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Nội dung chính
Phần 1. Tái cơ cấu DNNN, cơ cấu lại vốn NN tại DN và cổ phần hóa doanh nghiệp
nhà nước
- Khái niệm, phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích
- Tái cơ cấu DNNN, cơ cấu lại vốn Nhà nước tại DN
- Chủ trương cổ phần hóa đối với Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội
- Quy trình cổ phần hóa
Phần 2. Pháp luật về công ty cổ phần
- Đặc điểm trong thành lập và hoạt động
- Mô hình quản trị công ty cổ phần
Phần 3. Những chuẩn bị về mặt pháp lý cho việc cổ phần hóa tại Công ty TNHH
một thành viên Thoát nước Hà Nội
- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong kinh doanh
- Công ty cổ phần-Doanh nghiệp có vốn Nhà nước
- Những quy định riêng đối với doanh nghiệp có vốn Nhà nước
- Những thay đổi về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng
- Điều lệ công ty: Bảo vệ cổ đông thiểu số
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Văn bản pháp luật chủ yếu liên quan
1. Luật Doanh nghiệp 2014
2. Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014
3. Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13-10-2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và
quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, SĐBS bằng NĐ32/2018/NĐ-CP
4. Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28-12-2016 về tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp
có vốn Nhà nước và Danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020
5. Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16-11-2017 về chuyển DNNN và công ty TNHH một thành
viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
6. Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 4-5-2018 hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử
dụng tiền thu từ cổ phần hóa của 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 chuyển đổi thành công
ty cổ phần
7. Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 4-5-2018 hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và
xác định giá trị doanh nghiệp khi 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
8. Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16-10-2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ
công ích
9. Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 6-10-2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh
nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của
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doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

Văn bản pháp luật chủ yếu liên quan
10. Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 6-3-2014 về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái
vốn nhà nước tại doanh nghiệp
11. Quyết định 929/QĐ-TTg ngày 17-7-2012 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là
tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”
12. Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12-3-2014 về việc đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN
13. Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11-4-2016 hướng dẫn thu, nộp và quản lý Khoản lợi
nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
14. Thông tư số 57/2015/TT-BTC ngày 24-4-2015 hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các
khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm
giữ 100% vốn điều lệ
15. Bộ luật lao động 2012
16. Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13-6-2016 quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền
thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
17. Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13-6-2016 quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối
với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100%
vốn điều lệ.
4

Phần 1. Tái cơ cấu DNNN, cơ cấu lại vốn NN tại DN
và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Khái niệm, phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích
Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16-10-2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm,
dịch vụ công ích






Khái niệm sản phẩm, dịch vụ công ích: K1 Đ3

Thoát nước đô thị thuộc Danh mục B
Phương thức cung cấp sản phẩm thuộc Danh mục B
Phương thức đấu thầu; trường hợp không đáp ứng các điều kiện đấu
thầu thì thực hiện theo phương thức đặt hàng
Loại hình doanh nghiệp:
Công ty TNHH một thành viên
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Loại hình doanh nghiệp
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích





Các loại hình doanh nghiệp Việt Nam

Công ty cổ phần

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH một thành viên

Công ty hợp danh

Doanh nghiệp tư nhân
Loại hình doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích
Công ty TNHH một thành viên (là tổ chức) – Doanh nghiệp Nhà
nước
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Công ty TNHH một thành viên (là tổ chức)
– Doanh nghiệp Nhà nước




Quy định chung theo Luật Doanh nghiệp

Đặc điểm thành lập và hoạt động: Đ73 LDN

Mô hình quản lý hoạt động: Đ78-84, Đ90-109 LDN
Liên hệ với Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội

Cơ quan đại diện chủ sở hữu: UBND thành phố Hà Nội. Quyền và trách nhiệm: Đ42
LQLSDVNNĐTVSXKDTDN







100% vốn Nhà nước
Mô hình Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên (gồm những người đại diện chủ sở
hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ); Giám đốc
(Tổng giám đốc); Kiểm soát viên: K1,4 Đ3; Đ44,45 LQLSDVNNĐTVSXKDTDN
Quản lý, sử dụng vốn, tài sản: Đ29-35 LQLSDVNNĐTVSXKDTDN
Tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý: Đ33 LQLSDVNNĐTVSXKDTDN;
NĐ52/2016/NĐ-CP



Quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động: Đ32
LQLSDVNNĐTVSXKDTDN; NĐ51/2016/NĐ-CP
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