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giảm thiểu việc điều chuyển container rỗng từ nơi này đến nơi khác, tốt nhất là nên sử dụng mô 
hình toán có sự hỗ trợ của các phần mềm (Lingo 13.0 for Window) để tìm ra kết quả tối ưu.  
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Tóm tắt 
Doanh nghiệp cho dù được sở hữu bởi ai thì cũng nhằm mục đích là để thu lợi nhuận. Các 
doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam do nhà nước sở hữu và quản lý đã bộc lộ nhiều hạn 
chế, không còn phù hợp với xu hướng mới, xu hướng thị trường. Bài viết đề xuất giải pháp 
quản lý các doanh nghiệp nhà nước theo cách tiếp cận của thị trường nhằm sử dụng có 
hiệu quả nguồn lực của xã hội đồng thời vừa thực hiện được các mục tiêu chiến lược của 
nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Abstract  
Whether an enterprise is owned by whom it is also intended for profit. The state owned 
and managed shipping businesses of Vietnam, nowadays have exposed many defects, no 
longer fit with the new trends, market trends. Article proposing solutions to manage state-
owned enterprises under the market approach to effectively use social resources 
simultaneously to achieve the state’s strategic objectives under oriented socialist. 
1. Mở đầu 
Các doanh nghiệp có vốn thuộc sở hữu nhà nước nói chung và trong ngành hàng hải nói 

riêng, gọi chung là doanh nghiệp nhà nước, đều hoạt động theo nguyên tắc truyền thống; nhà 
nước đầu tư, nhà nước khai thác và nhà nước quản lý thông qua người đại diện của mình đó là 
các giám đốc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm. Trong những năm qua, đặc biệt là từ 
khi nền kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới, các doanh nghiệp vận tải biển có vốn thuộc sở 
hữu của nhà nước đã phát huy được vai trò to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước, đóng góp 
đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế như hiện nay. Trải qua hơn 20 năm phát triển, các 
doanh nghiệp vận tải biển có vốn thuộc sở hữu nhà nước bắt đầu bộc lộ nhiều bất cập đó là hầu 
hết các doanh nghiệp chỉ tập trung phát triển về quy mô mà chưa chú trọng tới chất lượng cũng 
như sự phát triển có tính bền vững, phù hợp với cơ chế thị trường. Kết quả là việc sử dụng vốn 
kém hiệu quả, doanh nghiệp vận tải biển chưa thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho các ngành 
kinh tế khác phát triển. Trong xu thế hội nhập quốc tế, các ngành kinh tế nói chung và ngành vận 
tải biển nói riêng sẽ phải đối mặt với một sự cạnh tranh quyết liệt không chỉ đối với các doanh 
nghiệp trong nước mà còn cả đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Thực tế đó đang đặt ra nhu 
cầu phải đổi mới công tác quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước một mặt kinh doanh phải có hiệu 
quả, sử dụng tốt nguồn vốn và những ưu đãi của nhà nước để phát triển doanh nghiệp, một mặt 
phải thực hiện tốt vai trò định hướng, là nền tảng cho các doanh nghiệp khác thực hiện tốt các 
mục tiêu chiến lược do nhà nước đặt ra trước yêu cầu mới. 

2. Nội dung 
1. Doanh nghiệp nhà nước 
Doanh nghiệp nhà nước là những doanh nghiệp mà trong đó nhà nước nắm giữ trên 50% 
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vốn điều lệ do Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố là chủ sở hữu thông qua 
đại diện của mình tại các doanh nghiệp thực hiện các chức năng và nhiệm vụ do nhà nước giao. 

Doanh nghiệp vận tải biển là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải 
biển, bao gồm các công ty vận tải biển, các doanh nghiệp cảng và các công ty dịch vụ. Hầu hết 
các doanh nghiệp làm dịch vụ trong vận tải biển đã được cổ phần hóa, nhà nước không giữ vai trò 
chi phối. Do vậy, trong phạm vi bài báo này chỉ đề cập tới doanh nghiệp có vốn sở hữu thuộc nhà 
nước trong lĩnh vực vận chuyển và doanh nghiệp cảng thuộc Tổng công ty hàng hải Việt Nam 
(Vinalines). 

Các doanh nghiệp nhà nước nói chung và trong vận tải biển nói riêng ngoài chức năng 
nhiệm vụ như các doanh nghiệp thông thường là kinh doanh nhằm thu lợi nhuận, còn thực hiện 
nhiệm vụ định hướng cho sự phát triển kinh tế cho cả ngành, hỗ trợ cho các doanh nghiệp khác 
như ngành đóng tầu, xuất, nhập khẩu, dịch vụ hàng hải, v.v phát triển, đồng thời còn thực hiện 
chức năng điều tiết và hướng dẫn thị trường theo định hướng của nhà nước để đảm bảo cho nền 
kinh tế phát triển ổn định và bền vững.  

Với chức năng nhiệm vụ vừa bảo đảm kinh doanh có hiệu quả vừa thực hiện các nhiệm vụ xã 
hội do nhà nước giao nên việc quản các doanh nghiệp nhà nước thường phức tạp hơn. Quản lý 
doanh nghiệp nhà nước được thực hiện trên nhiều lĩnh vực, nhưng hai lĩnh vực cơ bản sau được 
xem là cơ bản nhất đối với một doanh nghiệp nhà nước đó là: quản lý việc hình thành cũng như sử 
dụng vốn và quản lý việc thực hiện các chính sách theo yêu cầu của nhà nước nhằm phục vụ chiến 
lược phát triển chung của toàn xã hội. 

 Hầu hết phần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước đều có nguồn từ ngân sách nhà 
nước hoặc địa phương cấp. Phần vốn này, tùy thuộc vào quy mô cũng như mục tiêu chiến lược 
của mỗi doanh nghiệp mà chúng có quy mô khác nhau và do Chính phủ quyết định. Việc cấp vốn 
được giám sát bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phần vốn đó chỉ được sử dụng vào 
mục đích do Chính phủ phê duyệt. Việc sử dụng vốn phải đảm bảo yêu cầu bảo toàn và phát triển 
cũng như sử dụng có hiệu quả nguồn vốn do ngân sách cấp [3]. 

Vốn của doanh nghiệp được bảo toàn được xác định nhu sau:  

Vbt = (V0 –  KHG )kHM      (1) 

V0, Vbt: Là số vốn chủ sở hữu được cấp, và số vốn phải bảo toàn.  

 KHG Tổng giá trị khấu hao tích lũy được trong kỳ.  

kHM, tỉ lệ hao mòn vô hình trong kỳ báo cáo. 
Việc xem xét hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp có thể dựa trên nhiều chỉ tiêu khác 

nhau, nhưng đơn giản và dễ đánh giá nhất là các chỉ tiêu ROE, ROA và ICOR 
Tỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.  
 
 

ROE cho biết một đồng vốn chủ sở hữu tạo được bao nhiêu lợi nhuận trong kỳ;  
Tỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản   
 
 
ROA, cho biết một đồng tài sản của doanh nghiệp sẽ tạo ra được bao nhiêu lợi nhuận trong 

kỳ.  
Cả hai chỉ số trên càng cao càng tốt, điều này nghĩa là doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu 

quả.  
Ngoài hai chỉ tiêu trên, chỉ số ICOR cũng được sử dụng để đánh giá hiệu quả của việc đầu 

tư của doanh nghiệp.  
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Lợi nhuận của Vinalines từ năm 2006 đến 2011 
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   Nguồn: Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội 6/2012 

K: Vốn đầu tư của doanh nghiệp;  
Y: tổng giá trị sản phẩm tạo ra được của doanh nghiệp. 
Chỉ số ICOR cho biết muốn có thêm một đơn vị sản lượng thì cần phải đầu tư thêm bao 

nhiêu tiền, và dĩ nhiên, chỉ số này càng nhỏ càng tốt, nghĩa là việc đầu tư càng có hiệu quả. 
Ngoài việc đo lường hiệu quả của việc sử dụng vốn, các doanh nghiệp nhà nước phải tuân 

thủ chế độ báo cáo để cơ quan quản lý nắm chắc việc sử dụng vốn là đúng mục đích. Các chế độ 
báo cáo gồm báo cáo định kỳ thông qua bảng cân đối tài sản, báo cáo lãi, lỗ, báo cáo thực hiện 
các chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp,v.v 

Song song với việc quản lý và sử dụng 
vốn một cách có hiệu quả, doanh nghiệp nhà 
nước còn phải thực hiện tốt các chính sách 
của nhà nước để định hướng và là “bệ đỡ” 
cho các ngành kinh tế khác phát triển, đó là 
tạo ra cơ sở hạ tầng tốt, thực hiện chính 
sách giá cả, phân phối lưu thông ổn định, đặc 
biệt khi thị trường thế giới có biến động thì 
các doanh nghiệp nhà nước phải can thiệp 
tạo ra sự ổn định cần thiết cho các doanh 
nghiệp khác nhằm giải quyết các mục tiêu và 
tạo ra sự phát triển bền vững cho xã hội. 

2. Một số hạn chế của doanh nghiệp 
vận tải biển có vốn sở hữu thuộc nhà 
nước 

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) là một trong những doanh nghiệp nhà nước 
được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chức năng kinh doanh vận tải, bốc 
xếp, dịch vụ và một số lĩnh vực khác theo quy định của Chính phủ. Trong những năm đầu tiên của thời 
kỳ thành lập, Vinalines kinh doanh luôn có lãi, phát triển nguồn vốn, thực hiện tốt các chính sách do nhà 
nước giao. Tuy vậy, những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của Vinalines ngày càng kém hiệu 
quả. Lợi nhuận của Vinalines ngày càng giảm, đặc biệt vào năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 
Vinalines bị lỗ hàng trăm tỉ đồng, nhiều khoản đầu tư khó có khả năng thu hồi [5].  

Lợi nhuận đạt được trong kinh doanh thấp một phần có nguyên nhân khách quan do khủng 
hoảng kinh tế, giá cước giảm, giá nhiên liệu tăng, nhưng về cơ bản là do công tác quản lý và kinh 
doanh còn nhiều yếu kém, sử dụng vốn hiệu quả thấp. Năm 2008 là năm Tổng công ty có lợi 
nhuận cao nhất nhưng tỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cũng chỉ đạt 12,1% thấp hơn nhiều so 
với chỉ số CPI là 22,7%, đặc biệt là bị thua lỗ hàng trăm tỉ vào năm 2011 và chỉ trong 6 tháng đầu 
năm 2012, theo báo cáo sơ bộ, Vinalines đã lỗ tới trên 1.400 tỉ đồng [1]. 

Không những kinh doanh kém hiệu quả mà các khoản vay của Vinalines tăng lên rất nhanh, 
các khoản vay này không những không phát huy được vai trò của nó mà còn là gánh nặng nợ nần 
cho Vinalines, kết quả là tỉ số lợi nhuận trên tổng giá trị tài sản từ năm 2007 đến năm 2011 đạt 
được lần lượt là 2,8%; 3,4%; 1,1%; 0,4% và -0,8% [4]. Điều này cho thấy trong cả thời gian dài 
Tổng công ty kinh doanh có hiệu quả kinh tế không cao, không đáp ứng được với các yêu cầu của 
Chính phủ. 

Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình 
trạng kinh doanh kém hiệu quả của Vinalines là 
đầu tư nhiều vào công trình có vốn đầu tư lớn, 
thời hạn thu hồi vốn dài như xây dựng cảng biển, 
các thiết bị sửa chữa tầu, ngoài ra, việc tham gia 
vào nhiều dự án lớn, 14 dự án, và góp vốn vào 
gần 160 doanh nghiệp của Vinalines là làm cho 
nguồn vốn bị phân tán, quản lý kém dẫn tới hiệu 
quả kinh doanh thấp [3]. 

Mặc dù chỉ số ICOR chưa phải là tiêu chí 
đánh giá hiệu quả đầu tư một cách hoàn hảo 
nhất, nhưng qua so sánh sánh chỉ số ICOR của 

Chỉ số ICOR giữa các loại hình doanh nghiệp 
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   Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011  
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các loại hình doanh nghiệp có thể thấy việc đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước nói chung, và 
ngành hàng hải nói riêng còn thấp, nhiều nơi, nhiều lĩnh vực đầu tư còn lãng phí thậm chí còn mất 
vốn, khả năng thanh toán của Vinalies rất thấp. 

Bên cạnh đó, công tác quản lý cũng như việc kiểm tra giám sát các hoạt động của doanh 
nghiệp chưa thực sự được quan tâm đúng mức, trong suốt thời gian dài từ năm 2007 đến 2010 
Vinalines chưa được kiểm toán một cách độc lập, các báo cáo tài chính chưa rõ ràng, minh bạch, 
chưa công khai. Hơn nữa, cơ chế quản lý của các Tổng công ty nhà nước nói chung, và Vinalines 
nói riêng là cơ chế “một thủ trưởng” nghĩa là người đại diện cho phần vốn nhà nước tự lập dự án 
đầu tư, tự thẩm định và tự quyết định thực hiện. Rõ ràng cơ chế này không thích hợp Mọi hoạt 
đồng điều hành và quản lý doanh nghiệp vẫn theo cơ chế cũ, cơ chế bao cấp. 

3. Đề xuất giải pháp quản lý có hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trong vận tải biển 
3.1. Nguyên tắc chung 
Nhằm nâng cao công tác quản lý đối với Vinalines, về nguyên tắc là phải độc lập trong ba 

khâu. Đầu tư, khai thác và quản lý doanh nghiệp. Trao lại quyền quản lý cho doanh nghiệp, bảo 
đảm doanh nghiệp được tự chủ, tự hạch toán và tự chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà 
nước. 

Việc quản lý vốn của nhà nước trong các doanh nghiệp phải chuyển từ quản lý trực tiếp 
sang gián tiếp, nhà nước không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh bằng các mệnh lệnh 
hành chính. Nhà nước chỉ nắm quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở 
các tiêu chí quản lý cơ bản thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp.  

3.2. Phát huy tính ưu việt của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường 
Mặc dù nền kinh tế thi trường vẫn còn nhiều nhược điểm nhất định, nhưng những ưu điểm 

của nó cần được vận dụng và phát huy một cách sáng tạo vào công tác quản lý doanh nghiệp. 
Hướng vào hiệu quả, lấy hiệu quả làm thức đo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp là một trong các biện pháp quản lý tốt nhất. Bằng biện pháp này, doanh nghiệp vừa phát 
huy được tính chủ động trong kinh doanh, vừa chịu giám sát của các cơ quan quản lý và của xã 
hội.  

 Vận dụng quy luật cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường như là một công cụ kích thích sự 
phát triển của doanh nghiệp, tạo ra được một môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các loại hình 
doanh nghiệp là cơ sở cho sự phát triển bền vững không kể đó là doanh nghiệp nhà nước hay 
ngoài nhà nước. 

3.3. Bảo đảm tính định hướng XHCN 
Một điều không thể phủ nhận được vai trò của Vinalines trong sự nghiệp phát triển kinh tế 

đất nước, đặc biệt trong gia đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa. Hiện nay, các doanh nghiệp Việt 
Nam hầu hết là doanh nghiệp nhỏ, vốn ít, kinh nghiệm quản lý và cạnh tranh cả trong nước và 
nước ngoài còn hạn chế, do vậy vai trò của doanh nghiệp nhà nước có sứ mệnh như là “bà đỡ” 
cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước phát triển.  

Thực hiện chức năng bình ổn nền kinh tế, trong trường hợp thị trường biến động bất ổn, các 
doanh nghiệp nhà nước như là một công cụ hữu hiệu của nhà nước để can thiệp vào thị trường 
nhằm khắc phục những tồn tại của nền kinh tế thị trường, giải quyết tốt mối quan hệ giữa kinh 
doanh với nhiệm vụ xã hội, bảo vệ môi trường, tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các 
doanh nghiệp. 

4. Mô hình quản lý doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế 
4.1. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước  
Một trong những biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp là cổ phần hóa 

các doanh nghiệp vận tải thuộc Vinalines. Cổ phần hóa nhằm tách bạch giữa ba khâu: đầu tư, 
quản lý và khai thác đồng thời còn phân định rõ chức năng chủ sở hữu và, gắn trách nhiệm của 
người đại diện cho phần góp vốn của nhà nước với kết quả kinh doanh được điều chỉnh bằng 
những quy luật của thị trường. Với mô hình này, những doanh nghiệp trọng tâm mang tính định 
hướng và áp dụng công nghệ mới như vận tải container, vận tải xăng dầu thì chưa nên cổ phần 
hóa. Các doanh nghiệp này vẫn cần sự tài trợ của nhà nước làm nền tảng cho công nghệ vận tải 
tiên tiến, đưa vận tải biển nước ta ngang tầm với các nước trong khu vực thì mới có đủ sức cạnh 
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tranh và dành lại thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu của Việt Nam trên thị trường quốc 
tế. Đối với doanh nghiệp vận tải mà Vinalines có truyền thống hoặc các dịch vụ, nếu cần thiết nhà 
nước chỉ cần nắm cổ phần chi phối, còn lại giao lại quyền tự chủ cho doanh nghiệp. 

4.2. Thuê quản lý 
Từ thực tế đối với các Tổng công ty nhà nước cho thấy chức năng và quyền hạn của người 

đại diện cho phần vốn của nhà nước là quá lớn. Điều này đã tạo cho họ một thứ “siêu quyền lực” 
trong quyết định đầu tư nên đã dẫn tới chủ quan, duy ý chí ở một số dự án gây lãng phí nguồn lực 
của xã hội. Để tránh lặp lại tư duy quản lý cũ, Vinalines cần phải sử dụng dịch vụ do bên thứ ba 
cung cấp, thuê dịch vụ quản lý doanh nghiệp. Theo mô hình này, hoạt động quản lý doanh nghiệp, 
nhất là các công ty vận tải, Vinalines thuê các công ty quản lý với mức giá được xác định theo hình 
thức đấu thầu. Các công ty quản lý hoạt động và thực hiện các chỉ tiêu do Vinalines đặt ra với chi 
phí là thấp nhất. Vinalines chỉ đóng vai trò đại diện cho phần chủ sở hữu chịu trách nhiệm về chiến 
lược đầu tư và phát triển ngành hàng hải, điều này sẽ tránh được tình trạng can thiệp bằng mệnh 
lệnh hành chính của đại diện chủ sở hữu vào các quyết định trong quản lý kinh doanh của doanh 
nghiệp, và dĩ nhiên, vốn của nhà nước được sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích hơn [8]. 

4.3. Cho thuê cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp 
Cho thuê cơ sở hạ tầng là một phương thức quản lý mà theo đó nhà nước sẽ đầu tư 100% 

cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược của nhà nước nhưng mọi hoạt động khai thác 
các trang thiết bị đó do các doanh nghiệp thực hiện với một mức giá nhất định. Hình thức quản lý 
này rất phù hợp với việc quản lý và khai thác hệ thống cảng biển thuộc Vinalines. Với phương thức 
quản lý này, nhà nước chỉ đóng vai trò là chủ đầu tư để thực hiện các dự án quan trọng làm nền 
tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội, việc khai thác hệ thống cảng được thực hiện theo nguyên tắc 
của thị trường, nghĩa là cho các công ty bốc xếp thuê để kinh doanh khai thác theo giá cả của thị 
trường được xác định thông qua đấu giá. Như vậy, nhà nước đồng thời thực hiện được cả ba mục 
tiêu: phát triển kinh tế, quản lý vốn rõ ràng, minh bạch hơn và sử dụng vốn có hiệu quả hơn [7]. 

5. Kết luận 
Quản lý minh bạch, rõ ràng và đúng mục đích luôn là mục tiêu cuối cùng của các doanh 

nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước nhằm sử dụng một cách có hiệu quả nguồn vốn 
ngân sách của nhà nước, thực hiện các mục tiêu chiến lược do Chính phủ đề ra. Vận dụng và 
phát huy tính cạnh tranh trong cơ chế thị trường để tăng cường công tác quản lý các doanh nghiệp 
thuộc Vinalines trên cơ sở độc lập và có kiểm soát chặt chẽ cả ba khâu đầu tư, quản lý và khai 
thác. Bằng các giải pháp cổ phần hóa, thuê quản lý và cho thuê cơ sở hạ tầng sẽ xác định rõ ràng 
hơn vai trò và trách nhiệm của chủ sở hữu của các doanh nghiệp một mặt nhằm bảo toàn vốn và 
phát triển vốn của nhà nước, mặc khác thúc đẩy được sự phát triển của ngành hàng hải thực hiện 
tốt chiến lược phát triển của ngành kinh tế biển, làm tốt công tác anh ninh quốc phòng, là chỗ dựa 
vững chắc cho các ngành sản xuất trong nước phát triển. 
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