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- Nội dung chính -



Tổng quan khu vực DNNN
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DNNN vẫn tồn tại trong nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng:
-Quốc phòng, an ninh
-Hàng không, đường sắt, bưu chính viễn thông, cảng hàng 
không
-Dầu mỏ, điện lực, khai khoáng, hoá chất cơ bản, lương 
thực, dược phẩm, xi măng
-Hàng hoá, dịch vụ công ích  (nước sạch, vệ sinh môi 
trường, chiếu sáng đô thị…)

Tổng quan khu vực DNNN



∗ Quản lý DNNN theo nhiều cấp:
∗ Thủ tướng Chính phủ (08 tập đoàn kinh tế)
∗ Bộ ngành; UBND cấp tỉnh; SCIC

∗ DNNN phân theo ngành, lĩnh vực:

Tổng quan khu vực DNNN

Cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước theo lĩnh 
vực hoạt động

46.45%
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Nông lâm trường, công ty
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thuần túy
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		Nông lâm trường, công ty nông lâm nghiệp

		Quốc phòng, an ninh và công ích

		Hoạt động kinh doanh thuần túy



Cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước theo lĩnh vực hoạt động
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		Tỷ trọng sử dụng vốn đầu tư giữa khu vực DNNN so với các khu vực kinh tế khác

				2001-2005		2006-2010

		Khu vực DNNN		56.60%		44.70%

		Khu vực dân doanh		26.40%		27.50%

		Khu vực FDI		17.00%		27.80%

		TỔNG		100.00%		100.00%

		Tỷ trọng đóng góp cho nền kinh tế giữa khu vực DNNN so với các khu vực kinh tế khác

				2001-2005		2006-2010

		Khu vực DNNN		32.90%		19.00%

		Khu vực dân doanh		44.60%		54.20%

		Khu vực FDI		14.50%		17.40%

		Khác		8.00%		9.40%

		TỔNG		100.00%		100.00%

				Năm		Số lượng DN 100% vốn		Tổng số vốn của DNNN (nghìn tỷ đ)

				Năm 2001		6000		136

				Năm 2011		1309		700

				Năm 2013		949		1,170

				Năm		Số lượng DN 100% vốn

				Năm 1990		12000		12000

				Năm 2001		6000		6000

				Năm 2011		1309		1309

				Năm 2013		949		949

				Hình thức sắp xếp		Số lượng SX		Tỷ trọng

				Cổ phần hóa		4068		75.75%

				Giao, bán, cho thuê		356		6.63%

				Sáp nhập, hợp nhất		555		10.34%

				Giải thể, phá sản		276		5.14%

				Chuy		115		2.14%

				TỔNG CỘNG		5370		100.00%

				2011

				2012

				2013

						1619

				Cổ phần hóa

				Giai đoạn		Số lượng DN CPH

				Giai đoạn 2002-2004		1641

				Giai đoạn 2005-2006		1172

				Giai đoạn 2007-2010		348

				Giai đoạn 2011-2013		99

				Nông lâm trường, công ty nông lâm nghiệp

				Quốc phòng, an ninh và công ích

				Hoạt động kinh doanh thuần túy
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Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng GDP của khu vực DNNN so với khu vực kinh tế khác 2001-2005
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Tỷ trọng sử dụng vốn đầu tư giữa khu vực DNNN so với các khu vực kinh tế khác 2006-2010
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Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng GDP của khu vực DNNN so với khu vực kinh tế khác 2006-2010



		



Tỷ trọng sử dụng vốn đầu tư giữa khu vực DNNN so với các khu vực kinh tế khác 2001-2005

Tỷ trọng sử dụng vốn đầu tư giữa khu vực DNNN so với các khu vực kinh tế khác 2001-2005



		



Số lượng doanh nghiệp 100% vốn nhà nước giảm dần qua các năm



		





		



Số lượng DN 100% vốn

Tổng số vốn của DNNN (nghìn tỷ đ)



		



Số lượng DN 100% vốn



		



Biểu đồ số lượng DN sắp xếp, đổi mới đến tháng 3 năm 2014



		



Số lượng DN CPH

Số lượng DN CPH qua các giai đoạn



		

		TT		Chỉ tiêu		Giá trị ( tỷ đồng)				Năm 2012/2011

						Năm 2011		Năm 2012

		1		Doanh thu		1,638,000		1,709,000		104.33%

		2		Nộp ngân sách		207,000		222,000		107.25%

		3		Tổng lợi nhuận trước thuế		149,600		167,000		111.63%

		4		Tỷ suất LN trên VCSH		18.47%		16.38%		88.68%





		

		Nông lâm trường, công ty nông lâm nghiệp		19.02%

		Quốc phòng, an ninh và công ích		34.53%

		Hoạt động kinh doanh thuần túy		46.45%





		



Cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước theo lĩnh vực hoạt động





∗ DNNN chỉ chiếm 1% tổng số DN:
• 85% sản lượng điện, dầu khí
• 90% dịch vụ viễn thông
• 61% vận tải hàng không nội địa
• 50% tổng dư nợ cho vay của toàn ngành ngân

hàng
• 70% lượng gạo xuất khẩu…

∗ Đóng góp khoảng 28% of GDP

Tổng quan khu vực DNNN



∗ SỐ LIỆU DNNN (2015)
∗
∗

∗ Tổng TS 134.5 tỷ USD 
∗ Vốn nhà nước 60.36 tỷ USD 
∗ Tổng doanh thu 70 tỷ USD
∗ Lợi nhuận trước thuế 7.08 tỷ USD 
∗ Số lao động 1.61 triệu

Tổng quan khu vực DNNN



∗ Nhà nước nắm giữ vốn trong những ngành:
∗ Liên quan quốc phòng, an ninh
∗ Dịch vụ công ích thiết yếu, đảm bảo an sinh xã hội
∗ Độc quyền tự nhiên

∗ Chuyển đổi sở hữu, cổ phần hoá đối với những 
ngành, lĩnh vực mà tư nhân có đủ năng lực tham 
gia thực hiện

Cổ phần hoá DNNN



Cơ cấu vốn cổ phần của DN khi CPH:
a) Cổ phần Nhà nước nắm giữ theo tiêu chí phân loại DNNN 
được Thủ tướng Chính phủ công bố trong từng thời kỳ 
b) Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư 
khác
c) Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn và người lao 
động tại doanh nghiệp cổ phần hóa

Cổ phần hoá DNNN



∗ Phương thức bán cổ phần lần đầu: phương thức đấu 
giá công khai, bảo lãnh phát hành, thỏa thuận trực 
tiếp

∗ Nhà đầu tư chiến lược: 
∗ Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;
∗ Có năng lực tài chính;
∗ Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền 

trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp

Cổ phần hoá DNNN



Cổ phần hoá DNNN
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∗ Nhiều doanh nghiệp lớn đã thực hiện cổ phần hoá:
∗ Dệt may (Vinatext) 
∗ Hàng không (Vietnam Airlines)
∗ Cảng hàng không (Vietnam Airports Corporation)
∗ Cảng biển
∗ Dịch vụ công ích (cấp thoát nước, chiếu sáng đô thị, vệ 

sinh môi trường)
∗ Sản xuất thép (Tổng công ty Thép Việt Nam)
∗ Kinh doanh xăng dầu (Petrolimex)
∗ Xây dựng, bất động sản
∗ Lĩnh vực đồ uống (Habeco, Sabeco)

Cổ phần hoá DNNN



∗ Nhà nước vẫn nắm vốn lớn tại các doanh nghiệp đã cổ 
phần hoá:
∗ 2011-9/2016: 426 DNNN thực hiện IPO
∗ Nhà nước nắm giữ: 81.1% vốn điều lệ
∗ Nhà đầu tư chiến lược: 7.3% vốn điều lệ
∗ Nhà đầu tư khác: 9.4% vốn điều lệ
∗ Người lao động & Công đoàn: 2.2% vốn điều lệ

∗  Cần tập trung vào việc thoái vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp đã cổ phần hoá 

Cổ phần hoá DNNN



∗ Đẩy mạnh công tác cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước giai 
đoạn 2016-2020

∗ DNNN cổ phần hóa phải đăng ký giao dịch, niêm yết trên 
sàn giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn 
một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công 
chúng

∗ Chính sách nới room cho nhà đầu tư nước ngoài (Nghị định 
số 60/2015/NĐ-CP)

Định hướng của Chính phủ



∗ Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục Tiêu chí phân 
loại DNNN và Danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 
2016-2020 (QĐ 58/2016/QĐ-TTg)

∗ Giai đoạn 2016-2020:
∗ Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn tại 103 DNNN
∗ Cổ phần hoá: 137 DNNN

∗ Xây dựng Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực 
hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020 (dự kiến Quý II/2017)

Định hướng của Chính phủ



Định hướng của Chính phủ

TT Tên ngành Số lượng

1 Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh 2

2 Truyền tải, điều độ hệ thống điện; thủy điện đa mục tiêu 2

3 Quản lý hệ thống kết cấu đường sắt quốc gia, đô thị 2

4 Dịch vụ không lưu, tin tức hàng không và cứu nạn 1

5 Bảo đảm hàng hải 3

6 Bưu chính công ích 1

7 Hoạt động kinh doanh Xổ số 63

8 Xuất bản 13

9 In, đúc tiền 1

10 Tín dụng chính sách, đảm bảo an toàn hệ thống tín dụng 6

11 Các trường hợp khác 9

TỔNG 103



Định hướng của Chính phủ
TT Tên ngành Số lượng
1 Khai thác khoáng sản 2
2 Tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí 1
3 Tài chính ngân hàng 1
4 Sản xuất hóa chất cơ bản 1
5 Bán buôn lương thực 2
6 Đầu mối nhập khẩu xăng dầu 1
7 Sản xuất thuốc lá điếu 5
8 Cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng 2
9 Trồng và chế biến cà phê 1
10 Đảm bảo nhu cầu thiết yếu 1
11 Kinh doanh bán lẻ điện 5
12 Môi trường, chiếu sáng, cấp thoát nước 53
13 Sản xuất vắc xin sinh phẩm y tế 1
14 Bán buôn, bán lẻ 7
15 Công nghiệp, chế biến, chế tạo 14
16 Du lịch 4
17 Quản lý nhà và kinh doanh bất động sản 2
18 Nông, lâm nghiệp, thủy sản 2
19 Sản xuất điện 4
20 Thông tin và Truyền thông 5
21 Vận tải kho bãi 2
22 Xây dựng 11
23 Các trường hợp khác 10

TỔNG 137



XIN CẢM ƠN!
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