš đầu tư nước
ngoši dưới dạng li˚n kết,
những t˜nh huống phŸt sinh
đang đặt ra cho nhš chỉ đạo,
quản l› cần đổi mới tư duy
vượt trước vš hội nhập về
truyền th“ng. V˜ thế, việc quản
l› nhŽn sự, định hướng nội
dung sản phẩm bŸo ch˝ của cơ
quan chủ quản sẽ phải đối
mặt với những kh‚ khăn mới.
Để bŸo ch˝ phŸt triển lšnh
mạnh, đ…ng hướng, thuận lợi
cho c“ng tŸc quản l›, cần xŽy
dựng lộ tr˜nh th˝ch hợp trong
việc triển khai quy hoạch.
Trước mắt, cần sớm theo d”i
sŸt sao để căn chỉnh lại t“n
chỉ, mục đ˝ch của từng cơ
quan bŸo ch˝. Lšm tốt việc
nšy, đời sống bŸo ch˝, nhất lš
nội dung tư tưởng sẽ trật tự,
kỷ cương. Thứ nữa, tr˚n cơ sở
quan điểm, nguy˚n tắc định
hướng quy hoạch, n˚n
nhường quyền để cŸc bộ,
ban, ngšnh vš cŸc cơ quan
chủ quản bŸo ch˝ tự rš soŸt
vš đề xuất phương Ÿn tổ chức
lại cŸc đơn vị bŸo ch˝ của
m˜nh. Từ đ‚, cơ quan chỉ
đạo, quản l› bŸo ch˝ xem x˙t
cho › kiến về tổ chức bộ mŸy
bŸo ch˝ th˝ch hợp. CŸc cơ
quan chỉ đạo, quản l› bŸo ch˝
n˚n đi sŸt hơn đời sống thực

tế của cơ quan bŸo ch˝ dự kiến
sẽ gặp kh‚ khăn trong quŸ
tr˜nh sắp xếp lại. Qua đ‚, nắm
bắt sŸt hơn tŽm tư, nguyện
vọng, thậm ch˝ cả chuyện ¹nội
t˜nhº để c‚ những quyết định
hợp l›, hợp t˜nh. Đương
nhi˚n, lu“n lắng nghe, lu“n
lu“n thấu hiểu › kiến đ‚ng
g‚p từ cŸc cơ quan bŸo ch˝ trở
n˚n cần thiết để c“ng tŸc chỉ
đạo, triển khai đề Ÿn quy
hoạch đạt được sự đồng thuận
vš hiệu quả cao. Tới đŽy, phần
lớn cŸc cơ quan bŸo ch˝ phải tự
cŽn đối thu chi, tự nu“i m˜nh,
thoŸt ly dần sự bao cấp của
ngŽn sŸch, nhš nước, vận
hšnh theo cơ chế thị trường.
Vậy n˚n, vai tr’ điều hšnh, chỉ
đạo của cơ quan chủ quản với
cŸc cơ quan bŸo ch˝ gặp kh“ng
˝t thŸch thức.

Những băn khoăn, trăn trở,
cả đồng thuận vš lo lắng của
người lšm bŸo trước quyết
định c‚ t˝nh căn cơ về hệ thống
bŸo ch˝ cả nước lš điều dễ hiểu.
Đ‚ cũng lš sự mong mỏi, đ’i
hỏi ch˝nh đŸng của những
người lšm bŸo với cơ quan xŽy
dựng, chỉ đạo triển khai đề Ÿn
quy hoạch bŸo ch˝ để tạo n˚n
sự đồng thuận cao nhất khi
phải sŸp nhập, giảm bớt cŸc cơ
quan bŸo ch˝, thay đổi bộ mŸy
tổ chức li˚n quan đến việc lšm,
vị tr˝ lžnh đạo, quản l› của
từng cơ quan bŸo ch˝ cụ thể.
Mỗi người tự nh˜n lại m˜nh
một cŸch nghi˚m t…c để thấy
cả cŸi được, cŸi t˝ch cực, mặt
tồn tại để khắc phục vš tự điều
chỉnh m˜nh. Phải chăng đ‚
cũng lš cŸch chšo đ‚n Ngšy
sinh nhật m˜nh.n

Nhớ lời BŸc dạy
Chí bền tâm sáng sắc chẳng phai
Nhà báo phải luôn luyện đức tài
Gần gũi với dân làm phóng sự
Đi sâu cơ sở viết tin bài
Lãng phí tham nhũng cần nêu đúng
Nhân tố điển hình viết chẳng sai
Ý Đảng lòng dân luôn tỏa sáng
Thuộc lời Bác dạy “viết cho ai”.
TRỊNH MINH THUYẾT
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Trò chuyện cùng ông Phạm Thanh Sơn,
Kiểm toán trưởng, KTNN chuyên ngành VII

Chuyên đề kiểm toán việc
thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ
thống các tổ chức tín dụng
(TCTD) giai đoạn 2011-2015”
là một trong những trọng điểm
kiểm toán của Kiểm toán Nhà
nước (KTNN) trong năm 2015.
Với tư cách là đơn vị trực tiếp
thực hiện cuộc kiểm toán, ông
có thể cho biết mục tiêu cũng
như nội dung chính của cuộc
kiểm toán này?
Chúng tôi là đơn vị trực tiếp
thực hiện Chuyên đề kiểm toán
này với một số mục tiêu:
Một là, đánh giá trách nhiệm
của Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) trong việc chỉ đạo, tổ
chức thực hiện, giám sát thực
hiện Đề án;
Hai là, đánh giá trách nhiệm
của Bộ Tài chính trong việc xây
dựng, trình cơ quan có thẩm

quyền ban hành các chính sách,
quy định về thuế, phí liên quan
đến các giải pháp thực hiện và
các TCTD thực hiện Đề án;
Ba là, đánh giá trách nhiệm
của các TCTD trong việc xây
dựng và thực hiện các phương
án cơ cấu lại theo các giải pháp
và định hướng của Đề án;
Bốn là, đánh giá những kết
quả đã đạt được, chưa đạt được,
những khó khăn vướng mắc,
bất cập trong quá trình thực hiện
Đề án, để đưa ra các kiến nghị
với các TCTD, NHNN, Chính
phủ và các cơ quan quản lý nhà
nước khác có liên quan.
Trên cơ sở những mục tiêu
nêu trên, nội dung chính mà cuộc
kiểm toán hướng tới, đó là: Kiểm
toán đánh giá trách nhiệm của
NHNN, Bộ Tài chính và các
TCTD trong việc triển khai thực
hiện “Đề án cơ cấu lại hệ thống
các tổ chức tín dụng giai đoạn
2011-2015” ban hành kèm theo
Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày
01/3/2012 của Thủ tướng Chính
phủ, trong đó tập trung đánh giá
tình hình phân loại thống kê nợ
xấu của các TCTD; sở hữu chéo;
việc ban hành cơ chế chính sách
của NHNN, Bộ Tài chính; công
tác xây dựng, phê duyệt và triển
Số 36 - Tháng 6/2015

khai phương án cơ cấu lại của
các TCTD.
Để đạt được những mục tiêu
trên, KTNN đã có sự chuẩn bị
như thế nào cho quá trình thực
hiện, thưa ông?
Ngay từ trong năm 2013 và
năm 2014, KTNN đã triển khai
nghiên cứu và tổ chức nhiều
cuộc thảo luận, tọa đàm về mục
tiêu, nội dung, phương pháp
kiểm toán việc tái cơ cấu hệ
thống các TCTD. Đây cũng là
nội dung mà KTNN chuyên
ngành VII đã nghiên cứu trong
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp
cơ sở năm 2013: “Cơ sở lý luận
và thực tiễn xây dựng mục tiêu,
nội dung, phương pháp kiểm
toán đánh giá tình hình cơ cấu
lại các ngân hàng thương mại
nhà nước” và đã nghiệm thu
trong năm 2014.
Năm 2015, để chuẩn bị cho
Chuyên đề kiểm toán này, KTNN
chuyên ngành VII đã xây dựng
Dự thảo Đề cương kiểm toán
Chuyên đề và lấy ý kiến đóng góp
cho Dự thảo này. Bên cạnh việc
lấy ý kiến từ các đơn vị trong
ngành, chúng tôi còn tham khảo
những đóng góp của các đơn vị
ngoài ngành như NHNN, Bộ Tài

chính... Sau khi nghiên cứu, trao
đổi cũng như tiếp thu và chỉnh
sửa, hiện nay, KTNN chuyên
ngành VII đã hoàn thiện Dự
thảo này và đã trình lãnh đạo
KTNN để ban hành.
Để đạt được những mục tiêu
kiểm toán đã đề ra, KTNN sẽ tổ
chức thực hiện kiểm toán
Chuyên đề việc thực hiện Đề án
“Cơ cấu lại hệ thống các tổ
chức tín dụng giai đoạn 20112015” lồng ghép với cuộc kiểm
toán Báo cáo tài chính tại các
đơn vị: Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam, Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam, Ngân
hàng TMCP Công thương Việt
Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư
và Phát triển Việt Nam. Trong
đó, khi thực hiện kiểm toán tại
NHNN sẽ thực hiện đối chiếu
chọn mẫu tại một số TCTD
không có vốn nhà nước hoặc vốn
nhà nước không chi phối; đồng
thời thực hiện kiểm toán riêng
biệt về tình hình và kết quả thực
hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống
các tổ chức tín dụng giai đoạn
2011-2015” tại Bộ Tài chính,
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Việt Nam và
Ngân hàng TMCP Phát triển nhà
đồng bằng sông Cửu Long.
Theo ông, với chức năng của
KTNN, liệu chúng ta có gặp
những khó khăn nếu phải kiểm
toán các TCTD nằm ngoài sở
hữu nhà nước?
Vấn đề này cũng đã được
KTNN chuyên ngành VII nghiên
cứu trước khi xây dựng Kế
hoạch kiểm toán tổng thể năm
2015 và xây dựng Dự thảo Đề
cương kiểm toán Chuyên đề việc
thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ
thống các tổ chức tín dụng giai

đoạn 2011-2015”.
Đối với các TCTD nằm ngoài
sở hữu nhà nước, KTNN chuyên
ngành VII dự kiến sẽ thực hiện
chọn mẫu và đối chiếu kiểm tra
thông qua NHNN khi thực hiện
kiểm toán lồng ghép với kiểm
toán báo cáo tài chính tại
NHNN. Việc tổ chức đối chiếu
kiểm tra thông qua NHNN sẽ tạo
điều kiện thuận lợi cho Đoàn
kiểm toán đánh giá tình hình và
kết quả thực hiện Đề án cơ cấu
lại tại các TCTD nằm ngoài sở
hữu nhà nước. Và cách thức tổ
chức kiểm toán này, theo KTNN
chuyên ngành VII đánh giá, có
tính khả thi cao.
Ông kỳ vọng gì về hiệu quả
của cuộc kiểm toán này, đặc
biệt là những tác động của nó
tới quá trình tái cơ cấu nền
kinh tế mà chúng ta thực hiện
trong những năm qua?
Tôi tin rằng cuộc kiểm toán
này sẽ đạt kết quả cao như mong
đợi. Thông qua kiểm toán
Chuyên đề này, KTNN sẽ đánh
giá được tình hình triển khai và
kết quả thực hiện Đề án. Qua đó,

KTNN sẽ mô tả được bức tranh
tổng quan về thực trạng tài
chính, năng lực, hiệu quả hoạt
động của các TCTD sau khi thực
hiện cơ cấu lại. Từ đó chỉ ra
những kết quả đã đạt được, chưa
đạt được, những khó khăn vướng
mắc, bất cập trong quá trình thực
hiện Đề án, để đưa ra các kiến
nghị đối với các TCTD, NHNN,
Chính phủ và các cơ quan quản
lý nhà nước khác có liên quan.
Điều này có ý nghĩa rất quan
trọng đối với mục tiêu tập trung
lành mạnh hóa tình trạng tài chính
và củng cố năng lực hoạt động
của các TCTD; cải thiện mức độ
an toàn và hiệu quả hoạt động của
các TCTD; nâng cao trật tự, kỷ
cương và nguyên tắc thị trường
trong hoạt động ngân hàng như
đúng mục tiêu đề ra trong Đề án.
Đặc biệt, kết quả của Chuyên đề
kiểm toán này sẽ có tác động đến
quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, vì
cơ cấu lại hệ thống các TCTD có
thể coi là “xương sống” cứu cả
nền kinh tế như một số chuyên
gia đã đánh giá.
Trân trọng cảm ơn ông!n
HỒNG ANH (thực hiện)
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn
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N

gày 29/12/2014, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã
ký ban hành Quyết định số 2238/QĐ-KTNN về
Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2015, Quyết định
số 2239/QĐ-KTNN về Giao nhiệm vụ kiểm toán
năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc KTNN. Xét trên
mọi phương diện, KHKT năm 2015 đã có những
chuyển biến mới mẻ so với các năm trước. Trong đó,
có thể kể đến năm 2015 là năm đầu tiên KTNN tổ
chức kiểm toán quyết toán ngân sách các địa phương
trên quy mô rộng (50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương) nhưng chỉ chủ yếu tập trung vào kiểm
toán các số liệu tổng hợp, đồng thời đánh giá công
tác quản lý điều hành ngân sách của các địa phương;
gắn liền với kiểm toán quyết toán ngân sách địa
phương (NSĐP) còn có các cuộc kiểm toán Chuyên
đề về “Công tác quản lý và sử dụng kinh phí NSNN
đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ năm
2014”, “Chương trình MTQG về xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2010-2014” và “Công tác phát
hành, quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ
năm 2014”; KTNN cũng đã đưa vào KHKT Chuyên
đề kiểm toán thực hiện trong toàn ngành để tập trung
đánh giá việc triển khai thực hiện 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.
Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch chiến lược giai đoạn
2013-2017 (một trong những nội dung triển khai
thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm
2020 đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê
duyệt) về mục đích chiến lược “Tăng cường giá trị
và lợi ích trong việc đánh giá tính kinh tế, tính hiệu
lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng ngân sách,
tiền và tài sản công”, KTNN đã mạnh dạn tổ chức 08
cuộc kiểm toán hoạt động trong năm 2015…
Xuất phát từ những nét mới của KHKT năm 2015
đòi hỏi việc tổ chức kiểm toán từ KTNN đến các đơn
vị trực thuộc cũng phải đổi mới để có thể tổ chức
thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra.

Đối với kiểm toán quyết toán NSĐP, mặc dù là
lĩnh vực kiểm toán chiếm tỉ trọng lớn trong hoạt
động kiểm toán và được thực hiện thường xuyên từ
khi KTNN mới ra đời nhưng với quyết tâm đổi mới
kiểm toán ở lĩnh vực này, ngay từ khi KHKT chưa
được ban hành, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã chỉ
đạo việc xây dựng Đề cương kiểm toán và giao Vụ
Tổng hợp chủ trì biên soạn làm cơ sở cho các Đoàn
kiểm toán vận dụng trong quá trình tiến hành kiểm
toán. Đề cương kiểm toán được ban hành đã bao
quát hầu hết các nội dung chủ yếu của số liệu tổng
hợp quyết toán NSĐP cần kiểm toán, các vấn đề
trọng tâm của công tác quản lý điều hành NSĐP và
xác định phạm vi sẽ thực hiện kiểm toán tại các cơ
quan quản lý tổng hợp của tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính,
Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước). Trong
từng nội dung, từng vấn đề, Đề cương đã chỉ rõ các
tài liệu cần thu thập, cách thức tiến hành kiểm toán,
phương pháp tính toán, phân tích một số chỉ tiêu thu,
chi ngân sách và những sai sót thường gặp được đúc
kết từ hoạt động kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản
nhà nước tại các địa phương trước đây.
Rút kinh nghiệm từ việc tổ chức kiểm toán lồng
ghép các nội dung kiểm toán những năm vừa qua, để
tổ chức thực hiện kiểm toán quyết toán NSĐP và các
cuộc kiểm toán Chuyên đề: “Công tác quản lý và sử
dụng kinh phí NSNN đầu tư cho hoạt động khoa học,
công nghệ năm 2014”, “Chương trình MTQG về xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2014” và “Công
tác phát hành, quản lý và sử dụng vốn trái phiếu
Chính phủ năm 2014”, KTNN đã xác định việc tổ
chức thực hiện kiểm toán phải dựa trên nguyên tắc
“Lồng ghép về tổ chức hoạt động kiểm toán, không
lồng ghép về nội dung kiểm toán”. Theo đó, dù thực
hiện nhiều chủ đề kiểm toán tại một địa phương
nhưng việc tổ chức triển khai, kết luận kiểm toán
quyết toán NSĐP và các chuyên đề trên được thực
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hiện không rườm rà, trùng giẫm… nhằm giảm thiểu
ảnh hưởng của công tác kiểm toán đến việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị của đơn vị được kiểm toán, trong
khi kết quả kiểm toán vẫn được tổng hợp thành những
báo cáo riêng biệt của Đoàn kiểm toán, thuận tiện cho
việc quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán và tổng
hợp kết quả kiểm toán của toàn ngành. Đặc biệt, khác
với trước đây, thời điểm thực hiện kiểm toán có thể
diễn ra sớm nhưng Báo cáo kiểm toán quyết toán
NSĐP chỉ phát hành khi tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương có số liệu quyết toán chính thức (theo
quy định của Luật NSNN trước 01/10 hàng năm) và
phải trước ngày 30/11/2015. Bên cạnh việc chỉ đạo
các Đoàn kiểm toán tập trung vào kiểm toán các số
liệu tổng hợp quyết toán NSĐP tại các cơ quan quản
lý tổng hợp, KTNN còn yêu cầu các đơn vị trực
thuộc giảm số ngày kiểm toán (còn từ 45-60 ngày)
và nhân sự của Đoàn (còn từ 15-20 thành viên) tại
một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy
nhiên, để tạo sự chủ động trong điều hành hoạt động
kiểm toán và nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng
các KTNN khu vực, KTNN đã giao Kiểm toán
trưởng quyết định việc tổ chức đối chiếu, xác nhận
số liệu tại các đơn vị dự toán cấp tỉnh, cấp ngân sách
huyện… theo đề nghị của Trưởng đoàn kiểm toán và
phải báo cáo với lãnh đạo KTNN phụ trách.
Vượt lên trên tất cả, vấn đề cốt lõi của kiểm toán
quyết toán NSĐP trong KHKT năm 2015 là các Đoàn
kiểm toán phải xác nhận số liệu quyết toán NSĐP làm
căn cứ cho HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương phê chuẩn quyết toán NSĐP năm 2014.
Đối với cuộc kiểm toán Chuyên đề “Công tác phát
hành, quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ
năm 2014”, ngoài việc lồng ghép tổ chức triển khai
kiểm toán tại các địa phương, do nguồn trái phiếu
Chính phủ được Trung ương phân bổ trực tiếp cho các
Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương nên cuộc kiểm
toán này được tổ chức thành một Đoàn kiểm toán có
quy mô lớn do KTNN chuyên ngành II chủ trì với sự
tham gia của nhiều đơn vị trong ngành, đặc biệt là các
KTNN khu vực để thực hiện kiểm toán tại các địa
phương nhằm hạn chế chi phí di chuyển trong quá
trình kiểm toán; đồng thời việc tổ chức một Đoàn
kiểm toán đảm bảo phù hợp với tính chất, đặc thù của
nguồn kinh phí, thuận tiện cho việc chỉ đạo hoạt động
kiểm toán, tổng hợp kết quả lập báo cáo kiểm toán.
Đối với cuộc kiểm toán Chuyên đề việc thực hiện
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” được tổ chức theo hướng lồng ghép kiểm
toán Chuyên đề này trong cuộc kiểm toán báo cáo tài
chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng
vốn, tài sản nhà nước năm 2014 của các doanh
nghiệp. Trong đó, KTNN chuyên ngành VI là đơn vị
chủ trì tổng hợp kết quả kiểm toán chuyên đề từ các
đơn vị có liên quan trong ngành gửi về dưới hình thức
báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán để lập báo cáo
kiểm toán chung của Chuyên đề kiểm toán.
Về kiểm toán hoạt động, năm 2015 là năm đầu các
cuộc kiểm toán hoạt động được chính thức xây dựng
trong KHKT năm dù loại hình kiểm toán này chỉ mới
được thử nghiệm qua 02 cuộc kiểm toán được bổ sung
trong KHKT năm 2014. Đây có thể được xem là một
thay đổi có tính chất bước ngoặt trong việc thực hiện
Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020. Các chủ
đề kiểm toán hoạt động được lựa chọn trong KHKT
năm 2015 gồm: Hệ thống xử lý chất thải y tế của các
bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn thành phố
Hà Nội giai đoạn 2011-2015; Hoạt động giám sát tài
chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, công khai thông
tin tài chính đối với các doanh nghiệp do Nhà nước
làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp có vốn Nhà nước
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hoạt
động quản lý và sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường Việt
Nam giai đoạn 2012-2015; Chương trình hỗ trợ về
nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có
thu nhập thấp, người nghèo khó khăn về nhà ở tại
Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; Đánh giá hoạt
động cải tạo và phục hồi môi trường trong khai thác
khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Dự án
Phát triển Nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh và Dự án phát
triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc trăng năm
2014. Từ đó cho thấy hướng chủ đạo của kiểm toán
hoạt động là các vấn đề đang được dư luận xã hội
quan tâm. Các cuộc kiểm toán hoạt động đều được
giao cho các đơn vị có năng lực, có chuyên gia về
lĩnh vực kiểm toán này thực hiện, trong đó Vụ Tổng
hợp với phần lớn đội ngũ cán bộ được đào tạo bài
bản về kiểm toán hoạt động đóng vai trò then chốt.
Thực tế việc tổ chức thực hiện KHKT năm 2015
đã tỏ rõ quyết tâm của toàn ngành trong đổi mới
hoạt động kiểm toán và hướng hoạt động này đi
theo những mục tiêu chiến lược đã được vạch ra
trong Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước
đến năm 2020 cũng như những mục tiêu cụ thể cho
từng giai đoạn.n
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn
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Kể từ 15 giờ 30 phút ngày 4/6/2015, giá bán lẻ mặt hàng
dầu hỏa giảm 380 đồng/lít; dầu diesel giảm 20 đồng/lít, còn
giá xăng vẫn giữ nguyên ở mức cũ là 20.430 đồng/lít. Giá
dầu hỏa theo đó sẽ còn 15.370 đồng/lít, dầu diesel còn
16.360 đồng/lít. Theo tính toán của Bộ Công thương, nếu
tính đầy đủ, giá bán xăng trong nước vẫn thấp hơn giá cơ
sở. Cụ thể, giá xăng A92 đang được bán thấp hơn giá cơ
sở 1.047 đồng/lít. Giá dầu Mazut thấp hơn 98đồng/kg.

T

uy nhiên, trên thực tế, giá cơ
sở dầu diesel đã giảm xuống
thấp hơn mức giá bán hiện hành
là 19 đồng/lít; dầu hỏa thấp hơn
377 đồng/lít. Vì lý do này, Bộ
Công thương chỉ quyết định
giảm giá những loại dầu mà giá
thế giới đã giảm, còn giá xăng
giữ nguyên, đồng nghĩa với tiếp
tục xả quỹ bình ổn bù đắp với
xăng A92 là 1047 đồng/lít; xăng
sinh học E5 là 882 đồng/lít; dầu
mazut 98đồng/kg. Quyết định
này có hiệu lực từ 15g ngày
4/6/2015, các doanh nghiệp đầu
mối không được bán vượt quá
mức giá.
Như vậy, từ đầu năm 2015
cho tới nay, chúng ta đã 6 lần
điều chỉnh giá xăng dầu. Về giá
xăng 2 lần giảm, 3 lần tăng và
lần này giá vẫn giữ nguyên; đó là
ngày 11/3 với mức tăng 1.610
đồng/lít, ngày 5/5 với mức tăng
1950 đồng/lít, 20/5 mức tăng
1.200 đồng/lít. Sau 3 lần, giá
xăng A92 tăng 4.760 đồng so với
mức đáy hồi tháng 1/2015, tương
đương tăng hơn 23%. Đây là

mức tăng khá cao kể từ đầu năm
2015 cho tới nay, cho nên chắc
chắn sẽ tác động tới sự tăng giá
của nhiều loại hàng hóa, đặc biệt
đối với loại hàng hóa dịch vụ có
cơ cấu giá xăng dầu chiếm tỷ
trọng lớn trong giá thành cũng
như tác động tới mặt bằng giá cả
(tới lạm phát).
Giá xăng dầu hiện nay đang
được điều hành theo Nghị định
số 83/2014/NĐ-CP ngày 03
tháng 9 năm 2014 của Chính phủ
về kinh doanh xăng dầu, nhằm
đưa giá bán xăng dầu trong nước
tiệm cận với giá xăng dầu thế
giới, góp phần hỗ trợ chi phí đầu
vào của doanh nghiệp sản xuất
và kinh doanh, hỗ trợ đời sống
sinh hoạt của người dân. Tuy
nhiên, thực tế việc điều hành giá
xăng dầu thời gian qua của
chúng ta lại chưa đáp ứng được
yêu cầu này. Có thể thấy rõ điều
đó qua một số biểu hiện sau:
Thứ nhất, mặc dù chúng ta đã
cố gắng để tuân thủ theo cơ chế
giá xăng dầu trên thị trường và
thế giới, có lên có xuống, nhưng
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ở một số thời điểm, sự điều hành
đó vẫn chưa phù hợp với diễn
biến thực tế của thị trường. Trong
bối cảnh giá thế giới đang có xu
hướng tăng, nếu tính đúng chu kỳ
điều chỉnh giá xăng dầu là 15
ngày theo Nghị định 83/CP, thì
ngày 29/4 là đến hạn phải điều
chỉnh. Thế nhưng, do ngày điều
chỉnh giá trùng vào đợt nghỉ lễ
nên Bộ Công thương đã quyết
định kéo dài và lùi thời điểm điều
chỉnh vào ngày 5/5, dẫn đến
chênh lệch giá cơ sở so với giá
bán lẻ ở mức rất cao là 3.387
đồng/lít. Hoặc, tại thời điểm điều
chỉnh giá xăng trong nước ngày
20/5, giá thế giới đang có xu
hướng tiếp tục giảm thì Việt Nam
lại điều chỉnh tăng nên đi ngược
với giá thế giới. Sở dĩ có sự đi
ngược này là do quy định tần số
điều chỉnh giá 15 ngày không bắt
kịp với diễn biến lên xuống phức
tạp của giá xăng dầu thế giới.
Thứ hai, Nghị định 83/CP quy
định việc điều hành giá vẫn chia
làm 3 mức: Nếu giá cơ sở tăng từ
0 – 3% thì doanh nghiệp tự

quyết; từ 3 – 7% việc điều chỉnh
giá có sự chỉ đạo của các Bộ, trên
7% là do Chính phủ quyết định.
Nhưng trong thực tế điều hành
giá hiện nay, dù giá cơ sở tăng ở
biên độ nào thì vẫn phải do Nhà
nước đưa ra quyết định. Việc điều
hành giá xăng dầu như vậy là
không phù hợp với quy định
trong Nghị định 83/CP, song lại
hoàn toàn phù hợp với cơ chế
định giá trong nền kinh tế thị
trường, khi mà thị trường vẫn
còn có doanh nghiệp giữ vị trí
thống lĩnh (Petrolimex chiếm
48% thị phần, PVOil chiếm
17% thị phần). Vấn đề ở đây là
cần phải sửa lại quy định này
trong Nghị định 83/CP, để quy
định phù hợp hơn với diễn biến
điều hành giá trong thực tế.
Chúng ta đang điều hành giá
bán lẻ xăng dầu theo giá cơ sở,
đó là căn cứ để xác định giá bán
lẻ xăng dầu trên thị trường,
tránh tình trạng các doanh
nghiệp tự ý đẩy giá. Thực chất
giá cơ sở là “giá trần”, và khái
niệm giá trần đã được ghi rõ
trong Luật Giá. Vậy, tại sao
chúng ta lại không sử dụng khái
niệm đó mà thay bằng thuật ngữ
khác là “giá cơ sở” gây ra sự khó
hiểu người tiêu dùng.
Thứ ba, sáng 10/3/2015, khi
phải cắt giảm thuế nhập khẩu
xăng dầu từ 35% xuống còn 20%
từ ngày 1/5, Bộ trưởng Bộ Tài
chính trình bày trước Ủy ban
Thường vụ Quốc hội đề nghị
tăng thuế môi trường lên 300%
để bù đắp ngân sách và cho rằng
điều này không ảnh hưởng tới
giá bán lẻ xăng dầu trong nước.
Nhưng thực tế đã xảy ra không
đúng như vậy, bởi giá xăng dầu
trên thế phục hồi tương đối
nhanh, cộng thêm việc tăng thuế

môi trường rất cao nên đã làm
đội lên ít nhất là 309 đồng/lít, từ
đó đẩy giá bán lẻ xăng dầu từ
ngày 1/5 tăng 2 lần với mức tăng
cao 3.150 đồng/lít. Thực tế này
cho thấy những hạn chế trong
việc dự báo diễn biến giá xăng
dầu thế giới của chúng ta. Các cơ
quan chức năng cần phải có các
nguồn thông tin đáng tin cậy về
dự báo giá xăng dầu thế giới để
việc điều hành giá có hiệu quả.

ngày 4/6/2015, giá xăng trung
bình của nước Mỹ chỉ là 0,73
USD/ lít, tức khoảng 15.800
đồng. Điều này cho thấy giá
xăng dầu của chúng ta cao hơn
Mỹ là do thuế, chi phí kinh
doanh cao. Cụ thể ngày
4/6/2015, trong một lít xăng tính
trên giá cơ sở của chúng ta sẽ có:
thuế nhập khẩu 2.194 đồng, VAT
1.094 đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt
3.076 đồng, thuế bảo vệ môi

Thứ tư, giá bán lẻ xăng dầu
của mỗi nước tùy thuộc vào
chính sách tài chính của mỗi
quốc gia. Dựa vào giá xăng dầu
thế giới, mỗi nước sẽ có một
chính sách về thuế, các công cụ
tài chính khác để định giá bán lẻ
trong nước. Trong điều hành giá
xăng dầu, cần vận dụng linh hoạt
và hài hòa các “van” thuế, quỹ
bình ổn, định mức lợi nhuận của
doanh nghiệp cũng như giá bán
lẻ, đồng thời, cần so sánh với giá
xăng dầu của các nước để tham
khảo và biết chính sách thuế, phí,
hiệu quả của hoạt động kinh
doanh xăng dầu. Theo Hiệp hội
Xe hơi Hoa Kỳ, tại thời điểm

trường 3.000 đồng. Như vậy, một
lít xăng phải cõng theo 9.364
đồng tiền thuế, chiếm 45,83%
trên giá bán lẻ, một mức rất cao.
Trong điều kiện thị trường
xăng dầu còn có những doanh
nghiệp giữ vị trí thống lĩnh thị
trường, vấn đề điều hành giá
xăng dầu trong nước cần phải
biết sử dụng linh hoạt các công
cụ thuế, phí, quỹ bình ổn và giá.
Bên cạnh đó, cần phải có những
giải pháp để vừa tuân thủ được
những cam kết quốc tế, vừa đảm
bảo được sự hài hòa lợi ích của
Nhà nước (thuế) doanh nghiệp
(lợi nhuận) và của người tiêu
dùng (giá).n
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn
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ừa qua, Bộ Xây dựng đã
cho công bố một bản báo
cáo đầy lạc quan về thị trường
bất động sản, theo đó, tính đến
ngày 20/5/2015, tổng giá trị tồn
kho còn khoảng 67.443 tỷ đồng,
so với tháng 12/2013 đã giảm
27.015 tỷ đồng (28,60%); so với
thời điểm 20/4/2015 giảm 1.338
tỷ đồng. Cũng trong tháng
5/2015, Hà Nội và Thành phố
Hồ Chí Minh (TP. HCM) có từ
1600 – 1650 giao dịch chính
thức qua sàn, tăng 6% so với
tháng 4/ 2015 và tăng gấp đôi so
với năm 2014. Về giá cả, các
giao dịch thông thường hiện đã
tăng từ 1- 3%, những vị trí tốt
tăng từ 7- 10%. Kể từ đầu năm
đến tháng 5/2015, lĩnh vực kinh
doanh bất động sản đứng thứ hai
về số vốn FDI đầu tư vào Việt
Nam với 10 dự án đăng ký mới

và 7 dự án tăng vốn. Tổng số
tăng vốn là 461,5 triệu đô la Mỹ,
chiếm 10,7% tổng vốn đầu tư.
Ngoài ra, dư nợ tín dụng của các
ngân hàng thương mại trong lĩnh
vực bất động sản đạt hơn
330.000 tỷ đồng, tăng 10% so
với cuối năm 2014.
Thông tin trên có thể xem là
những tín hiệu vui cho nền kinh
tế nói chung cũng như các doanh
nghiệp và người dân nói riêng,
thế nhưng, dường như nó chưa
đủ để chúng ta quên đi nỗi ám
ảnh của một sự sụp đổ trên thị
trường bất động sản. Tại hai
phiên họp thường kỳ của Chính
phủ gần đây, Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng vẫn phải liên tục cảnh
báo về “tình trạng bong bóng” có
thể xảy ra, đồng thời yêu cầu các
ngân hàng phải lưu ý theo dõi,
kiểm tra sát sao, tránh lặp lại tình
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trạng ồ ạt đổ nguồn vốn đến mức
gây ra một thị trường ảo như 6
năm về trước.
Như vậy, với những con số
được đưa ra, liệu thị trường bất
động sản đã thực sự ấm lên, và
sự ấm lên đó liệu có chứa đựng
những khả năng “biến chứng” để
gây nên cơn sốt mới trong thời
gian tới ?
Dấu hiệu tăng nhiệt bình
thường hay bất thường?

Theo nhận định của các
chuyên gia và các nhà quản lý,
sau một thời gian đóng băng rất
dài, thị trường bất động sản đã
chính thức thoát đáy và ấm dần
lên. Chỉ có điều, những biểu hiện
ấm lên này là dấu hiệu hồi sinh
hoàn toàn bình thường hay ẩn
chứa sự bất thường thì vẫn còn
có nhiều ý kiến chưa thống nhất.

Trong một cuộc thảo luận về
thị trường bất động sản gần đây,
PGS.TS Hoàng Văn Cường, Phó
Hiệu trưởng Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân đã đưa ra băn
khoăn: Theo quy luật thông
thường, sự phục hồi của thị
trường bất động sản phải đi sau
sự phục hồi của nền kinh tế.
Trong trường hợp của Việt Nam
giai đoạn vừa qua, mặc dù thị
trường bất động sản đã thoát đáy
theo nền kinh tế nhưng sau đó,
tốc độ ấm lên lại diễn biến nhanh
hơn. Đấy là điều không bình
thường, bởi tốc độ kinh tế phải
phục hồi mạnh mới có thể kéo
theo sự phục hồi của bất động
sản. Việc Chính phủ quan ngại
về khả năng xảy ra một thị
trường "bong bóng" có lẽ cũng
xuất phát bởi lý do này.
Tuy nhiên, từ một góc nhìn
khác, Ông Lê Hoàng Châu, Chủ
tịch Hiệp hội Bất động sản
TP.HCM lại cho rằng: Trải qua
“thời kỳ bong bóng” ở những
năm trước, tất cả các chủ thể
tham gia thị trường bất động sản
như Nhà nước, doanh nghiệp,
nhà đầu tư đều đã thông minh
hơn nên sẽ cố gắng để không
phải quay lại tình trạng "bong
bóng". Hơn thế, điều kiện để xảy
ra tình trạng "bong bóng" bất
động sản là phải xuất hiện cầu ảo
và phải có một sự đầu tư lệch
pha trên thị trường, chẳng hạn
như chỉ hướng về phân khúc
hạng sang. Yếu tố thứ hai là phải
có nhiều nhà đầu tư hành động
theo kiểu đầu cơ “bầy đàn”, tạo
ra những cơn sóng lớp sau cao
hơn lớp trước, giá sau cao hơn
giá trước, hình thành một sự
đánh giá sai lệch để cả xã hội lao
vào. Nhưng hiện tại, trên phân
khúc thị trường có quy mô vừa

và nhỏ lại không xuất hiện nhiều
nhà đầu cơ, cũng như rất ít
những nhà kinh doanh thứ cấp. Ở
phân khúc cao cấp, dù có thể
xuất hiện một số nhà đầu tư lớn
nhưng vẫn chưa đủ để làm thay
đổi bản chất của thị trường, chưa
trở thành nhà đầu cơ và đặc biệt
là chưa xuất hiện nhà đầu cơ
lũng đoạn.
Cũng theo quan điểm của ông
Châu, thị trường bất động sản
giống như vai trò của hai con
chim báo tin nền kinh tế. Nếu
gặp khủng hoảng, nó sẽ là con
chim báo bão, thể hiện sự suy
giảm của nền kinh tế; nhưng nếu
thị trường phục hồi, nó sẽ là con
chim én báo hiệu mùa xuân vì có
thể kéo theo công ăn việc làm
cho hàng loạt ngành nghề liên
quan. Điều này lý giải việc thị
trường bất động sản hồi phục
nhanh hơn so với nền kinh tế là
đúng quy luật. Thời điểm này,
bất động sản đang ở vùng đáy đi
lên, thành ra tốc độ hồi phục
được gia tốc là chuyện không có
gì bất thường.
Cùng quan điểm trên, một số
chuyên gia khác cũng thừa nhận
việc thị trường bất động sản vừa
thoát đáy đã nóng lên là có cơ sở
thực tiễn. Bởi lẽ, trong 5 năm
đóng băng, rất nhiều người có
nhu cầu và có đủ khả năng tài
chính nhưng không tham gia thị
trường. Đến khi thị trường chính
thức thoát đáy, lớp khách hàng
này đã đổ dồn vào mua bán trong
cùng một thời điểm, giống như
người nhịn đói lâu ngày có được
thức ăn thì dễ ăn nhanh, ăn no.
Nhìn chung, dù diễn biến bất
thường hay bình thường thì việc
thị trường bất động sản đổi chiều
và gia tăng mức nhiệt luôn luôn
cần được đưa ra lời cảnh báo.

Vấn đề quan trọng là trong thực
tế, thị trường này sẽ tiếp tục có
diễn biến như thế nào?
Nhiệt gia tăng nhưng khó
biến thành cơn sốt...

Phần lớn các chuyên gia đều
cho rằng, khả năng hình thành
một thị trường "bong bóng" trong
thời gian tới là không thể xảy ra.
Nhận định đó dựa trên nhiều
nguyên nhân. Ngoài lý do các chủ
thể tham gia đều đã nếm trải
nhiều bài học đắt giá và trở nên
thận trọng trong mỗi quyết định
đầu tư, thì đặc điểm của nền kinh
tế vĩ mô giai đoạn này cũng có tác
động không nhỏ đến sự tăng
trưởng của thị trường bất động
sản. Một khi kế hoạch tăng
trưởng năm 2015, 2016 của kinh
tế vĩ mô chỉ ở mức trên dưới 6%
thì thị trường bất động sản cũng
sẽ đi chung quanh mức trần đó.
Không thể nói GDP tăng trưởng
thấp mà thị trường bất động sản
lại nóng lên, vì kinh tế phát triển
thì người lao động mới có nhiều
việc làm, có thu nhập, có tích lũy
tài chính để tham gia mua bán.
Một thị trường bất động sản phát
triển nóng luôn đứng đằng sau
một nền kinh tế tăng trưởng nóng.
Trên thực tế, tuy đã được gia
tốc, nhưng mức độ lợi nhuận của
bất động sản hiện nay cũng sẽ
không bao giờ lặp lại tình trạng
lãi từ 80 – 100% như trước đây.
Tại TPHCM, mức độ lợi nhuận
của các doanh nghiệp bất động
sản trong năm 2014 chỉ đạt được
từ 5% - 12%, trong khi một dự
án bất động sản thường phải
thực hiện từ 3 – 5 năm, thậm chí
là hàng chục năm mới có sản
phẩm đưa ra thị trường. Đây là
mức độ lợi nhuận đã có sự chia
sẻ rất lớn với người tiêu dùng
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

nên không phải quan ngại việc
thị trường này hồi phục nhanh
hơn nền kinh tế.
Nhìn một cách cụ thể, giới
chuyên gia phân tích, tốc độ ấm
lên và khôi phục thị trường cũng
sẽ khác nhau ở mỗi địa phương.
Với TPHCM, từ nay đến cuối
năm, đà hồi phục được cho là
mạnh mẽ hơn, nhưng chắc chắn
sẽ không có tình trạng đẩy lên
bằng giá ảo. Sự mạnh mẽ ở đây
là do thị trường được chứng kiến
cuộc gặp gỡ của vô số sản phẩm
thật với nhiều người có nhu cầu
thật. Bên cạnh đó, TPHCM cũng
đang rất tập trung để phát triển
cơ sở hạ tầng, kết nối các trục
chính giao thông nên thị trường
bất động sản sẽ đi theo một cách
hài hòa. Người mua ở đây cũng
dễ dàng mua hàng qua chủ đầu
tư nên không có chuyện gim
hàng, ém giá.
Vấn đề phát triển không bình
thường được các chuyên gia tiên

lượng là có thể xảy ra đối với thị
trường Hà Nội, khi tình trạng
đầu cơ giữ giá ở đây không chỉ
dừng lại ở nhóm nhà có thu nhập
thấp mà cả với nhóm trung bình.
Dù hàng tồn kho còn nhiều
nhưng lượng cung bất động sản
tại Hà Nội lại không rộng rãi như
ở TPHCM. Đặc biệt là do thiếu
thông tin nên thị trường Hà Nội
vẫn có nguy cơ tạo ra tình trạng
đầu cơ và nâng giá. Tuy nhiên,
diễn biến này sẽ chỉ mang tính
nhất thời và chỉ xảy ra trên một
số khu vực nhất định. Xét trên
mặt bằng chung, tốc độ tăng
trưởng của thị trường Hà Nội từ
nay đến cuối năm cũng sẽ chậm
hơn tốc độ tăng trưởng trong thời
gian vừa qua.
Căn cứ vào sự hoàn thiện thể
chế, luật pháp, trong đó đáng chú
ý là chính sách bán nhà ở cho
người nước ngoài và Việt kiều,
nhiều dự báo đã đưa ra những kỳ
vọng khá tích cực cho thị trường
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bất động sản Việt Nam. Mặc dù
vậy, một số chuyên gia vẫn tỏ ra
dè chừng, bởi khảo sát thị trường
đã cho thấy, người nước ngoài
thường chỉ có thói quen thuê nhà,
còn với cộng đồng Việt Kiều,
thực tế khi luật chưa cho phép, họ
cũng đã từng mua nhà dưới nhiều
hình thức khác nhau. Đến bây giờ
khi luật cho phép thì điều đó cũng
chỉ mang ý nghĩa tạo thuận lợi
hơn, hoàn toàn không phải là yếu
tố cơ bản để thúc đẩy một sự tăng
trưởng nhanh cho thị trường.
Dù tới đây, tình trạng “biến
chứng” thành cơn sốt là khó xảy
ra, nhưng cảnh báo của Chính
phủ vẫn luôn là điều cần thiết
cho một thị trường vốn khó
lường và nhạy cảm như bất động
sản. Rất có thể, những cảnh báo
đó sẽ là những hồi chuông giúp
thị trường giữ được sự tỉnh táo
để đi đến con đường phát triển
bền vững, lành mạnh trong thời
gian tới đây.n

XUÂN HỒNG

Tốc độ tăng trưởng về kinh tế luôn có mối quan hệ mật thiết và là cầu nối thúc đẩy
sự phát triển không ngừng của ngành vận tải hàng không, nhằm đáp ứng nhu cầu
vận chuyển ngày một tăng. Thế nhưng, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, nhất là
khi Việt Nam đã và đang tham gia hàng loạt các đàm phán FTA, sự bao cấp của Nhà
nước đối với ngành hàng không đang trở nên “quá tải”. Xã hội hóa cảng hàng không
(CHK), sân bay là một xu thế tất yếu để giải bài toán về nguồn vốn đầu tư cũng như
nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực này.
Từ câu chuyện Cảng Hàng
không quốc tế Long Thành...

Câu chuyện về Dự án đầu tư
xây dựng CHK quốc tế Long
Thành chưa bao giờ “nguội”, đặc
biệt là trong những ngày gần đây,
khi nghị trường Quốc hội lại
“hâm nóng” chủ đề từng nổ ra
rất nhiều tranh luận trái chiều.
Đã qua 2 kỳ họp Quốc hội (thứ 8
và thứ 9), dù đại đa số đại biểu
đã ấn nút tán thành, nhưng vẫn
còn không ít ý kiến tỏ ra hoài
nghi về tổng mức đầu tư, phân
kỳ đầu tư, cơ cấu và khả năng
huy động nguồn vốn của Dự án.

Theo Báo cáo mới nhất mà
Bộ Giao thông Vận tải (Bộ
GTVT) gửi đến các đại biểu
Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc
hội khóa XIII, tổng mức đầu tư
cho cả 3 giai đoạn từ 2018-2050
đã giảm từ 18,7 tỷ USD xuống
15,8 tỷ USD (giảm 2,9 tỷ USD);
Trong đó, giai đoạn 1 triển khai
từ năm 2018-2025, vốn đầu tư
giảm mạnh nhất 33%, từ 7,8 tỷ
USD xuống 5,2 tỷ USD, tương
đương 109.970 tỷ đồng. Cắt
nghĩa sự tính toán chênh lệch so
với trước đây, Bộ GTVT cho
biết, ở giai đoạn 1, dự án chỉ đầu

tư 1 đường hạ cất cánh thay vì 2
đường như báo cáo ban đầu.
Về cơ chế tài chính đầu tư Dự
án, Bộ GTVT cho biết, Dự án sẽ
huy động vốn hỗn hợp: Giai
đoạn 1, vốn NSNN chỉ chiếm
11,1% dùng cho công tác giải
phóng mặt bằng, xây dựng công
trình cho cơ quan quản lý Nhà
nước, với số tiền ước tính 12.149
tỷ đồng. Bộ GTVT sẽ phân bổ
khoản vốn này trong 3 năm, mỗi
năm 4.000 tỷ đồng nên có thể
cân đối được. Nguồn vốn ODA
sẽ chiếm 26,5% tổng vốn dự án
giai đoạn 1, ước tính 29.177 tỷ
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

đồng, dự kiến dùng cho các hạng
mục khu bay như đường cất hạ
cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay.
Còn lại 62,4% tổng vốn Dự án là
vốn ngoài ngân sách, ước
khoảng 68.644 tỷ đồng. Dự kiến,
nguồn vốn này để đầu tư cho các
công trình có khả năng thu hồi
vốn cao như nhà ga, các hạng
mục thương mại.
Mới đây, trong Báo cáo số
886/BC-UBTVQH13 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội
(UBTVQH) ngày 02/6/2015 Giải
trình, tiếp thu về Dự án đầu tư
xây dựng Cảng Hàng không
quốc tế Long Thành cũng chỉ rõ:
Theo đề xuất của Chính phủ,
trường hợp thu hồi đất 1 lần
2.750 ha thì tổng mức đầu tư giai
đoạn 1 của Dự án là 5,23 tỷ
USD. UBTVQH đề nghị thu hồi
đất 1 lần 5.000 ha thì tổng mức
đầu tư giai đoạn 1 là 5,45 tỷ
USD (tăng khoảng 220 triệu
USD so với phương án thu hồi
2.750 ha). Về hình thức đầu tư,
dự kiến sử dụng vốn NSNN vào
những hạng mục đầu tư không
thể huy động vốn từ khu vực

ngoài nhà nước.
Đồng tình với giải trình của
UBTVQH, đại biểu Nguyễn Cao
Sơn (Hòa Bình) cho biết, ông
ủng hộ phương án vốn NSNN và
vốn ODA chỉ chiếm khoảng 1/3
tổng vốn đầu tư, 2/3 huy động từ
các nguồn xã hội hóa, cụ thể từ
các doanh nghiệp, các nhà đầu tư
tư nhân và ngoài nước.
Đại biểu Nguyễn Quốc Bình
(Hà Nội) khuyến nghị: Cần lựa
chọn hình thức đầu tư PPP là chủ
yếu khi lập Dự án. Nếu đầu tư
theo hình thức PPP, Nhà nước có
đất đai, hạ tầng, nhân lực...; nhà
đầu tư có vốn, công nghệ, mạng
lưới, quan hệ, trình độ quản lý,
vận hành, khai thác, vì thế sẽ
phát huy được thế mạnh của cả
hai bên và tăng tính hiệu quả
toàn diện cho Dự án, tận dụng
khả năng về vốn và khả năng vận
hành một sân bay quốc tế tầm cỡ
khu vực của nhà đầu tư. Kết hợp
2 hình thức ODA và PPP, trong
đó hình thức PPP chiếm tỷ trọng
chủ yếu, là một sự lựa chọn phù
hợp trong tình hình thực tế của
Dự án ở giai đoạn 1.
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Trong cuộc họp gần đây, Bộ
GTVT cho hay, hiện có nhiều đối
tác nước ngoài đang quan tâm tới
Dự án như Tập đoàn ADP của
Pháp; Tập đoàn Samsung, Công
ty CHK Incheon của Hàn Quốc;
Mitsubishi, Công ty CHK Narita
của Nhật Bản... Trong đó, đại
diện Tập đoàn ADP đã đề nghị
đầu tư 2,5 - 3 tỷ USD để xây
dựng và vận hành nhà ga hành
khách CHK quốc tế Long Thành
dưới sự thu xếp của Ngân hàng
Credit Suisse. Đồng thời, ADP
cũng mong muốn trở thành cổ
đông chiến lược của Tổng Công
ty Cảng hàng không Việt Nam
(ACV) thông qua việc mua 2530% cổ phần của ACV.
Có thể thấy, đề xuất của ADP
về việc ứng trước 25% đến 30%
giá trị cổ phần của ACV để trở
thành cổ đông chiến lược của
doanh nghiệp này cũng là một
hình thức được phép theo các
quy định bán vốn nhà nước tại
doanh nghiệp hiện hành. Theo
đó, có hai hình thức bán cho cổ
đông chiến lược là bán thỏa
thuận trước IPO (như nhà đầu tư
Pháp đề nghị) và bán sau IPO.
... Tới vấn đề xã hội hóa
cảng hàng không, sân bay

Cách đây 3 năm, Vietjet Air Hãng hàng không trẻ tuổi nhất
Việt Nam đã bay trong sự hoài
nghi, lo lắng xen lẫn cảm giác
chờ đợi, hy vọng của rất nhiều
người. Kết quả sau 3 năm, nhờ
sự có mặt của Vietjet Air, việc
vận chuyển hành khách nội địa
của toàn ngành đã tăng trên 20%
(cao nhất từ trước tới nay) và
nhu cầu đi lại bằng máy bay đã
không còn trở nên quá xa xỉ với
đại đa số dân chúng. Nhờ chính
sách mở cửa cho tư nhân tham

gia vào vận chuyển hàng không,
Vietjet đã phát triển đội bay với
23 chiếc tàu bay mới và trong
năm 2014, doanh thu công ty đạt
trên 8.100 tỷ đồng, nộp ngân
sách và thu hộ các lệ phí đạt trên
1.400 tỷ đồng, lũy kế trên 2.600
tỷ đồng.
Mới đây, Bộ trưởng Bộ
GTVT Đinh La Thăng vừa có
văn bản đề nghị Thủ tướng
Chính phủ cho phép thí điểm
nhượng quyền CHK quốc tế Phú
Quốc để lấy vốn xây dựng sân
bay Long Thành. Văn bản nêu
rõ, trong thời gian qua, Bộ
GTVT đã xây dựng Đề án xã
hội hóa đầu tư các lĩnh vực kết
cấu hạ tầng giao thông trong đó
có Đề án "Huy động vốn xã hội
hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng
hàng không".
Với hình thức nhượng quyền
khai thác sân bay, nhà đầu tư sẽ
vận hành khai thác công trình và
trả lại Nhà nước sau một thời
gian nhất định. Người sử dụng
(trong đó có cả các hãng hàng
không) sẽ được hưởng dịch vụ
tốt hơn với giá cả hợp lý hơn.
Nhà nước sẽ thu hồi được khoản
kinh phí xác định có thể dùng để
đầu tư một số công trình trọng
điểm, công trình quan trọng đối
với an ninh - quốc phòng, giảm
áp lực cho ngân sách.
Bộ GTVT đã lựa chọn Cảng
Hàng không quốc tế để triển khai
thí điểm hình thức nhượng quyền
sân bay. Trước mắt, sẽ thí điểm
nhượng quyền cho nhà đầu tư
trong nước và việc lựa chọn nhà
đầu tư tuân thủ các quy định của
pháp luật hiện hành, đảm bảo
công bằng, minh bạch.
Hiện nay, ACV- đơn vị 100%
vốn nhà nước được giao quản lý,
khai thác toàn bộ hệ thống 22

CHK, sân bay (trong đó có 21
CHK, sân bay đang có hoạt động
khai thác) với tổng công suất
thiết kế tính đến hết năm 2014 là
56 triệu lượt hành khách và tính
đến hết tháng 3/2015 là 58 triệu
lượt hành khách. Theo kế hoạch,
đến năm 2030, ngành hàng
không phải tiếp tục đầu tư xây
dựng CHK quốc tế Long Thành,
CHK Vân Đồn, mở rộng CHK
quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Cam
Ranh, xây dựng mới, cải tạo,
nâng cấp các CHK nội địa. Dự
báo đến năm 2020, tổng thị
trường hành khách thông qua
CHK, sân bay sẽ đạt 106 triệu và
đến năm 2030 đạt trên 200 triệu
lượt hành khách.
Tại Hội thảo “Xã hội hóa hoạt
động quản lý, khai thác cảng
hàng không, sân bay ở Việt
Nam”, liên quan tới thực trạng
và nhu cầu xã hội hóa đầu tư kết
cấu hạ tầng CHK, sân bay, ông
Lại Xuân Thanh, Cục trưởng
Cục Hàng không Việt Nam cho
biết, trong giai đoạn 2001-2014,
ngành hàng không đã thực hiện
việc đầu tư xây dựng trên tất cả
các lĩnh vực kết cấu hạ tầng
CHK, sân bay, bảo đảm hoạt
động bay, đầu tư đội tàu bay cơ
bản đáp ứng nhu cầu phát triển
của ngành. Tuy nhiên, phần vốn
đầu tư từ NSNN và TPCP chỉ
chiếm 5% tổng vốn đầu tư toàn
ngành, còn lại 95% là nguồn vốn
đầu tư ngoài ngân sách; nguồn
vốn tư nhân chỉ chiếm 4%.
Ông Thanh cho hay, giai đoạn
2015-2020, tổng nhu cầu vốn
đầu tư cho kết cấu hạ tầng hàng
không là 230.215 tỷ đồng. Trong
khi nguồn vốn từ NSNN rất khó
khăn, quỹ đầu tư của các doanh
nghiệp cũng chỉ đáp ứng một
phần nhu cầu thực tế, vì vậy để

khai thác được các nguồn vốn
đầu tư khác trong xã hội thì việc
xã hội hóa đầu tư và khai thác để
kêu gọi các nguồn vốn khu vực
tư nhân (trong và ngoài nước) là
một nhu cầu cấp thiết.
Chuyên gia kinh tế Võ Trí
Thành, Phó Viện trưởng Viện
Nghiên cứu Quản lý kinh tế
Trung ương nhận định, việc xã
hội hóa hoạt động quản lý, khai
thác CHK, sân bay ở Việt Nam
mà thực chất là tư nhân hóa, cổ
phần hóa không phải là câu
chuyện mới trên thế giới cũng
như ở Việt Nam. Ông Thành cho
rằng, đây là việc rất cần thiết để
bổ sung nguồn lực, chia sẻ rủi ro,
tăng hiệu quả hoạt động bởi sở
hữu tư nhân thường hiệu quả hơn
sở hữu nhà nước vì quyền lực và
lợi ích là một và không có xung
đột lợi ích.
Theo ông Thành, sở hữu tư
nhân là một điều kiện cần giúp
đầu tư và/hoặc quản lý dự án
hiệu quả hơn, song chưa đủ, do
đó rất cần phải đảm bảo cạnh
tranh, hạn chế và tránh độc
quyền bởi chỉ có cạnh tranh và
chịu áp lực cạnh tranh thì lợi ích
của người tiêu dùng mới được
đảm bảo tốt nhất và nguồn lực
được phân bổ hiệu quả nhất; có
cạnh tranh mới chọn được đối
tác tốt, nhà đầu tư tốt và doanh
nghiệp tốt.
Đến thời điểm hiện nay, hành
lang pháp lý cho việc xã hội hóa
đầu tư kết cấu hạ tầng CHK, sân
bay cơ bản đã được quy định
trong hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật. Tuy nhiên, một
số cơ chế để thực hiện cần tiếp
tục được hoàn thiện, đảm bảo thu
hút được nhà đầu tư, hài hòa lợi
ích của Nhà nước, nhà đầu tư và
người sử dụng.n
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

THÙY LÊ

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã ký kết
được 9 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và đang đàm
phán một loạt các FTA thế hệ mới quan trọng, như: Hiệp định
Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), FTA Việt Nam – EU,
Việt Nam và khối EFTA... FTA đang mở ra nhiều cơ hội mới
cho các ngành kinh tế; đặc biệt là cơ hội xuất khẩu với thuế
quan ưu đãi và thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, bên
cạnh việc mở ra các lợi ích từ tự do thương mại, các FTA
cũng sẽ hạn chế, thậm chí là cấm Chính phủ được thực hiện
các chính sách nhất định để hỗ trợ các ngành sản xuất trong
nước phát triển. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các
ngành kinh tế. Duy trì một không gian chính sách hợp lý,
không vi phạm nguyên tắc của FTA là thách thức không nhỏ
cho các nhà hoạch định trong bối cảnh đất nước hội nhập
ngày càng sâu như hiện nay.
Càng hội nhập, không gian
chính sách hỗ trợ càng hẹp...

Các FTA được coi là công cụ
hữu hiệu nhằm tìm kiếm và mở
rộng thị trường cho hàng hóa,
thúc đẩy xuất khẩu. Tuy nhiên,
theo ông Nguyễn Anh Dương,
Chuyên gia của Viện Quản lý
kinh tế Trung ương chia sẻ:
“FTA là cuộc chơi có đi có lại, ta
mong mở thị trường thì họ cũng
đến tìm thị trường để mở rộng
kinh doanh”. Bên cạnh đó, cùng
với quá trình hội nhập ngày càng
sâu rộng, không gian chính sách
hỗ trợ chắc chắn sẽ dần bị giới
hạn bởi cam kết của chúng ta với
đối tác bên ngoài. Bà Nguyễn
Thị Thu Trang, Giám đốc Trung
tâm WTO (VCCI) cho biết, nếu
không có các cam kết, chúng ta

hoàn toàn có thể can thiệp vào
mọi lĩnh vực nhằm bảo vệ sản
xuất trong nước. Tuy nhiên, khi
đã cam kết, Chính phủ chỉ được
phép hành động trong một khuôn
khổ nhất định.
Sau khi gia nhập WTO chúng
ta có nhiều biện pháp không
được sử dụng, chẳng hạn ưu đãi
đầu tư. Về mặt trợ cấp, việc sử
dụng các trợ cấp tính bằng tiền
đã bị co hẹp. Đến khi 9 FTA
được ký kết, không gian chính
sách liên quan đến công cụ bảo
hộ các ngành sản xuất nội địa
bằng thuế quan tiếp tục bị hạn
chế, chỉ còn hiệu quả ở một số
ngành đặc biệt. Điều này sẽ ảnh
hưởng trực tiếp đến các ngành
kinh tế, đặc biệt là những ngành
đang nhận được nhiều sự ưu ái từ
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phía Nhà nước như thép, mía
đường, thủy sản...
Ngành thép là một trong
những đơn vị tiêu biểu nhận sự
bảo hộ lớn của Nhà nước bởi đây
là ngành cung ứng vật tư chiến
lược cho các ngành công nghiệp,
xây dựng, quốc phòng và có tác
động tích cực không nhỏ tới vấn
đề giải quyết việc làm cho người
lao động. Phó Chủ tịch Hiệp hội
Thép Việt Nam Nguyễn Văn Sưa
cho biết, có rất nhiều chính sách
hỗ trợ ngành thép được ban hành
như áp dụng các loại thuế nhập
khẩu, các biện pháp phòng vệ
thương mại hay hàng rào kỹ
thuật giúp ngăn chặn hiệu quả
làn sóng xâm nhập ồ ạt của các
mặt hàng thép giá rẻ từ nước
ngoài, tạo điều kiện cho doanh

nghiệp trong nước giữ vững thị
trường. Tuy nhiên, nhiều chuyên
gia cho rằng, ngành thép đang
phải đối diện thực tế là năng lực
yếu, công nghệ lạc hậu, thiếu hụt
những sản phẩm trọng điểm,
không sản xuất được các chủng
loại thép chất lượng cao. Như
vậy, khi không gian chính sách
hỗ trợ cho các ngành kinh tế nói
chung và ngành thép nói riêng bị
thu hẹp, khả năng thua trên sân
nhà của thép Việt Nam là hoàn
toàn có thể.
Tận dụng những khoảng
trống cho chính sách hỗ trợ

Có thể khẳng định ngay rằng,
càng tự do hóa thì các biện pháp
bảo hộ phải giảm đi. Trên thực
tế, nước nào cũng có những biện

pháp hỗ trợ cho những ngành
nhất định của họ. Đàm phán
TPP vất vả, khó khăn và sắp đạt
đến mức kỷ lục về thời gian
chính là bởi các nước trong quá
trình đàm phán đều nỗ lực giữ
lại những biện pháp phòng vệ
cho mình. Nhật Bản luôn muốn
trợ cấp bảo hộ cho nông sản của
họ; Hoa Kỳ trong đàm phán với
Việt Nam liên quan đến giày
dép gặp rất nhiều khó khăn bởi
họ muốn bảo hộ ngành sản xuất
giày dép của họ bằng thuế
quan… Chính những điều này
cho thấy, trong tự do hóa thương
mại vẫn có những không gian,
mục tiêu nhất định trong việc
giữ lại những biện pháp hỗ trợ
cho các ngành sản xuất trong
nước phát triển được.

Vậy, làm thế nào để có thể
duy trì không gian chính sách
hợp lý cho các ngành trong bối
cảnh mới mà không vi phạm các
cam kết đã ký? Bà Nguyễn Thị
Thu Trang nhận định, ngoài các
biện pháp thuế quan và phi thuế
quan, vẫn còn nhiều khoảng
trống cho chính sách. Chúng ta
có thể bảo vệ sản xuất nội địa
bằng các hàng rào kỹ thuật, biện
pháp vệ sinh an toàn thực phẩm,
môi trường, miễn là quy trình
thiết lập phải công khai, có tham
vấn và phù hợp các nguyên tắc
của WTO. Ngoài ra, vẫn còn các
trợ cấp hoàn toàn chính đáng liên
quan đến nông nghiệp, đào tạo
lao động, nghiên cứu và phát
triển khoa học công nghệ…
Chúng ta cũng có thể sử dụng
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các biện pháp chống bán phá giá,
chống trợ cấp, tự vệ; hỗ trợ tín
dụng cho sản xuất hàng công
nghiệp hoặc áp dụng các biện
pháp phân biệt đối xử về đầu tư
để tạo ưu thế cho doanh nghiệp
sản xuất nội địa như yêu cầu đầu
tư nước ngoài có tỷ lệ xuất khẩu
tối thiểu, các điều kiện riêng về
quản trị, nhân sự cao cấp... Như
vậy, về cơ bản, không gian chính
sách hỗ trợ vẫn còn. Quan trọng
là, trong không gian càng ngày
càng hẹp, chính sách cần phải
“tinh” hơn.
Ông Nguyễn Anh Dương,
Chuyên gia của Viện Quản lý
kinh tế Trung ương cũng đưa ra
một số gợi ý, trước hết, trong
đàm phán cần đưa ra cam kết mở
cửa phù hợp với thời gian tối
thiểu để phát triển năng lực sản
xuất trong nước. Chúng ta cũng
có thể tận dụng việc Việt Nam
còn là nước có thu nhập trung
bình thấp để đàm phán, nhằm có
được những ưu đãi đặc biệt, giữ
được đủ thời gian để các ngành
sản xuất trong nước kịp thích
nghi và đứng vững. Ngoài ra,
việc hoạch định không gian
chính sách cũng không nên chỉ
bó gọn trong những ngành ưu
tiên mà phải tính đến những
ngành thượng nguồn và hạ
nguồn, như với mía đường thì
phải có cả chính sách hỗ trợ
nguồn nhiên liệu lẫn xây dựng hệ
thống phân phối bán lẻ…
Muốn được hỗ trợ,
doanh nghiệp phải lên tiếng

Nhìn lại thực tế trong nước,
chỉ với không gian chính sách
như hiện tại, chưa nói tới những
Hiệp định Thương mại tự do thế
hệ mới sắp tới, thì hệ thống
chính sách hỗ trợ cho các ngành

cũng không nhiều và tác dụng
còn hạn chế. Ý kiến chung của
nhiều chuyên gia cũng đều cho
rằng, ở Việt Nam hiện nay, các
chính sách hỗ trợ các ngành chưa
đạt được nhiều hiệu quả.
Theo bà Đinh Thị Mỹ Loan,
Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ
Việt Nam, hiện nay, chúng ta có
nhiều chính sách khuyến nông,
khuyến công, khuyến ngư
nhưng chưa có chính sách
khuyến thương. Điều này nói lên
rằng, ngành bán lẻ Việt Nam
chưa được hỗ trợ tương xứng với
vai trò và vị trí trong nền kinh tế.
Đó là một trong những nguyên
nhân khiến cho hàng nông sản
rơi vào tình trạng được mùa rớt
giá, không bán được hàng khiến
cho không ít doanh nghiệp đứng
trên bờ vực phá sản. Cùng chung
khó khăn về các chính sách hỗ
trợ phát triển, các ngành chế
biến, xuất khẩu thủy sản, chăn
nuôi gia cầm, giày da… cũng
đang phải đối đầu với hàng loạt
thách thức từ hội nhập quốc tế.
Để giải quyết vấn đề này, đại
diện Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt
Nam cho rằng, cần rà soát, điều
chỉnh quy hoạch mạng lưới bán
buôn, bán lẻ các tỉnh/thành phố
và thông báo công khai cho cộng
đồng doanh nghiệp. Cùng với đó,
ưu đãi thuế thu nhập doanh
nghiệp, miễn hoặc giảm tiền sử
dụng đất, tiền thuê đất cho các
doanh nghiệp phân phối, bán lẻ
hoạt động tại địa bàn nông thôn.
Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó
Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến
và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam
cũng đưa ra nhận định, trong bối
cảnh hội nhập quốc tế, nhiều
chính sách hỗ trợ các ngành sản
xuất cần thay đổi để phù hợp hơn
với hoàn cảnh của Việt Nam và
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các doanh nghiệp sản xuất trong
nước. Điều quan trọng là các
chính sách phải tránh tình trạng
gây tác dụng ngược, không
những không nâng cao được
năng lực cạnh tranh cho doanh
nghiệp mà còn kéo dài hơn nữa
trình trạng được mùa mất giá
muôn thủa của ngành nông
nghiệp nước ta.
Nhiều chuyên gia đã đưa ra
một số khuyến cáo đối với doanh
nghiệp trong bối cảnh Việt Nam
đang và sẽ ký kết thêm các FTA
đó là, doanh nghiệp phải quan
tâm đến vấn đề pháp lý, quy định
của các nước đối tác có quan hệ
xuất nhập khẩu với mình, nhất là
về xuất xứ hàng hóa để chứng
minh sự nghiêm túc cũng như
quyền được hưởng thuế suất thấp
hoặc miễn thuế; tăng cường liên
kết giữa doanh nghiệp sản xuất
và các doanh nghiệp xuất khẩu
cũng như chú trọng việc hỗ trợ
thông tin thị trường. Bên cạnh
đó, doanh nghiệp cần nhanh
chóng thiết lập bộ phận chuyên
trách về pháp lý, sẵn sàng nghiên
cứu và có biện pháp đối phó với
các vụ kiện và tranh chấp thương
mại quốc tế. Đặc biệt, Bà
Nguyễn Thị Thu Trang, Giám
đốc Trung tâm WTO cho rằng,
doanh nghiệp cần lên tiếng để
được nhận những chính sách hỗ
trợ cụ thể và nắm được những
bất lợi mà Nhà nước không thể
can thiệp khi đã tham gia ký kết
FTA. “Chưa nói đến các biện
pháp hỗ trợ chỉ có trên danh
nghĩa, đôi khi Nhà nước không
đặt ra điều kiện kinh doanh vô
lý, không làm khó doanh
nghiệp… cũng đã là hỗ trợ rồi”.
Bởi vậy, vấn đề ở đây chính là
tinh thần tích cực và chủ động
của các doanh nghiệp.n

TÁI CƠ CẤU
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

ĐẶNG QUYẾT TIẾN
Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã
ban hành 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”. Các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cũng phải thực
hiện tái cơ cấu (TCC) toàn diện trên trên các lĩnh vực như:
chiến lược kinh doanh; sản phẩm, ngành nghề kinh doanh;
tài chính, mô hình tổ chức, lao động, quản trị doanh nghiệp…
Kết quả thực hiện tái cơ cấu,
cổ phần hóa DNNN

Về thực hiện TCC DNNN
Về tiến độ phê duyệt Đề án TCC của 108 tập
đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, tính đến hết
quý I/2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề
án TCC của 20/20 tập đoàn kinh tế, tổng công ty
nhà nước thuộc thẩm quyền. Các Bộ, địa phương
phê duyệt đề án TCC của tổng công ty nhà nước
trực thuộc.
Trên cơ sở Đề án TCC được cấp có thẩm quyền
phê duyệt, các đơn vị đã và đang triển khai phương
án sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý điều

hành, đẩy mạnh việc tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị
thành viên, đi đôi với việc TCC lao động, triển khai
nghiên cứu, bổ sung các chính sách và mô hình
quản trị hiện đại, phù hợp với định hướng phát
triển của DN sau TCC.
Về kết quả cổ phần hóa (CPH) DNNN
Về sắp xếp, CPH DNNN, tính đến hết quý
I/2015 cả nước đã thực hiện sắp xếp được 6.980
DN, trong đó CPH 4.237 DN.
Giai đoạn 2011-2013, cả nước đã thực hiện sắp
xếp được 180 DN, trong đó CPH 99 DN và sắp xếp
theo các hình thức khác 81 DN.
Giai đoạn 2014-2015, theo kế hoạch đã được
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duyệt thì cả nước sẽ thực hiện CPH 432 DN. Trong
năm 2014, cả nước đã thực hiện sắp xếp được 167
DN, tăng gấp 1,65 lần năm 2013; trong đó CPH
143 DN, tăng gấp gần 2 lần năm 2013. Trong quý
I/2015, cả nước CPH 29 DN (trong đó có 3 tổng
công ty nhà nước và 26 DN). Còn lại 260 DN thì
có 62 DN đã công bố giá trị DN, 198 DN đang xác
định giá trị DN.
Về kết quả thoái vốn
Tính từ thời điểm Quốc hội ban hành Nghị
quyết số 21/2011/QH13 ngày 26/11/2011, tổng giá
trị đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm (bao gồm bất
động sản, chứng khoán, tài chính - ngân hàng, bảo
hiểm và Quỹ đầu tư) mà các tập đoàn, tổng công ty
cần phải thoái là 23.325 tỷ đồng. Tình hình thoái
vốn/đầu tư thêm vào 5 lĩnh vực nhạy cảm cụ thể
như sau:
- Năm 2012: Thoái được 348 tỷ đồng, thu được
356 tỷ đồng.
- Năm 2013: Thoái được 874 tỷ đồng, thu được
745 tỷ đồng.
- Năm 2014: Thoái được 4.184 tỷ đồng, thu
được 4.292 tỷ đồng; đồng thời giảm 74 tỷ đồng do
đánh giá lại các khoản đầu tư tài chính của Tổng
Công ty Lắp máy Việt Nam so với sổ sách kế toán
khi CPH và giảm 38 tỷ đồng giá trị phải thoái tại
lĩnh vực tài chính – ngân hàng theo kế hoạch đến
năm 2015 sau khi rà soát của Tổng Công ty Xi
măng Việt Nam.

- Quý I/2015: Thoái được
2.807 tỷ đồng, thu được 3.206
tỷ đồng.
Như vậy, số vốn đã thoái
tính đến quý I/2015 là 8.213 tỷ
đồng và số thu về là 8.599 tỷ
đồng. Giá trị các khoản đầu tư
tăng thêm trong giai đoạn 20112014 là 4.517 tỷ đồng do các
đơn vị ghi nhận cổ tức được
chia bằng cổ phiếu, DN hạch
toán tăng doanh thu hoạt động
tài chính và tăng giá trị khoản
đầu tư ra ngoài DN tương ứng
với số tiền cổ tức được chia
theo quy định pháp luật. Số còn
phải thoái trong 9 tháng cuối
năm 2015 là 19.517 tỷ đồng.
Đánh giá chung về kết quả
thực hiện TCC, CPH DNNN và thoái vốn
Về cơ bản, thời gian qua, các tập đoàn kinh tế,
tổng công ty nhà nước, DNNN đã tích cực triển
khai Đề án TCC theo tinh thần Quyết định số
929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ
chế, chính sách về TCC, sắp xếp, CPH DNNN tiếp
tục được hoàn thiện theo hướng tạo thuận lợi cho
các DN thực hiện. Trên cơ sở các đề án đã được
phê duyệt, các tập đoàn, tổng công ty đã tiến hành
rà soát, phân loại, xác định danh mục ngành nghề,
phạm vi kinh doanh chính, ngành nghề có liên
quan và xây dựng kế hoạch CPH; một số tập đoàn
và tổng công ty đã xây dựng, ban hành mới hoặc
hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ, sắp
xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành
nhằm tinh giản biên chế, nâng cao khả năng cạnh
tranh của DN.
Tuy nhiên, quá trình TCC, CPH DNNN vẫn còn
một số hạn chế, vướng mắc cần nghiên cứu, khắc
phục như: tiến độ CPH DNNN giai đoạn 20112012 còn chậm (năm 2011 CPH 12 DN, năm 2012
CPH 13 DN) nhưng đến năm 2013 và năm 2014
tiến độ CPH đã nhanh hơn (năm 2013 CPH 74 DN,
năm 2014 CPH 143 DN); một số khoản đầu tư
ngoài ngành có hiệu quả thấp, thua lỗ, không bảo
toàn được giá trị đầu tư ban đầu...
Về tiến độ thoái vốn, trong giai đoạn 2011-2013
các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực
hiện còn hạn chế, nhiều đơn vị chưa thực hiện được

Số 36 - Tháng 6/2015

hoặc thực hiện chưa có hiệu quả công tác thoái vốn
do vướng mắc trong cơ chế thực hiện. Sau khi
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày
6/3/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh CPH, thoái
vốn nhà nước tại DN, Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày
15/9/2014 quy định một số nội dung về thoái vốn
của DNNN, tạo điều kiện cho các đơn vị đẩy nhanh
tiến độ thực hiện thoái vốn theo phương án đã được
phê duyệt. Theo đó, tiến độ và kết quả thoái vốn
trong năm 2014 và quý I/2015 đã có chuyển biến
rõ rệt.
Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế,
vướng mắc trên là do:
Một là, tác động của cuộc khủng hoảng tài
chính thế giới cũng như những khó khăn của nền
kinh tế trong nước, ảnh hưởng đến thị trường tài
chính, chứng khoán và kế hoạch bán cổ phần ra
công chúng của các DN CPH cũng như thoái vốn
đầu tư.
Hai là, một số Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn
kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa chỉ đạo quyết
liệt và tích cực tổ chức triển khai phương án sắp
xếp, CPH và thoái vốn.
Ba là, nhận thức của một bộ phận cán bộ ở các
cấp, các ngành và các DN về chủ trương TCC tuy
đã có chuyển biến nhưng chưa hiểu đúng ý nghĩa
quan trọng của việc TCC DN đối với phát triển
kinh tế - xã hội.
Bốn là, đối tượng sắp xếp, CPH hiện nay hầu
hết là các DN có quy mô lớn, phạm vi hoạt động
rộng, kinh doanh đa ngành nghề, tài chính phức tạp
nên cần có nhiều thời gian chuẩn bị, xử lý. Mặt
khác, việc thực hiện CPH, TCC và thoái vốn nhà
nước đối với các DN có quy mô vốn lớn cần sự
tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài
chính và năng lực quản trị nên cần nhiều thời gian
để chuẩn bị.
Năm là, trong những tháng cuối năm 2014, đầu
năm 2015, các DN tập trung hoàn thành kế hoạch
sản xuất, kinh doanh và lập báo cáo tài chính năm
2014, do vậy phần nào ảnh hưởng tới tiến độ thực
hiện kế hoạch CPH và thoái vốn.
Các giải pháp đẩy mạnh TCC, CPH DNNN
năm 2015

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị
quyết, kết luận của Đảng và Quốc hội về sắp xếp,

đổi mới DNNN; đồng thời tập trung chỉ đạo triển
khai cơ chế, chính sách và các văn bản chỉ đạo điều
hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về
TCC, CPH DNNN và thoái vốn nhà nước.
Thứ hai, căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại
DNNN ban hành tại Quyết định số 37/2014/QĐTTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ,
tiếp tục rà soát, bổ sung DN cần CPH, thoái vốn
nhà nước và lộ trình triển khai trong giai đoạn tới.
Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số
37/2014/QĐ-TTg cho phù hợp với yêu cầu thực tế.
Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách
về đổi mới quản lý và TCC DNNN giải quyết
những vướng mắc, khó khăn trong xác định giá trị
DN và thoái vốn nhà nước; triển khai thực hiện
Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014
của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển,
nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm
nghiệp và các văn bản hướng dẫn.
Thứ tư, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành CPH
289 DN trong năm 2015 và thoái vốn đầu tư ngoài
ngành chặt chẽ, có hiệu quả. Xây dựng phương án
tổng thể sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp trình
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện.
Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, thanh
tra, giám sát đối với hoạt động của các tập đoàn,
tổng công ty nhà nước; gắn trách nhiệm của người
đứng đầu với kết quả và tiến độ thực hiện đề án
TCC DN.
Thứ sáu, thực hiện chuyển giao quyền đại diện
chủ sở hữu vốn tại một số tập đoàn, tổng công ty
nhà nước, DN lớn đã CPH đang có vốn nhà nước
về SCIC theo quy định.
Thứ bảy, thực hiện các giải pháp tái cấu trúc thị
trường chứng khoán theo tinh thần Quyết định số
1826/QĐ-TTg ngày 6/12/2012 của Thủ tướng
Chính phủ, qua đó hỗ trợ thu hút và khuyến khích
nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của DN.
Thứ tám, thực hiện tốt chế độ báo cáo về tình
hình triển khai CPH DNNN; kịp thời báo cáo cấp
có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc
phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo thực
hiện đúng kế hoạch đề ra.
Thứ chín, đẩy mạnh truyền thông và công tác
kiểm tra, đôn đốc, giám sát trong TCC DN cùng
với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được
giao. Coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm
cần khẩn trương và kiên quyết hoàn thành.n
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

KHƯƠNG TIẾN HÙNG
Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI

T

ừ thực trạng hoạt động của
các doanh nghiệp nhà nước
(DNNN), cũng như trong tương
quan so sánh với các loại hình
doanh nghiệp ở Việt Nam hiện
nay cho thấy tái cơ cấu DNNN là
tất yếu và là nhiệm vụ cấp bách
hiện nay:
Một là, quy mô tổng thể quá
lớn: Tính đến cuối năm 2010, có
hơn 6.000 DNNN chuyển đổi
nhưng vẫn còn khoảng 1.300
DNNN. Đây là con số quá lớn
nếu so với số lượng DNNN của
các quốc gia thành viên OECD
(10 – 120 DNNN) và Ấn Độ:
240 DNNN. Xét theo lý thuyết,
khu vực DNNN trong nền kinh
tế thị trường không cần có tỷ
trọng cao mà chỉ cần chiếm giữ
những vị trí đúng như vai trò của
nó phải có. Theo nhiều nghiên
cứu, tỷ trọng DNNN được coi là
quá lớn khi vượt quá giới hạn 20
– 25% GDP và quá nhỏ khi ở
mức dưới 5% GDP. Trên thực tế
tỷ trọng DNNN ở các nước công
nghệp phát triển đạt mức trung
bình dưới 10%, còn ở các nước
đang phát triển tỷ lệ này có cao
hơn nhưng cũng chỉ ở mức trung
bình trên 10%, trong đó cao nhất
là các nước Châu Phi (14%), Mỹ
La tinh (10%), Châu Á (9%). Ở
các nước chuyển đổi, mục tiêu
của các chương trình tư nhân
hóa đều hướng đến một tỷ trọng

DNNN hợp lý ở mức khá thấp.
Ở Trung Quốc, tỷ trọng của
DNNN trong GDP dao động ở
mức 15%.
Hai là, cơ cấu bất hợp lý:
Hiện cơ cấu khu vực DNNN còn
bất hợp lý về ngành, quy mô.
Trước hết, tỷ trọng của DNNN ở
khu vực nông nghiệp 25%,
thương mại và dịch vụ 40%,
trong khi công nghiệp đặc biệt là
công nghiệp chế biến, chế tạo
còn nhỏ. Cơ cấu phân cấp quản
lý cũng bất hợp lý ở chỗ tỷ trọng
DNNN thuộc địa phương quản lý
còn quá cao. Về quy mô, số
doanh nghiệp có quy mô dưới 10
tỉ đồng vẫn còn nhiều, trong đó
đa số là doanh nghiệp địa
phương. Tình trạng manh mún,
chồng chéo, trùng lặp của các
DNNN trên cùng một địa bàn
mang tính phổ biến dẫn đến đầu
tư của Nhà nước bị dàn trải, cạnh
tranh không lành mạnh giữa các
DNNN, thậm chí giữa các đơn vị
của cùng một Tổng công ty gây
lãng phí nguồn lực.
Ba là, đầu tư dàn trải, kém
năng động, năng lực canh
tranh thấp: Thời gian qua, rất
nhiều DNNN tập trung đầu tư
theo diện rộng, thậm chí cả lĩnh
vực không phải thế mạnh của
mình, dẫn đến kết quả sản xuất
kinh doanh kém. Tình trạng đó
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đã để lại hệ quả rất xấu cho nền
kinh tế.
Chiếm đến 70% vốn đầu tư
toàn xã hội, 50% vốn đầu tư nhà
nước, 60% tín dụng của các ngân
hàng thương mại, 70% nguồn
vốn ODA nhưng theo Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, DNNN chỉ
đóng góp khoảng 37%-38%
GDP. Do được hưởng quá nhiều
đặc quyền nên không ít DNNN
đã ỷ lại Nhà nước, thiếu chủ
động trong kinh doanh, triệt tiêu
động lực phát triển; Kém khả
năng cạnh tranh ngay cả ở thị
trường trong nước.
Tính đến giữa năm 2011, các
tập đoàn, Tổng công ty nhà nước
đã đầu tư 19.500 tỷ đồng ra
ngoài ngành. Đáng lo ngại là số
tiền này đã được đầu tư vào
nhiều lĩnh vực có độ rủi ro cao
như: chứng khoán, ngân hàng,
BĐS, bảo hiểm… làm phân tán
nguồn lực cả về vốn và nhân lực,
gây rủi ro lớn.
Kết quả điều tra tại 200
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
mới đây do UNDP thực hiện
cho thấy, nhiều công ty trong
“Top 200” của Việt Nam đã đầu
tư ngoài ngành và thiếu tập
trung vào hoạt động kinh doanh
cốt lõi. Đơn cử như EVN đầu tư
sang cả viễn thông; trong khi
nhiệm vụ kinh doanh chính lại
thua lỗ… Sự đầu tư chệch
hướng, tràn lan là nguy cơ mất

đi khả năng cạnh tranh và định
hướng dẫn dắt thị trường của
DNNN.
Sự tồn tại của mô hình
DNNN hiện nay làm nảy sinh
mâu thuẫn cơ bản trong chính
sách kinh tế của Việt Nam đó là
sự bất bình đẳng. Khu vực dân
doanh trong nước và đầu tư
nước ngoài là hai khu vực năng
động nhất lại chưa được hỗ trợ
phát triển đúng mức; trong khi
đó, khu vực kinh tế nhà nước
kém năng động lại luôn nhận
được những khoản ưu đãi lớn;
điều này không thể để tồn tại
lâu dài...
Bốn là, trình độ kỹ thuật,
công nghệ lạc hậu: Phần lớn các
DNNN được trang bị máy móc
thiết bị từ nhiều nguồn khác
nhau, có cả những thiết bị lạc
hậu được sản xuất từ những năm
50, 60 thế kỷ XX. Theo ước tính,
có đến 80% thiết bị, công nghệ
của DNNN lạc hậu so với các
nước tiên tiến vài ba chục năm,
trong khi tốc độ đổi mới công
nghệ chỉ ở mức 10%. Đầu tư cho
công nghệ cao, hiện đại cũng
không được quan tâm thích
đáng. Như vậy, DNNN khó có
thể thực hiện được vai trò làm
gương về năng suất, chất lượng,
làm đầu tàu về khoa học, công
nghệ trong điều kiện cạnh tranh
hiện nay và tương lai.
Năm là, tình trạng thiếu vốn
kinh doanh mang tính phổ
biến: DNNN được coi là khu
vực có vai trò to lớn, nhưng trên
thực tế, 60% DNNN không đủ
vốn điều lệ theo quy định. Nhiều
DNNN chưa đủ vốn lưu động
cho nhu cầu hoạt động kinh
doanh nên rất bị động trong sản

xuất, hiệu quả kinh doanh giảm
do phải trả lãi vay ngân hàng quá
nhiều, khả năng trích lợi nhuận
để lập quỹ phát triển sản xuất
còn rất ít. Theo số liệu của Tổng
cục Thống kê, năm 2009, trung
bình mỗi doanh nghiệp Việt Nam
có quy mô 40 lao động và
31.319,3 triệu đồng vốn. Trong
đó, các DNNN trung bình có 514
lao động và 790.032,4 triệu
đồng; doanh nghiệp FDI trung
bình có 325 lao động và
343.736,2 triệu đồng vốn và
doanh nghiệp ngoài Nhà nước
chỉ có 24 lao động và 13.860,2
triệu đồng.
Sáu là, tình trạng đầu tư ra
ngoài ngành của các DNNN:
Trong nền kinh tế hiện đại, đa
dạng hóa đầu tư đã, đang và sẽ
tiếp tục trở thành xu hướng phát
triển ngày càng đậm nét của các
tập đoàn kinh tế ở nhiều nước
trên thế giới, trong đó có Việt
Nam. Trên thực tế, rất nhiều tập
đoàn kinh tế Việt Nam đã thực
hiện việc đầu tư ra ngoài ngành.
Ví dụ như: VNPT ngoài các sản
phẩm, dịch vụ liên quan tới viễn

thông và công nghệ thông tin,
còn mở rộng sang lĩnh vực dịch
vụ quảng cáo, kinh doanh bất
động sản, cho thuê văn phòng;
EVN ngoài lĩnh vực hoạt động
truyền thống là sản xuất kinh
doanh điện năng, viễn thông
công cộng và cơ khí điện lực,
còn mở rộng đầu tư sang lĩnh
vực bất động sản, lĩnh vực tài
chính – ngân hàng, viễn thông;
VRG cũng mở rộng kinh doanh
sang các ngành cơ khí, quản lý
khai thác cảng biển, vận tải, sản
xuất, kinh doanh vật liệu xây
dựng, kinh doanh bất động sản,
kinh doanh dịch vụ khách sạn,
du lịch nội địa, quốc tế.
Khi doanh nghiệp đầu tư đa
ngành, đa nghề ít nhiều bản thân
doanh nghiệp đánh mất đi lợi thế
cạnh tranh, lợi thế so sánh của
mình, dễ mắc những sai lầm do
sự phân tán các nguồn lực và
thiếu kinh nghiệm của bộ máy
quản lý. Bên cạnh đó, việc kiểm
soát vốn vào hoạt động đa lĩnh
vực là rất phức tạp, nếu làm
không tốt sẽ gây thất thoát, lãng
phí và khả năng đổ vỡ tài chính.
Đặc biệt, cần thấy rằng, với khả
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

năng tài chính có hạn của mình,
việc đầu tư vốn dàn trải sẽ buộc
doanh nghiệp phải tìm đến nguồn
vốn mới với những điều khoản
thương mại ngặt nghèo, dễ đưa
họ sa vào chiếc bẫy nợ hoặc sự
lãng phí nguồn vốn NSNN và tín
dụng đầu tư các cấp.
Bẩy là, sức cạnh tranh của
DNNN trên thị trường thế giới
khá thấp, thể hiện qua khả năng
có thể tiêu thụ trực tiếp hàng hóa
xuất khẩu tại thị trường nước
ngoài. Những lĩnh vực xuất khẩu
mạnh của DNNN như hàng điện
tử, may mặc, nông sản, chủ yếu
phải thực hiện qua trung gian
tiêu thụ ở nước ngoài hoặc làm
hàng gia công. Mức độ tham gia
của DNNN vào chuỗi giá trị của
hàng xuất khẩu rất thấp. Điều
này tiểm ẩn nguy cơ mất thị
trường tiêu thụ khi cầu trên thị
trường thế giới suy giảm.
Tám là, còn nhiều hạn chế
trong việc thực hiện vai trò điều
tiết kinh tế vĩ mô, yếu kém trong
vai trò dẫn hướng, mở đường
cho khu vực doanh nghiệp khác
phát triển, mờ nhạt trong vai trò
thúc đẩy tăng trưởng, chi phối
hoạt động kinh tế và giải quyết
các vấn đề xã hội. Theo thống
kê, trong số 1.309 DNNN đang
hoạt động có 248 doanh nghiệp
sản xuất công nghiệp, 135 doanh
nghiệp giao thông vận tải, 341
doanh nghiệp nông, lâm, nghiệp,
thuỷ lợi, thuỷ nông và 471 doanh
nghiệp thương mại, dịch vụ, du
lịch. Như vậy vẫn còn nhiều
doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực, ngành nghề mà Nhà
nước không cần chi phối như:
thương mại, dịch vụ xây dựng,
dịch vụ,...; Một số lĩnh vực quan

trọng do DNNN giữ thị phần lớn,
nhưng lại chưa đáp ứng được
yêu cầu của nền kinh tế như điện
lực, hàng không...; Một số
ngành, lĩnh vực mà các thành
phần kinh tế khác có thể tham
gia, nhưng DNNN vẫn giữ vị thế
độc quyền (Tổng công ty Thép
Việt Nam chiếm 35% thị phần
trong nước, Tổng công ty Công
nghiệp Xi măng Việt Nam chiếm
50%, Tổng công ty Xăng dầu
chiếm trên 60%, Tập đoàn công
nghiệp Than chiếm 98% thị phần
cả nước,...). Trong khi đó, một số
lĩnh vực mà kinh tế tư nhân chưa
làm, không muốn làm, hoặc làm
không hiệu quả thì DNNN lại
chưa đảm nhận trách nhiệm đó.
Chín là, cơ chế quản lý, lề lối
làm việc, tính công khai minh
bạch chuyển biến chậm: Nhiều
doanh nghiệp chưa thực sự chú ý
đến việc tuân thủ chế độ quản lý,
báo cáo tài chính; chưa cập nhật
đầy đủ, kịp thời các thông tin về
hoạt động kinh doanh, tình hình
sử dụng vốn, đầu tư, hoạt động
tài chính của doanh nghiệp, thậm
chí có trường hợp còn báo cáo
thiếu trung thực làm ảnh hưởng
đến công tác chỉ đạo, quản lý, và
giám sát của Nhà nước.
Mười là, quản trị DNNN còn
nhiều hạn chế, bất cập, chậm
đổi mới, chưa phù hợp với cơ
chế thị trường và hội nhập kinh
tế quốc tế; tư duy quản lý doanh
nghiệp theo thói quen và lối mòn
kinh nghiệm là phổ biến do các
nhà quản trị thiếu hụt kiến thức
về kinh tế thị trường và quản trị
doanh nghiệp hiện đại.
Hệ thống văn bản nội bộ
quyết định trực tiếp đến quá trình
quản trị doanh nghiệp như: Điều
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lệ công ty, Quy chế quản lý tài
chính, Quy chế phân cấp hoạt
động, Quy chế bổ nhiệm các
chức danh quản lý, Quy chế đầu
tư,... chưa được thường xuyên rà
soát, bổ sung, hoàn thiện để thích
ứng với chiến lược kinh doanh
dài hạn của doanh nghiệp cũng
như môi trường kinh doanh đầy
biến động như hiện nay.
Có những doanh nghiệp khi
điều hành lại không căn cứ vào
các quy chế đã ban hành, thậm
chí không quan tâm đến việc ban
hành các quy chế này. Nhiều tập
đoàn kinh tế, tổng công ty nhà
nước thực hiện đầu tư dàn trải
theo hướng đa ngành, đa nghề,
kể cả những ngành có độ rủi ro
cao, xa rời nghề kinh doanh
chính, dẫn đến tình trạng thiếu
sự gắn kết về sản phẩm và dịch
vụ cung cấp cho nền kinh tế,
hoạt động xa rời thế mạnh truyền
thống và không tương xứng với
khả năng huy động nguồn lực và
năng lực quản lý.
Việc thoái vốn nhà nước ở các
doanh nghiệp cổ phần hoá diễn
ra còn chậm, việc cử người làm
đại diện phần vốn nhà nước tại
các doanh nghiệp cổ phần chủ
yếu vẫn là cán bộ cũ tại các
doanh nghiệp.
Trước thực tế đó, tái cơ cấu
lại các DNNN là tất yếu và là
nhiệm vụ cấp bách nhằm thay
đổi tích cực, thúc đẩy sản xuất
kinh doanh hiệu quả, tăng sức
cạnh tranh trong bối cảnh hội
nhập quốc tế ngày càng diễn ra
sâu, rộng như hiện nay và được
xác định là giải pháp tổng thể
quan trọng nhằm khắc phục
những yếu kém còn tồn tại cũng
như tăng cường tính hiệu quả,
tính cạnh tranh trong hoạt động
của DNNN.n

TS.TRẦN TIẾN CƯỜNG
Nguyên Trưởng ban Cải cách đổi mới DNNN,
Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương
Vấn đề vướng mắc trong và sau quá trình cổ
phần hóa

Các biện pháp cải cách doanh nghiệp nhà nước
(DNNN) ở Việt Nam - trước đây gọi là sắp xếp, đổi
mới và từ năm 2012 có tên gọi mới là tái cơ cấu
DNNN – đã được triển khai trong gần 30 năm qua.
Trong đó cổ phần hoá (CPH) được coi là hướng đi
chính, là biện pháp quan trọng, có ý nghĩa chi phối
đối với quá trình cải cách DNNN. Mặc dù vậy,
trong và sau quá trình CPH, chúng ta vẫn còn gặp
một số vấn đề vướng mắc cần giải quyết:
Một là, thách thức về tiến độ, lộ trình CPH:
Việc thực hiện sắp xếp và CPH DNNN còn
chậm. Ba năm 2011-2013 mới CPH được 99 DN.
Kể cả số DN CPH năm 2014 (143 DN) thì tổng số
4 năm mới có 242 DN CPH, đạt quá nửa (56%) kế
hoạch CPH giai đoạn 5 năm 2011-2015 theo Đề án
tái cơ cấu DNNN của Quyết định 929/QĐ-TTg.
Còn lại 289 DN, chiếm gần một nửa (44%) số DN
phải hoàn thành CPH trong năm 2015. Ở đây nảy
sinh thách thức kép: vừa phải hoàn thành tiến độ
và kế hoạch CPH, vừa phải đảm bảo chất lượng
CPH, trong đó nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến
chất lượng CPH là tạo ra động lực mới nhờ đổi
mới quản trị doanh nghiệp (QTDN) và sự đột phá
do có sự tham gia của nhân tố nhà đầu tư - cổ đông
chiến lược.
Hai là, việc CPH các tập đoàn kinh tế (TĐKT)
và tổng công ty (TCT) nhà nước phải đối diện với
những vấn đề chung của các DN CPH và cả những
vấn đề riêng của loại hình DN quy mô lớn.
Ba là, vấn đề quản trị DN sau CPH:
Mục tiêu CPH, ngoài việc đa dạng hoá sở hữu,
giảm tính độc tôn của sở hữu nhà nước là chuyển
DNNN thành DN cổ phần với cấu trúc quản trị
hiện đại; đồng thời sau CPH tiếp tục cải thiện
QTDN theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, trên thực tế

QTDN tại các DN chuyển từ DNNN thành công ty
cổ phần nhìn chung chưa có nhiều chuyển biến,
thay đổi rõ rệt.
Bốn là, vấn đề địa vị pháp lý và vị trí của DN có
cổ phần chi phối của Nhà nước sau CPH:
Sau CPH các DNNN chuyển thành các DN đa
sở hữu với 3 dạng hình: DN có cổ phần chi phối
của Nhà nước (từ trên 50% trở lên), DN có cổ phần
dưới mức chi phối của Nhà nước (từ 50% trở
xuống), DN không còn cổ phần của Nhà nước. Với
những DN có cổ phần chi phối của Nhà nước, vấn
đề nổi lên là chưa có những quan tâm đúng mức về
địa vị pháp lý cũng như chưa sử dụng đúng vị thế,
vai trò của loại DN này. Trước đây, theo Luật DN
năm 2005 (khoản 22, Điều 4) và Luật DNNN năm
2003 (Điều 1), đây là những DNNN. Còn theo Luật
DN năm 2014 (Điều 4) đây không phải là DNNN;
chỉ những doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ
100% vốn điều lệ mới được coi là DNNN.
Năm là, vấn đề thoái vốn nhà nước từ các DN
sau CPH:
Thoái vốn nhà nước trước đây đã được triển
khai tại các DN đã CPH, chủ yếu tại các DN quy
mô nhỏ của các địa phương và của Tổng công ty
đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Gần
đây, việc thoái vốn nhà nước thực hiện tại cả các
DN có 100% vốn nhà nước (DNNN) và DN có vốn
nhà nước. Thực tế, có 2 loại thoái vốn nhà nước:
thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo chủ trương tái
cơ cấu DNNN, và thoái vốn nhà nước từ các DN đã
CPH. Thoái vốn đầu tư ngoài ngành là giải pháp tái
cơ cấu DNNN nhằm thu hẹp ngành, lĩnh vực đầu tư
để giải quyết tình trạng đầu tư dàn trải nhằm tập
trung đầu tư vào ngành, lĩnh vực kinh doanh chính.
Đây là hoạt động tái cơ cấu DNNN. Thoái vốn nhà
nước từ các DN đã CPH là giảm bớt tỷ lệ cổ phần
nhà nước tại DN sau CPH. Đây là tiếp tục quá trình
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

CPH ở giai đoạn sau CPH, hay có thể gọi là CPH
thứ cấp. Thực tế hiện nay ở nước ta chưa có sự
phân biệt rạch ròi giữa 2 loại thoái vốn này. Cụ thể
là, chưa xác định rõ tính chất, mục tiêu, thẩm
quyền quyết định đối với từng loại thoái vốn. Vẫn
còn tình trạng đánh đồng giữa thoái vốn đầu tư
ngoài ngành theo chủ trương tái cơ cấu DNNN, và
thoái vốn để tiếp tục CPH DN có vốn nhà nước ở
giai đoạn sau CPH.
Sáu là, thiếu cổ đông chiến lược:
Vấn đề thường được đặt ra đối với DN CPH là
khó tìm kiếm cổ đông chiến lược. Đó là những nhà
đầu tư có khả năng khoả lấp một số tồn tại của
DNNN trước CPH như yếu kém năng lực quản trị,
điều hành, hoặc đem lại những đột phá cho DN
phát triển về công nghệ, thị trường, v.v.
Để quá trình CPH DNNN ở Việt Nam
thành công...

Nhằm giải quyết những vướng mắc trên đây,
chúng tôi xin đưa ra một số khuyến nghị:
Thứ nhất là, đổi mới nhận thức về CPH và tư

nhân hoá
Ngành, lĩnh vực quan trọng, DNNN quan trọng
(bất kể đó là doanh nghiệp do Nhà nước giữ 100%
vốn hay chi phối) đối với kinh tế nhà nước chỉ có
tính thời gian, có tính giai đoạn. Khi có sự mở cửa,
hội nhập, có sự cạnh tranh sòng phẳng và minh
bạch giữa các khu vực kinh tế thì vai trò đó của
kinh tế nhà nước, của DNNN buộc phải xem xét
lại, có thể trở thành không quan trọng. Đối với
những ngành, lĩnh vực hay những DNNN không
quan trọng, trong bối cảnh Nghị quyết của Đảng
(Đại hội X, XI) coi kinh tế tư nhân là động lực của
nền kinh tế thì cần khẳng định đích cuối cùng của
CPH DNNN là tư nhân hoá - tức mọi sở hữu đối
với vốn và tài sản của doanh nghiệp đều thuộc về
tư nhân.
Nhà nước có chính sách bán cổ phần ưu đãi cho
người lao động ở giai đoạn bắt đầu CPH (sơ cấp),
nhưng Nhà nước cũng cần chấp nhận thực tế là
việc giữ lại hay bán đi cổ phần là quyền của người
lao động. Ở giai đoạn sau CPH (thứ cấp) thì việc
chuyển nhượng cổ phần hay thâu tóm cổ phần là
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thuộc quyền của các cổ đông, miễn là họ tuân thủ
pháp luật và điều lệ, và không vi phạm các quy
định về cạnh tranh và chống độc quyền.
Nguyên tắc quan trọng cần giữ là: trong từng
giai đoạn, ở từng thời kỳ, một khi đã xác định
được những ngành, lĩnh vực quan trọng, DNNN
quan trọng (bất kể đó là doanh nghiệp do Nhà
nước giữ 100% vốn hay chi phối) thì sự tăng hay
giảm tỷ lệ vốn nhà nước (vượt lên thành các mức
này hay xuống dưới các mức này), cần được xem
xét cẩn trọng ở cấp cao nhất, mà theo kinh nghiệm
của nhiều nước là thuộc quyền quyết định của
Quốc hội.
Thứ hai là, không nên chạy theo tiến độ CPH
bằng mọi giá.
Kế hoạch 2 năm 2014-2015 đưa ra phải CPH
432 DNNN. Năm 2014 đã CPH 143 DN. Số còn lại
của năm 2015 là 289 DN, trong đó có khá nhiều
TCT, kể cả TĐKT. Số DN CPH bình quân 1 năm
giai đoạn 2011-2012, 2011-2013, 2011-2014 lần
lượt là 12 DN, 33 DN, 60 DN. Trong khi số DN
CPH năm 2015 là 289 DN, cao hơn rất nhiều so
với bình quân năm ở các giai đoạn này. Trong bối
cảnh kinh tế suy thoái và mới dần chuyển sang
phục hồi thì kế hoạch CPH này là rất tham vọng cả
về con số DN CPH và tiến độ thực hiện.
Có một số lý do để có thể xem xét lại kế hoạch
và tiến độ CPH năm 2015. Một là, số lượng DN
đưa vào kế hoạch CPH năm 2015 cao hơn rất nhiều
so với trung bình hàng năm của giai đoạn 20112014 khi kinh tế suy thoái mạnh và chỉ mới bắt đầu
phục hồi chậm. Nhìn từ số liệu DN CPH trong 3
năm 2011-2013 cho thấy kinh tế suy giảm sâu đã
ảnh hưởng rất lớn đến cầu của nền kinh tế, từ đó có
ảnh hưởng đến lượng cổ phần IPO hay bán ra được
từ các DN CPH. Trong bối cảnh đó, việc CPH là
không thật có lợi nhìn từ phía cung là DNNN và
Nhà nước. Hai là, CPH trong bối cảnh tái cơ cấu
đòi hỏi tiến hành tái cơ cấu DN trước – một giai
đoạn cần thiết trước khi CPH. Cần dành thời gian
cho tái cơ cấu DN thay vì chạy theo tiến độ, hoàn
thành CPH ngay. Ba là, điều quan trọng đối với DN
CPH không phải chỉ là hoàn thành CPH, đăng ký
DN thành công ty cổ phần, mà chủ yếu ở việc cải
thiện quản trị DN, hiện đại hoá DN để tăng sức
cạnh tranh. Điều này cũng cần có nhiều thời gian
hơn.
Thứ ba là, cần xây dựng luật về CPH DNNN.

Việc này lẽ ra phải tiến hành từ lâu, vì CPH
DNNN là vấn đề lớn, làm thay đổi sở hữu nhà
nước tại DNNN, thay đổi vị trí của kinh tế nhà
nước trong phạm vi ngành và nền kinh tế.
Ở nước ta trong hơn 20 năm qua, CPH chỉ thực
hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật (nghị
định, nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, các thông tư của các bộ, ngành),
chưa có đạo luật quy định khung hay quy định chi
tiết về CPH DNNN. Trong khi đó, việc đầu tư, sử
dụng vốn thành lập, tổ chức, quản lý DNNN hay
DN có vốn nhà nước đã được quy định trong một
số luật ban hành kể cả trước kia và gần đây. Cụ thể,
việc đầu tư, sử dụng vốn nhà nước đã được chế
định trong Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước
đầu tư vào SXKD tại DN (năm 2014); việc tổ chức,
quản lý DN 100% vốn nhà nước - trong Luật
DNNN (năm 1995, 2003), Luật DN (năm 1999,
2005, 2014); việc phá sản DNNN và DN có vốn
nhà nước - trong Luật Phá sản (năm 1993, 2004).
Nhưng ngược lại, việc CPH hay thoái vốn nhà
nước – những hoạt động thoái đầu tư cần xử lý
nhiều vấn đề, liên quan đến vốn, tài sản, cán bộ
quản lý, người lao động…, đối diện với những rủi
ro, thất thoát vốn, tài sản nhà nước, có thể ảnh
hưởng đến khu vực kinh tế nhà nước, ngành, lĩnh
vực chiến lược… lại chưa có luật quy định. Đây có
thể coi là một nghịch lý. Vì vậy, việc ban hành luật
về CPH DNNN là cần thiết để tạo nền tảng pháp lý
cao hơn, vững chắc hơn cho CPH những DN quy
mô lớn, các DN quan trọng, DN trong các ngành
đặc thù liên quan đến đất đai như: nông lâm
trường, an ninh, quốc phòng, và thực hiện thoái
vốn nhà nước tại các DN.
Thứ tư là, thay đổi quan điểm và cách tiếp cận
CPH trong tái cơ cấu DNNN.
Cách tiếp cận cơ cấu lại DNNN và CPH là
chuyển mạnh sang áp dụng các biện pháp tái cấu
trúc có tính thị trường nhưng cũng nên sử dụng
quyền lực của chủ sở hữu một cách đúng đắn và
minh triết. Đó là, thực hiện các biện pháp tạo lập,
kích thích, nuôi dưỡng, phát triển những yếu tố thị
trường trong loại bỏ hay tiếp tục duy trì DNNN.
Đồng thời, tạo sức ép hành chính đối với cán bộ
lãnh đạo, người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu
tái cơ cấu, CPH.
Quan điểm về CPH không phải chỉ để chuyển
DNNN thành công ty cổ phần, kết thúc ở đăng ký
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

là DN cổ phần, mà là một quá trình. CPH vẫn còn
tiếp diễn sau CPH bao gồm cả thoái vốn nhà nước,
cải thiện QTDN, hiện đại hoá công ty cổ phần. Dựa
trên quan điểm phát triển DN, mục tiêu CPH là để
thực hiện chế độ công ty ở DNNN sau CPH.
Thứ năm là, hướng dẫn cụ thể và triển khai thận
trọng khi CPH các DNNN quy mô lớn.
Đối với các DNNN quy mô lớn như TĐKT,
TCT hoạt động trong những ngành, lĩnh vực quan
trọng, việc cổ phần hóa cần phải có sự lựa chọn và
các bước đi phù hợp với điều kiện của đất nước
cũng như định hướng phát triển kinh tế của Đảng.
Việc CPH không thể thực hiện ồ ạt ngay từ thời
điểm CPH mà phải được tiến hành theo nhiều giai
đoạn phù hợp với kế hoạch và lộ trình giảm dần tỷ
lệ vốn nhà nước. Hay nói cách khác, cần có những
hướng dẫn cụ thể và các bước triển khai thận trọng
khi CPH các DNNN quy mô lớn, tổng công ty hoạt
động trong những ngành, lĩnh vực quan trọng.
Thứ sáu là, tìm kiếm, thu hút, lựa chọn cổ đông
chiến lược.
Tiêu chí để chọn cổ đông chiến lược cần nhìn từ
2 phía: từ nhà đầu tư và từ DN CPH. Từ phía nhà
đầu tư, đó là những nhà đầu tư có tiềm lực tài
chính, những nhà đầu tư thực sự quan tâm phát
triển lâu dài đối với các DN này, họ có khả năng
công nghệ, thị trường, có kinh nghiệm, đáp ứng
những nhu cầu phát triển DN sau CPH. Từ phía
DN CPH, quan điểm chung là việc tham gia của
nhà đầu tư chiến lược vào DN sau CPH là cần,
nhưng vấn đề cần xem xét là nhà đầu tư chiến lược
cần ở đâu, ở những DN nào, khi nào. Không phải
mọi DN sau CPH đều cần có và cần tìm nhà đầu tư
chiến lược. Cổ đông chiến lược cần ở những DN và
khi những DN đó có vấn đề về chiến lược, thị
trường, công nghệ, cần cải thiện QTDN, cần tạo ra
động lực mới và mạnh hơn cho sự phát triển.
Nhìn từ cách tiếp cận thúc đẩy tiến độ CPH,
những DN đang hoạt động tốt, hoạt động có hiệu
quả, nếu không tìm được ngay cổ đông chiến lược
thì cứ tiến hành CPH, sau đó sẽ thoái vốn nhà nước
tiếp hoặc phát hành thêm cổ phiếu để tìm nhà đầu
tư chiến lược. CPH vẫn hơn không tiến hành CPH.
Vì CPH là chuyển sang chế độ công ty (nhưng phải
đi kèm với cải thiện QTDN theo thông lệ, theo
hướng hiện đại sau CPH), tách bạch được DN với
chủ sở hữu, chủ sở hữu đứng ngoài DN, tăng
cường minh bạch, công khai và đi kèm tăng cường

giám sát. Khi đó DN được quản lý, điều hành bởi
HĐQT độc lập hơn với các chủ sở hữu, thay vì cơ
quan nhà nước thường xuyên can thiệp vào DN
như trước CPH. Cũng vì vậy nên cần thúc đẩy
CPH. Nếu không CPH, dù có chuyển sang Cty
TNHH 1 thành viên theo Luật DN thay cho công ty
nhà nước hoạt động theo Luật DNNN, thì vẫn
không có được chế độ công ty, không có được các
công ty hiện đại. Kinh nghiệm hơn 10 năm chuyển
DNNN hoạt động theo mô hình công ty TNHH một
thành viên (từ năm 2001) khi có Nghị định
63/2001/NĐ-CP về chuyển DNNN sang loại công
ty này cho thấy điều đó.
Thứ bảy là, điều chỉnh lại cách thức thoái vốn
đầu tư ngoài ngành.
Cần xem xét điều chỉnh lại cách thức thoái vốn
đầu tư ngoài ngành hiện nay để thực hiện theo một
số nguyên tắc sau:
Nhà nước chỉ nên đưa ra chủ trương thoái vốn
đầu tư ngoài ngành và đưa ra một số nguyên tắc
chung căn cứ vào đó để DN áp dụng. Nhà nước
không nên quy định cụ thể tỷ lệ % thoái vốn vì như
vậy là can thiệp sâu vào DN, trái với nguyên tắc thị
trường và thể chế thị trường chúng ta đang xây
dựng và hướng tới.
Nhà nước chỉ hành xử trên tư cách và với tâm
thế của nhà đầu tư, cổ đông nhà nước, thực hiện
quyền của nhà đầu tư, cổ đông nhà nước không
phải với tư cách cơ quan quản lý nhà nước. Không
nên chuyển tải ý chí Nhà nước bằng các quy định
có tính quy phạm pháp luật có hiệu lực chung.
Thoái vốn đầu tư ngoài ngành cần căn cứ đặc
điểm của từng DN: chủ yếu là hiệu quả đầu tư
trong và ngoài ngành; tiềm lực tài chính DN; triển
vọng ngành kinh doanh chính; sản phần ngành kinh
doanh chính ở giai đoạn nào, nếu ở giai đoạn thoái
trào thì cần xem lại chính sách thoái vốn ngoài
ngành kinh doanh chính, để chuyển sang đầu tư
ngành kinh doanh chính mới triển vọng hơn.
Đối với DN đang kinh doanh có hiệu quả ở cả
ngành kinh doanh chính và ngoài ngành kinh
doanh chính thì quyền quyết định thoái vốn đầu tư
ngoài ngành cần trao cho bộ máy quản trị, điều
hành của DN căn cứ theo tín hiệu thị trường.
Áp dụng những nguyên tắc trên cho cả DN CPH
có vốn nhà nước chi phối thông qua quyền lực của
cổ đông chi phối tại DN mà trực tiếp là người đại
diện phần vốn tại DN.n
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hực tiễn khẳng định rằng,
việc Nhà nước sẽ không tiếp
tục rót vốn vào các dự án bị kéo
dài, chậm tiến độ; cộng với chính
sách giao quyền tự chủ phải gắn
liền với chế độ tự chịu trách
nhiệm của người đứng đầu tại
các tập đoàn, doanh nghiệp nhà
nước (DNNN) nói chung đã thúc
đẩy quá trình tái cấu trúc DNNN
theo hướng hiệu quả ở hầu hết
các nước chuyển đổi, trong đó
thành công nhất phải kể đến là
Trung Quốc. Sự khác biệt về
mức độ thành công là do khả
năng giữ cam kết (commitment
problem). Nếu DNNN tin rằng,
Chính phủ sẽ thực hiện nghiêm
chỉnh quy định đã nêu, thì hiệu
quả sẽ ngay lập tức được cải
thiện. Ngược lại, nếu DNNN lại
nghĩ, Chính phủ vẫn sẵn sàng
cứu vớt họ khi bị thua lỗ; và họ
sẽ không bị quy kết trách nhiệm
khi để xẩy ra hậu quả nghiêm
trọng, thì rất dễ có những động
cơ trục lợi, rồi đổ vấy thất bại
hay thua lỗ cho những yếu tố
ngẫu nhiên bên ngoài. Vì vậy,
khả năng cam kết là yếu tố quyết
định sự thành bại của cải cách.
Khả năng đó phụ thuộc vào tính
hiệu quả của cơ chế giám sát.
Nhìn chung, Chính phủ có khả
năng giữ cam kết cao ở những
lĩnh vực giám sát được và sớm
phát hiện ra những hành vi gây

hậu quả nghiêm trọng để từ đó
ngăn chặn thì sẽ có lợi hơn.
Ngược lại, Chính phủ sẽ khó giữ
khả năng cam kết ở những lĩnh
vực không phát hiện kịp thời rủi
ro tiềm ẩn, và buộc phải cứu vớt
Tập đoàn khi nó đã bị vỡ nợ, nếu
sự sụp đổ của nó gây tác động rất
tiêu cực đến sự ổn định kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nếu rủi ro nợ
và vỡ nợ của DNNN cứ tiếp tục
tăng, thì khả năng Chính phủ bảo
lãnh để tái cấu trúc nợ (như đã
làm với Vinashin) sẽ ngày một
khó hơn. Nhận thức được điều
đó thì việc giám sát các tập đoàn
ngày càng trở nên cấp bách.
Song, vấn đề là làm như thế nào?
Để có câu trả lời rõ ràng,
chúng ta cần nhắc lại cách phân
loại các tập đoàn trong Đề án tái
cơ cấu của Chính phủ. Cụ thể,
chúng được phân ra thành 3
nhóm: Nhóm 1: Tập đoàn, Tổng
công ty thuộc 100% sở hữu Nhà
nước (quốc phòng, năng lượng,
cơ sở hạ tầng, xuất bản); Nhóm
2: Tập đoàn, hay tổ chức, được
cổ phần hóa, mà sở hữu nhà
nước chiếm ưu thế (khai thác
khoáng sản, bưu chính – viễn
thông, tài chính – bảo hiểm, giao
thông, chăm sóc sức khỏe, giáo
dục); Nhóm 3: Tập đoàn, tổng
công ty bị thua lỗ thường xuyên;
cần phải sáp nhập hoặc giải thể.
Đối với Nhóm 3, cái mà

chúng ta có thể làm là rút ra bài
học từ thất bại của chúng, để
tránh có thêm nhiều tập đoàn
như Vinashin hay Vinalines. Nó
giúp cho việc lựa chọn cách xây
dựng cơ chế giám sát sử dụng
vốn cho Nhóm 1 và Nhóm 2.
Rất nhiều lĩnh vực thuộc
Nhóm 1 (quốc phòng, năng
lượng, hạ tầng) và Nhóm 2 (y tế,
giáo dục, viễn thông, giao thông)
có cùng chung tính chất: đều
thuộc vào dạng hàng hóa. Theo
nghĩa, nếu một công dân được
hưởng nền giáo dục, y tế, an ninh
tốt, như ở Singapore, thì không
loại trừ một công dân khác ở
Singapore cũng được hưởng như
vậy. Do đó, nếu tư nhân hóa
(Việt Nam gọi là “xã hội hóa”)
các dịch vụ này, thì chỉ có cá
nhân hay tổ chức nào quan tâm
nhất đến trật tự - an toàn nơi
mình sống mới bỏ sức vào việc
nâng cao chất lượng các dịch vụ
đó và số đông còn lại chỉ việc
hưởng lây (free ridding). Vì vậy,
ở Việt Nam, có quá ít nỗ lực để
xây dựng bệnh viện, trường học,
khu phố tốt như ở Singapore, hay
thậm chí, nhiều nơi còn giống
như thời chúng ta chưa có trào
lưu “xã hội hóa” dịch vụ giáo
dục, y tế.
Các lĩnh vực thuộc cả Nhóm
1 và Nhóm 2 cũng thuộc nhóm
ngành chịu chi phối bởi quy luật
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

tăng hiệu quả theo quy mô. Hạ
tầng đường xá chỉ nên được quy
hoạch xây dựng khi có một số
lượng đủ lớn luồng giao thông
qua lại tại đó. Bệnh viện, trường
học tốt chỉ xuất hiện ở những nơi
có đủ đông dân cư có hiểu biết
và thu nhập đủ cao, sẵn sàng chi
trả cho chất lượng dịch vụ cao tại
đó. Công ty viễn thông chỉ thu
lợi cao khi có số lượng lớn khách
hàng sử dụng dịch vụ của nó.
Dịch vụ tài chính hiện đại chỉ
xuất hiện khi có rất nhiều cơ sở
sản xuất công nghiệp theo quy
mô lớn, cần huy động vốn và đa
dạng hóa rủi ro cho việc đầu tư
vào công nghệ có tiềm năng.
Cũng vậy, nhiều tổ chức đầu cơ
tài chính xuất hiện dày đặc khi
có sức nóng đầu cơ chứng
khoán, nhà đất ở các thị trường
mới nổi.
Nếu tính đến tính chất hàng
hóa công cộng với tính tăng hiệu

quả theo quy mô thì nên tăng
mạnh tính cạnh tranh ở các
ngành viễn thông, hàng không,
bảo hiểm - tài chính. Tính đến thị
trường đầy tiềm năng gần 100
triệu dân ở Việt Nam, đây quả là
một cơ hội rất lớn, nhưng không
tự nhiên có. Điều đó có nghĩa là,
cần tăng cổ phần hóa các tập
đoàn, tổng công ty nhà nước, đi
kèm với việc thu hút các tập
đoàn nước ngoài vào cạnh tranh
ở các lĩnh vực này. Trong thị
trường dày đặc, nhiều người
mua – người bán, hiệu quả kinh
doanh của công ty này là thước
đo đánh giá nỗ lực nâng cao
năng suất và hiệu quả của các
công ty khác, và ngược lại. Xét
trong bối cảnh toàn cầu hóa,
Nhà nước có thể thông qua thị
trường cạnh tranh quốc tế để
giám sát hiệu quả sử dụng vốn
của các tập đoàn, tổng công ty
nhà nước. Từ đó, nâng cao khả
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năng cam kết tái cấu trúc tại các
tập đoàn, tổng công ty nhà nước
không hiệu quả.
Cổ phần hóa các tập đoàn,
tổng công ty nhà nước có nghĩa
là chúng buộc phải gây vốn
thông qua phát hành cổ phiếu;
hoặc đi vay ngân hàng thương
mại với lãi suất không ưu đãi; và
bị siết chặt chi ngân sách cho các
tập đoàn, tổng công ty nhà nước
này. Việc cho các tập đoàn, tổng
công ty nhà nước phát hành cổ
phiếu đi kèm với tăng vốn vay
ưu đãi hoặc vốn ngân sách chi
cho đầu tư là sai nguyên tắc và
sẽ lại làm nóng thị trường tài
chính mới nổi; đồng thời làm sụt
giảm hơn nữa lợi thế cạnh tranh
động; làm tăng rủi ro có thêm
“Vinashin” mới và tăng tỷ lệ nợ/
GDP. Khủng hoảng nợ và suy
thoái kinh tế kéo dài là điều
không tránh khỏi. Điều đó bao
hàm rằng, tái cấu trúc tập đoàn,

tổng công ty nhà nước phải đi
kèm với tái cấu trúc hệ thống
ngân hàng chuyên dụng. Chúng
sẽ không thể tiếp tục là kênh
bơm vốn với lãi suất ưu đãi tới
địa chỉ đã định bởi Bộ Kế hoạch
và Đầu tư và Bộ Tài chính. Việc
đầu tư nguồn vốn quá lớn vào
một số ít tập đoàn sẽ kích thích
từng ngân hàng chuyên dụng tiếp
tục bơm vốn để cứu các dự án
lớn thua lỗ. Như kinh nghiệm
năm 2008- 2011, khi lãi suất vay
liên ngân hàng tăng vọt, đó là tín
hiệu của tỷ lệ nợ xấu, không đòi
được đã tăng đến mức báo động.
Do vậy, một yêu cầu khách quan
là cần “phi tập trung hóa” các
ngân hàng chuyên dụng, như
Agribank. Việc phân nhỏ các
ngân hàng chuyên dụng; biến
chúng thành rất nhiều ngân hàng
nhỏ sẽ khiến mỗi ngân hàng chỉ
có thể chiếm một tỷ lệ nhỏ trong
các dự án đầu tư; mở ra khả năng
từng ngân hàng nhỏ sẽ sẵn sàng
từ bỏ các dự án làm ăn thua lỗ để
nhảy sang dự án sinh lãi. Tức là,
khả năng cam kết tăng lên. Nói
gọn lại, tái cấu trúc tập đoàn,
tổng công ty nhà nước đòi hỏi tái
cấu trúc hệ thống ngân hàng
thương mại theo hướng tạo ra
một thị trường vốn gồm nhiều
ngân hàng nhỏ cạnh tranh.
Trong bước đi như vậy, ngân
sách chi cho đầu tư cũng phải
được “tái cấu trúc”. Nó gánh vác
việc cho vay vốn lớn cho các
định hướng đầu tư chiến lược
như trước đây. Nhưng chi ngân
sách cho đầu tư nên được dùng
để khuyến khích “du nhập” tiến
bộ về tổ chức và công nghệ. Tri
thức công nghệ là một dạng hàng
hóa công nhưng khả năng hấp
thụ nó lại mang tính đặc thù. Nếu
doanh nghiệp góp nhặt được tiến

bộ công nghệ để tạo lợi nhuận
độc quyền, chèn ép doanh nghiệp
khác thì hiệu quả và sản lượng
của toàn ngành sẽ giảm. Ngược
lại, nếu mỗi doanh nghiệp đầu tư
chỉ vào lĩnh vực mà nó có ưu thế
nhất, và phối hợp nhau để tạo ra
các sản phẩm cạnh tranh hơn thì
tri thức công nghệ lan nhanh hơn
và năng suất toàn ngành cao hơn.
Ngân sách có thể dùng để kích
thích sự phối hợp bằng cách
thưởng cho nỗ lực hợp tác: tăng
chi đầu tư, hay giảm thuế suất
khi các doanh nghiệp đã đạt
được sự phối hợp. Cơ chế kích
thích đó phải được lồng vào quy
hoạch dài hạn; được trao đổi,
làm rõ với các Bộ, ngành và các
tập đoàn, tổng công ty nhà nước
có liên quan. Qua đó, làm hình
thành rõ kỳ vọng về chiến lược
ưu tiên phát triển và hiệu quả cần
đạt được trong các kỳ kế hoạch 5
năm, chi tiết cho kế hoạch trung
hạn và từng năm. Trên thị trường
vốn cạnh tranh, hoạt động của
nhiều ngân hàng thương mại sẽ
bổ trợ cho đầu tư dài hạn từ ngân
sách theo nghĩa: chúng phát đi
tín hiệu sớm nhất về các dự án ít
triển vọng; cho phép kịp thời
điều chỉnh, tái cơ cấu các khâu
yếu kém nhất. Như vậy, khả
năng giám sát và cam kết được
tăng lên.
Đầu tư ngân sách cũng cần tập
trung cho việc xây dựng các bệnh
viện, trường học, được phân tầng
theo trình độ nhận thức và khả
năng chi trả của dân cư từng khu
vực. Nên quy hoạch các trường,
bệnh viện trọng điểm đạt chất
lượng cao ở toàn vùng, toàn
quốc; và cuối cùng là ở tầm cạnh
tranh quốc tế tại các đô thị lớn
nhất, như Hà Nội, Thành phố Hồ
Chí Minh. Cách tổ chức hệ thống

giáo dục và bệnh viện như vậy,
có hai tác dụng:
Một là, ngăn chặn tình trạng
di dân và chuyển lượng cầu dịch
vụ lớn lên tuyến trên, gây quá tải
ở các thành phố lớn. Từ đó, tiết
kiệm rất lớn chi ngân sách cho
nhu cầu tăng năng lượng, giao
thông, giáo dục, chăm sóc sức
khỏe và an ninh ở các đô thị lớn.
Hai là, chúng nhằm tới việc
đáp ứng nhu cầu cơ bản về chăm
sóc sức khỏe và giáo dục, được
nâng lên dần theo mức độ tăng
thu nhập trung bình của từng
vùng. Do đó, mở ra cơ hội cho
việc tuyển chọn những tài năng
trẻ ở toàn quốc có cơ hội vào học
tại các trường trọng điểm ở các
đô thị phát triển hơn. Trong mô
hình như vậy, các trường tư,
bệnh viện tư đắt tiền sẽ mọc ra ở
các khu vực dân cư có thu nhập
cao; cạnh tranh về chất lượng với
trường công, mà tiêu chuẩn duy
nhất là tài chứ không phải khả
năng chi trả (bao hàm ngân sách
chi cho đầu tư vốn người). Việc
gắn bệnh viện trọng điểm với
Đại học y dược; hay gắn các
công ty công nghệ cao với Đại
học công nghệ sẽ tăng nguồn quỹ
cho đầu tư tài năng trẻ của các
trường và tăng nguồn cung tài
năng trẻ về các cơ sở bệnh viện,
hay công ty công nghệ. Điều này
không mới, nếu không nhấn
mạnh rằng: Trường là nơi phải
đào tạo ra tài năng có tính cạnh
tranh khu vực; các ngành công
nghiệp là nơi thu hút tài năng để
tạo ra các sản phẩm cạnh tranh,
có suất sinh lời tăng theo việc
tăng quy mô thị trường (IRTS).
Thị trường tài chính – bảo hiểm
sẽ hiện đại hóa dần lên để làm dễ
dàng cho các dòng luân chuyển
vốn và lao động.n
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn
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Khoa Kế toán, kiểm toán - Học viện Ngân hàng

Quá trình thực hiện tái cơ cấu Ngân hàng
Thương mại Nhà nước thời gian qua những lưu ý trong kiểm toán

Thực chất của tái cơ cấu hệ thống ngân hàng
thương mại (NHTM) là thực hiện một khâu trong
tái cấu trúc nền kinh tế. Đó là việc sắp xếp, tổ chức
lại hệ thống NHTM một cách toàn diện, tự làm mới
mình cho phù hợp với tình hình hiện tại, đảm bảo
cho NHTM nâng cao hiệu suất kinh doanh, tính
cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Tái cấu trúc
không chỉ dừng lại ở việc cơ cấu lại từng ngân
hàng mà phải được tiến hành trên cả hệ thống Ngân
hàng. Ba nhóm mục tiêu quan trọng nhất cuối cùng
của quá trình tái cơ cấu NHTM Việt Nam là mua
bán, sáp nhập các tổ chức tín dụng, tăng vốn điều
lệ và xử lý nợ xấu, cơ cấu lại hoạt động và quản trị.

Tuy nhiên, các NHTM cần phải
nhận diện được các rủi ro trong
và sau cơ cấu để quá trình tái cơ
cấu đạt hiệu quả cao nhất.
Trong thời gian qua, ưu điểm
lớn nhất của các quá trình tái cơ
cấu trong giai đoạn này là không
dùng đến NSNN, các ngân hàng
tự nguyện sáp nhập hoặc dùng
vốn của nhà đầu tư, tập đoàn tư
nhân nước ngoài, như: SCB, Đệ
Nhất và Đại Tín; sáp nhập Tiên
Phong Bank - Doji, Habubank SHB, Pvcombank, Navibank...
KTV cần kiểm tra tất cả các
chứng từ, sổ sách liên quan tới
quá trình sáp nhập để kiểm tra
tính minh bạch của các khoản chi
phí và hiệu quả của quá trình sáp
nhập thông qua đánh giá kết quả,
hiệu quả của các ngân hàng sau
quá trình sáp nhập.
Đến nay, thành công chính của quá trình tái cơ
cấu hệ thống ngân hàng nổi bật nhất ở việc đảm
bảo được tính thanh khoản hệ thống, không để xảy
ra đổ vỡ, tạo ổn định ngành, tạo điều kiện để ổn
định kinh tế vĩ mô.
Điểm sáng lớn nhất hiện nay trong việc tái cơ
cấu hệ thống ngân hàng chính là việc thành lập
Công ty mua bán nợ VAMC và các hành lang
pháp lý cho việc xử lý nợ xấu đã ra đời. Tính đến
cuối tháng 7/2014, VAMC đã mua được gần 54
ngàn tỷ đồng nợ xấu. Sau 5 năm, VAMC không
bán được khoản nợ xấu đó thì khoản nợ xấu này lại
được chuyển giao về ngân hàng, “nợ hoàn cố chủ”.
Chính vì vậy, các KTV cần chú ý kiểm toán tới hoạt
động của VAMC để xem quá trình xử lý các khoản
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nợ thế nào sau khi mua các khoản nợ đó. Và cần
kiểm tra quá trình thẩm định các phương án xử lý
nợ xấu diễn ra thế nào, có khả thi hay không.
Khả năng thanh khoản của hệ thống ngân hàng
đã được cải thiện rõ rệt so với trước tái cơ cấu. Lãi
suất đã được dần điều chỉnh về qui luật thị trường
khi lãi suất kỳ hạn 12 tháng cao nhất, và lãi suất 1
tháng thấp nhất, dao động xung quanh mức 4%6,5% trong quí 3 năm 2013. Có thể nói, đây là
thành công đáng ghi nhận nhất của quá trình tái cơ
cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Vấn đề cần quan tâm trong quá trình tái cơ cấu
hiện nay là việc triển khai các giải pháp thúc đẩy
tăng trưởng tín dụng, công tác quản lý, xử lý nợ
xấu, trích lập dự phòng rủi ro, cơ cấu lại nợ của
các nhà băng; tình hình giám sát, thanh tra minh
bạch hoạt động của các tổ chức tín dụng… Rủi ro
nợ xấu trong tương lai lại tiềm ẩn khi các NHTM
đang nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ tăng trưởng tín dụng
trong năm 2014, đặc biệt là những tháng cuối năm
để đạt chỉ tiêu kế hoạch. Do đó, KTV cần chú ý tới
việc tuân thủ các quy định trong phân loại nợ của
các ngân hàng; việc trích lập dự phòng đã phù hợp
hay chưa, kết quả kinh doanh có thể sụt giảm
nghiêm trọng bởi việc trích lập dự phòng. Cả với
những khoản nợ xấu bán cho VAMC, ngân hàng
cũng phải trích lập dự phòng 20% mỗi năm cho
trái phiếu đặc biệt nhận lại, nên nguồn lợi tức dành
cho cổ đông trong những năm gần đây bị giảm
xuống. Điển hình như HĐQT LienVietPostBank
cho rằng, trước tình hình khó khăn, lợi nhuận giảm
do dự phòng cao, mức cổ tức 6% đã là cố gắng và
Ngân hàng mong nhận được sự chia sẻ từ các cổ
đông. Với Eximbank, tỷ lệ cổ tức đưa ra cho năm
2014 ở mức 8,5%, nhưng suốt cả năm qua, Eximbank chưa tạm ứng đợt cổ tức nào cho cổ đông.
Cách đây 2 năm, Eximbank có tỷ lệ cổ tức khá cao
lên đến 20 - 25% (cả tiền mặt và cổ phiếu). Do đó,
các KTV khi tiến hành kiểm toán về hiệu quả kinh
doanh của các NHTM cần chú ý tới các chỉ tiêu
lợi nhuận, các căn cứ của việc trích lập dự phòng,
bởi cũng có thể có những hành vi gian lận trong
trích lập dự phòng. Với việc trích lập dự phòng
đầy đủ cơ sở để giảm nợ xấu, KTV cần chú ý khi
đánh giá hiệu quả kinh doanh, bởi quá trình tái cơ
cấu chưa chấm dứt và khi kiểm toán quá trình tái
cơ cấu thì còn cần quan tâm tới “hậu tái cơ cấu”
để đánh giá hiệu quả.

Hai là, tài sản đảm bảo là các khoản phải thu,
hàng tồn kho thì mang tính rủi ro cao hơn. Vụ việc
mới nhất là Công ty Minh Hiếu (tỉnh Bạc Liêu) thế
chấp hơn 100 tấn tôm đông lạnh để vay tiền của
BIDV. Công ty này lại tiếp tục dùng số tôm đã thế
chấp làm tài sản thế chấp để vay tiền NH TMCP
An Bình, BIDV Chi nhánh Cà Mau và NH TMCP
Á Châu. Công ty Trường Ngân (TP. HCM) thế
chấp hơn 3.000 tấn cà phê tại một ngân hàng, sau
đó dùng số cà phê này tiếp tục thế chấp tại 6 ngân
hàng khác để vay 600 tỉ đồng. Chính vì vậy, các
KTV cần kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành các quy
định khi chấp nhận tài sản thế chấp là hàng hóa từ
việc kiểm định chất lượng hàng hóa, thẩm tra
chứng từ mua hàng, kiểm tra thực tế kho hàng của
doanh nghiệp rồi giải ngân.
Trong tái cơ cấu NHTM, chúng ta cần nhìn
nhận đánh giá tổng thể hoạt động SXKD của ngân
hàng chứ không nhìn nhận theo từng hoạt động
riêng rẽ. Chính vì vậy, chúng ta cần triển khai kiểm
toán quá trình tái cơ cấu theo tiêu chí 3E đó là:
Hiệu lực - Hiệu quả và Hiệu năng của hoạt động
kinh doanh ngân hàng:
- Về việc đánh giá tính hiệu lực của kiểm soát
quản trị nội bộ để từ đó nhận diện những điểm
mạnh, điểm yếu trong phương thức và tổ chức điều
hành quản trị nội bộ của ngân hàng làm cơ sở cho
tái cơ cấu.
KTV cần thực hiện các thử nghiệm kiểm soát, rà
soát quy trình kiểm soát, việc thực hiện các nội
quy, quy định trên thực tế; cần quan tâm tới bằng
chứng đặc biệt thông qua việc sử dụng tư liệu của
các KTV nội bộ từ đó phát hiện ra các thủ tục kiểm
soát nào tốt để phát triển, những thủ tục nào chưa
tốt hoặc không được thực hiện trên thực tế để phát
hiện ra điểm yếu. Việc phát hiện ra các lỗ hổng về
kiểm soát giúp KTV tìm hiểu nguyên nhân, nhận
diện được những rủi ro kiểm soát và những rủi ro
trong tổ chức, quản lý của ngân hàng; đưa ra các
giải pháp kịp thời cho chính đơn vị và cho các nhà
quản lý vĩ mô. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong
quá trình tái cơ cấu nhằm quản lý rủi ro.
- Về đánh giá hiệu quả các hoạt động: Hiệu quả
các hoạt động cần được nhìn nhận trong và cả sau
quá trình tái cơ cấu. Các KTV không chỉ dựa vào
các thông tin tài chính về doanh thu, lợi nhuận mà
cần dựa vào chính sản phẩm dịch vụ.
Hệ thống tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

động của ngân hàng bao gồm sức sinh lợi, mức tiết
kiệm cho hoạt động và những đánh giá về mức độ
rủi ro trong kinh doanh ngân hàng.
Khi đánh giá về sức sinh lợi, có thể đánh giá về
sức sinh lợi của chi phí, tài sản và vốn chủ sở hữu:
Sức sinh lợi của chi phí, bao gồm: Sức sinh lợi
của chi phí tiền lương; Sức sinh lợi của chi phí
quảng cáo
Sức sinh lợi của Tài sản cố định, bao gồm: Sức
sinh lợi của tài sản cố định trong ngân hàng; Sức
sinh lợi của tài sản cố định ngân hàng đầu tư mới
Sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu…
Khi đánh giá về sức sinh lợi, chúng ta sử dụng
thước đo chi phí, trong đó yếu tố đầu vào là tổng
chi phí bỏ ra, hoặc tổng giá trị tài sản đưa vào quá
trình kinh doanh. Vì vậy, trong quá trình tái cơ cấu
thì sức sinh lợi của quá trình kinh doanh là không
thể thiếu. Bởi tái cơ cấu để kinh doanh hiệu quả
hơn, phát triển bền vững hơn nên không thể chỉ chú
trọng vào các con số lợi nhuận mà cần chú trọng
tới cả chất lượng của quá trình kinh doanh.
Mức tiết kiệm cho hoạt động bao gồm:
Mức tiết kiệm tuyệt đối cho hoạt động
+ Mức tiết kiệm tuyệt đối do giảm chi phí quảng
cáo
+ Mức tiết kiệm tuyệt đối do giảm chi phí quản
lý
Mức tiết kiệm tương đối cho hoạt động
+ Mức tiết kiệm tương đối do giảm chi phí
quảng cáo
+ Mức tiết kiệm tương đối do giảm chi phí quản
lý...
Mức tiết kiệm chi phí này cần được đặt trong
mối quan hệ với kết quả đầu ra như lợi nhuận của
ngân hàng, khả năng giảm thiểu rủi ro…
Đánh giá về mức độ rủi ro trong kinh doanh,
cần thông qua đánh giá về hệ số khả năng bù đắp
rủi ro tín dụng, nợ quá hạn không có khả năng thu
hồi so với vốn tự có. Để phát triển bền vững trong
tương lai, các ngân hàng không thể chỉ chú trọng
vào hoạt động tín dụng mà cần kiểm soát rủi ro về
lãi suất và rủi ro hối đoái.
Trong tái cơ cấu một nhiệm vụ vô cùng quan
trọng để tái cơ cấu thành công đó là phải nhận
diện được những rủi ro, từ đó quản trị rủi ro và có
biện pháp phòng ngừa rủi ro. Để làm tốt điều này,
các ngân hàng cần phải đánh giá hiệu quả kinh
doanh và mức độ rủi ro trong kinh doanh để đưa

ra những chiến lược và giải pháp kinh doanh kịp
thời, hiệu quả.
- Về đánh giá hiệu năng quản lý: Các ngân hàng
cần xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ
thể cho từng nguồn lực sử dụng trong từng năm tài
chính dựa trên kế hoạch chung đã được phê duyệt
của Hội sở, của các chi nhánh …Đặc biệt, ngân
hàng cần có hệ thống dự toán nguồn vốn trong năm
tài chính làm cơ sở soát xét, đối chiếu với thực tế
phát sinh. Hàng năm, căn cứ vào các Báo cáo sơ
kết, Báo cáo tổng kết năm làm cơ sở để báo cáo
cấp trên và tổng hợp báo cáo của Hội sở. Các Báo
cáo này được lập trên cơ sở thực trạng hoạt động
trong năm thông qua các báo cáo như Biên bản
nghiệm thu, hệ thống Báo cáo tài chính, phê duyệt
quyết toán…
Rõ ràng, công việc tái cơ cấu các NHTM không
thể thực hiện trong thời gian ngắn mà là công việc
thường xuyên. Để tái cấu trúc có hiệu quả thì cần
có những đường hướng cơ bản và tập trung trước
hết vào tái cấu trúc hệ thống tài chính, tái cấu trúc
cơ chế huy động nguồn lực và phân phối nguồn lực
tài chính…Tái cấu trúc cần được thực hiện đồng
bộ, vững chắc chứ không dàn trải, hình thức. Do
đó, khi tiến hành kiểm toán quá trình tái cơ cấu
đang trong giai đoạn quyết liệt thì các KTV cần
tiến hành kiểm toán toàn diện trên các lĩnh vực và
khi đánh giá hiệu quả cần phải được xem xét trong
dài hạn và hậu kiểm toán chứ không chỉ lấy số liệu
đạt được đến thời điểm hiện tại để đánh giá cả quá
trình tái cơ cấu.n
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Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2
đoạn Mai Dịch - Bắc hồ Linh Đàm
thuộc đường vành đai III Thành phố Hà Nội:

BẮC SƠN

D

ự án đầu tư xây dựng giai
đoạn 2 đoạn Mai Dịch Bắc hồ Linh Đàm thuộc đường
vành đai III Thành phố Hà Nội
có tổng mức đầu tư lên đến hơn
5.547 tỷ đồng, trong đó chi phí
xây dựng hơn 3.752 tỷ đồng, dự
phòng 1.222 tỷ đồng, các chi phí
khác gần 563 tỷ đồng... Dự án sử
dụng nguồn vốn vay hỗ trợ phát
triển chính thức từ Ngân hàng
Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)
và vốn đối ứng trong nước;
trong đó, vốn ODA là hơn
4.578 tỷ đồng và vốn đối ứng
hơn 969 tỷ đồng. Điểm đầu dự
án từ km 19+620 tại vị trí sau
cầu vượt Mai Dịch hiện tại;
điểm cuối là km28+532 phía
Bắc hồ Linh Đàm (điểm đầu
của dự án xây dựng cầu Thanh
Trì). Phạm vi xây dựng của dự
án nằm trong dải phân cách
giữa của đường vành đai III giai
đoạn 1. Chiều dài toàn tuyến
hơn 8,9 km, bao gồm 385m
đường và 8.527m cầu cạn chính
tuyến. Dự án được khởi công
theo các nút giao thông chính,
bao gồm: nút giao thông Mai
Dịch đến nút giao thông Trung
Hòa (gói thầu số 1); nút giao

thông Trung Hòa đến Thanh
Xuân (gói thầu số 2); nút giao
Thanh Xuân đến phía Bắc hồ
Linh Đàm (gói thầu số 3). Theo
Ban Quản lý dự án (QLDA)
Thăng Long, mặt đường vành
đai III giai đoạn 2 trung bình sẽ
cao hơn mặt đường giai đoạn 1
khoảng 8m. Do đó, đây không
chỉ là tuyến đường cao tốc đô
thị hiện đại mà còn là tuyến
đường 2 tầng đầu tiên ở Hà Nội
và cả Việt Nam.
Theo báo cáo kiểm toán của
Kiểm toán Nhà nước (KTNN),
trong quá trình thực hiện, chủ
đầu tư, tư vấn giám sát, các nhà
thầu và các đơn vị có liên quan
đã chấp hành đầy đủ các quy
định của Dự án cũng như các
quy định về quản lý, đầu tư xây
dựng của Nhà nước. Trong bối
cảnh chậm trễ của rất nhiều dự
án thì công trình đã được nghiệm
thu, bàn giao và đưa vào sử dụng
vượt tiến độ đề ra. Tuy nhiên,
báo cáo kiểm toán cũng đã chỉ rõ
những tồn tại, hạn chế của chủ
đầu tư và các đơn vị liên quan
trong quá trình thực hiện gây ảnh
hưởng không nhỏ đến tính kinh
tế và chất lượng của Dự án.

Hoàn thành vượt tiến độ
cam kết…

Theo đánh giá của KTNN,
chủ đầu tư, tư vấn giám sát, các
nhà thầu và các đơn vị có liên
quan đã có nhiều cố gắng, khắc
phục khó khăn để các gói thầu
hoàn thành theo đúng kế hoạch
đã được phê duyệt. Tiến độ thi
công tại các gói thầu được kiểm
toán đều hoàn thành đúng và
vượt tiến độ so với hợp đồng ký
kết, cụ thể: gói thầu số 1 vượt
tiến độ 266 ngày; gói thầu số 2
vượt tiến độ 452 ngày, gói thầu
số 3 phần kết cấu chính vượt tiến
độ 146 ngày.
Các nhà thầu đã huy động hết
năng lực thi công có thể để xây
dựng công trình với thời gian
nhanh nhất, kết hợp sự hỗ trợ của
chủ đầu tư trong việc tăng tỷ lệ
tạm ứng để huy động thiết bị, vật
tư cần thiết kịp thời phục vụ thi
công. Đơn vị tư vấn giám sát đã
rất cố gắng trong việc phê duyệt
kịp thời các thay đổi về thiết kế
cũng như giám sát trên công
trình; tổ chức thi công làm việc
tăng ca, làm thêm giờ kể cả các
ngày nghỉ lễ sau khi được kỹ sư
chấp thuận và được các bên thỏa
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

thuận trong hợp đồng. Ngoài ra,
các nhà thầu đã huy động thêm
máy móc thiết bị phục vụ quá
trình thi công tại các gói thầu.
Riêng gói thầu số 2, nhà thầu đã
áp dụng một số biện pháp thi
công và giải pháp kỹ thuật đẩy
nhanh tiến độ thi công, cụ thể: tổ
chức hướng thi công theo 2 mũi,
áp dụng hệ thống 6 cẩu long môn
40 tấn và 60 tấn để phục vụ thi
công phần dưới và lao lắp dầm;
sử dụng hỗn hợp bê tông xi măng
cho công trình có cường độ chịu
nén cao hơn so với cường độ chịu
nén quy định trong thiết kế đã
giảm đáng kể thời gian thi công
(giảm được 21 ngày chờ bê tông
xi măng ninh kết để đạt cường độ
chịu nén theo thiết kế); sử dụng
hệ thống công trình phụ trợ thi
công và biện pháp thi công tại các
mũi thi công có tính luân chuyển
cao, giảm thời gian chờ giữa các
giai đoạn thi công, từ đó giảm
thời gian gia công chế tạo, lắp
dựng, tháo dỡ.
Đối với gói thầu tư vấn giám
sát (gói thầu số 4), hoàn thành
vượt tiến độ cam kết trong hợp
đồng do các gói thầu thi công
xây lắp triển khai thi công vượt
tiến độ; Ban QLDA Thăng Long,
nhà thầu tư vấn giám sát, nhà
thầu thi công đã áp dụng một số
giải pháp để đáp ứng tiến độ thi
công thực tế tại các gói thầu xây
lắp. Việc rút ngắn tiến độ thi
công tại các gói thầu xây lắp đã
tiết kiệm chi phí tư vấn giám sát
61,4 tỷ đồng.
...nhưng đã phải khắc phục,
sửa chữa ngay sau khi
bàn giao

Việc tính toán khối lượng một
số hạng mục trong quá trình thiết
kế kỹ thuật chưa chính xác so

với hồ sơ thiết kế được phê duyệt
làm tăng giá trị dự toán lập ban
đầu, cụ thể: tại gói thầu số 1,
việc tính sai các hạng mục đáy
móng, vạch sơn kẻ đường, cáp
không bọc thép đã làm tăng dự
toán gần 805 triệu đồng; gói thầu
số 2 tăng gần 4,821 tỷ đồng do
tính sai khối lượng các hạng mục
thanh cốt thép, kết cấu bê tông
loại B-1, C-1, C-3. Do công tác
khảo sát tại một số hạng mục
không đúng thực tế nên một số
hạng mục mặc dù có trong hồ sơ
trúng thầu nhưng thực tế không
thi công, như: phá vỡ lớp mặt
đường bê tông nhựa, phá vỡ hố
thi công, cột điện, biển quảng
cáo, chuẩn bị bề mặt... Giải pháp
thiết kế tại một số hạng mục như
đào hố móng trụ cầu, thiết kế
hàng rào chưa phù hợp với điều
kiện thi công thực tế và quy trình
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áp dụng dẫn đến phải điều chỉnh,
bổ sung nhiều lần.
Công tác lập, thẩm định, phê
duyệt dự toán ban đầu còn nhiều
điểm chưa phù hợp, phải điều
chỉnh, bổ sung giá trị dự toán
162,961 tỷ đồng, cụ thể: điều
chỉnh khối lượng ván khuôn dầm
super T làm tăng 28,191 tỷ đồng;
điều chỉnh cự ly vận chuyển bê
tông xi măng từ 1km lên 3,1km
do khảo sát thiết kế không phù
hợp với thực tế làm tăng chi phí
3,128 tỷ đồng (gói thầu số 2); tính
thừa thép tại hạng mục cọc khoan
nhồi, tính thiếu tỷ lệ khấu hao đà
giáo thi công, ván khuôn dầm,
khối lượng đế cống dẫn đến phải
điều chỉnh giảm 35,7 tỷ đồng (gói
thầu số 3); điều chỉnh các tỷ lệ chi
phí tăng 40 tỷ đồng; điều chỉnh
đơn giá các loại vật liệu như sắt,
thép, ống nhựa, đá dăm... làm

hiện tượng lún hằn vệt bánh xe.
Công trình đang trong thời gian
bảo hành nên đã được nhà thầu
khắc phục sửa chữa nhưng đến
thời điểm kiểm toán, Bộ Giao
thông vận tải, Ban QLDA Thăng
Long và các đơn vị liên quan vẫn
chưa xác định được nguyên nhân
xảy ra hiện tượng trên.
Chưa xử lý dứt điểm
kiến nghị của KTNN

tăng chi phí 127,342 tỷ đồng.
Trong công tác giám sát,
nghiệm thu thanh toán còn một
số sai sót về khối lượng, KTNN
đã giảm trừ thanh toán số tiền
1,785 tỷ đồng. Tại gói thầu số 2,
việc thiết kế điều chỉnh, thi công
lớp bê tông nhựa dày 7cm bản
mặt cầu chưa phù hợp với quy
trình thi công và nghiệm thu áp
dụng cho dự án: không thí
nghiệm độ lún hằn vệt bánh xe
khi lựa chọn hỗn hợp bê tông
nhựa; sử dụng thước đo độ bằng
phẳng không phù hợp với tiêu
chuẩn theo quy định; không
kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp bê
tông nhựa theo đúng tiêu chuẩn
TCVN 8819-2011. Sau khi
nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử
dụng, làn xe tải hướng đi từ Linh
Đàm đến Mai Dịch từ km24+949
đến km25+278 (29m) đã xảy ra

Từ những tồn tại, hạn chế đã
nêu ở trên, KTNN đã kiến nghị
Ban QLDA Thăng Long giảm trừ
chi phí đầu tư thực hiện 14,229
tỷ đồng, trong đó: thu hồi nộp
NSNN 7,763 tỷ đồng, giảm
thanh toán 6,466 tỷ đồng. Ban
QLDA Thăng Long cần chấn
chỉnh công tác quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình, quản lý
tài chính, cụ thể: công tác khảo
sát, lập, thẩm định, phê duyệt
thiết kế tại các gói thầu thi công
xây lắp chưa chính xác; chậm
lập, phê duyệt nghiệm thu, thanh
toán một số hạng mục tại gói
thầu số 2; chấn chỉnh công tác
quản lý chất lượng công trình
chưa thực hiện đầy đủ các quy
định theo tiêu chuẩn TCVN
8819-2011. Ngoài ra, Ban QLDA
Thăng Long cần nghiêm túc rút
kinh nghiệm, kiểm điểm làm rõ
trách nhiệm tập thể, cá nhân để
xảy ra sai sót trong các công tác
khảo sát, thiết kế, nghiệm thu
toàn bộ Dự án. Đối với Bộ Giao
thông vận tải, KTNN đề nghị Bộ
chỉ đạo các đơn vị liên quan xác
định rõ nguyên nhân, trách
nhiệm của tập thể, cá nhân để
xảy ra hiện tượng lún hằn vệt
bánh xe sau khi công trình được
bàn giao đưa vào khai thác tại
làn xe tải hướng đi Linh Đàm Mai Dịch.

Theo báo cáo kiểm tra thực
hiện kiến nghị kiểm toán của
KTNN năm 2013 tại Dự án đầu
tư xây dựng giai đoạn 2 đoạn
Mai Dịch - Bắc hồ Linh Đàm,
tính đến thời điểm 23/5/2014,
Ban QLDA Thăng Long đã thực
hiện kiến nghị giảm chi đầu tư
xây dựng 12,688/14,229 tỷ đồng,
đạt 89,1% kiến nghị (thu nộp
NSNN đạt 91%; giảm chi sai chế
độ đạt 87%). Ngoài việc thực
hiện kiến nghị tài chính, Ban
QLDA Thăng Long cũng đã yêu
cầu các đơn vị lập khảo sát, thiết
kế, giám sát thi công kiểm điểm
trách nhiệm về các tồn tại trong
quá trình thực hiện Dự án. Tổng
Giám đốc Ban QLDA đã tổ chức
họp kiểm điểm trách nhiệm đối
với đơn vị tư vấn OC, lãnh đạo
và các chuyên viên văn phòng
QLDA 1; yêu cầu tư vấn xem xét
lại các vị trí nhân sự có liên quan
để có phương án xử lý, thay thế.
Mặc dù Ban QLDA Thăng
Long đã kịp thời chỉ đạo việc
thực hiện các kiến nghị của
KTNN nhưng chủ yếu vẫn là
thực hiện kiến nghị tài chính, các
nội dung khác chưa được xử lý
dứt điểm, chỉ dừng lại ở việc
họp, làm bản kiểm điểm và tự
phê bình. KTNN đã gửi báo cáo
kiểm tra và đề nghị Ban QLDA
Thăng Long tiếp tục khẩn trương
hoàn thành các kiến nghị của
KTNN, bao gồm: 1,541 tỷ đồng
giảm chi đầu tư xây dựng chưa
thực hiện; khẩn trương phối hợp
với tư vấn kiểm định xác định
nguyên nhân hằn lún vệt bánh xe
lớp bê tông nhựa mặt cầu;
nghiêm túc chấn chỉnh những
tồn tại trong công tác quản lý
chất lượng công trình theo tiêu
chuẩn TCVN 8819-2011 tại gói
thầu số 2.n
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

THANH XUYÊN

Ngày 22/5 vừa qua, cơ quan KTNN Liên bang Nga (RAC)
đã công bố báo cáo kiểm toán định kỳ hàng năm về điều tra
tình trạng sử dụng công quỹ, đánh giá mức độ chi tiêu của
các Bộ và các cơ quan trong Chính phủ liên bang Nga. Kết
quả kiểm toán cho thấy, chỉ tính riêng trong năm 2014, Cơ
quan Hàng không và Vũ trụ Nga đã vi phạm tài chính lên tới
92 tỷ Rúp (1,8 tỷ USD).
nghiêm trọng”.
RAC chưa công bố kết quả
Tại cuộc họp báo công bố
chi tiết cuộc kiểm toán Roscosbáo cáo kiểm toán trên, Chủ
mos, nhưng theo bà Golikova,
tịch RAC Tatyana Golikova cho
phần lớn các sai phạm tài chính
biết, các hành vi vi phạm bao
tại RSA liên quan đến công
gồm việc sử dụng không hiệu
trường Vostochny Cosmodrome
quả các nguồn vốn, sử dụng sai
đang được xây dựng ở vùng
hoặc chiếm đoạt các quỹ công,
Viễn Đông Liên bang Nga.
vi phạm trong việc lập báo cáo
Vostochny Cosmodrome là
tài chính, giả mạo tài liệu và
một dự án lớn của Chính phủ trị
nhiều hành vi gian lận, lạm
giá khoảng 3 tỷ USD, được xây
dụng chức quyền khác…
dựng từ năm 2012, với mục
Bà Golikova nhấn mạnh,
đích giúp Nga có thể độc lập
Roscosmos là một trong những
Bà Tatyana Golikova, Chủ tịch
nghiên cứu và phát triển ngành
cơ quan có nhiều vi phạm tài
Văn phòng Kiểm toán Liên bang Nga
khoa học không gian. Hiện tại,
chính nghiêm trọng nhất. Bà bày
Nga vẫn đang phải dựa vào Baikonur Cosmodrome,
tỏ sự sửng sốt: “Lúc đầu, tôi thậm chí không tin vào
cơ sở hoạt động không gian đầu tiên và lớn nhất thế
các thanh tra viên đồng nghiệp của mình, bởi vi
giới ở Kazakhstan, do Liên Xô xây dựng vào cuối
phạm về tài chính này của Roscosmos lên tới 92 tỷ
những năm 1950, để xử lý hầu hết các vụ phóng tàu
Rúp. Đó là một con số quá lớn khó có thể tin được.
vũ trụ không gian của mình. Bà Golikova cho hay,
Ban đầu, tôi đã xem xét việc sử dụng ngân sách cho
năm 2013, sau đó cho năm 2014, và tôi nhận ra rằng quá trình xây dựng Vostochny đã bội chi khoảng 13
tỷ Rúp (260 triệu USD). Ủy ban Điều tra của Nga
số vụ vi phạm đã tăng lên đáng kể giữa 2 năm này”.
vẫn đang tiếp tục điều tra sự việc này.
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết:
Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm
“Những hành vi gian lận, lạm dụng chức quyền và
Vostochny vào tháng 9/2014, ông cam kết sẽ chi
giả mạo tài liệu bị phát hiện đã khiến các DN hoạt
thêm 1 tỷ USD từ ngân sách để hoàn thành dự án
động trong ngành công nghiệp hàng không chịu
thiệt hại kinh tế hơn 9 tỷ Rúp (180 triệu USD). Đây vào tháng 12/2015, với hi vọng đất nước sẽ sớm
được chứng kiến một cuộc phóng tên lửa đầu tiên
là hậu quả tất yếu khi bộ máy quản lý ngành công
từ sân bay vũ trụ mới. Song song với đó là lời cảnh
nghiệp này tại Nga đã và đang thoái hóa, biến chất
Thất thoát quá lớn tại RSA
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báo nghiêm khắc đối với các quan chức
địa phương chịu trách nhiệm công tác
xây dựng dự án này. Trung tâm Dịch vụ
an ninh liên bang Nga đang theo dõi sát
sao và cam kết sẽ trừng phạt thích đáng
bất cứ ai có hành vi xâm phạm công quỹ.
Các công tố viên Liên bang đã tuyên bố
họ sẽ mở hàng loạt các cuộc điều tra
những cán bộ có liên quan đến dự án.
Tháng 4 vừa qua, Văn phòng Tổng thanh
tra cho biết, họ đã khởi tố 20 vụ án hình
sự và 228 quan chức tại Vostochny với
nghi án biển thủ công quỹ.
Dù dự án Vostochny vẫn đang tiếp tục
sử dụng ngân sách do Chính phủ cấp
nhưng giữa tháng 5 vừa qua, ông Dalspetsstroi, nhà thầu chính cho dự án Vostochny, vẫn đề nghị Chính phủ chi thêm
20 tỷ Rúp (400 triệu USD) để đảm bảo
công trình Cosmodrome có thể được
hoàn thành đúng tiến độ vào tháng
12/2015.
Khủng hoảng trong ngành
hàng không Nga

Bà Golikova không phải là quan chức
đầu tiên của Nga gióng lên hồi chuông
báo động về công tác quản lý ngành
công nghiệp không gian của Nga quá
lỏng lẻo, yếu kém. Trước những lo ngại
Dự án Vostochny đang trong quá trình xây dựng
rằng uy tín và sức mạnh các chương trình
không gian của Nga sẽ bị ảnh hưởng sau
xuất tên lửa ngày càng suy giảm và mức lương của
khi nước này vừa bị mất 2 tàu vũ trụ trong tháng 4
nhân viên trong ngành ngày càng thấp.
vừa qua, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin cũng
Ông Dmitry Rogozin cảnh báo, Nga có nguy cơ
cảnh báo rằng, sự suy giảm đạo đức trong bộ máy
mất 40% thị phần trên thị trường phóng vệ tinh
quản lý ngành công nghiệp không gian của Nga,
thương mại toàn cầu vào tay các công ty mới nổi từ
nhiều vụ bê bối tham nhũng và tình hình quản lý tài Hoa Kỳ, như trung tâm SpaceX tại California, nếu
chính yếu kém trong những năm qua là nguyên
Chính phủ Nga không thực sự nỗ lực tìm ra các giải
nhân gốc rễ gây ra các vấn đề trên, gây ra một
pháp đối phó và cải cách ngành công nghiệp này.
chuỗi các thảm họa tàu vũ trụ nghiêm trọng kể từ
Mặc dù Chính phủ đã có nhiều nỗ lực nhằm cải
năm 2010 cho đến nay và cản trở các chương trình
cách ngành công nghiệp vũ trụ sau một loạt các
không gian của Nga.
tai nạn và thất bại từ năm 2010, nhưng các
Ngành công nghiệp vũ trụ của Nga còn phải đối
chương trình phóng tên lửa của Nga tiếp tục gặp
mặt với những vấn đề lớn khác như ngân sách chi
phải nhiều thất bại; các quan chức vẫn lúng túng
cho các chương trình không gian đã bị cắt giảm
trong việc tìm ra giải pháp nhằm khắc phục các
mạnh do khủng hoảng kinh tế. Ngân sách dành cho vấn đề của ngành, trong khi nạn tham nhũng trong
RSA trong thập kỷ tiếp theo bị cắt giảm tới 35%,
ngành vẫn đang gây cản trở đến hiệu quả công tác
chỉ còn 2.000 tỷ Rúp (37 tỷ USD); chất lượng sản
cải cách của Chính phủ.n
kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

Đ˚m m•a hạ
C‚ một đ˚m h˘ như thế
B˜nh y˚n tiếng lŸ bu“ng rơi
Ai người h“m nay xa phố
C‚ nghe gi‚ hŸt thšnh lời

Mưa thŸng sŸu
Mơ hồ như sương bụi
LŸc đŸc rắc nhạt nh’a
Trong suốt mŽy Ÿo mỏng
Run rẩy rồi vỡ ’a
Lặng lẽ mưa thấm thềm nhš vắng lạnh
Gi‚ thở dši hoang hoải trải nhớ nhung
H˜nh như đž c‚ một ngšy rất nắng
C‚ một ngšy cầu vồng ngả ngang s“ng
L“ nh“ sỏi nối lối về v“ định
Buồn chơi vơi t˝m biếc ph…t chiều tš
Th˜ thầm gọi
ri˚ng t˚n m˜nh
rất khẽ
Mưa v“ t˜nh
rơi mži
ph˝a
thinh kh“ng
Vũ Thanh Hoa

ıp mặt všo đ˚m phố ngủ
Nỗi niềm giấu cả všo đ˚m
Ngšy dši trốn všo im lặng
Buồn, vui kh…c nhạc ˚m đềm
C‚ một đ˚m h˘ như thế
Tiếng rao điểm nhịp thời gian
Cho ta xu“i về bến nhớ
Tuổi thơ xao động tŸn bšng
Vẫn cột đ˘n nghi˚ng nghi˚ng b‚ng
Mš sao bỗng thấy bŽng khuŽng
M•a đi c‚ c’n trở lại
Phố h˘ hụt hẫng bšn chŽn
Lê Hiếu Trung

Y˚u
Người y˚u hoa huệ hoa hồng
C’n t“i y˚u ngọn cải ngồng vườn ai
Người y˚u kh‚m tr…c nhšnh mai
C’n t“i y˚u bụi tre gai n˝u cšo
Chỉ lš tiếng ếch bờ ao
Mš t“i cứ ngỡ lời chšo thŽn thương !
Y˚u th˜ l’ng dạ vấn vương
Kh“ng y˚u mọi thứ cũng thường vậy th“i§
Vũ Xuân Hồng
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