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PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CỔ PHẦN HÓA LÊN HIỆU QUẢ 

 HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

 Ths. Võ Thị Xuân Hạnh 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

 

Tóm tắt 

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một trong những hướng quan trọng của quá 

trình cải cách doanh nghiệp nhà nước - bộ phận không thể thiếu trong thành phần 

kinh tế nhà nước.Trong đổi mới kinh tế, một vấn đề lớn được đặt ra là phải phát triển 

mạnh mẽ lực lượng sản xuất và từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp 

với trình độ lực lượng sản xuất. Để giải phóng lực lượng sản xuất, tất yếu phải phát 

triển mạnh mẽ nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, xóa bỏ cơ chế tập trung quan 

liêu bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường và xây dựng thể chế kinh tế thị trường, 

đa dạng hóa các hình thức sở hữu, trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo. 

Muốn vậy, phải đổi mới mạnh mẽ các doanh nghiệp nhà nước. Theo hướng đó, sau 

nhiều năm tìm tòi và thử nghiệm trong thực tế, Đảng ta đã lựa chọn cổ phần hóa như 

một phương thức có hiệu quả để đổi mới các doanh nghiệp nhà nước. Thông qua bài 

nghiên cứu này tác giả sẽ kiểm định lại tính hiệu quả của các doanh nghiệp sau khi 

cổ phần hóa. 

Từ khóa: cổ phần hóa, doanh nghiệp nhà nước 

 

1. Cơ sở lý thuyết 

1.1 Doanh nghiệp nhà nước: 

Doanh nghiệp nhà nước là những cơ sở kinh doanh do nhà nước sở hữu hoàn toàn 

hay một phần. Quyền sở hữu thuộc về nhà nước là đặc điểm phân biệt DNNN với doanh 

nghiệp trong khu vực tư nhân, còn hoạt động kinh doanh là đặc điểm phân biệt chúng 

với các tổ chức và cơ quan khác của chính phủ. Điều 1 Luật Doanh Nghiệp Nhà Nước 

của chúng ta được Quốc hội thông qua định nghĩa: “Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức 

kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được 

tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn” 

Các DNNN vốn là lực lượng kinh tế chủ đạo của nền kinh tế quốc dân, được hình 

thành từ ba nguồn: xây dựng mới bằng ngân sách; bằng viện trợ của Liên Xô cũ, Trung 
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Quốc và các nước XHCN khác; bằng quốc hữu hóa các xí nghiệp tư nhân của giai cấp 

tư sản bỏ chạy và cải tạo các xí nghiệp tư nhân của các nhà tư sản dân tộc. Trong đó xây 

dựng mới là chủ yếu. 

 

1.2 Cổ phần hóa DNNN 

Cổ phần hóa là cách gọi tắt của việc chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước thành 

công ty cổ phần ở Việt Nam. Chương trình CPH bắt đầu được Việt Nam thử nghiệm 

trong các năm 1990-1991 và chính thức được thực hiện từ năm 1992. Có thể khái quát 

về cổ phần hóa DNNN là một biện pháp chuyển đổi hình thức sở hữu trong DNNN, từ 

sở hữu Nhà nước sang sở hữu của các cổ đông (trong đó Nhà nước có thể tham gia với 

tư cách cổ đông hoặc không tham gia). Đi đôi với việc chuyển đổi sở hữu là việc chuyển 

DNNN (sau cổ phần hóa) sang hoạt động theo loại hình công ty cổ phần, được điều 

chỉnh theo các quy định trong Luật Doanh nghiệp. 

Về hình thức, đó là việc Nhà nước bán một phần hay toàn bộ giá trị cổ phần (vốn) 

của mình trong doanh nghiệp cho các cá nhân tổ chức trong và ngoài doanh nghiệp, hoặc 

trực tiếp tự doanh nghiệp theo cách bán giá thông thường hay bằng phương thức đấu giá 

hoặc qua thị trường chứng khoán.  

Về bản chất, đó là phương thức thực hiện xã hội hóa đồng vốn thuộc sở hữu Nhà 

nước, chuyển từ doanh nghiệp 1 chủ sở hữu sang đa sở hữu, tạo nên mô hình doanh 

nghiệp hoạt động phù hợp kinh tế thị trường. Việc chọn DNNN để cổ phần hóa là: bất 

cứ doanh nghiệp nào không thuộc diện Nhà nước phải đầu tư hoặc tiếp tục giữ 100% 

vốn, đều sẽ cho tiến hành cổ phần hóa. 

 

2. Phương pháp nghiên cứu và mẫu dữ liệu 

Số liệu các DNNN được cổ phần hóa được lấy từ Cổng thông tin điện tử chính 

phủ, trang thông tin doanh nghiệp: http://doimoidoanhnghiep.chinhphu.vn. Với phạm vi 

giới hạn nghiên cứu của đề tài, bài báo cáo này tập trung vào số liệu của từng công ty ở 

thời điểm trước và sau khi cổ phần hóa ba năm. Đối với mỗi công ty, bài nghiên cứu sẽ 

tổng hợp dữ liệu dựa vào bảng cáo bạch từ đợt phát hành cũng như các báo cáo về tình 

hình kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính hàng năm trong giai đoạn từ 

trước và sau khi cổ phần hóa. Như vậy các mẫu dữ liệu được thu thập là các công ty 

được niêm yết trong giai đoạn 2010-2014 tại sàn Tp Hồ Chí Minh: https://www.hsx.vn 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_nghi%E1%BB%87p_nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ty_c%E1%BB%95_ph%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/1990
https://vi.wikipedia.org/wiki/1991
https://vi.wikipedia.org/wiki/1992
http://doimoidoanhnghiep.chinhphu.vn/
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3. Kết quả nghiên cứu 

Các phân tích trong bài nghiên cứu cũng được thực hiện ở ba khía cạnh: 1) toàn 

bộ mẫu với 15 công ty; 2) ba nhóm công ty phân loại theo năm được cổ phần hóa: năm 

2010, năm 2011 và năm 2012; 3) hai nhóm công ty theo ngành: nhóm công ty sản xuất 

và công ty thương mại dịch vụ.  

3.1 Tác động lên khả năng sinh lời 

Để đo lường khả năng sinh lợi, bài nghiên cứu sử dụng ba chỉ số: Tỷ số lợi nhuận 

ròng trên tài sản (ROA); Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) và Tỷ số lợi 

nhuận trên doanh thu.  

Bảng 3.1 Tác động của việc cổ phần hóa lên lợi nhuận doanh nghiệp 

STT Chỉ tiêu đánh giá Ý nghĩa chỉ tiêu Toàn 

bộ 

mẫu 

Mẫu theo 

năm cổ 

phần hóa 

Công ty 

sản xuất 

Công ty 

thương mại 

và dịch vụ 

1. ROA Đo lường khả năng 

sinh lợi trên mỗi 

đồng tài sản 

Giảm 

đáng 

kể  

Giảm đáng 

kể 

Giảm đáng 

kể 

Giảm đáng 

kể 

2. Lợi nhuận trên 

doanh thu 

cho biết một đồng 

doanh thu tạo ra 

được bao nhiêu 

đồng lợi nhuận 

Giảm 

đáng 

kể 

 

Giảm đáng 

kể 

Giảm đáng 

kể 

Giảm đáng 

kể 

3 ROE hiệu quả công ty 

trong việc tạo ra lợi 

nhuận từ mỗi đô la 

tài sản ròng. 

Giảm 

đáng 

kể  

 

Giảm đáng 

kể 

 

Giảm 

không 

nhiều 

 

Giảm đáng 

kể 

 

 

3.2 Tác động lên khả năng thanh toán: 

Để kiểm tra khả năng thanh toán (hay còn gọi tính thanh khoản) của các công ty 

từng là doanh nghiệp nhà nước, bài nghiên cứu sử dụng hai chỉ số: chỉ số thanh toán 

hiện hành và chỉ số thanh toán nhanh. 

 



4 

 

Bảng 3.2 Tác động của việc cổ phần hóa lên khả năng thanh toán của doanh nghiệp 

STT Chỉ tiêu 

đánh giá 

Ý nghĩa chỉ tiêu Toàn bộ mẫu Mẫu theo năm cổ 

phần hóa 

Công ty sản xuất Công ty thương mại 

và dịch vụ 

1. Thanh 

toán 

hiện 

hành 

=Tài sản 

lưu 

động/ 

Nợ ngắn 

hạn 

Khả năng của công ty có 

thể thanh toán các nghĩa 

vụ nợ ngắn hạn. Tỷ lệ cao 

có nghĩa là khả năng cao 

để trả nghĩa vụ ngắn; tỷ 

lệ quá cao có nghĩa là 

công ty đầu tư thêm vốn 

vào các tài sản có lợi 

nhuận thấp. Chỉ số này ở 

mức 2-3 được xem là tốt. 

- Chỉ số cao trước khi 

cổ phần hóa, thể hiện 

khả năng chi trả các 

khoản nợ ngắn hạn cao;  

- Sau khi cổ phần hóa: 

giảm từ 3.0 đến khoảng 

2.0: giá trị tài sản hiện 

hành thấp hơn và nợ 

ngắn hạn cao hơn. 

- Giá trị trung bình: 

thể hiện khả năng 

thanh toán các 

khoản nợ ngắn hạn 

tốt 

 - Sau khi cổ phần 

hóa: giảm từ tỷ lệ 

khác nhau xuống 

khoảng 2.0 

 

-Chỉ số cao trước 

khi cổ phần hóa: 

thể hiện khả năng 

chi trả các khoản 

nợ ngắn hạn cao; 

- Sau khi cổ phần 

hóa: có sự điều 

chỉnh lớn: từ 

khoảng 4.0 đến 

khoảng 2.0 

 

- Giá trị trung bình: thể 

hiện khả năng thanh 

toán các khoản nợ ngắn 

hạn ở mức độ vừa phải 

 - Sau khi cổ phần hóa: 

giảm từ tỷ lệ khác nhau 

xuống khoảng 2.0 

 

2. Thanh 

toán 

nhanh 

Chỉ 

số thanh 

toán 

Chỉ số thanh toán nhanh 

đo lường mức thanh 

khoản cao hơn. Chỉ những 

tài sản có tính thanh 

khoản cao mới được đưa 

vào để tính toán. Hàng tồn 

- Giá trị cao trước khi 

cổ phần hóa: thể hiện 

khả năng chi trả các 

khoản nợ ngắn hạn cao 

– Sau khi cổ phần hóa: 

giảm từ 2.0 đến tỷ lệ 

- Giá trị trung bình 

trước khi cổ phần 

hóa: thể hiện khả 

năng thanh toán 

các khoản nợ ngắn 

hạn cao  

- Giá trị cao trước 

khi cổ phần hóa: 

thể hiện khả năng 

chi trả các khoản 

nợ ngắn hạn cao; 

- Sau khi cổ phần 

- Giá trị trung bình: thể 

hiện khả năng thanh 

toán các khoản nợ ngắn 

hạn ở mức độ vừa phải 
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nhanh = 

(Tiền + 

Khoản 

đầu tư tài 

chính 

ngắn 

hạn) / 

Nợ ngắn 

hạn 

kho và các tài sản ngắn 

hạn khác được bỏ ra vì khi 

cần tiền để trả nợ, tính 

thanh khoản của chúng rất 

thấp.  

khoảng 1.0: Có một sự 

cải tiến trong cơ cấu tài 

sản lưu động, giá trị 

các tài sản lưu động 

tháp hơn và nợ ngắn 

hạn cao hơn. Hàng tồn 

kho chiếm tỷ trọng cao 

trong tài sản lưu động 

 

 

- Sau khi cổ phần 

hóa: giảm từ các 

giá trị khác nhau 

xuống khoảng 1.0 

 

hóa: có sự điều 

chỉnh lớn, giảm 

từ khoảng 2.5 đến 

khoảng 1.0 

 

 

- Sau khi cổ phần hóa: 

giá trị chỉ số dao động 

quanh mức 1.0 
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3.3 Tác động lên hiệu quả hoạt động 

Các công ty trong mẫu nghiên cứu đã tích cực cải tiến phương thức quản lý vốn 

lưu động của họ trong vòng ba năm sau thời gian cổ phần hóa. Kết quả dữ liệu cho thấy 

rằng động lực chính của sự cải thiện tổng thể là do công tác quản lý các khoản phải thu 

tốt hơn. Trái lại, số ngày tồn kho trung bình kéo dài một chút. Nếu xét theo năm cổ phần 

hóa, các công ty cổ phần hóa trong năm 2012 có số ngày hàng tồn kho gia tăng đáng kể, 

các năm khác hầu như không thay đổi. Trong đó, các công ty sản xuất hầu như không 

thay đổi về số ngày tồn kho, còn các công ty thương mại và dịch vụ lại có số ngày tồn 

kho cao hơn. Điều này có thể cho thấy các công ty sản xuất đã không thay đổi kế hoạch 

sản xuất của mình, ngược lại thì các công ty thương mại và dịch vụ đã mua và lưu trữ 

hàng tồn kho nhiều hơn so với nhu cầu thị trường. 

Các kết quả cũng cho thấy rằng các công ty trong mẫu nghiên cứu sau ba năm cổ 

phần hóa trung bình mất khoảng thời gian lâu hơn để trả tiền nhà cung cấp của họ so với 

thời điểm trước cổ phần hóa. Trong đó, đối với các doanh nghiệp sản xuất có sự gia tăng 

về số ngày vòng quay khoản phải trả, các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ đang 

chịu áp lực để trả nợ nhà cung cấp ' 
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Bảng 3.3 Tác động của việc cổ phần hóa lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

STT Chỉ tiêu đánh 

giá 

Ý nghĩa chỉ tiêu Toàn bộ mẫu Mẫu theo năm cổ phần 

hóa 

Công ty sản xuất Công ty thương mại 

và dịch vụ 

1. Số ngày bình 

quân vòng quay 

khoản phải thu 

số ngày trung 

bình mà doanh 

nghiệp thu được 

tiền của khách 

hàng  

- Giảm xuống đáng 

kể, từ 100 ngày 

xuống còn khoảng 

60 ngày. 

 - Số ngày giảm 

dần cho thấy sự cải 

thiện trong việc 

quản lý bán nợ 

Giảm đáng kể đối với các 

doanh nghiệp cổ phần hóa 

năm 2012. Các doanh 

nghiệp còn lại giảm ít 

Giảm đáng kể Giảm đáng kể 

2. Số ngày bình 

quân vòng quay 

hàng tồn kho 

số ngày của một 

vòng quay hàng 

tồn kho của một 

doanh nghiệp 

 - Số ngày tồn kho 

trung bình kéo dài 

một chút. Đặc biệt 

do sự tác động của 

các công ty cổ 

phần hóa năm 2012 

- Các công ty cổ phần hóa 

trong năm 2012 có số 

ngày hàng tồn kho gia 

tăng đáng kể, các năm 

khác hầu như không thay 

đổi. 

- Hầu như không thay 

đổi. 

- Gia tăng đáng kể số 

ngày vòng quay hàng 

tồn kho. 

3 số ngày bình 

quân vòng quay 

các khoản phải 

trả 

Số ngày mà một 

công ty cần phải 

trả nhà cung cấp.  

Số ngày phải trả 

nhà cung cấp dài 

hơn 

Số ngày dài hơn với các 

doanh nghiệp cổ phần hóa 

năm 2010, 2011 

Số ngày tăng lên từ 

khoảng 40 ngày lên 

khoản 60 ngày 

 

Số ngày giảm xuống từ 

khoảng 104 ngày còn 

khoản 90 ngày 
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3.4 Tác động lên rủi ro tài chính 

Để đánh giá cơ cấu vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, bài nghiên 

cứu sử dụng các chỉ số: tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, đòn bẩy tài chính và chỉ số ROE. 

Việc tính toán các chỉ số cũng xét trên 3 khía cạnh: : 1) toàn bộ mẫu với 15 công ty; 2) 

ba nhóm công ty phân loại theo năm được cổ phần hóa: năm 2010, năm 2011 và năm 

2012 và 3) hai nhóm công ty theo ngành: nhóm công ty sản xuất và công ty thương mại 

dịch vụ. 

Những kết quả về cấu trúc tài chính của các công ty trong giai đoạn sau cổ phần 

hóa cho thấy các công ty đã gia tăng sự phụ thuộc vào vốn vay so với vốn chủ sở hữu, 

kết quả là chỉ số đo lường cấu trúc vốn bao gồm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu và hệ số 

đòn bẩy đều tăng (trung bình) đáng kể. Điều này cho thấy các công ty có nhu cầu cao về 

vốn cho hoạt động của mình, đặc biệt là vào năm thứ ba sau cổ phần hóa. Việc nợ cao 

nhất trong năm thứ ba sau cổ phần hóa dẫn đến hệ đòn bẩy tài chính trong năm này cũng 

đạt giá trị cao nhất. 

So với cùng kỳ, do chủ yếu đến từ kết quả sụt giảm lợi nhuận đáng kể như kết 

quả trong bảng 3.1 ở trên, cho nên mặc dù có sự gia tăng hệ số đòn bẩy tài chính nhưng 

vẫn không thể bù lại việc giảm ROA, kết quả ROE có sự sụt giảm đáng kể. 

Các kết quả được tóm tắt trong Bảng 3.4 dưới đây.
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Bảng 3.4 Tác động của việc cổ phẩn hóa lên rủi ro tài chính của doanh nghiệp 

STT Chỉ tiêu đánh 

giá 

Ý nghĩa chỉ tiêu Toàn bộ mẫu Mẫu theo năm 

cổ phần hóa 

Công ty sản xuất Công ty thương 

mại và dịch vụ 

1. Tỷ số nợ trên 

vốn chủ sở hữu 

= (Tổng 

nợ/Tổng vốn 

chủ sở hữu) x 

100% 

Tỷ lệ cao thể hiện phần 

nợ cao trong tài sản. Nó 

cũng phản ánh khả năng 

sinh lời cao hơn nhưng 

có nguy cơ cao bị phá 

sản. 

Tăng đáng kể và đạt 

giá trị cao nhất vào 

thời điểm ba năm 

sau khi cổ phần hóa  

 

 

Tăng lên trừ 

những công ty cổ 

phần hóa năm 

2011  

 

Tăng đáng kể và 

đạt giá trị cao 

nhất vào thời 

điểm ba năm sau 

khi cổ phần hóa 

Hầu như không thay 

đổi nhưng cũng đạt 

giá trị cao nhất vào 

thời điểm ba năm 

sau khi cổ phần hóa 

2. Hệ số đòn bẩy 

tài chính 

thể hiện mối quan hệ 

giữa nguồn vốn vay và 

vốn chủ sở hữu . Hệ số 

này cũng cho phép đánh 

giá tác động tích cực 

hoặc tiêu cực của việc 

vay vốn đến ROE. 

 

Tăng dần sau khi cổ 

phần hóa và đạt giá 

trị cao nhất vào thời 

điểm ba năm sau khi 

cổ phần hóa 

Tăng dần, trừ 

những công ty cổ 

phần hóa năm 

2011  

 

Tăng đáng kể từ 

1.8 lên 2.2 và đạt 

giá trị cao nhất 

vào thời điểm ba 

năm sau khi cổ 

phần hóa  

 

Hầu như không thay 

đổi, xoay quanh giá 

trị 2.5 và đạt giá trị 

cao nhất vào thời 

điểm ba năm sau khi 

cổ phần hóa 

 

3 ROE hiệu quả công ty trong 

việc tạo ra lợi nhuận từ 

mỗi đô la tài sản ròng. 

Giảm đáng kể  

 

Giảm đáng kể 

trừ những công ty 

cổ phần hóa năm 

2011 

Giảm không 

nhiều, xoay 

quanh giá trị 20% 

 

Giảm đáng kể, xoay 

quanh giá trị 30% 

 



10 

 

4 Kết luận và kiến nghị phát triển đề tài 

4.1 Kết luận của nghiên cứu 

Bài nghiên cứu tập trung mô tả các công ty chuyển đổi lọai hình từ doanh nghiệp nhà 

nước sang loại hình doanh nghiệp cổ phần hóa trong một nền kinh tế chuyển đổi, cụ thể là tập 

trung vào các kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do nhiều lí do khác nhau, cổ phần hóa 

vẫn chưa mang lại những kết quả mong muốn. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tình hình lợi nhuận của các công ty sẽ được cải thiện 

không phải là một kết quả tất yếu đảm bảo trong các quyết định chuyển đổi từ doanh nghiệp 

nhà nước sang công ty cổ phần, đặc biệt là nếu quá trình chuyển đổi xảy ra trong bối cảnh khi 

có quá nhiều sự cạnh tranh lớn hơn trong thị trường sản phẩm và dịch vụ. 

Các dữ liệu thu thập được liên quan đến tình hình hoạt động của các công ty cho thấy 

rằng họ phải đối mặt với những thách thức rất lớn trong những năm đầu tiên khi được cổ phần 

hóa. Các công ty khó khăn trong việc duy trì tình hình lợi nhuận, và nói chung đã không thể 

làm giảm chi phí của họ xuống tương ứng với kết quả là lợi nhuận giảm. 

Các công ty phải đối mặt trước sự cấp thiết phải thay thế những vấn đề đã lỗi thời tồn 

tại trong doanh nghiệp để có thể thích ứng và đối mặt tốt hơn với thị trường ngày càng mở 

cửa và cạnh tranh hơn, và điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải gia tăng sự phụ thuộc vào 

nguồn vốn bên ngoài, chủ yếu là nợ. 

Cơ cấu vốn của các công ty thay đổi theo thời gian với sự phụ thuộc ngày càng nhiều 

vào các khoản nợ, cho thấy những khó khăn phải đối mặt khi trong cơ cấu tài chính của công 

ty không có nhiều tỷ trọng của vốn, và điều này đặt ra sự cần thiết cho các nhà quản lý trong 

các tổ chức mới được cổ phần hóa cần phải hiểu rõ hơn những rủi ro gắn liền với chiến lược 

tài chính. 

Mặt khác, các doanh nghiệp đã thành công trong việc đưa ra những cải tiến trong việc 

quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp - đặc biệt là liên quan đến các khoản phải thu và phải 

trả, trong khi vấn đề về quản lý hàng tồn kho thì không cải tiến nhiều. Điều này có thể do mức 

vốn lớn hơn dẫn đến sự phức tạp hơn trong các vấn đề liên quan đến việc quản lý hàng tồn 

kho khi so sánh với các quyết định trong việc quản lý các khoản phải thu và phải trả. 

 

4.2 Vấn đề đóng góp: 

Mặc dù hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa đã chứng tỏ tác 

dụng to lớn của nó, song thực tế các DNNN đã được cổ phần hóa đang phải đối mặt với không 
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ít vấn đề khó khăn không như kỳ vọng. Từ những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn 

tại, để đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian 

tới tác giả đề xuất một số hướng như sau: 

Về huy động các nguồn tài chính: cổ phần hóa các DNNN phải hướng tới sự thu hút và 

tập trung các nguồn vốn xã hội. Để huy động nguồn vốn cần phát hành thêm cổ phiếu, mở 

rộng bán cổ phần cho các chủ sở hữu trong và ngoài doanh nghiệp, kể cả các nhà đầu tư nước 

ngoài. Trước hết, cần ưu tiên bán cổ phần cho người lao động trong doanh nghiệp để gắn kết 

quyền lợi và trách nhiệm của người lao dộng với doanh nghiệp, đồng thời cho phép khai thác 

được nguồn vốn nội bộ một cách hiệu quả. 

Về nâng cao trình độ công nghệ. Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia là hết sức 

cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Muốn vậy, chương trình cần tập trung vào các nội dung ưu 

đãi như: ưu đãi về thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp cho các hoạt động ứng dụng công 

nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập 

từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và triển khai, hợp đồng dịch vụ kĩ thuật trực tiếp 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết công nghệ. Doanh 

nghiệp cần được có ưu đãi để đầu tư trở lại cho khoa học công nghệ và trích thưởng cho cá 

nhân, tập thể có thành tích nghiên cứu và áp dụng công nghệ. Ngoài ra, những doanh nghiệp 

tích cực đổi mới công nghệ còn được ưu đãi về tiền sử dụng đất. 

Giải quyết nợ của doanh nghiệp trước cổ phần hóa. Cơ cấu lại nợ trong nội bộ doanh 

nghiệp. Nếu khoản nợ là do nguyên nhân chủ quan của doanh nghiệp thì phải kiên quyết xử 

lý bồi thường vật chất, nếu không quy được trách nhiệm cá nhân thì doanh nghiệp tự quyết 

định xử lý các khoản nợ phải thu này vào kết quả hoạt động kinh doanh. Nếu là khoản nợ 

nước ngoài mà doanh nghiệp vay vốn có bảo lãnh thì tổ chức bảo lãnh chủ động đàm phán 

với chủ nợ nước ngoài để xin giảm nợ và có kế hoạch cùng với doanh nghiệp tìm nguồn vốn 

trả nợ nước ngoài. Nếu là khoản nợ với đối tác là các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 

thì có kế hoạch chuyển thành giá trị cổ phần để chủ nợ tham gia cổ phần và thành cổ đông 

của doanh nghiệp. 

Bên cạnh những vấn đề cụ thể trên, chúng ta cần tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự 

đồng thuận trong lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người lao động ở các ngành, các cấp, các 

doanh nghiệp để mọi người hiểu rõ sự cần thiết, cấp bách của việc cổ phần hóa doanh nghiệp 

là bởi sự sống còn của chính các doanh nghiệp, nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới kinh tế 

của đất nước và sớm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng nền kinh tế kém phát triển. Đồng thời, 
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cũng cần xác định rõ dù đây là một quá trình khó khăn, nhưng không thể khác được mà thậm 

chí yêu cầu đặt ra sẽ còn cao hơn, cổ phần hóa rộng khắp hơn trong nhiều lĩnh vực kể cả các 

tổng công ty lớn của Nhà nước để từ đó có quyết tâm cao hơn trong việc đẩy nhanh tiến trình 

cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. 

Ngoài ra, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 

vì đây là vấn đề rất nhạy cảm. Đồng thời các công ty cổ phần cần được tạo điều kiện thuận 

lợi trong việc huy động vốn rộng rãi từ nhiều nguồn, giảm bớt sự can thiệp, mà trong nhiều 

trường hợp là quá sâu, của các cơ quan nhà nước vào quản lý điều hành công ty sau cổ phần. 

Ngoài ra, cần xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người đại diện vốn nhà nước; ban 

hành tiêu chuẩn cụ thể về người đại diện sở hữu cổ phần nhà nước và người trực tiếp quản lý 

cổ phần nhà nước tại các công ty cổ phần, Quy chế thực hiện dân chủ trong các doanh nghiệp 

nhà nước cổ phần hóa … Bởi, tất cả những điều này đều ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi 

của các bên trong công ty và từ đó đến hiệu quả hoạt động , sự phát triển của công ty. Những 

vấn đề khác như hỗ trợ công ty cổ phần về thông tin kinh tế, đào tạo cán bộ, giúp đỡ trong 

công tác quản lý chất lượng sản phẩm… đều là những việc làm cần thiết để đẩy nhanh tốc độ 

và hiệu quả quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta. 

.   
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đầu năm 2015, được truy lục từ Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam 

(VVFC): http://www.vvfc.vn/tin-nganh/bao-cao-tinh-hinh-co-phan-hoa-doanh-nghiep-

nha-nuoc-7-thang-dau-nam-2015 

Kiểm định khác biệt giữa 2 tỷ lệ, được truy lục từ: http://vietlod.com/kiem-dinh-khac-biet-

ti-le-spss 
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