
Dừng thí điểm hai tập đoàn xây dựng 
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(Toquoc)- Thủ tướng vừa có văn bản số 1428 quyết định kết thúc thí điểm hình thành 
Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt 
Nam. 

Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thành lập Tổng công ty Sông Đà trên 
cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng công ty 
Sông Đà trước đây. 
Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ - Tập đoàn 
Phát triển nhà và đô thị và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô 
thị trước đây. 
Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng cũng chuyển bảy tổng công ty về trực thuộc Bộ 
Xây dựng gồm: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam; Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ 
tầng; Tổng công ty Cơ khí xây dựng; Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng; Tổng công ty Xây 
dựng Hà Nội; Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng; Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp 
thoát nước và môi trường Việt Nam. 
Chuyển quyền quản lý phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Sông Hồng và Tổng công 
ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng từ Tập đoàn Sông Đà về Bộ Xây dựng. 
Bộ Xây dựng sẽ bổ nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên; thông qua để Hội đồng 
thành viên bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với các tổng công ty trên. Bảy công ty này cũng sẽ 
thực hiện cổ phần hóa. 
Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng lên phương án cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà, Tổng 
công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, trình Thủ tướng xem xét, quyết định. 
Trước đó, tại phiên họp báo Chính phủ Thường kỳ tháng 9, liên quan tới việc quản lý các tập 
đoàn, tổng công ty nhà nước trong thời gian tới, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
Vũ Đức Đam cho hay, Chính phủ và Thủ tướng dành nhiều thời gian để xem xét việc tái cơ 
cấu các tập đoàn kinh tế nhà nước. 
Theo đó, hiện có 11 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và định hướng sẽ giảm xuống còn 5-7 
đơn vị sẽ do Chính phủ, Thủ tướng chịu trách nhiệm nhiều hơn. Đó là các tập đoàn như Dầu 
khí, Điện lực, Viễn thông. Còn lại các tập đoàn khác sẽ tổ chức lại và giao cho các Bộ, Bộ 
trưởng quản lý ngành trực tiếp. 
Trả lời trên báo điện tử Chính phủ ngày 3/10, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm 
Viết Muôn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp 
cho rằng, qua tổng kết thấy rằng tập đoàn nào được hình thành trên cơ sở sự phát triển vươn 
lên lớn mạnh của một tổng công ty lớn thì hoạt động tốt. Trong 11 tập đoàn thí điểm, có 8 tập 
đoàn như vậy (không kể Vinashin). 
Phó Chủ nhiệm cũng cho hay, việc thí điểm hình thành hai tập đoàn xây dựng dựa trên cơ sở 
lắp ghép cơ học các đơn vị, khi thực tiễn chưa đặt ra yêu cầu, đòi hỏi một mô hình tổ chức 
như vậy. Do đó, việc thí điểm thành lập tập đoàn không những chưa tạo điều kiện cho Tổng 
Công ty Sông Đà, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị phát triển, thậm chí còn ngược 
lại. Có thể, ở đây quan hệ sản xuất đi trước một bước nên việc thí điểm hai tập đoàn này 
không thành công. 
Phó Chủ nhiệm cũng đưa ra những lý do như khó khăn của nền kinh tế thế giới và trong nước 
cũng tác động rất mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hai tập đoàn này. Thị trường 
bất động sản đình trệ, thị trường xây dựng thu hẹp làm cho hai công ty mẹ hoạt động trong 
lĩnh vực tương ứng gặp rất nhiều khó khăn. 
"Trong 8 tập đoàn tiếp tục được duy trì, Tập đoàn Dệt may sẽ cổ phần hóa, còn lại 7 tập đoàn 
hoạt động trong các lĩnh vực: Dầu khí, điện lực, than khoáng sản, viễn thông, hóa chất, cao 
su, sẽ phát triển mạnh và sớm trở thành những doanh nghiệp Việt Nam đạt tầm khu vực" - 
Phó Chủ nhiệm khẳng định./. 
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