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PHẦN I
TỔNG QUAN CHUNG
I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THAM GIA
MUA CỔ PHẦN TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Với xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa và sự phát triển không ngừng của khoa
học kỹ thuật, công nghệ trên toàn thế giới, việc thu hút sự tham gia của NĐTNN
trong việc mua phần vốn tại doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban là đại diện chủ sở
hữu nhà nước, có thể đem lại lợi ích trước mắt và lâu dài cho nhiều bên liên quan,
bao gồm cả nhà nước, doanh nghiệp, các cổ đông khác:
1. Đối với Nhà nước:
- Với vai trò là bên bán vốn, sự tham gia của NĐTCLNN giúp tăng cường tính
cạnh tranh và nâng cao hiệu quả thoái vốn, gia tăng giá trị thu về cho Nhà nước1.
- Thông qua những thương vụ chuyển nhượng vốn cho các NĐTNN góp phần
quảng bá các chủ trương, chính sách nhất quán của Việt Nam trong khuyến khích,
thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao uy tín của Việt Nam trên thị trường quốc tế
trong việc mở cửa thị trường, tăng cường tính cạnh tranh tự do của nền kinh tế; bổ
sung thêm các nguồn lực về vốn, khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế - xã
hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tăng thu nhập cho người lao
động, đóng góp cho ngân sách nhà nước.
- Góp phần thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước
trong việc sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước.
2. Đối với doanh nghiệp nhà nước:
Việc có sự tham gia của các cổ đông là NĐTCLNN trong doanh nghiệp nói
chung sẽ góp phần tăng cường công tác giám sát, công khai, minh bạch các thông
tin; công tác quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế; đóng góp những kinh
nghiệm quản trị hiện đại và nguồn thông tin quốc tế phong phú, góp phần trong quá
trình xây dựng chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt, đây là cơ hội giúp
các doanh nghiệp cải tiến, nhận chuyển giao công nghệ, nâng cao tính cạnh tranh,

Ví dụ: SCIC trong 2 đợt thoái vốn tại Vinamilk năm 2016-2017, đã thu về 20.270 tỷ đồng - gấp
16 lần so với giá vốn; SCIC thoái vốn tại CTCP Nhựa Bình Minh năm 2018 thu về 2.330 tỷ đồng
- gấp 9,65 lần so với giá vốn.
1
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mở rộng thị trường, tiếp cận với nguồn vốn lớn từ các nhà đầu tư quốc tế, thay đổi
diện mạo của thương hiệu, chiến lược phát triển, tầm nhìn và sứ mệnh.
3. Đối với các cổ đông khác:
Sự tham gia của NĐTCLNN vào doanh nghiệp làm thay đổi cơ cấu sở hữu của
các cổ đông, đa dạng hóa thành phần cổ đông, từ đó sẽ đóng góp những quan điểm
từ một góc nhìn mới, cách tiếp cận mới với từng cổ đông, hướng tới mục tiêu là gia
tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giá trị doanh nghiệp và đồng thời là
lợi ích của các cổ đông.
Với các sự cần thiết nêu trên, việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài mua phần
vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư với vai trò chiến lược, là
hết sức cần thiết. Tuy nhiên, việc triển khai bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp
nói chung và cho nhà đầu tư nước ngoài nói riêng cần phải bảo đảm chặt chẽ, đúng
quy trình, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong quá
trình bán vốn.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Quan điểm, chủ trương của đảng trong việc khuyến khích, thu hút nhà
đầu tư nước ngoài
Trên tinh thần đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại DNNN theo hướng đẩy mạnh việc
cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp, lĩnh vực nhà nước không cần phải đầu
tư, nắm giữ 100% vốn điều lệ, việc thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược,
nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào quá trình nêu trên đã được cụ thể hóa tại các
Nghị quyết của Đảng, Chính phủ qua từng thời kỳ, cụ thể:
(1) Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương
tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số chủ trương,
chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng
trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế có đưa ra chủ trương về
cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước: “Tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hoá, thoái vốn đầu
tư của Nhà nước một cách công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường; tăng cường
kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà
nước; có cơ chế kiểm soát phù hợp nguồn vốn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp;
các doanh nghiệp cổ phần hoá phải niêm yết trong thời hạn một năm kể từ ngày phát
hành cổ phiếu lần đầu; thu hút nhà đầu tư chiến lược có năng lực, giảm tỉ lệ sở hữu
nhà nước xuống mức đủ để thay đổi quản trị doanh nghiệp một cách thực chất”.
(2) Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu
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lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đặt ra quan điểm chỉ đạo:
“Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng kiên quyết cổ
phần hoá, bán vốn tại những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm hoặc không
cần giữ cổ phần, vốn góp chi phối, kể cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có
hiệu quả…”; đồng thời nêu rõ nhiệm vụ trong việc đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp
nhà nước: “Khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần,
góp vốn vào doanh nghiệp khi cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Hoàn thiện tiêu chí
cổ đông lớn, cổ đông chiến lược có đủ năng lực tài chính, công nghệ và quản trị để
cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp”.
(3) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhận định: “Cơ cấu lại các lĩnh vực
trọng tâm của nền kinh tế được thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực.
Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh, thực chất hơn”. Đồng thời để
đẩy mạnh hơn nữa việc cơ cấu lại doanh nghiệp, Nghị quyết chỉ đạo: “Tiếp tục hoàn
thiện thể chế, thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Đẩy nhanh việc xử lý nợ, thoái vốn, cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước;
thúc đẩy đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, áp dụng chế độ quản trị doanh
nghiệp hiện đại để nâng cao hiệu quả, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt
động của doanh nghiệp, không để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước”.
(4) Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng
hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước
ngoài đến năm 2030 đặt ra các quan điểm chỉ đạo, trong đó coi khu vực kinh tế có
vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của kinh tế Việt Nam, được
khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài; phải xây dựng và hoàn thiện thể chế,
chính sách tiếp cận với chuẩn mực quốc tế và hài hòa với các cam kết quốc tế, đảm
bảo sự đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và tính cạnh tranh; chủ động thu
hút có chọn lọc hợp tác đầu tư nước ngoài một cách chất lượng, hiệu quả, công nghệ
và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo,
Nghị quyết đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, tập trung vào việc hoàn
thiện các thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài, chính sách thu hút đầu tư, chính
sách nhằm bảo hộ quyền lợi và đề cao trách nhiệm của nhà đầu tư, chính sách quản
lý, giám sát đầu tư; cùng với việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu
tư, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài; đặc biệt tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với đầu
tư nước ngoài.
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(5) Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương
trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019
của Bộ Chính trị giao Ủy ban chủ trì xây dựng “Đề án khuyến khích khu vực đầu tư
nước ngoài mua phần vốn tại doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban Quản lý vốn nhà
nước tại doanh nghiệp là đại diện chủ sở hữu để góp phần cơ cấu lại doanh nghiệp
nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực
đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, hình thành đội ngũ quản lý
chuyên nghiệp, có trình độ cao”.
Các chủ trương, định hướng nêu trên cho thấy sự quyết tâm của Đảng, Nhà
nước trong việc cơ cấu lại khu vực DNNN, tập trung vào việc cổ phần hóa, thoái
vốn nhà nước đầu tư tại những lĩnh vực không thuộc diện cần thiết nắm giữ; đồng
thời ủng hộ việc các doanh nghiệp tìm kiếm NĐTNN tham gia với tư cách nhà đầu
tư chiến lược nhằm giúp cơ cấu lại các DNNN. Việc thu hút NĐTCLNN tham gia
mua phần vốn nhà nước giúp doanh nghiệp tiếp cận được tới các nguồn vốn lớn, có
tính chất quốc tế, đồng thời tận dụng được kinh nghiệm của NĐTNN vào quá trình
cơ cấu lại doanh nghiệp, mở rộng thị trường, đổi mới quản trị doanh nghiệp, đổi mới
ứng dụng công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
2. Quan điểm xây dựng Đề án
(1) Tạo thuận lợi nhằm khuyến khích, thu hút và tận dụng được các ưu thế của
NĐTNN tham gia với vai trò là nhà đầu tư chiến lược mua phần vốn nhà nước tại
một số tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban là đại diện chủ sở hữu nhà nước và phần
vốn góp của các tập đoàn, tổng công ty này tại các doanh nghiệp khi cổ phần hóa
hoặc thoái vốn, phù hợp với chủ trương của Đảng và nhà nước.
(2) Ưu tiên lựa chọn NĐTNN mua cổ phần tại các doanh nghiệp với vai trò là
nhà đầu tư chiến lược, phù hợp với các tiêu chí lựa chọn của đại diện chủ sở hữu nhà
nước tại doanh nghiệp.
(3) Quá trình lựa chọn NĐTCLNN phải căn cứ vào việc đánh giá lợi ích tổng
quát của việc bán vốn mang lại, xét trên sự cân bằng, hài hòa giữa lợi ích trước mắt
(tối đa hóa khoản tiền thu về cho ngân sách nhà nước) và lợi ích lâu dài (cam kết của
NĐT về phát triển doanh nghiệp, thương hiệu, công ăn việc làm cho người lao động,
đóng góp lâu dài cho ngân sách nhà nước,…) mang lại cho cả phía Nhà nước và phía
doanh nghiệp.
(4) Bảo vệ, gìn giữ và phát huy thương hiệu của doanh nghiệp, thương hiệu
dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp; duy trì ngành nghề kinh doanh chính của doanh
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nghiệp. Sử dụng đúng quy định, tiết kiệm, phát huy tốt nhất hiệu quả các nguồn lực
nhà nước đã giao cho doanh nghiệp quản lý.
(5) Bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế,
không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong quá trình bán vốn.
(6) Mở rộng thị trường vốn, quảng bá, nâng cao vai trò, vị thế của các doanh
nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.
III. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu tổng quát
Để thực hiện việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban làm đại diện
chủ sở hữu theo hướng nâng cao hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng
lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, hình thành đội ngũ quản lý
chuyên nghiệp, có trình độ cao mà Đề án đặt ra thì việc thu hút, khuyến khích
NĐTNN tham gia theo hình thức mua cổ phần tại các doanh nghiệp là một trong số
các giải pháp được đánh giá là hiệu quả và sớm đạt được mục tiêu về cơ cấu lại
doanh nghiệp.
Với hướng phân tích này, bên cạnh việc cụ thể hóa nhiệm vụ được giao tại Nghị
quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ, Ủy ban xây dựng Đề án với mục
tiêu tập trung xác định và đưa ra các giải pháp để khuyến khích, thu hút NĐTNN
tham gia mua cổ phần tại các doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu. Các
giải pháp này tập trung vào việc tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn và hoàn thiện cơ
sở pháp lý và các cơ chế ưu đãi cho NĐTNN tham gia mua cổ phần của doanh nghiệp
nhà nước; trên cơ sở đó, triển khai việc bán phần vốn nhà nước tại một số doanh
nghiệp cho NĐTNN.
Ngoài ra, mục tiêu Đề án không dừng ở việc thu hút NĐTNN với tư cách là nhà
đầu tư tài chính và cũng không phải là các NĐTNN nói chung. Đối tượng NĐTNN
Đề án tập trung tới là các nhà đầu tư chiến lược, với đầy đủ các năng lực về kinh
nghiệm, tài chính, khoa học công nghệ, uy tín, trực tiếp tham gia vào hoạt động điều
hành, quản trị, đổi mới, chuyển giao công nghệ, có khả năng mang lại hiệu quả hoạt
động cao hơn cho doanh nghiệp; phù hợp với mục tiêu cốt lõi là “cơ cấu lại doanh
nghiệp nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại,
năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, hình thành đội ngũ
quản lý chuyên nghiệp, có trình độ cao”.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Giai đoạn 2021 - 2025:
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- Xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật riêng cho hoạt động bán phần
vốn nhà nước cho nhà đầu tư nước ngoài là nhà đầu tư chiến lược:
+ Quy trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài mua phần vốn nhà nước
tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp nhà
nước.
+ Danh mục các ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh hạn chế tiếp cận;
Danh mục các ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh được phép tiếp cận, điều
kiện tiếp cận, tỷ lệ cho phép nắm giữ vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp trong
ngành, nghề, lĩnh vực với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
+ Các chính sách ưu đãi, điều kiện ràng buộc đối với nhà đầu tư chiến lược
nước ngoài mua phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.
- Trên cơ sở danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn được
cấp có thẩm quyền phê duyệt giai đoạn 2021-2025, Ủy ban xem xét, lựa chọn trên
cơ sở đề xuất của doanh nghiệp để triển khai bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược
nước ngoài đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
b) Giai đoạn 2026 - 2030:
- Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục các doanh nghiệp
cổ phần hóa, bán vốn cho các nhà đầu tư nước ngoài với vai trò là nhà đầu tư chiến
lược trong từng thời kỳ (danh mục doanh nghiệp, thời hạn bán vốn, tỷ lệ nắm giữ,
các điều kiện chính đối với nhà đầu tư nước ngoài là nhà đầu tư chiến lược).
- Thực hiện việc cổ phần hóa, bán vốn theo Danh mục được phê duyệt và các
quy định pháp luật.
IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi nghiên cứu
- Các quy định pháp luật hiện hành quản lý việc tham gia của NĐTNN.
- Thực trạng cổ phần hóa, bán vốn tại 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm
đại diện chủ sở hữu; một số doanh nghiệp có vốn góp của các tập đoàn, tổng công
ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu (PVPower, PVOil, CTCP Lọc hóa dầu Bình
Sơn, EVNGENCO 2, EVNGENCO 3); Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
(PTI).
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2. Đối tượng áp dụng
- Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước
tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của các doanh nghiệp nhà
nước do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.
- Các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp có vốn góp của các tập đoàn,
tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước thực hiện cổ phần
hóa hoặc chuyển nhượng cổ phần có nhu cầu tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược nước
ngoài, phù hợp với các quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
3. Giới hạn của Đề án
Dưới góc độ là một cơ quan thuộc Chính phủ chính thức đi vào hoạt động từ
cuối năm 2018 và được giao thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại
19 tập đoàn, tổng công ty, việc xây dựng Đề án gặp phải một số giới hạn:
- Đề án được thực hiện trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu các kinh nghiệm thực
tiễn từ 19 doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu và một số doanh nghiệp
có vốn góp của các doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu; ý kiến của một
số chuyên gia, nhà đầu tư.
- Do hạn chế về mặt thông tin, kinh phí nghiên cứu và tình hình dịch bệnh, Đề
án chưa có điều kiện nghiên cứu, học tập kinh nghiệm nước ngoài trong quá trình
xây dựng.
V. BỐ CỤC CỦA ĐỀ ÁN

Đề án được kết cấu chia thành 04 phần chính:
Phần I: Tổng quan chung
Phần II: Quan điểm, chủ trương, chính sách và quy định pháp luật hiện hành
trong việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại doanh nghiệp nhà nước.
Phần III: Thực trạng tham gia của nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các
doanh nghiệp do Ủy ban quản lý.
Phần IV: Giải pháp, kiến nghị để khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài tham
gia mua cổ phần.
Phần V: Tổ chức thực hiện.
Các Phụ lục kèm theo.
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PHẦN II
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH TRONG VIỆC NHÀ ĐẦU TƯ
NƯỚC NGOÀI MUA CỔ PHẦN TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
I. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP

- Khoản 2, 26, 32 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về cá nhân nước
ngoài, NĐTNN, tổ chức nước ngoài. Trong đó nội dung giải thích từ ngữ về NĐTNN
đã dẫn chiếu tới quy định tại Luật Đầu tư.
- Điều 123 và Điều 125 quy định các hình thức chào bán cổ phần (Chào bán cổ
phần cho cổ đông hiện hữu; Chào bán cổ phần riêng lẻ; Chào bán cổ phần ra công
chúng), trong đó:
+ Khoản 3 Điều 123 quy định: Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ
phần của công ty đại chúng và tổ chức khác thực hiện theo quy định của pháp luật
về chứng khoán.
+ Khoản 3 Điều 125 quy định về việc NĐTNN mua cổ phần chào bán riêng lẻ
tại công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng: “NĐTNN mua cổ phần chào
bán theo quy định tại Điều này phải làm thủ tục về mua cổ phần theo quy định của
Luật Đầu tư”.
II. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

1. Luật Đầu tư năm 2020
- Khoản 19, 22 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 định nghĩa về khái niệm NĐTNN, tổ
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
- Điều 24 Luật Đầu tư 2020 quy định điều kiện NĐTNN phải đáp ứng khi góp
vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế, bao gồm: Điều kiện tiếp
cận thị trường; Bảo đảm quốc phòng, an ninh; Các quy định về đất đai.
- Điều 9 Luật Đầu tư năm 2020 quy định điều kiện tiếp cận thị trường đối với
NĐTNN quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với
NĐTNN bao gồm:
+ Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
+ Hình thức đầu tư;
+ Phạm vi hoạt động đầu tư;
+ Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
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+ Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh,
nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước
quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
- Khoản 5 Điều 4 Luật Đầu tư 2020 quy định về việc áp dụng pháp luật đối với
hợp đồng trong đó có ít nhất một bên tham gia là NĐTNN: “Đối với hợp đồng trong
đó có ít nhất một bên tham gia là NĐTNN hoặc tổ chức kinh tế quy định tại khoản
1 Điều 23 của Luật Đầu tư, các bên có thể thỏa thuận trong hợp đồng việc áp dụng
pháp luật nước ngoài hoặc tập quán đầu tư quốc tế nếu thỏa thuận đó không trái với
quy định của pháp luật Việt Nam”.
- Khoản 2, 3, 4 Điều 14 Luật Đầu tư 2020 quy định việc giải quyết tranh chấp
trong hoạt động đầu tư kinh doanh có yếu tố NĐTNN.
- Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư 2020 quy định về thủ tục đầu tư theo hình thức
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với NĐTNN.
2. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Phụ lục Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định:
- 25 ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với NĐTNN.
- 59 ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với NĐTNN.
(Chi tiết tại Phụ lục 1, 2)
Thực hiện Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang
chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, tập hợp điều kiện tiếp cận
thị trường đối với NĐTNN trong các ngành, nghề quy định nói trên để đăng tải trên
Cổng thông tin quốc gia về đầu tư.
Theo đánh giá chung, các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban đều là các doanh
nghiệp có quy mô lớn, hoạt động trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Đối với ngành
nghề kinh doanh chính của các doanh nghiệp, nhìn chung đều thuộc danh mục các
ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài như:
Thăm dò, khai thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, dầu và khí; Thủy
điện; Vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường
bộ, đường sông, đường biển; Xây dựng, vận hành và quản lý cảng sông, cảng biển
và sân bay; Sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc,
thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá; Dịch vụ bưu chính, viễn thông;… Tuy nhiên
đối với một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đang được giao
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quản lý quỹ đất lớn, nhiều nơi nằm trong vùng có liên quan đến an ninh, quốc phòng
thì NĐTNN chưa được tiếp cận.
III. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG KHOÁN

Luật Chứng khoán năm 2019; Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày
31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng
khoán có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
đối với công ty đại chúng; doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện niêm yết, đăng ký
giao dịch trên thị trường chứng khoán; việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào công
cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu, chứng chỉ lưu ký, chứng quyền,…
IV. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC
ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP

1. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh
tại doanh nghiệp năm 2014 (Luật số 69)
a) Khoản 1, 2 Điều 31 Luật số 69 quy định về nguyên tắc và phương thức
chuyển nhượng vốn đầu tư.
b) Khoản 4 Điều 36 Luật số 69 quy định việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài
tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khi thực hiện cơ cấu
lại là một trong số các nội dung thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
2. Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, Nghị định số
140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà
nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà
nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
Điều 6 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và 140/2020/NĐ-CP
ngày 30/11/2020 của Chính phủ trong việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn
điều lệ thành công ty cổ phần quy định:
- Quyền mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.
- Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược (điều kiện, quy trình lựa chọn,...).
(Chi tiết tại Phụ lục 3)
3. Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, Nghị định số 32/2018/NĐCP ngày 08/3/2018, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính
phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản
tại doanh nghiệp
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Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 2
Nghị định số 140/2020/NĐ-CP) quy định về phương thức thực hiện chuyển nhượng
vốn đầu tư ra ngoài của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối
với trường hợp chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký
giao dịch trên thị trường chứng khoán và trường hợp chuyển nhượng vốn tại công ty
cổ phần chưa niêm yết (phương thức, trình tự, hồ sơ,...).
V. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Thông tư số 34/2014/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương công bố
lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp
đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy
định danh mục các hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối.
(Chi tiết tại Phụ lục 4)
VI. QUY ĐỊNH TẠI CÁC ĐIỀU ƯỚC/CAM KẾT QUỐC TẾ

Ngoài các quy định pháp luật liên quan, hoạt động đầu tư, kinh doanh của các
NĐTNN tại Việt Nam phải phù hợp với các điều kiện, tiêu chí các cam kết quốc tế
mà Việt Nam là thành viên, như các cam kết WTO, các hiệp định thương mại tự do
khu vực, song phương và đa phương, như:
- Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA):
http://evfta.moit.gov.vn/
- Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP):
http://cptpp.moit.gov.vn/
- Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA):
https://trungtamwto.vn/fta/187-viet-nam---nhat-ban/1
- Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA):
https://trungtamwto.vn/fta/189-viet-nam---han-quoc/1
- Quy định của WTO: https://trungtamwto.vn/chuyen-de/192-van-kien-co-bancua-wto
Các hiệp định nêu trên là một vài trong số các điều ước, cam kết quốc tế mà
Việt Nam là thành viên. Các điều ước, cam kết theo hình thức Hiệp định thương mại
tự do, Hiệp định đối tác này chủ yếu tác động trực tiếp lên hoạt động thương mại,
trao đổi và buôn bán hàng hóa, sản phẩm, nguyên vật liệu,… giữa Việt Nam với các
bên liên quan. Do đó, Đề án không tập trung sâu vào nghiên cứu từng nội dung của
các điều ước, cam kết này mà chỉ hạn chế ở mức độ đề cập tới.
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PHẦN III
THỰC TRẠNG THAM GIA CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MUA CỔ PHẦN
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DO ỦY BAN LÀM ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

I. THỰC TRẠNG NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THAM GIA MUA CỔ PHẦN
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Trong số 07 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban thực hiện quyền đại diện chủ sở
hữu đã chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần: 02 doanh nghiệp là VNA
và Petrolimex có sự tham gia của cổ đông chiến lược nước ngoài; 02 doanh nghiệp
là Vinafor và Vinafood2 có sự tham gia của cổ đông chiến lược trong nước (CTCP
Tập đoàn T&T); 3 doanh nghiệp là VIMC, ACV và VRG không có sự tham gia của
cổ đông chiến lược.
Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp có vốn của các tập đoàn, tổng công ty cũng
đã thực hiện việc bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài; trong đó, có trường hợp thành
công, có trường hợp chưa thành công. Cụ thể một số thông tin như sau:
1. Một số trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần thành công
TT

1

2

3

Doanh nghiệp

Kết quả thoái vốn

SCIC

- Thoái vốn tại Vinamilk:
+ Năm 2016: (1) F&N BEV Manufacturing. Pte.Ltd và (2)
F&N Dairy Investment Pte.Ltd (9%);
+ Năm 2017: Platinum Victory Pte.Ltd (3,33%).
- Thoái vốn tại CTCP Nhựa Bình Minh (29.49%) năm 2018
cho: The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd.

Vinachem

- Thoái vốn tại Công ty TNHH 2TV Phân bón Việt Nhật
(18,92%) cho đối tác liên doanh nước ngoài là Central Glass
Co.Ltd.
- Thoái vốn tại CTCP Pin Hà Nội (19,01%) cho GP Batteries
International Limited.

Petrolimex

Cổ phần hóa, phát hành 103.528.476 CP (tương đương 8%
Vốn điều lệ) cho đối tác Chiến lược nước ngoài là Tập đoàn
JXTG Nippon Oil & Energy của Nhật Bản (nay là ENEOS
Corporation).
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PVN

- Cổ phần hóa Tổng công ty Dầu Việt Nam: bán cho NĐTNN
là 68.476.018 cổ phần (đạt 33% so với khối lượng cổ phần
chào bán; chiếm khoảng 6,8% vốn điều lệ).
- Cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam: bán
cho NĐTNN là 284.442.277 cổ phần (đạt 60% so với khối
lượng chào bán; chiếm khoảng 12% vốn điều lệ).
- Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn:
bán cho NĐTNN 147.000.000 cổ phần (đạt 60% so với khối
lượng chào bán; chiếm khoảng 4,7 % vốn điều lệ).
- Thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn
(863,39 tỷ đồng – tương đương 29% vốn điều lệ) cho một đối
tác nước ngoài (là thành viên góp vốn tại doanh nghiệp) là
Công ty SCG Chemicals (Thái Lan).

5

VNA

Cổ phần hóa, bán 107.668.938 cổ phần (8,771% vốn điều lệ)
tương đương 2.261 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược Nhật Bản
là ANA Holdings Inc.

6

Vinacafe

Vinacafe đã thoái vốn tại CTCP Vinacafe Biên Hòa cho Quỹ
đầu tư Giao Ling Fund (Hồng Kông) 23,13% năm 2013.

4

Nguồn: Số liệu theo báo cáo của doanh nghiệp
2. Một số trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần không thành công
TT

Doanh nghiệp

1

VNR

2

EVN

Kết quả thoái vốn
Giai đoạn 2012 - 2015, việc triển khai cổ phần hóa Công ty
TNHH MTV Xe lửa Gia Lâm và Công ty TNHH MTV Xe lửa
Dĩ An của VNR đã không đạt được thỏa thuận với Tập đoàn
Jin Xin (Trung Quốc) do vướng mắc về ngành nghề, tỷ lệ sở
hữu và vấn đề nhà đất.
Trong giai đoạn tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại
EVNGENCO3 năm 2018, EVNGENCO3 đã chủ động thực
hiện nhiều giải pháp để tìm kiếm, thu thút NĐTCLNN, và nhận
được 5 NĐTNN quan tâm, trong đó 4 NĐTNN đáp ứng tiêu
chí. Tuy nhiên do những khó khăn, vướng mắc trong quá trình
triển khai (chưa có hướng dẫn về Quy chế đấu giá NĐT chiến
lược, thời gian diễn ra gấp nên NĐT chiến lược không có đủ
thời gian để nghiên cứu và đánh giá toàn diện về doanh nghiệp,
do đó các NĐT chiến lược chưa đưa ra quyết định đầu tư) nên
việc tìm kiếm NĐT chiến lược đã không thành công.

Nguồn: Số liệu theo báo cáo của doanh nghiệp
(Chi tiết tại Phụ lục 5)
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II. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP SAU KHI CÓ SỰ THAM
GIA CỦA CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI

1. Tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban
(1) Petrolimex: Petrolimex đã trở thành doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn
thuộc top VN30; cơ cấu cổ đông hiện tại có hơn 100 quỹ, tổ chức nước ngoài; vốn
hóa thuộc nhóm các công ty lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam.
(2) VNA: Việc lựa chọn được nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là ANA giúp
VNA nâng cao vị thế, uy tín, hình ảnh, giá trị thương hiệu của VNA cũng như mở
rộng các cơ hội tốt hơn khi tiếp cận nguồn vốn từ thị trường vốn, thị trường chứng
khoán. Việc ANA trở thành cổ đông chiến lược đã góp phần cải thiện tình hình tài
chính của VNA, nhưng những lợi ích hai bên nhận được từ hợp tác chiến lược đóng
vai trò quan trọng và lâu dài hơn:
- Cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh
trên thị trường quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác hỗ trợ và chuyển giao kinh
nghiệm quản trị theo tiêu chuẩn của một hãng hàng không hàng đầu thế giới.
- Tăng cường hợp tác trên đường bay giữa Việt Nam - Nhật Bản và mạng bay
nội địa của hai nước cũng như các đường bay khác mà hai bên có thế mạnh. Việc
kết nối mạng bay giúp VNA mở rộng mạng đường bay hiện có đặc biệt là trên mạng
bay xuyên Thái bình dương tới Bắc Mỹ.
- VNA nhận được sự trợ giúp của ANA thông qua các hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật
để nâng cao năng lực quản trị, giúp điều hành hiệu quả một hãng hàng không quy
mô lớn, duy trì và cải thiện chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa đường bay, hỗ trợ sử dụng
nguồn lực và hỗ trợ đào tạo chuyên ngành (phi công, kỹ sư, kỹ thuật, quản trị các
cấp…).
- Theo đánh giá của Brand Finance, giá trị thương hiệu của VNA vào năm 2018
đã tăng gấp đôi so với năm 2016 (thời điểm VNA hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư
chiến lược) đạt 416 triệu USD và nằm trong top 16 doanh nghiệp có giá trị thương
hiệu lớn nhất Việt Nam năm 2020.
- ANA có 01 đại diện trong Hội đồng quản trị VNA, qua đó đảm bảo thực thi
các quyền và lợi ích của ANA với vai trò là cổ đông và là thành viên trong ban lãnh
đạo VNA.
2. Doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa đạt hiệu quả cao
Bên cạnh các doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu, Ủy ban đã
nghiên cứu trường hợp của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (doanh nghiệp
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nhà nước đã cổ phần hóa). Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (PTI) sau hơn
5 năm từ khi có sự tham gia của cổ đông chiến lược Dongbu (DB Insurance), PTI đã
có sự phát triển vượt bậc:
- Doanh thu bảo hiểm liên tục tăng trưởng với tốc độ cao trong giai đoạn 20152020. Doanh thu bảo hiểm năm năm 2020 đạt 6.500 tỷ đồng, gấp 4 lần so với doanh
thu năm 2014. Năm 2018, PTI vươn lên vị trí số 03 thị phần bảo hiểm và hiện vẫn
tiếp tục giữ vững vị trí này song ngày càng rút ngắn khoảng cách với 2 công ty là
Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Tổng công ty Bảo hiểm PVI.
- Đứng thứ 1 thị trường về bảo hiểm xe cơ giới và số 1 về bảo hiểm trực tuyến
tại Việt Nam, đảm bảo trả cổ tức hàng năm từ 10%-12%, mức cao so với các doanh
nghiệp bảo hiểm trên thị trường.
- Năng lực tài chính của PTI được nâng lên đáng kể sau khi tăng vốn điều lệ,
từ đó giúp PTI nâng tỷ lệ giữ lại với các nghiệp vụ tốt, tăng cường mở rộng các hoạt
động đầu tư trong và ngoài nước, phát triển mạng lưới các đơn vị thành viên.
- PTI đã được AM Best xếp hạng B++, mức xếp hạng cao trong thị trường bảo
hiểm Việt Nam.
- Các quy chế, quy trình vận hành trong công ty cũng được thay đổi nhằm
hướng đến các chuẩn mực quốc tế.
- Áp dụng phương pháp quản trị của Hàn Quốc phù hợp với văn hóa PTI trên
nền tảng hiểu biết và tin tưởng giữa cổ đông DB Insurance và cán bộ, nhân viên PTI,
tạo ra cộng hưởng sức mạnh to lớn. Môi trường làm việc thay đổi theo hướng chuyên
nghiệp hơn khi PTI có thêm các bạn đồng nghiệp Hàn Quốc làm việc cùng. Các cán
bộ nhân viên PTI có cơ hội được học hỏi về chuyên môn nghiệp vụ từ các bạn đồng
nghiệp đến từ DB Insurance qua quá trình làm việc hoặc tham dự các khóa đào tạo.
- Tăng doanh thu khối khách hàng Hàn Quốc (tốc độ tăng trưởng bình quân
2018 - 2020 là 37%/ năm)
- Mở rộng thị trường sang nước ngoài: Thực hiện chuyển giao công nghệ quản
trị của DB Insurance cho công ty con của PTI tại Lào là Lanexang.
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG VIỆC THU HÚT
NĐTCLNN MUA CỔ PHẦN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

1. Tồn tại, hạn chế
Bên cạnh các kết quả đạt được, việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là
các nhà đầu tư chiến lược tham gia mua phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp
thuộc Ủy ban vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như:
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- Các trường hợp thoái vốn chưa thực sự nhận được nhiều sự quan tâm của các
nhà đầu tư.
- Một số trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhưng quá trình mua,
bán vốn lại không thành công.
- Một số doanh nghiệp có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài nhưng với
tỷ lệ sở hữu thấp, với vai trò là nhà đầu tư tài chính (không phải là nhà đầu tư chiến
lược), không đủ điều kiện chi phối, không tham gia hoặc ít có ảnh hưởng trong công
tác điều hành, hạn chế trong việc cải thiện, chuyển giao công nghệ tiên tiến, không
mang lại hiệu quả như kỳ vọng.
- Hiện nay, pháp luật về lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, bao gồm cả nhà đầu
tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, tham gia mua cổ phần doanh nghiệp cổ
phần hóa được quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của
Chính phủ. Pháp luật chưa có quy định tách bạch đối với trường hợp lựa chọn nhà
đầu tư chiến lược nước ngoài tham gia mua cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa,
thoái vốn. Ngoài ra, pháp luật về lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mới chỉ tập trung
vào việc quy định nghĩa vụ, trách nhiệm mà nhà đầu tư phải thực hiện, chưa quy
định về những quyền lợi, lợi ích và cơ chế hoạt động cho nhà đầu tư.
2. Nguyên nhân
(1) Quy định pháp luật về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước
Theo quy định pháp luật hiện hành, NĐT có thể tham gia mua cổ phần của
DNNN theo 2 hình thức: (i) Cổ phần hóa doanh nghiệp hoặc (ii) Chuyển nhượng
phần vốn nhà nước đầu tư tại CTCP. Vướng mắc trong việc thu hút NĐTCLNN
tham gia mua cổ phần dưới mỗi hình thức cụ thể như sau:
Cổ phần hóa doanh nghiệp (bán cổ phần lần đầu):
Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hiện nay được thực hiện theo các quy
định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.
a) Về trình tự lựa chọn và giá bán cổ phần cho các NĐTCL:
Trình tự chọn nhà đầu tư chiến lược và việc xác định giá khởi điểm bán cổ phần
lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược (bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư
nước ngoài) theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và
khoản 3 Điều 1 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP còn vướng mắc như sau:
- Trình tự lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày
đăng thông báo, doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện rà soát hồ sơ đăng ký, làm nhà
đầu tư chiến lược và tổng hợp danh sách các nhà đầu tư chiến lược đủ điều kiện tham
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gia mua cổ phần trình Ban Chỉ đạo báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành
Quyết định phê duyệt. Việc lựa chọn và tổ chức đăng ký mua cổ phần của các nhà
đầu tư chiến lược đủ điều kiện tham gia mua cổ phần được thực hiện trước thời điểm
công bố thông tin bán cổ phần lần đầu ra công chúng.
- Giá bán cho các nhà đầu tư chiến lược phụ thuộc vào giá IPO: Giá bán cho
các nhà đầu tư chiến lược phụ thuộc vào phương thức bán cho các nhà đầu tư chiến
lược (thỏa thuận hay đấu giá) và phụ thuộc vào giá đấu thành công bình quân theo
kết quả của cuộc đấu giá công khai ra công chúng.
Theo các quy định trên, tại thời điểm các nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký làm nhà
đầu tư chiến lược, mức giá tối thiểu mà nhà đầu tư chiến lược phải trả khi mua cổ
phần tại doanh nghiệp chưa được xác định2. Việc này gây khó khăn cho nhà đầu tư
chiến lược trong việc đưa ra quyết định tham gia mua cổ phần.
b) Thời gian lựa chọn NĐTCL:
Thời gian lựa chọn NĐT chiến lược được quy định tại Bước 4 Phụ lục I Nghị
định số 126/2017/NĐ-CP: “Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày đăng thông báo,
doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện rà soát hồ sơ đăng ký, làm nhà đầu tư chiến
lược và tổng hợp danh sách các nhà đầu tư chiến lược đủ điều kiện tham gia mua
cổ phần trình Ban Chỉ đạo báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành Quyết
định phê duyệt…
Việc lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược đủ điều kiện tham gia mua cổ phần
phải được thực hiện trước khi tổ chức bán đấu giá cổ phần công khai ra công
chúng”.
Quy định này gây ra khó khăn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, cụ thể:
- Quá trình 20 ngày là quá ít để đảm bảo thực hiện đầy đủ các công việc: (1)
Nhà đầu tư chiến lược biết đến thông tin, rà soát, phân tích, đánh giá, đưa ra quyết
định và nộp Hồ sơ đăng ký; (2) Doanh nghiệp đánh giá Hồ sơ, tổng hợp danh sách
NĐT đủ điều kiện, báo cáo cơ quan chủ sở hữu; (3) Cơ quan chủ sở hữu ra quyết
định phê duyệt.
- Quy định: “Việc lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược đủ điều kiện tham gia
mua cổ phần phải được thực hiện trước khi tổ chức bán đấu giá cổ phần công khai

EVNGENCO3 chưa thể thông báo cho nhà đầu tư chiến lược biết về mức giá tối thiểu mà nhà
đầu tư chiến lược phải trả khi mua cổ phần tại doanh nghiệp (do tại thời điểm này cuộc đấu giá
IPO chưa diễn ra nên chưa có giá đấu thành công bình quân).
2
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ra công chúng” sẽ khiến quá trình IPO bị chậm lại để đợi kết quả của việc lựa chọn
và tổ chức đăng ký mua cổ phần của nhà đầu tư chiến lược.
c) Thời gian hoàn thành bán cổ phần:
Thời gian hoàn thành việc bán cổ phần quy định tại Điều 38 Nghị định số
126/2017/NĐ-CP: “Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày quyết định phê duyệt
phương án cổ phần hóa, doanh nghiệp phải hoàn thành việc bán cổ phần (kể cả bán
cổ phần theo phương thức bảo lãnh phát hành và bán thỏa thuận trực tiếp)”.
Quy định này gây ra khó khăn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, cụ thể:
Giao dịch chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là một trong những giao
dịch có quy mô chào bán lớn, gắn với các điều kiện ràng buộc về trách nhiệm khác.
Với các giao dịch lớn như vậy, nhà đầu tư cần nhiều thời gian nghiên cứu đánh giá
đầu tư trước khi quyết định tham gia đầu tư. Nhà đầu tư chiến lược khó có thể đưa
ra quyết định đầu tư một khoản đầu tư giá trị lớn trong vòng 04 tháng.
Bên cạnh đó, do thời hạn Chứng thư thẩm định giá chỉ có 6 tháng nên thời hạn
bán cho nhà đầu tư khi thực hiện thoái vốn phải hoàn thành trong thời hạn này. Đối
với các nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thẩm định chuyên sâu (Due Diligence)
mất 1-2 năm dẫn đến quá trình thực hiện khó đảm bảo theo thực tế.
Thực tế trong quá trình triển khai vừa qua, đã có nhiều nhà đầu tư mặc dù rất
quan tâm nhưng đã rút lui khỏi quá trình chào bán vì lý do thiếu thời gian tiến hành
soát xét doanh nghiệp, không đủ thời gian để thực hiện các thủ tục nội bộ để xem
xét, trình phê duyệt, ra quyết định đầu tư.
d) Phương thức dựng sổ khi bán cổ phần lần đầu:
Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP đã cho phép áp dụng phương
thức dựng sổ khi bán cổ phần lần đầu. Thông tư số 21/2019/TT-BTC đã quy định
chi tiết về phương thức này. Đây là phương thức đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều
quốc gia, giúp cho mức giá phát hành công khai lần đầu (IPO) trở nên khách quan
và chính xác hơn. Tuy nhiên, quy định hiện tại về phương thức dựng sổ ở Việt Nam
còn nhiều điểm bất cập như thiếu quy định chi tiết về mức giá khởi điểm, giá mở sổ,
biên độ giá và giá phân phối; thời gian mở sổ lệnh ngắn; quy định về huỷ kết quả
dựng sổ chưa cụ thể3.
Chuyển nhượng phần vốn nhà nước đầu tư tại CTCP:

3

https://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/doanh-nghiep-thoi-ky-hau-thoai-von-nha-nuocnghien-cuu-tinh-huong-tai-sabeco-va-vinamilk-330693.html
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- Hiện nay quy định pháp luật chưa có quy định riêng đối với trường hợp lựa
chọn nhà đầu tư chiến lược nói chung và NĐTCLNN nói riêng mua phần vốn nhà
nước đầu tư tại các doanh nghiệp, mà chỉ có quy định chung về công tác chuyển
nhượng vốn theo quy định tại Nghị định số: 91/2015/NĐ-CP, 32/2018/NĐ-CP và
140/2020/NĐ-CP.
- Về phương thức thoái vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, pháp luật hiện
hành quy định theo trình tự ba bước: (i) Đấu giá công khai; (ii) Đấu giá không thành
công thì chào bán cạnh tranh; (iii) Chào bán cạnh tranh không thành công thì thực
hiện theo phương thức thỏa thuận. Tuy nhiên, theo quy trình quốc tế nhà đầu tư mua
cổ phần cần phải có bước rà soát đặc biệt. Với phương thức thoái vốn này, NĐTNN
có thể phải bỏ một khoản tiền lớn nhưng chưa chắc có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu doanh
nghiệp một cách kỹ lưỡng, mà trông đợi toàn bộ vào thông tin được công bố công
khai; với các thông tin được công bố công khai, nhiều nội dung sẽ không bảo đảm
đủ tính thuyết phục với nhiều nhà đầu tư, tạo tâm lý e dè trong quá trình quyết định
tham gia mua phần vốn của các nhà đầu tư.
Tại các doanh nghiệp có giá trị đầu tư lớn (như EVNGENCO3), các nhà đầu tư
chiến lược mong muốn thực hiện theo phương thức đàm phán trực tiếp các điều kiện
ràng buộc về quyền lợi, thay vì tham gia đấu giá rộng rãi trên sàn giao dịch.
(2) Quy định về ngành nghề, tỷ lệ sở hữu của NĐTNN
Ngành nghề kinh doanh:
Vấn đề quan tâm đầu tiên khi các nhà đầu tư nước ngoài quyết định việc mua
phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp là sự hấp dẫn của ngành nghề kinh doanh,
lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và sự phù hợp của các yếu tố này với chiến
lược phát triển của nhà đầu tư nước ngoài.
Với các ngành nghề kinh doanh gạo, muối, biên độ lợi nhuận thấp, doanh
nghiệp quy mô nhỏ; hoặc ngành nghề kinh doanh là nhiệt điện than (EVNGENCO3)
là ngành công nghệ cũ, ô nhiễm môi trường không được nhiều nhà đầu tư nước ngoài
ưu tiên lựa chọn.
Đối tượng quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu là các dự án đầu
tư, các nguồn tài nguyên doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng; vị trí, vai trò,
tính độc quyền trong ngành, nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động của các doanh
nghiệp.
Các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu là các tập đoàn,
tổng công ty lớn, ngoài ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh chính thì còn trực tiếp hoạt
động hoặc có công ty con hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác theo quy
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định của pháp luật. Trong đó, một số doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực,
ngành nghề hạn chế tiếp cận, tiếp cận có điều kiện, như:
- Vinafood1: Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công
thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên
quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại
Việt Nam, trong đó quy định việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam chỉ thực hiện quyền phân phối đối với hàng hóa không thuộc danh mục hàng
hóa quy định tại Phụ lục số 3 của Thông tư này, trong đó lúa gạo là mặt hàng được
liệt kê tại Mục 1, Phụ lục số 3 của Thông tư. Vì vậy, các NĐTNN không thuộc đối
tượng được mua cổ phần của các doanh nghiệp mà Vinafood1 bán vốn trong thời
gian qua. Như vậy, trong trường hợp Vinafood1 thực hiện cổ phần hóa thì các
NĐTNN không được phép mua cổ phần do lúa gạo là mặt hàng mà NĐTNN tại Việt
Nam không được thực hiện quyền phân phối.
- Vinafor: Do doanh nghiệp có hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng nên Đại hội cổ đông lần đầu năm 2016 đã thông qua điều
lệ trong đó quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0% và Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước cũng đã xác nhận tỷ lệ này. Do đó, doanh nghiệp không thực hiện bán
phần vốn nhà nước cho nhà đầu tư nước ngoài.
- Vinachem: Các quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện còn
một số nội dung chưa đầy đủ, dẫn đến cách hiểu không thống nhất trong quá trình
thực hiện và vướng mắc trong việc xác định việc nhà đầu tư nước ngoài được phép
mua khi doanh nghiệp chuyển nhượng vốn:
+ Mã ngành kinh doanh chính của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
(sản xuất phân bón và hợp chất Ni tơ, mã 2012) thuộc nhóm A: những ngành, phân
ngành không cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với NĐTNN, theo Hiệp định
đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA).
+ CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam đăng ký kinh doanh ngành nghề Sản xuất
hóa chất cơ bản (mã 2011) có các sản phẩm tiêu biểu là Xút (NaOH), Axit Sunfuric
(H2SO4), Axit Clohydric (HCl), Axit Photphoric (H3PO4)… Tham chiếu theo danh
mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật số
03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu
tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13: sản xuất hóa chất
thuộc nhóm ngành sản xuất có điều kiện và không nêu rõ tỷ lệ sở hữu của NĐTNN
đối với nhóm ngành này. Tham chiếu theo các Hiệp định quốc tế và Điều ước quốc
tế mà Việt Nam là thành viên (Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA), các dịch
vụ liên quan đến sản xuất soda ăn mòn NaOH (lỏng) mã ngành CPC 88460 và các
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dịch vụ phân phối Axit Sunfuric (H2SO4) sử dụng trong sản xuất các sản phẩm khác
mã ngành CPC 88460 là các ngành, phân ngành không cấp giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư đối với NĐTNN.
Tỷ lệ sở hữu:
Một số doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực được chuyển
nhượng phần vốn cho nhà đầu tư nước ngoài và cũng được nhà đầu tư nước ngoài
quan tâm, nhưng lại gặp vướng mắc tại quy định hạn chế về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu
tư nước ngoài tại các doanh nghiệp này.
Trong khi, mục tiêu của các nhà đầu tư chiến lược thường mong muốn mua cổ
phần với tỷ lệ sở hữu lớn hoặc chi phối tại doanh nghiệp để có đủ vai trò trong việc
quyết định các vấn đề lớn, cụ thể trong công tác quản trị, hoạt động sản xuất và kinh
doanh của doanh nghiệp.
Như vậy, với các trường hợp cổ phần hóa hoặc thoái vốn tại các doanh nghiệp
nhưng quy định pháp luật vẫn yêu cầu tỷ lệ sở hữu nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà
nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, nhà đầu tư nước ngoài không đủ tỷ lệ chi phối,
lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp, dẫn đến không mặn mà khi tham gia mua cổ phần.
Cụ thể:
- Petrolimex: Hiện nay Chính phủ cho phép tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước
ngoài tại Petrolimex tối đa là 20% vốn điều lệ, trong khi đó tỷ lệ nắm giữ cổ phần
hiện tại của nhà đầu tư nước ngoài đã vào khoảng 16,4%. Như vậy, tỷ lệ sở hữu mà
nhà đầu tư nước ngoài được phép mua chỉ còn lại 3,6%. Tỷ lệ này được đánh giá là
thấp so với nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.
- VNR: Nhà đầu tư nước ngoài là Tập đoàn JinXin (Trung Quốc) muốn mua
51% cổ phần của VNR tại Công ty TNHH MTV Xe Lửa Gia Lâm và Công ty TNHH
MTV Xe lửa Dĩ An khi cổ phần hóa giai đoạn 2012-2015. Tuy nhiên do không đạt
được thỏa thuận về tỷ lệ sở hữu nêu trên theo yêu cầu nên nhà đầu tư đã không tiếp
tục tham gia.
- VNPT: Theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền, sau khi cổ phần hóa, tỷ lệ vốn
Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, IPO ra công chúng tối thiểu
20% vốn điều lệ, ước tính bán cho công đoàn, người lao động từ 1% đến 5% thì tỷ
lệ Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài nắm giữ tại Tập đoàn VNPT chỉ từ 20% đến
dưới 30% (trong trường hợp bán được hết cổ phần). Với tỷ lệ này, nhà đầu tư chiến
lược nước ngoài sẽ có rất ít người đại diện được tham gia quản trị, điều hành VNPT,
không đạt đủ tỷ lệ để phủ quyết vấn đề quan trọng trong khi số giá trị vốn góp phải
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bỏ ra rất lớn (có thể lên đến hàng tỷ USD). Điều này dẫn tới nhà đầu tư nước ngoài
sẽ cân nhắc rất thận trọng khi mua phần vốn của VNPT.
- SCIC: Để triển khai thoái vốn tại công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (BMI),
liên quan đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, SCIC đã báo cáo các cơ quan
chức năng và BMI đã gửi công văn và nộp hồ sơ đề nghị Ủy ban Chứng khoán nhà
nước (UBCKNN) thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại BMI lên 100%.
Tuy nhiên đến nay, UBCKNN vẫn chưa có hướng dẫn, dẫn tới SCIC và đơn vị tư
vấn không đủ căn cứ để hoàn thiện tiêu chí, điều kiện được phép tham gia mua cổ
phần của nhà đầu tư tại Phương án bán vốn, Quy chế đấu giá để báo cáo cấp có thẩm
quyền xem xét, phê duyệt.
(3) Việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế
Một trong số các thành phần hồ sơ mà NĐTNN căn cứ để xem xét, đánh giá
trước khi đưa ra quyết định đầu tư mua cổ phần của doanh nghiệp là báo cáo tài
chính của doanh nghiệp. Hiện nay, hầu hết doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các
doanh nghiệp thuộc Ủy ban nói riêng hiện vẫn đang thực hiện hạch toán theo quy
định về Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Vietnam Accounting Standards - VAS) và
chưa thực hiện hạch toán theo Chuẩn mực kế toán quốc tế (International Financial
Reporting Standards - IFRS). Việc này dẫn tới khó khăn cho NĐTNN trong việc
phân tích chuyên sâu về tài chính của doanh nghiệp, trong khi NĐTNN yêu cầu các
số liệu phải thực sự minh bạch.
Hiện nay, do còn nhiều hạn chế và khác biệt với thông lệ quốc tế nên Chuẩn
mực Kế toán Việt Nam (VAS) chưa được thừa nhận rộng rãi, đặc biệt chưa đáp ứng
được yêu cầu của các định chế quốc tế và NĐTNN. Mặt khác, trong bối cảnh hội
nhập quốc tế, các quốc gia trên thế giới đang chuyển dần từ việc áp dụng Chuẩn mực
quốc gia sang Chuẩn mực quốc tế để đảm bảo các doanh nghiệp có một tiếng nói
chung phục vụ các nhà đầu tư trên phạm vi toàn cầu. Kết quả khảo sát của Cục Quản
lý Giám sát Kế toán, Kiểm toán (Bộ Tài chính) cho thấy, nhiều doanh nghiệp niêm
yết lớn chịu áp lực từ nhà đầu tư nước ngoài hoặc các định chế tài chính quốc tế. Do
Việt Nam hiện chưa cho phép áp dụng Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IFRS) nên các
đối tượng này đang phải thực hiện chuyển đổi báo cáo tài chính lập theo VAS sang
IFRS để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư, chủ nợ nước ngoài4.
Ngày 16/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐBTC Phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam.
4

https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/nhu-cau-va-kha-nang-ap-dung-chuan-mucbao-cao-tai-chinh-quoc-te-cua-doanh-nghiep-viet-nam-326718.html
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Tuy nhiên theo phân tích, đánh giá của KPMG, để có thể đưa IFRS vào áp dụng
được một cách thực sự ở Việt Nam, đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn để có thể biên
soạn đầy đủ bộ IFRS và các tài liệu hướng dẫn áp dụng IFRS bằng tiếng Việt của
phía cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm ban hành chuẩn mực và các quy
định về báo cáo tài chính, cũng như từ phía các đơn vị là đối tượng áp dụng IFRS ở
các giai đoạn tự nguyện và bắt buộc5.
(4) Những vướng mắc về kỹ thuật khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn
(i) Về đặt cọc: Nhà đầu tư phải thu xếp một lượng tiền lớn để đặt cọc cho việc
đăng ký tham gia mua cổ phần trong khi chưa xác định được khả năng mua thành
công. Điều này tạo tâm lý e ngại cho nhà đầu tư khi quyết định tham gia vào đợt
chào bán.
(ii) Đồng tiền thanh toán: Là đồng Việt Nam, với các giao dịch mua cổ phần có
giá trị lớn hàng nghìn tỷ đồng thì trong thời hạn ngắn để thanh toán tiền mua cổ phần
(thường từ 7-10 ngày kể từ ngày trúng giá) sẽ ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ trong
nước khi khoản ngoại tệ rất lớn chuyển vào Việt Nam và cần được chuyển đổi ra
đồng Việt Nam. Từ đó, có thể tạo ra sức ép về tỷ giá đối với nhà đầu tư trúng giá khi
lượng cầu về đồng Việt Nam quá lớn trong thời gian ngắn, vượt quá hạn mức cung
cấp của các ngân hàng thương mại, cũng như tạo ra rủi ro mất tiền đặt cọc khi nhà
đầu tư không thu xếp đủ lượng tiền Việt Nam đồng đúng thời hạn thanh toán theo
hợp đồng.
(iii) Về mã giao dịch: Đối với nhà đầu tư chưa có tài khoản vốn đầu tư gián tiếp
cũng như chưa có mã giao dịch chứng khoán tại Việt Nam muốn tham gia giao dịch
phải hoàn thành các điều kiện trên, đòi hỏi thời gian hoàn tất thủ tục công chứng
lãnh sự, hoàn thiện hồ sơ khá lâu, sẽ không kịp tham gia chào bán.
(iv) Định mức chi phí thuê tư vấn: Trong điều kiện các quy định pháp luật yêu
cầu chặt chẽ, việc tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài cần có các hoạt
động quảng bá, giới thiệu, tiếp xúc theo các thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, việc thuê
Tư vấn bán vốn nhà nước phải trả phí khi giao dịch thành công để tìm kiếm nhà đầu
tư nước ngoài hiện còn gặp nhiều khó khăn, chưa có hướng dẫn cụ thể trong các văn
bản pháp lý6.
5

https://home.kpmg/vn/vi/home/insights/2020/11/ifrs-in-vietnam-2020.html
Theo EVN: Trong quá trình thoái vốn tại EVNGENCO3, EVN đề xuất chi phí tư vấn luật tham
gia đàm phán Hợp đồng bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là 2,1 tỷ đồng; chi phí tư vấn lựa
chọn cổ đông chiến lược gồm chi phí cố định trả cho tư vấn tài chính quốc tế là 2,1 tỷ đồng (tương
đương 100.000 USD) và phí thành công dự kiến theo tỷ lệ 0,75% trên tổng giá trị cổ phần bán
thành công, ước tính khoảng 48,1 tỷ đồng (tương đương 2,25 triệu USD). Bộ Tài chính đề nghị
6
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(v) Truyền thông, trao đổi thông tin: Sự trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu,
trong đó rất quan trọng là thông tin bằng tiếng Anh, giữa doanh nghiệp và các
NĐTNN đôi khi còn chưa đầy đủ, kịp thời.
(5) Cơ chế ưu đãi
Qua rà soát quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư tại Luật Đầu tư năm 2020, hiện
nay pháp luật mới quy định về ưu đãi đầu tư đối với hình thức đầu tư dự án hoặc đầu
tư thành lập doanh nghiệp có ngành nghề được ưu đãi; chưa có các quy định ưu đãi
đầu tư đối với hình thức đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hóa,
thoái vốn.
Việc không có quy định về ưu đãi đầu tư với hình thức mua cổ phần của doanh
nghiệp hiện hữu đối với NĐTCL dẫn tới hạn chế sự quan tâm của NĐTCL tới các
doanh nghiệp; đặc biệt là các doanh nghiệp có tình hình tài chính khó khăn, hoạt
động sản xuất, kinh doanh không hiệu quả và cần sự tham gia của NĐTCL để thực
hiện tái cơ cấu7.

“EVN rà soát lại, đảm bảo tiết kiệm và phải gắn với hiệu quả, thành công khi bán cổ phần cho nhà
đầu tư chiến lược”. Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu
“giải trình cụ thể về dự toán chi phí cổ phần hóa quá lớn như đã đề nghị, đặc biệt là chi phí lựa
chọn cổ đông chiến lược”.
7
- Vinacafe: Trong những năm vừa qua, kết quả sản xuất kinh doanh của Vinacafe không có hiệu
quả, nhiều tồn tại về tài chính… nên dự kiến sẽ không có NĐTNN quan tâm đầu tư mua cổ phần
khi thực hiện cổ phần hóa.
- EVNGENCO3 có hệ số nợ cao (là 7,25 lần tại thời điểm cổ phần hóa 1/1/2015) và hiện là 4,32
lần (tại thời điểm 31/12/2020) với rủi ro lớn về biến động tỷ giá do các dự án của doanh nghiệp
chủ yếu sử dụng vốn vay ngoại tệ nên ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp, điều này có thể gây lo ngại cho các NĐTNN.
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PHẦN IV
GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ ĐỂ KHUYẾN KHÍCH NHÀ ĐẦU TƯ
NƯỚC NGOÀI THAM GIA MUA CỔ PHẦN
I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CĂN CỨ THỰC HIỆN

Giải pháp cho việc lựa chọn các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các
doanh nghiệp cần bám sát các định hướng và căn cứ sau:
1. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về định hướng cơ cấu lại
DNNN trong từng thời kỳ; yêu cầu và định hướng trong việc mở rộng thị trường,
đồng bộ và đa dạng hóa các phương thức thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
2. Các quy định pháp luật về cổ phần hóa, thoái vốn, pháp luật về chứng khoán
và các quy định pháp luật có liên quan.
3. Đề án cơ cấu lại; Chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và
đầu tư phát triển hằng năm và trong từng giai đoạn của các tập đoàn, tổng công ty
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Tăng cường phân quyền, phân cấp tạo sự chủ động cho các doanh nghiệp,
các cơ quan đại diện chủ sở hữu trong việc xác định thời điểm, lộ trình cổ phần hóa,
thoái vốn nhà nước gắn với trách nhiệm tổ chức, cá nhân thực hiện.
II. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật điều chỉnh việc bán cổ phần cho
NĐTCLNN
(1) Việc lựa chọn NĐTCL (bao gồm NĐTCLNN) tham gia mua cổ phần tại
doanh nghiệp cổ phần hóa đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 126/2017/NĐCP, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP; tuy nhiên Nghị định số 91/2015/NĐ-CP,
32/2018/NĐ-CP và 140/2020/NĐ-CP chưa quy định về lựa chọn NĐTCL (bao gồm
NĐTCLNN) tham gia mua cổ phần tại doanh nghiệp cổ phần thực hiện thoái vốn.
Do đó, cần bổ sung quy định pháp luật điều chỉnh việc lựa chọn và trình tự, thủ tục
bán cổ phần tại doanh nghiệp cổ phần cho NĐTCL (bao gồm NĐTCLNN).
(2) Về giá bán cổ phần cho NĐTCL (bao gồm NĐTCLNN) khi cổ phần hóa:
Như đã phân tích, việc giá bán cho các NĐTCL phụ thuộc vào giá IPO và tại
thời điểm nộp hồ sơ đăng ký làm NĐTCL mức giá tối thiểu mà NĐTCL phải trả khi
mua cổ phần chưa được xác định. Để giải quyết vấn đề này, cần có phương án để
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xác định mức giá mà nhà đầu tư phải trả để nhà đầu tư có đủ cơ sở xem xét việc
tham gia ký kết hợp đồng mua cổ phần.
Ngoài ra, nhà đầu tư tham gia với vai trò chiến lược, khối lượng cổ phần mua
lớn nên sẽ kỳ vọng giá mua thành công sẽ không cao hơn mức giá của cuộc đấu giá
công khai bán cho các nhà đầu tư tài chính nhỏ lẻ. Do đó, việc quy định giá bán cho
NĐTCL không thấp hơn giá đấu thành công bình quân theo kết quả của cuộc đấu
giá công khai ra công chúng là chưa phù hợp với thông lệ thị trường.
(3) Về thời gian lựa chọn NĐTCL (bao gồm NĐTCLNN) khi cổ phần hóa:
+ Cần xem xét, điều chỉnh quy định về thời hạn đăng ký của NĐTCL (hiện
đang quy định là 20 ngày kể từ ngày đăng thông báo) theo hướng gia hạn thêm thời
gian để các NĐTCL, đặc biệt là NĐTCLNN có thời gian rà soát, phân tích, đánh giá
trước khi đưa ra quyết định.
+ Để quá trình IPO không bị chậm lại do phải hoàn thành việc tổ chức đăng ký
mua cổ phần của NĐTCL trước, đề nghị xem xét, cho phép triển khai song song việc
tổ chức đăng ký của cổ phần của NĐTCL và thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công
chúng với khối lượng cổ phần bán ra theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt.
(4) Thời gian hoàn thành bán cổ phần lần đầu:
Cần xem xét, điều chỉnh thời hạn hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu (hiện
đang quy định là 04 tháng) theo hướng gia hạn thêm.
(5) Phương thức chuyển nhượng vốn tại CTCP:
Bên cạnh việc thực hiện phương thức thoái vốn theo 03 bước, Nghị định số
32/2018/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp sử dụng phương thức “dựng sổ”. Tuy nhiên,
Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh
nghiệp năm 2014 quy định việc chuyển nhượng vốn phải thực hiện theo 03 bước, do
đó trên thực tế, các doanh nghiệp chưa triển khai thực hiện việc chuyển nhượng vốn
theo phương thức “dựng sổ”.
Hiện nay, hầu hết các nước trên thế giới đều áp dụng phương thức “dựng sổ”
trong chuyển nhượng vốn, vì phương tức này mang lại nhiều lợi ích cho các bên, cụ
thể8:
- Giá bán phù hợp với nhu cầu của NĐT vì trước khi đưa ra mức giá bán, tổ
chức bảo lãnh phát hành đã thực hiện các biện pháp xác nhận nhu cầu của NĐT hai
8
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lần trong giai đoạn xây dựng biên độ dao động giá và giai đoạn dựng sổ, nên thu hút
được sự tham gia của các tổ chức, NĐT chuyên nghiệp trong và ngoài nước.
- Thúc đẩy khả năng bán thành công cao hơn, vì có sự tham gia của các chuyên
gia, của tổ chức bảo lãnh phát hành; được định giá theo quy trình bám sát tình hình
cầu của thị trường và tình hình doanh nghiệp.
- Khi thực hiện phương thức “dựng sổ” cho doanh nghiệp thì các tổ chức bảo
lãnh phát hành phải thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp: Tổ chức bảo lãnh phải tham
gia vào quá trình tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp trước khi bán, cải thiện tình hình
"sức khỏe" tài chính cho doanh nghiệp. Tổ chức bảo lãnh hiểu được tình hình chung
của ngành, của doanh nghiệp. Do đó, khả năng tư vấn đưa ra mức giá ban đầu phù
hợp hơn.
- Các tổ chức bảo lãnh được chủ động tham gia vào quá trình định giá nên sau
khi chào bán công khai, các đơn vị này cũng tích cực phát huy vai trò tạo lập thị
trường, tránh được việc lượng mua bán, giá cổ phiếu sau đợt chào mua công khai bị
giảm sút.
Từ các điểm trên, nếu sử dụng phương thức “dựng sổ” thì các NĐT được đảm
bảo về thanh khoản thị trường, nâng cao tính hiệu quả của thị trường; đồng thời, các
tổ chức bảo lãnh phát hành cũng phải có trách nhiệm cao đối với việc bán cổ phần
của mình.
Do đó, cần xem xét việc điều chỉnh quy định pháp luật trong việc sử dụng
phương thức “dựng sổ” để đảm bảo hiệu quả thoái vốn và giảm thiểu thời gian, chi
phí trong việc triển khai bán vốn theo 03 bước như hiện nay.
2. Quy định cụ thể và công khai tỷ lệ sở hữu đối với NĐTCLNN tham gia
mua cổ phần
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP có quy định, việc tổ chức bán cổ phần lần đầu
cho NĐTCL chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc danh mục Nhà nước tiếp
tục nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần khi cổ phần hóa theo quyết định của Thủ
tướng Chính phủ.
Tuy nhiên, ngoài các lĩnh vực kinh doanh thuộc ngành nghề, lĩnh vực chi phối
của doanh nghiệp, với thời hạn nắm giữ lâu dài, các NĐTCLNN thường quan tâm
đến tỷ lệ họ được nắm giữ tại doanh nghiệp bán vốn, vai trò, quyền hạn trong việc
điều hành, quản trị doanh nghiệp.
Vì thế, cùng với các điều kiện ràng buộc về trách nhiệm trong việc duy trì thời
hạn nắm giữ, gìn giữ thương hiệu, các quy định pháp luật cần xác định rõ tỷ lệ thoái
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vốn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài (toàn bộ hay chỉ thoái một phần - giữ phần
còn lại đủ để phủ quyết); lộ trình thoái hết vốn nhà nước...
Ngoài ra, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, nâng tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư
nước ngoài nói chung đối với một số ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu
tư để tăng khả năng bán vốn thành công9.
Đồng thời, để tạo thuận lợi cho NĐTCLNN trong quá trình tìm hiểu để đầu tư
mua cổ phần tại các doanh nghiệp nhà nước nói chung và doanh nghiệp Ủy ban nói
riêng, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành danh mục tổng hợp đầy đủ tỷ
lệ sở hữu tối đa của NĐTNN đối với các ngành, nghề kinh doanh.
3. Đẩy nhanh triển khai việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế
Theo Quyết định số 345/QĐ-BTC ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam, lộ trình áp dụng
IFRS được chia làm 03 giai đoạn:
- Giai đoạn chuẩn bị: Từ năm 2020 đến hết năm 2021.
- Giai đoạn áp dụng tự nguyện: Từ năm 2022 đến hết năm 2025. Áp dụng ở cấp
độ báo cáo tài chính hợp nhất đối với một số doanh nghiệp cụ thể như công ty mẹ
của tập đoàn kinh tế Nhà nước, công ty mẹ là công ty niêm yết, công ty đại chúng
quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết; và công ty mẹ quy mô lớn khác.
- Giai đoạn bắt buộc áp dụng: Từ sau năm 2025. Áp dụng ở cấp độ báo cáo tài
chính hợp nhất đối với các doanh nghiệp ở nhóm đối tượng áp dụng tự nguyện như
trên.
Ngoài ra, theo Quyết định này của Bộ Tài chính, doanh nghiệp vẫn phải triển
khai việc áp dụng cả hai hệ thống kế toán Việt Nam và quốc tế trong giai đoạn này.
Việc này dẫn tới áp lực về tài chính do chi phí để duy trì 2 hệ thống là rất lớn.
Về vấn đề này, các công ty kiểm toán đều có quan điểm thống nhất là chỉ nên
- Petrolimex: kiến nghị xem xét tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của NĐTNN lên mức 49% đối với các
công ty đại chúng hoạt động trong ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như Tập đoàn Xăng
dầu Việt Nam.
- Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI): kiến nghị mở rộng tăng tỷ lệ sở hữu cho NĐTNN từ 49% lên
100% trong lĩnh vực bảo hiểm sẽ tạo cơ hội cho PTI tiếp cận được với các nguồn vốn mới, tăng
tiềm lực tài chính cho PTI; tiếp cận kỹ thuật, sản phẩm và công nghệ hiện đại để tăng khả năng
cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm. Đối với nhà đầu tư chiến lược, việc tăng tỷ lệ sở hữu làm tăng
cơ hội sở hữu của NĐTNN từ đó sẽ có tác động tích cực hơn đến hoạt động kinh doanh của PTI
trong tương lai.
- VNPT: Cần lựa chọn thời điểm và phương án cổ phần hóa phù hợp để đảm bảo thu hút vốn đầu
tư, nâng cao hiệu quả giá trị doanh nghiệp thu được sau cổ phần hóa.
9
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áp dụng IFRS để không gây khó khăn cho doanh nghiệp, cũng đồng thời phục vụ
cho mục tiêu thu hút sự quan tâm của NĐTNN10.
Ngoài ra, một giải pháp khác để đẩy mạnh việc áp dụng IFRS là các doanh
nghiệp chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo về hệ thống chuẩn mực kế toán.
Đồng thời cần đưa IFRS thành một nội dung được đào tạo ở cấp đại học, như các
trường đại học trên thế giới vẫn đang triển khai hiện nay.
Tuy nhiên, việc triển khai IFRS đòi hỏi thời gian, do đó trước mắt, các doanh
nghiệp cần chủ động chuyển đổi báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo IFRS.
4. Vướng mắc kỹ thuật khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn
(i) Đặt cọc: Theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, NĐTCL phải đặt
cọc, ký quỹ bằng tiền hoặc có bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài theo quy định của pháp luật bằng 20% giá trị cổ phần đăng ký mua theo
giá khởi điểm đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định trong phương án cổ phần
hóa đã phê duyệt. Trên cơ sở vướng mắc đã nêu, Ủy ban đề xuất xem xét việc điều
chỉnh giảm mức đặt cọc mà NĐTCL phải thực hiện xuống 10%, tương tự như mức
đặt cọc của nhà đầu tư công chúng hiện nay.
(ii) Đồng tiền thanh toán: Đối với các giao dịch đặc thù với giá trị lớn, cho phép
sử dụng đồng tiền thanh toán là Đô la Mỹ theo tỷ giá giao dịch của các ngân hàng
TMCP nhà nước tại ngày thực hiện giao dịch (do chuyển nhượng qua Trung tâm
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thì không cần qua tài khoản vốn đầu tư gián
tiếp).
(iii) Mã giao dịch: Để thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược nước
ngoài chưa có mã số giao dịch chứng khoán trong khi tham gia chào bán chưa đảm
bảo được việc chắc chắn được mua cổ phần, cần linh hoạt trong việc cho phép cấp
mã giao dịch chứng khoán sau khi nhà đầu tư đã trúng giá mua cổ phần để đơn giản
hóa các thủ tục khi nhà đầu tư đăng ký tham gia giao dịch.
(iv) Định mức chi phí thuê tư vấn: Để bảo đảm tính khách quan, phù hợp với
thông lệ quốc tế, dễ lấy được lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài, cần có cơ chế
lựa chọn và phát huy vai trò tư vấn trong việc bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp
(có thể là các ngân hàng đầu tư, các nhà tư vấn quốc tế). Do đó, các cơ quan có thẩm
quyền cần ban hành quy định cụ thể về việc thuê tư vấn, định mức chi phí thuê tư
vấn bán vốn - trong đó có thể có cả sự tham gia của các tổ chức tư vấn đầu tư quốc
10
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tế - đảm bảo rõ ràng, hiệu quả, phù hợp với thị trường11.
(v) Truyền thông, trao đổi thông tin:
Một trong những yêu cầu của các NĐTCLNN là các thông tin về doanh nghiệp
bán vốn không chỉ là rõ ràng, công khai, minh bạch mà còn phải được cập nhật kịp
thời, bảo đảm độ tin cậy, tính chính xác. Do đó, trong quá trình công bố thông tin
thoái vốn tại doanh nghiệp đến các NĐTCLNN, các tập đoàn, tổng công ty cần chủ
động triển khai:
- Thành lập Tổ công tác tìm kiếm cổ đông chiến lược của tập đoàn, tổng công
ty với thành phần là lãnh đạo, chuyên viên có trình độ kinh nghiệm, ngoại ngữ để
thường xuyên làm việc với các Quỹ đầu tư, các định chế tài chính, các tập đoàn nước
ngoài.
- Xây dựng kế hoạch quảng bá, giới thiệu xúc tiến đầu tư về việc bán vốn tại
doanh nghiệp tới các nhà đầu tư nước ngoài. Tổ chức các buổi giới thiệu cơ hội đầu
tư (roadshow) tại các thành phố lớn trong nước và nước ngoài trước khi thực hiện
IPO.
- Công bố đầy đủ các thông tin bán vốn bằng tiếng Anh theo thông lệ và chuẩn
mực quốc tế.
- Mở các phòng dữ liệu (data room) để cấp quyền truy cập cho các NĐTNN
muốn tìm hiểu thông tin, nghiên cứu, soát xét chuyên sâu.
- Trả lời, giải thích kịp thời các thắc mắc, đề xuất của các nhà đầu tư.
- Chủ động xếp hạng tín nhiệm để tạo niềm tin của các NĐTNN.
Ngoài ra, để tránh tình trạng xáo trộn tâm lý cho các cổ đông trong nước, các
cán bộ của doanh nghiệp khi có sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài
vào quản trị điều hành, doanh nghiệp cần có các biện pháp truyền thông nội bộ từ
trước đó để truyền tải những thông điệp cần thiết tới các cổ đông và cán bộ nhân
viên, như về định hướng phát triển của doanh nghiệp, khẳng định sự ổn định phát
triển của doanh nghiệp tạo sự đoàn kết.
5. Cơ chế ưu đãi
Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020, ưu đãi đầu tư được
áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng và một số hình thức ưu
đãi đầu tư gồm:
EVN kiến nghị cho phép thuê tư vấn bán vốn có thu phí giao dịch thành công khi thực hiện bán
cổ phần cho NĐTNN.
11
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- Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu
nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ
thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy
định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định;
nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
- Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;
- Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.
Đối với hình thức đầu tư mua cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn
chưa có quy định về các hình thức ưu đãi. Tuy nhiên, các hình thức ưu đãi đầu tư
trên đều có thể sử dụng để xem xét, làm cơ sở để xây dựng các hình thức ưu đãi đầu
tư theo phương thức mua cổ phần doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn.
Việc xây dựng cơ chế ưu đãi cần được xem xét, đặc biệt là đối với các doanh
nghiệp có tình hình tài chính yếu kém, hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu
quả nhằm thu hút NĐTCLNN tham gia vào công tác quản trị doanh nghiệp, giúp cải
thiện, tái cơ cấu doanh nghiệp.
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PHẦN V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Các Bộ, ngành, cơ quan
(1) Bộ Tài chính:
Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước
đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản quy phạm
pháp luật có liên quan để xây dựng quy định về tiêu chuẩn, quy trình tổng hợp riêng
cho việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trong đó có nhà đầu tư chiến lược nước
ngoài mua phần vốn tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của
các doanh nghiệp nhà nước, trong đó:
- Quy định thời gian công bố thông tin, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với quy
mô các doanh nghiệp bán vốn. Xem xét việc các doanh nghiệp có nhu cầu bán vốn
cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài phải xây dựng báo cáo tài chính theo quy
chuẩn quốc tế.
- Nghiên cứu, rà soát quy trình bán vốn phù hợp với thông lệ quốc tế, có các
quy định để nhà đầu tư được tiếp cận các thông tin doanh nghiệp (rà soát đặc biệt)
trong quá trình bán vốn. Xem xét các cơ chế đặt cọc, cơ chế thanh toán trong việc
mua phần vốn phù hợp thông lệ quốc tế.
- Quy định về khung tiêu chí tối thiểu khi lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước
ngoài làm cơ sở để xây dựng các tiêu chí cụ thể khi cổ phần hóa, bán vốn doanh
nghiệp phù hợp với từng doanh nghiệp.
- Bổ sung các quy định về định mức, chi phí bán vốn, trong đó có cơ chế, chi
phí việc thuê tư vấn nước ngoài trong quá trình bán vốn.
(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
- Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan rà soát, xây dựng danh mục điều kiện tiếp
cận thị trường đối với NĐTCLNN tham gia mua phần vốn tại các doanh nghiệp nhà
nước, doanh nghiệp có vốn góp của các doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thực tế,
khác với các nhà đầu tư trực tiếp các dự án đầu tư và nhà đầu tư tài chính trên thị
trường chứng khoán.
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- Nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép nới rộng tỷ lệ tham gia của
NĐTCLNN tham gia mua phần vốn tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp
có vốn góp của các doanh nghiệp nhà nước.
- Nghiên cứu, đề xuất các chính sách liên quan đến xúc tiến đầu tư, ưu đãi đầu
tư đối với các NĐTCLNN tham gia mua phần vốn tại các doanh nghiệp nhà nước,
doanh nghiệp có vốn góp của các doanh nghiệp nhà nước.
(3) Các bộ, ngành liên quan: Phối hợp trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách
trong việc lựa chọn NĐTCLNN tham gia mua phần vốn tại các doanh nghiệp nhà
nước, doanh nghiệp có vốn góp của các doanh nghiệp nhà nước.
(4) Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp:
- Lựa chọn các doanh nghiệp thí điểm bán vốn cho NĐTCLNN, báo cáo Thủ
tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện. Thành lập Ban Chỉ đạo
thực hiện đối với từng doanh nghiệp, thành phần gồm có đại diện Văn phòng Chính
phủ, các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Bộ quản lý chuyên ngành,
doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.
- Chỉ đạo, đôn đốc các tập đoàn, tổng công ty trong quá trình thực hiện.
- Báo cáo kịp thời các vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền.
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo trách nhiệm và thẩm quyền.
- Tổng kết, đánh giá kết quả đạt được giai đoạn 2021-2025, đề xuất các cơ chế
chính sách, danh mục thực hiện lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tham gia
mua phần vốn tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của các
doanh nghiệp nhà nước cho giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo.
2. Các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban
- Lựa chọn các doanh nghiệp trực thuộc trong danh mục cổ phần hóa, bán vốn
để thực hiện thí điểm bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, báo cáo cơ
quan đại diện chủ sở hữu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện.
- Báo cáo tiến độ thực hiện theo thời gian hoàn thành các mốc công việc cụ thể
trong quá trình thực hiện bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; đánh giá
kết quả sau khi hoàn thành cổ phần hóa, bán vốn và kết quả hoạt động của doanh
nghiệp sau khi bán vốn thành công cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
II. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí rà soát, hoàn thiện, xây dựng các quy định pháp luật là nhiệm vụ
thường xuyên và được lấy từ nguồn chi thường xuyên của các bộ, ngành.
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2. Kinh phí thực hiện lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tham gia mua
cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa được xác định là khoản chi phí trực tiếp từ
chi phí thực hiện cổ phần hóa.
3. Kinh phí thực hiện lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tham gia mua
cổ phần của doanh nghiệp khi bán vốn được tính vào chi phí khác có liên quan trực
tiếp đến hoạt động chuyển nhượng vốn và được trừ vào tiền thu từ chuyển nhượng
vốn nhà nước.
ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
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DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Các ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước
ngoài.
Phụ lục 2. Các ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước
ngoài.
Phụ lục 3. Quy định về lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bao gồm nhà đầu tư nước
ngoài.
Phụ lục 4. Danh mục hoàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối.
Phụ lục 5. Tổng hợp kết quả công tác bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tại các tập
đoàn, tổng công ty.
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PHỤ LỤC 1
CÁC NGÀNH, NGHỀ CHƯA ĐƯỢC TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHÀ
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ
1. Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực
hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại.
2. Hoạt động báo chí và hoạt động thu thập tin tức dưới mọi hình thức.
3. Đánh bắt hoặc khai thác hải sản.
4. Dịch vụ điều tra và an ninh.
5. Các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch
vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài
viên.
6. Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
7. Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử
dụng đất gắn với hạ tầng.
8. Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình.
9. Dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận).
10. Dịch vụ nổ mìn.
11. Sản xuất, kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
12. Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.
13. Dịch vụ bưu chính công ích.
14. Kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa.
15. Kinh doanh tạm nhập tái xuất.
16. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các
hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền
phân phối.
17. Thu, mua, xử lý tài sản công tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.
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18. Sản xuất vật liệu hoặc thiết bị quân sự; kinh doanh quân trang, quân dụng
cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương
tiện chuyên dụng quân sự và công an, linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang
thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;
19. Kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và dịch vụ giám định về
sở hữu trí tuệ.
20. Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước,
vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước,
vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo
hàng hải; dịch Vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển,
luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn
hàng hải.
21. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và
luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải.
22. Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các
phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của
phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ
môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng
gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy
chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị
thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an
toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm
dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá.
23. Dịch vụ điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên (bao gồm khai thác
gỗ và săn bắn, đánh bẫy động vật hoang dã quý hiếm, quản lý quỹ gen cây trồng, vật
nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp).
24. Nghiên cứu hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi mới trước khi được Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, đánh giá.
25. Kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du
lịch quốc tế đến Việt Nam.
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PHỤ LỤC 2
CÁC NGÀNH, NGHỀ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NHÀ
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ
1. Sản xuất và phân phối các sản phẩm văn hóa, bao gồm các bản ghi hình.
2. Sản xuất, phân phối, chiếu các chương trình ti vi và các tác phẩm ca múa
nhạc, sân khấu, điện ảnh.
3. Cung cấp dịch vụ phát thanh và truyền hình.
4. Bảo hiểm; ngân hàng; kinh doanh chứng khoán và các dịch vụ khác liên quan
đến bảo hiểm, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán.
5. Dịch vụ bưu chính, viễn thông.
6. Dịch vụ quảng cáo.
7. Dịch vụ in, dịch vụ phát hành xuất bản phẩm.
8. Dịch vụ đo đạc và bản đồ.
9. Dịch vụ chụp ảnh từ trên cao.
10. Dịch vụ giáo dục.
11. Thăm dò, khai thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, dầu và
khí.
12. Thủy điện, điện gió ngoài khơi và năng lượng hạt nhân.
13. Vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường
bộ, đường sông, đường biển, đường ống.
14. Nuôi, trồng thủy sản.
15. Lâm nghiệp và săn bắn.
16. Kinh doanh đặt cược, casino.
17. Dịch vụ bảo vệ.
18. Xây dựng, vận hành và quản lý cảng sông, cảng biển và sân bay.
19. Kinh doanh bất động sản.
20. Dịch vụ pháp lý.
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21. Dịch vụ thú y.
22. Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt
động mua bán hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam.
23. Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật.
24. Dịch vụ du lịch.
25. Dịch vụ sức khỏe và dịch vụ xã hội.
26. Dịch vụ thể thao và giải trí.
27. Sản xuất giấy.
28. Sản xuất phương tiện vận tải trên 29 chỗ.
29. Phát triển và vận hành chợ truyền thống.
30. Hoạt động Sở giao dịch hàng hóa.
31. Dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa.
32. Dịch vụ kiểm toán, kế toán, sổ sách kế toán và thuế.
33. Dịch vụ thẩm định giá; tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.
34. Dịch vụ liên quan đến nông, lâm, ngư nghiệp.
35. Sản xuất, chế tạo máy bay.
36. Sản xuất, chế tạo đầu máy và toa xe đường sắt.
37. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc,
thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá.
38. Hoạt động của nhà xuất bản.
39. Đóng mới, sửa chữa tàu biển.
40. Dịch vụ thu gom chất thải, dịch vụ quan trắc môi trường.
41. Dịch vụ trọng tài thương mại, hòa giải trọng tài.
42. Kinh doanh dịch vụ logistics.
43. Vận tải biển ven bờ.
44. Canh tác, sản xuất hoặc chế biến các loại cây trồng quý hiếm, chăn nuôi
gây giống động vật hoang dã quý hiếm và chế biến, xử lý các động vật hay cây trồng
này, bao gồm cả động vật sống và các chế phẩm từ chúng.
45. Sản xuất vật liệu xây dựng.
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46. Xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật có liên quan.
47. Lắp ráp xe gắn máy.
48. Dịch vụ liên quan đến thể thao, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, trình diễn
thời trang, thi người đẹp và người mẫu, và các hoạt động vui chơi, giải trí khác.
49. Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không; dịch vụ kỹ thuật mặt đất tại cảng hàng
không, sân bay; dịch vụ cung cấp suất ăn trên tàu bay; dịch vụ thông tin dẫn đường
giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không.
50. Dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ lai dắt tàu biển.
51. Dịch vụ liên quan đến di sản văn hóa, quyền tác giả và quyền liên quan,
nhiếp ảnh, ghi hình, ghi âm, triển lãm nghệ thuật, lễ hội, thư viện, bảo tàng.
52. Dịch vụ liên quan đến xúc tiến, quảng bá du lịch.
53. Dịch vụ đại diện, đại lý tuyển dụng và đặt lịch, quản lý cho nghệ sỹ, vận
động viên.
54. Dịch vụ liên quan đến gia đình.
5 5. Hoạt động thương mại điện tử.
56. Kinh doanh nghĩa trang, dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ mai táng.
57. Dịch vụ gieo hạt và phun thuốc hóa chất bằng máy bay.
58. Dịch vụ hoa tiêu hàng hải.
59. Các ngành, nghề đầu tư theo cơ chế thí điểm của Quốc hội, Ủy ban Thường
vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
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PHỤ LỤC 3
QUY ĐỊNH VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
BAO GỒM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Theo Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 26/3/2021 và Nghị định số
140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ
1. Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài
có đủ các điều kiện sau:
- Có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;
- Có năng lực tài chính và có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 02 năm
gần nhất tính đến thời điểm đăng ký mua cổ phần có lãi, không có lỗ lũy kế;
- Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền khi đăng ký trở thành nhà
đầu tư chiến lược của doanh nghiệp cổ phần hóa về những nội dung sau:
+ Tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh chính và thương hiệu của doanh
nghiệp cổ phần hóa trong thời gian ít nhất 03 năm kể từ thời điểm chính thức trở
thành nhà đầu tư chiến lược.
Đối với các doanh nghiệp đã nằm trong danh sách doanh nghiệp đạt thương
hiệu Quốc gia, cơ quan đại diện chủ sở hữu báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định
cụ thể thời gian nhà đầu tư chiến lược phải cam kết tiếp tục duy trì ngành nghề kinh
doanh chính và thương hiệu của doanh nghiệp cổ phần hóa.
+ Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn 03 năm kể từ
ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần
đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
+ Phương án hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa trong việc chuyển giao công
nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh
nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.
+ Các nghĩa vụ bồi thường khi vi phạm cam kết đã ký với mức bồi thường xác
định theo thiệt hại thực tế và quyền định đoạt của Nhà nước đối với toàn bộ số lượng
cổ phần nhà đầu tư chiến lược mua khi vi phạm các cam kết đã ký.
2. Việc tổ chức bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược chỉ áp dụng đối
với các doanh nghiệp thuộc danh mục Nhà nước tiếp tục nắm giữ trên 50% tổng số
cổ phần khi cổ phần hóa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
3. Căn cứ vào quy mô vốn điều lệ, tính chất ngành nghề kinh doanh và yêu cầu
mở rộng phát triển doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa (sau đây gọi tắt là Ban
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Chỉ đạo) báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa xem xét,
quyết định việc bán hoặc không bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược.
Trường hợp tổ chức bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược thì cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu
tư chiến lược và tỷ lệ cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược trong phương án cổ
phần hóa của doanh nghiệp.
Trình tự lựa chọn nhà đầu tư chiến lược tại doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện
theo các bước công việc cụ thể quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này, đảm
bảo việc lựa chọn và tổ chức đăng ký mua cổ phần của các nhà đầu tư chiến lược
được thực hiện trước thời điểm công bố thông tin bán cổ phần lần đầu ra công chúng
(IPO).
4. Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tiêu chí lựa chọn đăng
ký mua cổ phần và khối lượng đăng ký mua nhỏ hơn hoặc bằng số cổ phần dự kiến
bán cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án cổ phần hóa đã được duyệt, Ban Chỉ
đạo báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thực hiện bán cổ phần cho nhà
đầu tư chiến lược theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với giá bán không thấp hơn
giá đấu thành công bình quân theo kết quả của cuộc đấu giá công khai ra công chúng;
trường hợp bán cổ phần cho các nhà đầu tư khác theo quy định tại khoản 2 Điều 37
Nghị định này thì giá thỏa thuận bán cho nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn giá
đã thỏa thuận với nhà đầu tư mua cổ phần.
Số cổ phần còn lại (chênh lệch giữa số cổ phần dự kiến bán cho nhà đầu tư
chiến lược theo phương án cổ phần hóa được duyệt với số cổ phần đăng ký mua của
nhà đầu tư chiến lược), Ban Chỉ đạo báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định
điều chỉnh phương án cổ phần hóa chuyển số cổ phần này sang thành số cổ phần
thực hiện bán đấu giá công khai ra công chúng.
5. Trường hợp có từ 02 nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tiêu chí lựa chọn thực
hiện đăng ký mua cổ phần và tổng số cổ phần các nhà đầu tư chiến lược đăng ký
mua lớn hơn số cổ phần dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án cổ
phần hóa đã được duyệt, Ban Chỉ đạo báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết
định tổ chức thực hiện đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược với nhau trên Sở giao
dịch chứng khoán.
Việc tổ chức bán đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược được thực hiện sau khi
bán đấu giá công khai ra công chúng với giá khởi điểm là giá đấu thành công bình
quân theo kết quả của cuộc đấu giá công khai ra công chúng (trường hợp bán cổ
phần cho nhà đầu tư khác theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định này thì giá
khởi điểm để tổ chức bán đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược là giá đã thỏa thuận
bán cho nhà đầu tư mua cổ phần) và đảm bảo nguyên tắc lựa chọn nhà đầu tư có giá
đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần bán ra.
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6. Trường hợp có từ 02 nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tiêu chí lựa chọn thực
hiện đăng ký mua cổ phần và tổng số cổ phần các nhà đầu tư chiến lược đăng ký
mua bằng hoặc nhỏ hơn số cổ phần dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược theo
phương án cổ phần hóa đã được duyệt, Ban Chỉ đạo tiến hành thỏa thuận về số cổ
phần bán ra và giá bán cổ phần cho từng nhà đầu tư chiến lược báo cáo cơ quan đại
diện chủ sở hữu phê duyệt, số lượng cổ phần bán cho từng nhà đầu tư chiến lược
theo đúng khối lượng cổ phần đã đăng ký đặt mua của từng nhà đầu tư chiến lược
với giá bán không thấp hơn giá đấu thành công bình quân theo kết quả của cuộc đấu
giá công khai ra công chúng (trường hợp bán cổ phần cho nhà đầu tư khác theo quy
định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định này thì giá thỏa thuận để bán cho nhà đầu tư
chiến lược không thấp hơn giá đã thỏa thuận bán cho nhà đầu tư mua cổ phần).
Số cổ phần còn lại (chênh lệch giữa số cổ phần dự kiến bán cho nhà đầu tư
chiến lược theo phương án cổ phần hóa được duyệt với tổng số cổ phần đăng ký mua
của các nhà đầu tư chiến lược), Ban Chỉ đạo báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu
quyết định điều chỉnh phương án cổ phần hóa chuyển số cổ phần này sang thành số
cổ phần thực hiện bán đấu giá công khai ra công chúng.
7. Trường hợp nhà đầu tư chiến lược không thực hiện đúng cam kết, vi phạm
chuyển nhượng cổ phần theo quy định thì phải bồi thường mọi tổn thất xảy ra theo
đúng hợp đồng cam kết và quy định của pháp luật hiện hành.
8. Nhà đầu tư chiến lược phải đặt cọc, ký quỹ bằng tiền hoặc có bảo lãnh của
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật bằng
20% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm đã được cơ quan có thẩm quyền
quyết định trong phương án cổ phần hóa đã phê duyệt.
Trường hợp từ bỏ quyền mua, nhà đầu tư chiến lược không được nhận lại tiền
đặt cọc hoặc bị phạt số tiền tương đương khoản giá trị đặt cọc trong trường hợp ký
quỹ, bảo lãnh.
9. Việc tổ chức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược phải hoàn thành trước
thời điểm Đại hội đồng cổ đông lần đầu để chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ
phần.
Số cổ phần còn lại (chênh lệch giữa số cổ phần thực tế bán cho nhà đầu tư chiến
lược với tổng số cổ phần đăng ký mua của các nhà đầu tư chiến lược theo phương
án cổ phần hóa được duyệt), Ban Chỉ đạo báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết
định điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ
đông lần đầu.
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PHỤ LỤC 4
DANH MỤC HOÀNG HÓA MÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC
NGOÀI TẠI VIỆT NAM KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN QUYỀN XUẤT KHẨU,
QUYỀN NHẬP KHẨU VÀ QUYỀN PHÂN PHỐI

Theo thông tư số 34/2014/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương
A. DANH MỤC HÀNG HÓA KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN QUYỀN XUẤT KHẨU

Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô
1. Dầu mỏ thô.
2. Condensate.
3. Loại khác.
B. DANH MỤC HÀNG HÓA KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN QUYỀN NHẬP KHẨU

I. Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc
từ các chất thay thể lá thuốc lá.
1. Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ lá thuốc lá.
2. Thuốc lá điếu làm từ thuốc lá:
2.1. Thuốc lá Bi-đi (Beedies)
2.2. Thuốc lá điếu, có chứa thành phần từ đinh hương
2.3. Loại khác.
2.4. Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ làm từ chất thay thế lá thuốc lá.
2.5. Thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá.
II. Lá thuốc lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá đã chế biến khác;
thuốc lá "thuần nhất" hoặc thuốc lá "hoàn nguyên"; chiết xuất và tinh chất lá
thuốc lá.
1. Lá thuốc lá để hút, có hoặc không chứa chất thay thế lá thuốc lá với tỷ lệ bất
kỳ.
1.1. Thuốc lá sử dụng tẩu nước đã được chi tiết ở Chú giải phân nhóm 1 của
Chương này.
1.2. Loại khác:
1.2.1. Đã được đóng gói để bán lẻ:
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1.2.1.1. Ang Hoon.
1.2.1.2. Loại khác.
1.2.2. Lá thuốc lá đã chế biến khác để sản xuất thuốc lá điếu.
1.2.3. Loại khác.
III. Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng
bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có
chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại
dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản
của các chế phẩm đó; dầu thải.
1. Dầu nhẹ và các chế phẩm:
1.1. Xăng động cơ:
1.1.1. RON 97 và cao hơn, có pha chì.
1.1.2. RON 97 và cao hơn, không pha chì.
1.1.3. RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 có pha chì.
1.1.4. RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 không pha chì.
1.1.5. Loại khác, có pha chì.
1.1.6. Loại khác, không pha chì.
1.2. Xăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực.
1.3. Tetrapropylen.
1.4. Dung môi trắng (white spirit).
1.5. Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng.
1.6. Dung môi nhẹ khác.
1.7. Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ.
1.8. Alpha olefin khác.
1.9. Loại khác.
2. Loại khác:
2.1. Dầu thô đã tách phần nhẹ.
2.2. Nguyên liệu để sản xuất than đen.
2.3. Dầu và mỡ bôi trơn:
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2.3.1. Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn.
2.3.2. Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay.
2.3.3. Dầu bôi trơn khác.
2.3.4. Mỡ bôi trơn.
2.4. Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực (dầu phanh).
2.5. Dầu biến thế và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch.
2.6. Nhiên liệu diesel; các loại dầu nhiên liệu:
2.6.1. Nhiên liệu diesel cho ô tô.
2.6.2. Nhiên liệu diesel khác.
2.6.3. Dầu nhiên liệu.
2.7. Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23 oC
trở lên.
2.8. Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới
23 C
o

IV. Báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ, có hoặc
không có minh họa tranh ảnh hoặc chứa nội dung quảng cáo.
1. Phát hành ít nhất 4 lần trong một tuần.
2. Loại khác:
2.1. Tạp chí và ấn phẩm định kỳ về giáo dục, kỹ thuật, khoa học, lịch sử hoặc
văn hóa.
2.2. Loại khác.
V. Đĩa, băng và các phương tiện lưu trữ thông tin đã ghi âm thanh hoặc
ghi các hiện tượng tương tự khác, kể cả khuôn và vật chủ (gốc) để sản xuất
băng, đĩa...
1. Loại khác.
1.1. Băng video.
1.2. Loại khác.
1.3. Băng máy tính.
1.4. Loại dùng cho phim điện ảnh.
1.5. Loại băng video khác.
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1.6. Loại khác.
1.7. Loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được
ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương
tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu
trữ được định dạng riêng (đã ghi).
1.8. Loại dùng cho phim điện ảnh.
1.9. Băng video khác.
1.10. Loại khác.
1.11. Loại thích hợp dùng cho máy vi tính.
1.12. Loại khác.
1.13. Loại khác, của loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh
và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao
tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự
động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi).
1.14. Loại khác, dùng cho phim điện ảnh.
1.15. Loại khác.
1.16. Loại phù hợp sử dụng cho máy vi tính.
VI. Phương tiện bay khác (ví dụ, trực thăng, máy bay); tàu vũ trụ (kể cả
vệ tinh) và tàu bay trong quĩ đạo và phương tiện đẩy để phóng tàu vũ trụ.
1. Trực thăng:
1.1. Trọng lượng không tải không quá 2.000 kg.
1.2. Trọng lượng không tải trên 2.000 kg.
2. Máy bay và phương tiện bay khác, có trọng lượng không tải không quá 2.000
kg:
2.1. Máy bay.
2.2. Loại khác.
3. Máy bay và phương tiện bay khác, có trọng lượng không tải trên 2.000 kg
nhưng không quá 15.000kg:
3.1. Máy bay.
VII. Các bộ phận của các mặt hàng thuộc nhóm 88.01 hoặc 88.02.
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1. Cánh quạt và rôto và các bộ phận của chúng.
2. Càng, bánh và các bộ phận của chúng.
3. Các bộ phận khác của máy bay hoặc trực thăng.
4. Loại khác:
4.1. Của vệ tinh viễn thông.
4.2. Của khí cầu, tàu lượn hoặc diều.
4.3. Loại khác.
C. DANH MỤC HÀNG HÓA KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN QUYỀN PHÂN PHỐI

1. Lúa gạo.
2. Đường mía, đường củ cải.
3. Thuốc lá và xì gà bao gồm:
3.1. Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, chế biến từ lá thuốc lá
hoặc từ các chất thay thế lá thuốc lá.
3.2. Thuốc lá lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá lá đã chế biến khác;
thuốc lá “thuần nhất” hoặc thuốc lá “hoàn nguyên”; chiết xuất và tinh chất thuốc lá.
4. Dầu thô và dầu đã qua chế biến bao gồm:
4.1. Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô.
4.2. Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng
bitum...
5. Dược phẩm: Gồm các mặt hàng thuốc theo quy định tại Khoản 2, Điều 2,
Luật Dược số 34/2005/QH11.
6. Thuốc nổ bao gồm:
6.1. Bột nổ đẩy.
6.2. Thuốc nổ đã điều chế, trừ bột nổ đẩy.
6.3. Ngòi an toàn; ngòi nổ; nụ xoè hoặc kíp nổ; bộ phận đánh lửa; kíp nổ điện.
7. Sách, báo và tạp chí:
7.1. Các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm tương tự, dạng tờ
đơn hoặc không phải dạng tờ đơn.
7.2. Báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ, có hoặc không
có minh họa tranh ảnh hoặc chứa nội dung quảng cáo.
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7.3. Sách, tranh ảnh, sách vẽ hoặc sách tô màu cho trẻ em.
8. Kim loại và đá quý:
8.1. Kim cương đã hoặc chưa được gia công nhưng chưa được gắn hoặc nạm
dát.
8.2. Đá quý (trừ kim cương), đá bán quý, đã hoặc chưa được gia công hoặc
phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý (trừ kim cương)...
8.3. Đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo, đã hoặc chưa gia công hoặc
phân loại nhưng chưa xâu thành chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát...
8.4. Bạc (kể cả bạc được mạ vàng hoặc bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng
bán thành phẩm hoặc ở dạng bột.
8.5. Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm
hoặc dạng bột.
8.6. Bạch kim, chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc dạng bột.
8.7. Chỉ bao gồm bạc hoặc vàng, dát phủ bạch kim, chưa gia công quá mức bán
thành phẩm.
8.8. Tiền kim loại.
9. Vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu:
- Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử theo quy định của Bộ
Thông tin và Truyền thông trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
- Các sản phẩm an ninh văn hóa, xã hội, chính trị... theo quy định của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
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PHỤ LỤC 5
TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG TÁC BÁN VỐN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC
NGOÀI TẠI CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY
A. NHÓM DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC

1. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Trong giai đoạn 2017 - 2020, PVN đã thực hiện và hoàn thành cổ phần hóa,
thoái vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1011/QĐ-TTg
ngày 03/7/2015 và văn bản số 1182/TTg-ĐMDN ngày 11/8/2017, cụ thể: (i) Cổ phần
hóa 03 đơn vị gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower), Tổng công
ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR);
(ii) Thoái vốn 02 doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt
Nam (SSG), Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP).
Ngay sau khi phương án cổ phần hóa, thoái vốn được cấp có thẩm quyền phê
duyệt, các đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện và tiếp xúc, trao đổi thông tin với
nhiều nhà đầu tư trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài bao gồm cả tổ chức và cá
nhân quan tâm. Nhà đầu tư nước ngoài đã tham gia mua cổ phần khi các doanh
nghiệp thực hiện chào bán cổ phần ra công chúng, cụ thể:
- Tổng công ty Dầu Việt Nam: Vốn điều lệ: 10.342.295.500.000 đồng; Số lượng
cổ phần: 1.034.229.500 cổ phần; Số cổ phần chào bán: 206.845.900 cổ phần, tỷ lệ
20% tổng số cổ phần, trong đó bán cho nhà đầu tư nước ngoài là 68.476.018 cổ phần
(đạt 33% so với khối lượng cổ phần chào bán; chiếm khoảng 6,8% vốn điều lệ).
- Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam: Vốn điều lệ: 23.418.710.600.000
đồng; Số lượng cổ phần: 2.341.871.600 cổ phần; Số cổ phần chào bán: 468.374.320
cổ phần, tỷ lệ 20% tổng số cổ phần trong đó bán cho nhà đầu tư nước ngoài là
284.442.277 cổ phần (đạt 60% so với khối lượng chào bán; chiếm khoảng 12% vốn
điều lệ).
- Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn: Vốn điều lệ:
31.004.996.160.000 đồng; Số lượng cổ phần: 3.100.499.616 cổ phần; Số cổ phần
chào bán: 241.556.969 cổ phần, tỷ lệ 7,79% tổng số cổ phần chào bán trong đó bán
cho nhà đầu tư nước ngoài 147.000.000 cổ phần (đạt 60% so với khối lượng chào
bán; chiếm khoảng 4,7 % vốn điều lệ).
- Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn: Vốn điều lệ tại thời điểm thoái vốn là 1,5
tỷ USD (PVN chiếm 29% vốn điều lệ); Giá trị đầu tư tại thời điểm thoái là 863,39
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tỷ đồng và thoái toàn bộ phần vốn của PVN cho một đối tác nước ngoài (là thành
viên góp vốn tại doanh nghiệp) là Công ty SCG Chemicals (Thái Lan).
- Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam: Vốn điều lệ tại thời điểm
thoái vốn: 500.000.000.000 đồng; Số lượng cổ phần thoái: 2.400.000 cổ phần trong
đó không có nhà đầu tư nước ngoài nào mua cổ phần trong đợt thoái vốn của PVN.
Vướng mắc, khó khăn chủ yếu theo đánh giá của PVN: Thời hạn hoàn thành
việc bán cổ phần (theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011)
là 03 tháng kể từ ngày quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa, doanh nghiệp
phải hoàn thành việc bán cổ phần. Trong khi giao dịch chào bán cổ phần cho nhà
đầu tư chiến lược là một trong những giao dịch có quy mô chào bán lớn. Với các
giao dịch lớn như vậy, nhà đầu tư cần nhiều thời gian nghiên cứu đánh giá đầu tư
trước khi quyết định tham gia đầu tư. Trong giai đoạn xem xét đã có nhiều nhà đâu
tư có thư chính thức rút lủi khỏi quá trình chào bán vì lý do thiếu thời gian tiến hành
soát xét doanh nghiệp, không đủ thời gian để thực hiện các thủ tục nội bộ để xem
xét, trình phê duyệt, ra quyết định đầu tư,...
2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Trong giai đoạn từ 2016 tới nay, EVN đã triển khai cổ phần hóa một số doanh
nghiệp do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ theo danh mục phê duyệt của cấp có thẩm
quyền, trong số đó Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) và Tổng công ty Phát
điện 3 (EVNGENCO3) đã cổ phần hóa thành công:
- EVNGENCO 3: Tại thời điểm chào bán cổ phần, số cổ phần được bán theo
phương án cổ phần hóa là 270.476.000 cổ phần; Tổng số cổ phần bán được là
8.614.344 cổ phần, trong đó cổ đông nước ngoài có 2 nhà đầu tư tổ chức và 14 nhà
đầu tư cá nhân nắm 2.985.400 cổ phần, chiếm 0,28% tổng số lượng cổ phiếu đang
lưu hành.
- EVNGENCO 2: Tại thời điểm chào bán cổ phần, số cổ phần được bán theo
phương án cổ phần hóa là 581.455.740 cổ phần; Tổng số cổ phần bán được là
1.597.400 cổ phần, trong đó cổ đông nước ngoài có 1 nhà đầu tư tổ chức và 5 nhà
đầu tư cá nhân nắm 210.500 cổ phần, chiếm 0,0177% tổng số lượng cổ phiếu đang
lưu hành.
Việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua cổ phần còn hạn chế, đặc biệt
trong giai đoạn chuẩn bị bán cổ phần của doanh nghiệp do thời gian phải thực hiện
bán cổ phần diễn ra gấp nên nhà đầu tư chiến lược không có đủ thời gian để nghiên
cứu và đánh giá toàn diện về doanh nghiệp dẫn tới các nhà đầu tư chiến lược chưa
đưa ra được quyết định đầu tư, việc tìm kiểm nhà đầu tư chiến lược phải dừng lại.
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3. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Hiện nay TKV đang ở bước chuẩn bị các công tác triển khai cổ phần hóa Công
ty mẹ - TKV, chưa thực hiện bán cổ phần doanh nghiệp nên chưa có thông tin về
nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua cổ phần cũng như chưa phát sinh khó khăn,
vướng mắc trong việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần.
4. Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
VNPT là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, dịch vụ, nên việc
lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài mua cổ phần là thực sự cần thiết và mang
lại cơ hội tiếp cận về vốn, công nghệ, kỹ thuật và kinh nghiệm, phương pháp quản
trị doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, với chính sách hiện hành, việc thu
hút nhà đầu tư nước ngoài tại VNPT dự báo sẽ khó khăn, chưa hấp dẫn do:
- Sau cổ phần hóa, nhà nước nắm từ 50% đến 65%, IPO ra công chúng tối thiểu
20%, ước bán cho Công đoàn, người lao động từ 1% đến 5% thì tỷ lệ Nhà đầu tư
chiến lược nước ngoài nắm giữ chỉ từ 20% đến 30%. Với tỷ lệ này nhà đầu tư nước
ngoài có rất ít người đại diện được tham gia quản trị, điều hành, không đủ tỷ lệ phủ
quyết.
- Quy trình bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo quy định pháp luật cổ
phần hóa quá ngắn, có thể nhà đầu tư chiến lược chưa kịp xem xét, đánh giá và cân
nhắc các báo cáo, số liệu sản xuất kinh doanh, chiến lược của doanh nghiệp để kịp
thời quyết định việc mua cổ phần.
Ngoài ra, giai đoạn 2021-2025, VNPT đang tham gia và đóng góp giải pháp
công nghệ thông tin cho Chính phủ, Bộ, ngành (đòi hỏi bảo mật cao), tham gia
chuyển đổi số quốc gia. VNPT đã có các văn bản báo cáo, giải trình, đề xuất Ủy ban,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất tiếp tục giữ 100% vốn điều lệ tại VNPT giai đoạn
2021-2025 và cổ phần hóa ở thời gian phù hợp.
5. Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Hiện Mobifone đang triển khai các công việc chuẩn bị cho cổ phần hóa nhưng
chưa thực hiện đến bước tiếp xúc, trao đổi thông tin với nhà đầu tư nước ngoài nên
chưa phát sinh vướng mắc trong việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua
cổ phần.
6. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Trong giai đoạn 2012 - 2015, VNR đã cổ phần hóa 26 doanh nghiệp và triển
khai thoái vốn tại 30 công ty cổ phần có vốn góp, tuy nhiên không có nhà đầu tư
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nước ngoài tham gia. Từ 2016 đến nay, VNR không thực hiện cổ phần hóa; công tác
thoái vốn đang tạm dừng.
Trong quá trình cổ phần hóa Cty TNHH MTV xe lửa Gia Lâm và Xe lửa Dĩ An
(2012 - 2015) có nhà đầu tư là Tập đoàn JinXin (Trung Quốc) quan tâm mua cổ
phần. Tuy nhiên do đối tác muốn sở hữu tỉ lệ trên 51% vốn điều lệ và vướng mắc về
đất kết cấu hạ tầng đường sắt nên đã không tham gia mua cổ phần.
7. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
VEC là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100%
vốn điều lệ và không thuộc danh mục doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa đến
hết năm 2020 theo quy định của cấp có thẩm quyền. Do đó VEC không có ý kiến về
nội dung khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua cổ phần tại doanh
nghiệp.
8. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Vinachem là một trong số các doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa đến hết
năm 2020 theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên vì nhiều lý do khách
quan, đế nay doanh nghiệp chưa thực hiện được công tác cổ phần hóa.
Bên cạnh việc cổ phần hóa Vinachem, trong thời gian qua, Vinachem đã thực
hiện cổ phần hóa và thoái vốn tại một số doanh nghiệp thành viên; trong đó việc cổ
phần hóa doanh nghiệp thành viên không có nhà đầu tư nước ngoài nào là nhà đầu
tư chiến lược tham gia mua cổ phần từ 2001 đến nay trong khi việc thoái vốn của
Vinachem tại 02 doanh nghiệp thành viên nhận được sự tham gia của nhà đầu tư
nước ngoài, cụ thể:
- Cty Phân bón Việt Nhật: Chuyển nhượng toàn bộ 18,92% vốn cho đối tác liên
doanh là nhà đầu tư nước ngoài Central Glass Co., Ltd theo quy định tại Điều lệ
Công ty và quy định pháp luật.
- CTCP Pin Hà Nội: Bán đấu giá công khai qua Sở giao dịch chứng khoán Hà
Nội. Kết quả 01 nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá thành công là GP Batteries
International Ltd. Sau khi mua, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 49% vốn điều lệ của
công ty.
Một số vướng mắc theo đánh giá của Vinachem về việc thu hút nhà đầu tư nước
ngoài tham gia mua cổ phần:
- Quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện còn chưa đầy đủ,
vướng mắc trong việc xác định tỷ lệ nhà đâu tư được phép mua.
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- Hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền còn chậm dẫn tới quá Chứng thư thẩm
định giá xác định giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn hết hiệu lực.
- Vướng mắc trong quy định pháp luật về quản lý, sử dụng và nộp tiền sử dụng
đất.
9. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Tổng công ty đang tạm dừng cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ nên không có ý kiến đối với nội dung khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài tham
gia mua cổ phần tại doanh nghiệp.
10. Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Vinafood 1 là một trong số các doanh nghiệp thuộc danh sách các tổng công ty
phải thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền,
tuy nhiên tới nay chưa hoàn thành.
Về việc nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn tại các doanh nghiệp thành
viên của Vinafood 1, có 3 doanh nghiệp cấp 1 và 2 doanh nghiệp cấp 2 có sự tham
gia của nhà đầu tư nước ngoài, tuy nhiên việc tham gia đều thông qua hình thức góp
vốn liên doanh để thành lập doanh nghiệp, không phải thông qua hoạt động cổ phần
hóa, thoái vốn. Đánh giá hiệu quả của sự tham gia có yếu tố nước ngoài, Vinafood
1 nhận thấy hoạt động của các doanh nghiệp này đều có hiệu quả với tỷ suất sinh lợi
cao hơn tỷ suất bình quân của các doanh nghiệp thành viên khác.
Trong giai đoạn 2016 - 2020, Vinafood 1 có thực hiện cổ phần hóa một số đơn
vị thành viên nhưng không thu hút được nhà đầu tư nước ngoài với nguyên nhân chủ
yếu theo đánh giá của Vinafood 1 là do kinh doanh gạo, muối là những ngành hàng
có biên độ sinh lời thấp, quy mô doanh nghiệp nhỏ, kém hấp dẫn so với các doanh
nghiệp khác trên thị trường. Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BCT
ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương, các nhà đầu tư nước ngoài không thuộc đối
tượng được tham gia mua cổ phần của các doanh nghiệp mà Vinafood 1 cổ phần hóa
do ngành nghề sau cổ phần hóa có kinh doanh lúa gạo.
11. Tổng công ty Cà phê Việt Nam
Vinacafe là doanh nghiệp thuộc danh mục phải thực hiện cổ phần hóa đến hết
năm 2020 nhưng tới này chưa hoàn thành.
Việc cổ phần hóa, thoái vốn của Vinacafe tại các doanh nghiệp thành viên:
- Vinacafe chưa có nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua cổ phần tại các doanh
nghiệp thành viên trong quá trình cổ phần hóa.
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- Về việc nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua cổ phần khi Vinacafe thoái vốn
tại doanh nghiệp thành viên: Năm 2013 khi Vinacafe thoái vốn tại CTCP Vinacafe
Biên Hòa, Quỹ đầu tư Giao Ling Fund (Hồng Kông) đã mua 6,2 triệu cổ phiếu tương
đương 23,13% vốn điều lệ của Vinacafe Biên Hòa. Từ cuối 12/2015, sau khi thoái
toàn bộ vốn tại Vinacafe Biên Hòa thì Vinacafe không còn sở hữu cổ phiếu của
Vinacafe Biên Hòa. Hiện nay, các công ty cổ phần do Vinacafe đầu tư vốn cũng
không có cổ đông là các nhà đầu tư nước ngoài.
Qua đánh giá các khó khăn, tồn tại về tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh không hiệu quả, dự kiến không có nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đầu tư
mua cổ phần của Vinacafe khi triển khai cổ phần hóa.
12. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
SCIC không thuộc danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa.
Đối với việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua cổ phần tại các doanh
nghiệp do SCIC thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu, trong giai đoạn 2016 - 2020,
nhà đầu tư nước ngoài đã tham gia mua phần vốn của SCIC trong một số đợt thoái
vốn tại các doanh nghiệp lớn như CTCP Sữa Việt Nam, CTCP Nhựa Bình Minh, ...
với giá trị thu về đạt 22.600 tỷ đồng (gấp 15 lần giá vốn). Trong quá trình bán vốn,
SCIC đã phối hợp với các đơn vị tư vấn trong đó có các ngân hàng đầu tư nước ngoài
nhằm tiếp cận giới thiệu cơ hội đầu tư rộng rãi đến các nhà đầu tư trong và ngoài
nước; rà soát và tư vấn về thủ tục chào bán để đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc
tế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng nhà đầu tư tham gia mua cổ
phần.
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn vướng mắc chủ yếu đến từ
vấn đề nhà đầu tư nước ngoài phải đặt cọc khi đăng ký tham gia mua cổ phần; tiền
cọc và tiền thanh toán là đồng Việt Nam (nhà đầu tư nước ngoài phải chuyển đối
khối lượng lớn ngoại tệ sang đồng Việt Nam trong thời gian ngắn); mã giao dịch;...
gây khó khăn cho nhà đầu tư nước ngoài.
B. NHÓM DOANH NGHIỆP LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
ACV đã hoàn thành chào bán cổ phần lần đầu và chính thức hoạt động dưới
hình thức công ty cổ phần từ ngày 01/4/2016, theo đó nhà nước nắm giữ
2.076.943.011 cổ phần, tương ứng 95,4% vốn điều lệ; các cổ đông khác nắm giữ bao
gồm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nhà đầu tư tài chính) là 100.230.225 cổ phần,
tương ứng 4,6% vốn điều lệ; không có cổ đông lớn ngoài nhà nước.
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2. Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Năm 2014, VNA đã triển khai các bước để tìm kiếm và lựa chọn cổ đông chiến
lược song song với quá trình chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO trong
nước). Quá trình tìm kiếm cổ đông chiến lược của VNA được triển khai từ tháng
9/2014 và thực hiện theo thông lệ, quy trình quốc tế với sự tham gia của tư vấn tài
chính Morgan Stanley & Citigroup đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
Sau vòng thăm dò, có 02 nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm. Trong quá trình khảo
sát hiện trạng, 1 nhà đầu tư đã thể hiện không tiếp tục quan tâm đến giao dịch của
VNA và đã chấm dứt khảo sát, chỉ còn 1 nhà đầu tư gửi bản chào.
Qua các vòng lựa chọn và đàm phán, ANA Holdings Inc. (ANA) (Nhật Bản) là
đối tác đáp ứng đầy đủ tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược của VNA. Đến tháng
7/2016, ANA hoàn tất chuyển tiền mua cổ phần và chính thức trở thành cổ đông
chiến lược của VNA.
Số lượng cổ phần bán: 107.668.938 cổ phần (8,771% vốn điều lệ) tương đương
2.261 tỷ đồng; ANA bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm.
3. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
VIMC thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng ngày 05/9/2018 tại
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong đó nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua
6.200 cổ phần. Sau khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần vào ngày 18/8/2020,
VIMC đã thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch và thực hiện rà soát, thông báo tỷ
lệ sở hữu nước ngoài tối đa. Theo đó, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài
tại Công ty mẹ hiện này là 0% (do ngành nghề kinh doanh có mã ngành 7830 - cung
ứng quản lý nguồn lao động).
Bên cạnh đó, trong giai đoạn từ 2012 đến nay, theo phê duyệt của cấp có thẩm
quyền, VIMC đã thực hiện thoái, giảm vốn tại 42 doanh nghiệp, trong đó:
- Thoái vốn tại 13 doanh nghiệp thông qua sàn giao dịch chứng khoán, thực
hiện khớp lệnh theo quy định.
- Thoái vốn tại 29 doanh nghiệp thông qua đấu giá cổ phần, chuyển nhượng
vốn hoán đổi nợ qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Công tác thoái vốn
không có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.
4. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Petrolimex đã hoàn thành cổ phần hóa, trong đó phát hành thành công
103.528.476 cổ phần (tương đương 8% vốn điều lệ) cho đối tác chiến lược nước
ngoài là Tập đoàn JXTG Nippon Oil & Engergy của Nhật Bản, nay đổi tên là ENEOS
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Corporation. Hiện nay Petrolimex đã niêm yết toàn bộ cổ phiếu lưu hành tại Sở
Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 14/4/2017. Tới thời điểm
hiện tại, Petrolimex đã trở thành doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn thuộc top
VN30; cơ cấu cổ đông hiện tại có hơn 100 quỹ, tổ chức nước ngoài; vốn hóa thuộc
nhóm các công ty lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam.
Theo đánh giá của Petrolimex, bên cạnh các kết quả đã đạt được vẫn tồn tại
một số khó khăn về cơ chế, chính sách trong việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài
tham gia mua cổ phần, trong đó chủ yếu là về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước
ngoài. Tỷ lệ sở hữu tối đa được phép của nhà đầu tư nước ngoài tại Petrolimex hiện
nay là 20%, trong khi tỷ lệ nắm giữ hiện tại của nhà đầu tư nước ngoài là khoảng
16,4% (còn dư địa 3,6%). Tỷ lệ này được đánh giá và xác định là thấp so với nhu
cầu đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, dẫn tới hạn chế mục tiêu thoái vốn, giảm tỷ
lệ sở hữu của nhà nước.
Do đó, để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, Petrolimex đề xuất tăng tỷ lệ
sở hữu nước ngoài lên tối đa 49% đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành,
nghề đầu tư kinh doanh có điều liện như Petrolimex.
5. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
VRG đã thực hiện tổ chức bán cổ phần lần đầu năm 2018. Theo phê duyệt tiêu
chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu
tư chiến lược trong nước sau khi bán cổ phần lần đầu ra công chúng, không bán cổ
phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài (chào bán 475.123.761 cổ phần cho nhà
đầu tư chiến lược). Tuy nhiên, sau khi chào bán, không có nhà đầu tư nào nộp hồ sơ
đăng ký nhà đầu tư chiến lược.
VRG đã thực hiện bán cổ phần trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ
Chí Minh. 31 nhà đầu tư nước ngoài (8 cá nhân và 23 tổ chức) đã trúng đấu giá với
tổng khối lượng: 25.583.200 cổ phiếu, trong đó nhà đầu tư nắm giữ khối lượng cổ
phiếu nhiều nhất là KIM Vietnam Growth Equity Fund (Quỹ đầu tư Hàn Quốc) với
khối lượng là 14.870.000 cổ phiếu.
Về việc thoái vốn của VRG tại các doanh nghiệp có vốn góp, trong giai đoạn
vừa quan VRG đã thoái toàn bộ vốn tại 11 đơn vị và một phần vốn tại 2 đơn vị, tuy
nhiên không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia.
6. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
Vinafor đã chính thức hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần từ ngày
01/9/2016; tới ngày 03/02/2020 khai trương giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch
chứng khoán Hà Nội. Hiện nay nhà nước đang nắm giữ 51% vốn điều lệ của Vinafor
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và nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần Tập đoàn T&T nắm giữ 40% vốn điều
lệ, không có nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời qua rà soát, tại thời điểm bán đấu giá
công khai, không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua cổ phần.
Do Vinafor có hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng nên căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 (hiện đã được
thay thế bằng Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020), Đại hội đồng cổ đông
lần đầu năm 2016 đã thông qua Điều lệ Vinafor trong đó quy định tỷ lệ sở hữu nước
ngoài tối đa tại Vinafor là 0%. Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản xác
nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Vinafor là 0%.
7. Tổng công ty Lương thực miền Nam
Vinafood 2 chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày
09/10/2018 trong đó nhà nước nắm giữ 51,43% vốn điều lệ và cổ đông chiến lược
là Công ty cổ phần Tập đoàn T&T nắm giữ 25% vốn điều lệ. Theo danh sách do
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, hiện nay có 8 nhà đầu tư cá
nhân nước ngoài đang nắm giữ tổng công 5.973 cổ phần (tương đương 0,0011946%
vốn điều lệ); không có nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Vinafood 2 hiện chưa có
nhu cầu tăng vốn trong thời gian tới nên chưa có nhu cầu thu hút thêm nhà đầu tư
nước ngoài tham gia mua cổ phần./.
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