B Tài chính cho bit, ngày 26/11/2014, Quc hi ban hành Lut s 69/2014/QH13, có hiu lc thi hành k t
ngày 1/7/2015. Sau hn 6 nm thc hin, Lut s 69/2014/QH13 to hành lang pháp lý cho vic u t vn Nhà
nc vào sn xut kinh doanh ti doanh nghip, c ch, chính sách qun lý, s dng vn, tài sn Nhà nc u t ti các
doanh nghip nhà nc (DNNN) ã c xây dng ng b phù hp vi yêu cu i mi, hi nhp, c cu li DNNN; các c
ch, chính sách ã to môi trng pháp lý y , n nh cho hot ng qun lý, s dng vn, tài sn Nhà nc ti c quan
Nhà nc và doanh nghip.
Tuy nhiên, trong giai on va qua, mt s ch trng, quan im ch o và h thng pháp lut có liên quan n vic
qun lý, s dng vn Nhà nc u t vào sn xut, kinh doanh ti doanh nghip có thay i. Quá trình trin khai thc
hin Lut s 69/2014/QH13 và các vn bn hng dn qua rà soát cho thy ã bc l mt s tn ti, hn ch cn thit phi
c rà soát, sa i cho phù hp vi thc tin và nh hng c cu li DNNN trong thi gian ti.
Do vy, cn thit phi xây dng Lut 69/2014/QH13 (sa i) vi các chính sách mi nhm tip tc hoàn thin khung
pháp lý bo m cho vic phát trin, nâng cao hiu qu hot ng ca DNNN; tng cng công tác qun lý, giám sát
vic s dng vn Nhà nc úng mc ích, úng i tng.
Quy nh mi v chuyn nhng vn Nhà nc u t ti doanh nghip
i vi vic chuyn nhng vn Nhà nc u t ti doanh nghip: Lut s 69/2014/QH13 quy nh phng thc chuyn nhng
vn và các nguyên tc chuyn nhng vn.
Thc t thi gian qua phng thc chào bán cnh tranh là phng thc chào bán cnh tranh v giá tip tc thc hin
chuyn nhng vn thc cht là bán u giá công khai.
Các doanh nghip có vn góp cn chuyn nhng vn c bn c hình thành t c phn hóa doanh nghip 100% vn
Nhà nc, trc ây cha quy nh bt buc phi có phng án s dng t c phê duyt trc khi c phn hóa mà cho doanh
nghip xây dng, trình duyt phng án s dng t, ng thi vi quá trình c phn hóa nên dn ti khi chuyn sang
hot ng di hình thc công ty c phn có trng hp phng án s dng t cha c duyt.
Do vy, d tho xut: Bãi b phng thc “chào bán cnh tranh”. Giá khi im phi do t chc có chc nng thm nh
giá xác nh ngoi tr trng hp t l Nhà nc ang nm gi di 36% vn iu l và giá tr vn Nhà nc nm gi trong vn iu l
phi chuyn nhng di 10 t ng, thì c quan i din ch s hu xem xét, quyt nh giá khi im không thp hn giá tr
thc ca phn vn góp phi chuyn nhng trên báo cáo tài chính gn nht vi thi im chuyn nhng vn ca doanh
nghip có vn góp ca Nhà nc.
B sung nguyên tc quy nh: Yêu cu rà soát li toàn b din tích t doanh nghip ang qun lý s dng hoàn
thin y h s pháp lý v t ai, qun lý, giám sát cht ch i vi t c chuyn i mc ích thc hin u giá t theo quy nh ca
Lut t ai. Thc hin nghiêm c ch cho thuê t, np tin thuê theo quy nh ca pháp lut, cng nh vic tính toán
giá tr quyn s dng t giao trong giá khi im chuyn nhng vn.
Phng án này có tác ng tích cc là y nhanh tin trình thc hin c phn hóa, sm chuyn i thành công ty c
phn, tng sc cnh tranh trên th trng, tng kh nng huy ng vn phát trin doanh nghip.
Phân phi li nhun sau thu - qu khen thng phúc li
Vn bt cp là theo quy nh hin hành, vic trích qu khen thng phúc li ti a 3 tháng lng thc hin i vi doanh
nghip xp loi A; 1,5 tháng lng thc hin i vi doanh nghip xp loi B; 1 tháng lng thc hin i vi doanh nghip
xp loi C; doanh nghip không thc hin xp loi thì không c trích.
Thc t nhiu doanh nghip có s lng cán b, công nhân viên ln, doanh thu, li nhun... ca doanh nghip m
bo theo ánh giá xp loi nên s d ca 2 qu này ti doanh nghip tng i ln (trong khi li nhun còn li np v ngân
sách Nhà nc là không áng k và không phn ánh úng quy mô, cng nh hiu qu hot ng sn xut kinh
doanh ca doanh nghip). Mt khác, theo quy nh ca pháp lut v thu thu nhp doanh nghip hin hành cho
phép tng s chi có tính cht phúc li không quá 1 tháng lng bình quân thc t thc hin trong nm tính thu
ca doanh nghip.

Vì vy, d tho xut gii pháp: iu chnh theo hng doanh nghip trích ti a không quá 2 tháng lng thc hin
trên c s hiu qu hot ng ca doanh nghip và mc hoàn thành nhim v c giao, riêng các doanh nghip quc
phòng an ninh s c Nhà nc h tr m bo mc trích này.
Phng án này s giúp qun lý hiu qu, cht ch cng nh m bo an sinh xã hi, khuyn khích khen thng kp thi
ngi lao ng, tng cng ng viên ngân sách Nhà nc.
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

