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Điều chỉnh vốn trái phiếu
151.800
tỷ đồng chính phủ giai đoạn
2012 - 2015 và 2014 - 2016

là số thu ngân sách nội địa
tháng 12 phải đạt được (gấp
hơn 1,94% số thu bình quân 11
tháng đầu năm) để hoàn thành
mục tiêu đặt ra. Tại Kỳ họp
Quốc hội thứ 4, Bộ Tài chính
báo cáo, năm nay, thu nội địa
ước đạt 1.011.000 tỷ đồng, tuy
nhiên, 11 tháng đầu năm mới
thu được 859.200 tỷ đồng,
tăng 14,6% so với cùng kỳ năm
2016, nhưng mới hoàn thành
86,8% dự toán.

TIN VẮN
l Ngày mai (14/12), Văn
phòng Chủ tịch nước tổ chức
họp báo thông báo Lệnh của
Chủ tịch nước công bố 6 luật
vừa được Quốc hội thông qua
tại Kỳ họp thứ 4, gồm Luật
Lâm nghiệp; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Các
tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật
Cơ quan đại diện nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
ở nước ngoài; Luật Thủy sản;
Luật Quản lý nợ công; Luật
Quy hoạch.
HÀN TÍN
l Phó thủ tướng Vương Đình
Huệ vừa phê duyệt phương án
cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Dầu Việt Nam
(PV Oil) theo hình thức bán bớt
một phần vốn nhà nước tại
doanh nghiệp. Theo đó, vốn
điều lệ của PV Oil là 10.342 tỷ
đồng. Trong đó, Tập đoàn Dầu
khí Việt Nam (PVN) nắm giữ
35,1%; cổ phần đấu giá công
khai chiếm 20%; bán cho nhà
đầu tư chiến lược 44,72%... K.T
l Theo báo cáo của UBND TP.
Hải Phòng, tính đến hết tháng
11/2017, tổng vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI) trên địa
bàn đạt 744,96 triệu USD, ước
cả năm 2017 đạt 1 tỷ USD,
bằng 34,32% kế hoạch. Trong
đó, cấp mới cho 49 dự án với số
vốn đăng ký 167,56 triệu USD,
điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho
34 dự án với số vốn tăng thêm
577,4 triệu USD. THANH SƠN
l Tổng công ty cổ phần Bảo
hiểm Bưu điện (PTI) cùng với
Quỹ Văn hóa DB (Hàn Quốc)
vừa bàn giao phòng học tiếng
Anh đa năng và trao học bổng
cho sinh viên xuất sắc của Học
viện Tài chính. Đây là hoạt
động trong chương trình “Vun
đắp ước mơ xanh” do PTI và
Quỹ Văn hóa DB thực hiện
hàng năm. Trước đó, PTI và
Quỹ DB đã trao tặng học bổng
và thiết bị giáo dục tại Đại học
Kinh tế quốc dân (Hà Nội)....n

N.LAN

CƠ QUAN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG BIÊN TẬP: LÊ TRỌNG MINH
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: BÙI ĐỨC HẢI,
NGUYỄN VĂN HỒNG, NGUYỄN QUỐC VIỆT

(ĐT) Hôm qua (12/12/2017),
trong ngày làm việc thứ hai của
Phiên họp thứ 18, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội (TVQH)
đã cho ý kiến về việc điều chỉnh
kế hoạch vốn trái phiếu chính
phủ giai đoạn 2012 - 2015 và
giai đoạn 2014 - 2016; điều
chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ
nhà ở đối với người có công với
cách mạng giai đoạn 2016 2020; bổ sung kinh phí mua bù
gạo dự trữ quốc gia và xem xét
đề xuất của Chính phủ về việc
ban hành Nghị quyết của Ủy
ban TVQH về hỗ trợ kinh phí

sử dụng sản phẩm, dịch vụ
công ích thủy lợi.
Theo chương trình làm việc,
hôm nay, Ủy ban TVQH cho ý
kiến về việc ban hành Nghị
định của Chính phủ về hoạt
động triển lãm; xem xét, quyết
định việc thành lập thị trấn
Ninh Cường thuộc huyện Trực
Ninh, tỉnh Nam Định; đánh giá
kết quả thực hiện chương trình
hoạt động đối ngoại, hợp tác
quốc tế năm 2017; xem xét,
thông qua chương trình hoạt
động đối ngoại năm 2018 của
Ủy ban TVQH.

Trong ngày làm việc cuối
cùng (14/12/2017), Ủy ban
TVQH sẽ cho ý kiến về việc
giải quyết bồi thường khi nhà
ở, công trình nằm ngoài phạm
vi giải phóng mặt bằng bị ảnh
hưởng do quá trình thi công
xây dựng các dự án nâng cấp,
mở rộng Quốc lộ 1 đoạn
Thanh Hóa - Cần Thơ và
đường Hồ Chí Minh đoạn qua
Tây Nguyên; tổng kết kỳ họp
thứ 4 và cho ý kiến bước đầu
về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5
của Quốc hội. n

MẠNH BÔN

Vinalines được định giá 18.094
tỷ đồng
(ĐT) Ông Lê Anh Sơn, Chủ tịch HĐTV, Trưởng ban chỉ đạo cổ
phần hóa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa ký
văn bản đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải xem xét, phê duyệt giá
trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty mẹ - Vinalines tại thời
điểm 31/12/2016 đã được điều chỉnh theo kết quả kiểm toán
của Kiểm toán Nhà nước.
Cụ thể, Vinalines có giá trị thực tế là 18.094,9 tỷ đồng, trong
đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 11.946
tỷ đồng. So với kết quả xác định giá được Vinalines trình Bộ
Giao thông - Vận tải phê duyệt hồi tháng 6/2017, giá trị thực
tế tăng 1.353 tỷ đồng; tổng giá trị thực tế phần vốn nhà nước
tăng 1.801 tỷ đồng.
Cũng theo kết quả định giá mới, giá trị lợi thế kinh doanh
của doanh nghiệp – Công ty mẹ Vinalines đã tăng từ 407,6 tỷ
đồng lên 583 tỷ đồng.
Theo phương án cổ phần hóa Vinalines, Nhà nước sẽ nắm
giữ 65% vốn điều lệ tại Công ty mẹ - Vinalines, các nhà đầu tư
chiến lược có cơ hội nắm giữ tới 17,25% vốn điều lệ và tỷ lệ
bán ra ngoài là 17,25%.n
ANH MINH

Vietnam Bevrage đăng ký mua
hơn 25% cổ phần Sabeco
(ĐT) Tới hết ngày 11/12/2017, đúng 7 ngày trước khi phiên
đấu giá bán tiếp phần vốn tại Tổng công ty cổ phần Bia Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) diễn ra, chỉ có một
nhà đầu tư đăng ký mua khối lượng lớn, đó là Công ty TNHH
Vietnam Bevrage, đăng ký mua hơn 25% cổ phần đang lưu
hành của Sabeco.
Công ty TNHH Vietnam Beverage có mã số thuế
0108014953, được cấp vào ngày 6/10/2017, đăng ký đặt trụ sở
tại tầng 2, nhà số 10, ngõ 1, tập thể 16A - Lý Nam Đế, phường
Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người đại diện của Công ty là Michael Chye Hin Fah. Tuy
nhiên, vị này được biết đến là đại diện cho F&N Dairy
Investment Pte.Ltd trong HĐQT của Công ty Sữa Việt Nam
(Vinamilk).
Tập đoàn Fraser & Neave Ltd (F&N) đến từ Singapore của
tỷ phú Charoen Sirivadhanabhak (Thái Lan) - người đang sở
hữu hãng bia ThaiBev, từng liên tục bày tỏ ý định muốn mua
cổ phần của Sabeco thời gian qua.n

HOÀNG MINH

Sáng qua (12/12), tại Hội nghị Vật liệu xây dựng toàn quốc, báo cáo Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng,
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cho biết, Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ công nghệ sản xuất các loại
vật liệu xây dựng chính, như xi măng, kính xây dựng, gạch ceramic và đứng trong nhóm các nước xuất khẩu hàng
đầu thế giới. Các doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, chủ động tìm hiểu công nghệ,
đầu tư sản xuất, cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm vật liệu xây không nung đạt chất lượng.
Trong ảnh: Trao bằng khen cho các cá nhân, đơn vị tiêu biểu.
TIN - ẢNH: QUANG HƯNG

Hà Nội xử lý 126 tổ chức, cá nhân
vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp
(ĐT) Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Hà Nội
vừa cho biết, từ đầu năm đến
nay, Thanh tra Sở đã thanh
tra, kiểm tra 503 tổ chức, cá
nhân sản xuất - kinh doanh
trong lĩnh vực nông nghiệp,
phát hiện 126 tổ chức, cá
nhân vi phạm. Đồng thời, đã

xử phạt vi phạm hành chính
hơn 1,25 tỷ đồng; tịch thu,
tiêu hủy, khắc phục nhãn
hàng hóa vi phạm với tổng số
tiền gần 73,7 triệu đồng.
Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực
vật, đã thanh tra 6 cơ sở, kiểm
tra tại 33 cơ sở. Qua đó, phát

hiện, xử phạt vi phạm hành
chính 26 cơ sở gần 220 triệu
đồng với hành vi không duy
trì đầy đủ các điều kiện về
buôn bán thuốc bảo vệ thực
vật theo quy định; kinh doanh
thuốc bảo vệ thực vật có nội
dung nhãn không đúng quy
KIỆT VŨ
định...n

450 gian hàng tại Hội chợ hàng Việt và Hội chợ
nông sản an toàn thực phẩm 2017
(ĐT) Từ ngày 14-19/12, tại
Trung tâm Hội chợ triển lãm
Đà Nẵng sẽ diễn ra “Hội
chợ hàng Việt và Hội chợ
nông sản an toàn thực phẩm
Đà Nẵng 2017”, với sự tham
gia của hơn 450 gian hàng

của 200 doanh nghiệp, hợp
tác xã, tiểu thương để giới
thiệu các sản phẩm đặc
trưng vùng miền, mặt hàng
công nghiệp, đồ thủ công
mỹ nghệ, thời trang…
Hội chợ cũng có 60 gian
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hàng nông sản an toàn thực
phẩm từ các địa phương mà
Đà Nẵng đã ký kết hợp
tác cung cấp, trong đó
có Cần Thơ, Tiền Giang,
Lâm Đồng...n

HÀ MINH

Điều tiết 100% số thu thuế với
xăng dầu Nghi Sơn về ngân sách
trung ương
(ĐT) Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính, trong giai
đoạn 2018 - 2020, tiếp tục thực hiện điều tiết 100% số thu thuế
giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm xăng,
dầu của Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn về ngân sách trung ương;
giữ ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia số thu thuế bảo vệ
môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu trong nước và nhập
khẩu như đối với năm 2017.
Đối với Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro”, Bộ Tài chính
cũng được giao thu vào ngân sách nhà nước 72% số tiền lãi dầu,
khí nước chủ nhà, lợi nhuận được chia và tiền đọc tài liệu phát
sinh trong năm 2018; số tiền còn lại (28%) đầu tư trở lại cho Tập
đoàn Dầu khí Việt Nam theo quy định của pháp luật.n

THANH HƯƠNG

Công bố Đề án Hỗ trợ phụ nữ
khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025
(ĐT) Ngày 14/12, tại Hà Nội, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
sẽ phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tổ chức Diễn
đàn “Phụ nữ khởi nghiệp: Sáng tạo và kết nối”.
Tham gia Diễn đàn, các bên liên quan sẽ thảo luận những
thách thức và cơ hội khi phụ nữ khởi nghiệp, từ đó đề xuất
hướng giải quyết cũng như khuyến nghị chính sách nhằm thúc
đẩy các doanh nghiệp nữ và bình đẳng giới tại Việt Nam.
Tại Diễn đàn này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ công
bố Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025
với mục tiêu hỗ trợ phụ nữ thuộc 63 tỉnh, thành phố của Việt
Nam khởi nghiệp sản xuất, kinh doanh và phát triển ý tưởng
HẢI HÀ
sáng tạo.n
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