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V/v Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà Hà ỉlộỉ) nsay J-b thang ỬJnăm 2018

nước vào doanh nghiệp và Kê hoạch giám 
sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp Công văn số 17043/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc báo 
cáo tình hình đầu tử vốn nhà nước vào doanh nghiệp và Ke hoạch giám sát đầu 
tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo như sau:

I. Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2016 
và 2017

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng đại diện chủ 
sở hữu nhà nước đối với hai doanh nghiệp nhà nước (DNNN): Công ty TNHH 
MTV ứng dụng và phát triển công nghệ NEAD và Công ty TNHH MTV phát 
triển khu công nghệ cao Hòa Lạc.

1. Công ty TNHH MTV ứng dụng và phát triển công nghệ NEAD (Công 
ty NEAD) là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: tư vấn chuyển 
giao công nghệ đầu tư trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, công nghệ bức xạ; 
thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, 
công nghệ bức xạ; thi công lắp đặt các công trình khoa học, kỹ thuật dân dụng, 
điều hòa không khí, kỹ thuật lạnh, bức xạ; kinh doanh nhập khẩu vật tư, máy 
móc, thiết bị khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, an toàn bức 
xạ, công nghệ sinh học, y té, thiết bị tin học; thực hiện các dịch vụ khoa học 
công nghệ trong lĩnh vực kiểm tra, kiểm định bằng phương pháp không phá hủy 
(NDT); đào tạo hướng dẫn nghề nghiệp, nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ, 
nhân viên kỹ thuật trong lĩnh vực kiểm tra, kiểm định bằng phương pháp không 
phá hủy (NDT); đầu tư phát triển công nghệ vât liệu mới;....

Vốn điều lệ của Công ty là 5.700.000.000 đồng (Năm tỷ bảy trăm triệu 
đồng). Năm 2016 và năm 2017 quy mô vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký 
không thay đổi.

2. Công ty TNHH MTV Phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc (Công ty 
HHPD) là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: đầu tư hạ tầng, 
đầu tư phát triển dự án trong và ngoài khu công nghệ cao; xây Ịắp dân dụng,



công nghiệp; xây lắp điện dân dụng, công nghiệp; thiết kế kiến trúc; sản xuất và 
trang trí nội thất; duy tu hạ tầng; dịch vụ đô thị cảnh quan; bất động sản...

Vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng). Năm 
2016 và năm 2017 quy mô vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký không thay đổi.

Ngày 15/09/2015, Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc (không phải 
Bộ Khoa học và Công nghệ) đã có Công văn số 572/CNCHL-VP cho phép Công 
ty HHPD thành lập Viện Nghiên cứu và ứ ng  dụng Công nghệ cao Hòa Lạc 
(HIRA). Ngày 16/09/2015, Công ty HHPD đã có quyết định thành lập Viên 
HIRA với chức năng, nhiệm vụ sau đây:

+ Nghiên cứu triển khai, áp dụng các công nghệ, kỹ thuật và các sản phẩm 
mới trong lĩnh vực điện, điện tử, công nghệ thông tin, vật liệu mới;

+ Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, tư vấn đánh giá công nghệ, tư 
vấn thẩm định công nghệ, tư vấn giám định công nghệ; chuyển giao công nghệ; • 
tham gia đào tạo; tổ chức hội thảo, thông tin khoa học công nghệ; họp tác trong 
nước và quốc tế trong lĩnh vực điện, điện tử, công nghệ thông tin, vật liệu mới;

+ Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu.

- Năm 2016, Viện HIRA đã hoàn thành việc đầu tư vốn điều lệ theo đăng 
ký (5 tỷ đồng). Viện chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2016, kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế 
hoạch, nguồn thu đủ trang trải mọi chi phí và có lợi nhuận. Cụ thể:

+ Doanh thu đạt 6,509 tỷ đồng tưong đương 133% Ké hoạch năm .

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 339,1 triệu đồng vượt cao so với kế hoạch đề 
ra.

+ Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt: 5,2%.

+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt: 6,78%.

- Nẩm 2017, Viện HIRA đã từng bước đi vào hoạt động ổn định và tập 
trung vào nhiệm vụ trọng tâm. Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn triển 
khai nghiên cứu và đầu tư, nhưng Viện HIRA vẫn hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch 
đề ra, nguồn thu đủ trang trải mọi chi phí và có lợi nhuận. Cụ thể:

+ Doanh thu đạt 4,67 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 91 triệu đồng.

+ Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt: 1,95%.

+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt: 1,82%.



II. Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

1. Mục đích:

a) Đánh giá việc tuân thủ quy định chính sách pháp luật về quản lý, sử 
dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

b) Đánh giá hiệu quả của việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Từ 
đó, giúp nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu kịp thời phát hiện các yếu kém 
trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, cảnh báo và đề ra biện pháp chấn 
chỉnh.

c) Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy 
định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào sản 
xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

2. Đối tượng giám sát:

a) Công ty TNHH MTV ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD;

b) Công ty TNHH MTV phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc.

3. Nội dung giám sát:

a) Giám sát việc chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp; việc ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính 
của doanh nghiệp.

b) Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài 
chính và chiến lược phát triển của doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ do Nhà 
nước đặt hàng, giao kế hoạch.

c) Giám sát các hoạt động đầu tư vốn của doanh nghiệp, bao gồm:

- Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động;

- Hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư, gồm: Nguồn vốn huy 
động, tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư;

- Hoạt động đầu tư ra ngoài doanh nghiệp: đầu tư vào công ty con, công ty 
liên doanh, liên kết...

d) Giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, 
phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ doanh nghiệp.

4. Thời điểm giám sát: Năm 2017.

5. Phương thức giám sát: Giám sát gián tiếp.

6. Tổ chức giám sát:



Các Công ty lập Báo cáo theo các nội dung giám sát nêu tại Mục 3 gửi Bộ 
Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/3/2018.

Căn cứ báo cáo của các Công ty, Bộ Khoa học và Công nghệ lập Báo cáo 
tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2017 gửi Bộ Tài chính 
trước ngày 31/05/2018.

Trên đây là Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và 
Ke hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của Bộ Khoa học và 
Công nghệ gửi Bộ Tài chính để tổng hợp./.

Nơi nhận:
-  Như tren;
-Lưu: VT, KHTC.



Biêu sế Ol.B
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S ỉ,CÁO TÌNÔ HÌNH ĐẢU T ư  BỎ SUNG VÓN ĐIỀU LỆ ĐÓI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐANG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
' - J  (Kèm theo CÔng văn s° ^ 4 b/BKHCN-KHTC ngàyẨG /CU /2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Tên doanh
nghiệp Ngành Ighề/iĩnb vực kinh doanh

Cơ quan 
phê duyệt 

chủ 
trương

Cơ quan 
thấm 
định

Cơ quan 
quyết định 
thành lập

Đơn vị: triệu đằng

Quy mô vốn điều lệ

Trước khi
bỗ sung

BỔ
sung

Sau khi bể 
sung

Nguồn bỗ sung vốn ẩiều lệ

NSTƯ NSĐP
Quỹ

BTSXvà
PTDN

Quỹ iầ «  
tư và 
phát 
triển

Quỹ
HTSXKD 
tại doanh

nghiệp

Khác

Tình Mills đầu ttr vốn bỗ sung vốn 
điều lệ

BỖ sung 
trong 
năm 
2016

BỔ sung 
lũy kế

Còn phải bồ 
sung

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7)+(8) (10) ( 11) ( 12 ) (13) (14) (15) (16) (17) (18)=(8)-(17)

Cồng ty 
TNHH 

MTV Phát 
triển Khu 
CNC Hòa 

Lạc

- Đầu tư hạ tầng đầu tư phát triển 
dự án trong và ngoài khu CNC 
Hòa Lạc.
- Xây lắp dân dụng công nghiệp.
- Xây lẳp điện dân dụng, công 
nghệp.
- Thiết kế kiến trúc
- Sản xuất và trang trí nội thất
- Duy tu hạ tầng
- Dịch vụ đô thị cảnh quan.
- Bất động sản...

Ban Quản 
lý Khu 
Công 

nghệ cao 
Hòa Lạc

Ban Quản 
lý KỈ1U 
Công 

nghệ cao 
Hòa Lạc

Bộ Khoa 
học và 

Công nghệ
300.000

Công ty 
TNHH 

MTV ứng 
dụng và 

phát triển 
công nghệ - 

NEAD

- Tư vấn chuyển giao cồng nghệ;
- Thực hiện các địch vụ KH&CN;
- Thi công láp đặt các công trình 
khoa học, kỹ thuật dân dụng, điều 
hòa không khí, kỹ thuật lạnh, bức 
xạ;
- Kinh doanh nhập khẩu vật tư, 
máy móc thiết bị;
- Thực hiện các dịch vụ KHCN 
trong lĩnh vực kiểm tra bằng 
phương pháp NDT;
- Đầu tư phát triển công nghệ vật 
liệu mới...

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ

Bộ Khoa 
học và 

Công nghệ
5.700

Tổng cộng 305.700

Ghi chủ:
-  Cột (3): ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp
-  Cột (4), (5), (6): tên cơ quan phê duyệt chủ trương/thẩm định/quyểt định thành lập và ngày/tháng/năm ban hành văn bản, sổ văn bản
- Cột (15): lũy kể von điều lệ đã cấp cho doanh nghiệp đến ngày 31/12 của năm báo cáo
-  Các cột có đánh dấu X  không cần điền dữ liệu



HÌNH ĐÀU T ư BỎ SUNG VỐN ĐIÈU LỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐANG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
(Kèm theo Công văn sẩẬLịb/BKHCN-KHTC ngày/(Ò /  ậ /  /2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Biểu số 01.B

Đơn vị: triệu đồng

TT

( 1 )

Tên doanh 
nghiệp

(2)

Công ty
XNHH 

MTV Phát 
triển Khu 
CNC Hòa 

Lạc

Công ty 
TNHH 

MTV ứng 
dụng và 

phát triển 
công nghệ - 

NEAD

Ngành nghề/ỉĩnh vực kinh doanh

(3)

1. Đầu tư hạ tầng, đầu tư phát triển 
dự án trong và ngoài khu CNC 
Hòa Lạc.
2. Xây lắp dân dụng, công nghiệp.
3. Xây lấp điện dân dụng, công 
nghệp.
4. Thiết kế kiến trúc
5. Sản xuất và trang trí nội thất.
6. Duy tu hạ tầng.
7. Dịch vụ đô thị cảnh quan.
8. Bất động sản,..

- Tư vấn chuyển giao công nghệ;
- Thực hiện các dịch vụ KH&CN;
- Thi công ỉấp đặt các công trình 
khoa học, kỹ thuật dân dụng, điều 
hòa không khí, kỹ thuật lạnh, bức 
xạ;
-  Kinh doanh nhập khẩu vật tư, 
máy mỏc thiết bị;
- Thực hiện các dịch vụ KHCN 
trong lĩnh vực kiểm ưa bằng 
phưcmg pháp NDT;
- Đầu tư phát ưiển công nghệ vật 
liệu mới...

Cơ quan 
phê duyệt 

chủ 
trương

(4)

Ban Quản 
lý Khu
Công 

nghệ cao 
Hòa Lạc

Bộ Khoa 
học và 
Công
nghệ

Cơ quan 
thẩm 
định

(5)

Ban Quản 
lý Khu 
Công 

nghệ cao 
Hòa Lạc

Bộ Khoa 
học và 
Cống
nghệ

Cơ quan 
quyết định 
thành lập

(6)

Bộ Khoa 
học và 

Công nghệ

Bộ Khoa 
học và 

Công nghệ

Quy mô vốn điều lệ

Trước khi 
bồ sung

(7)

300.000

5.700

BỔ
sung

(8)

Sau khi bể 
sung

(9M7)+(8)

Nguồn bỗ sung vốn điều lệ

NSTƯ

( 10)

NSĐP

(11)

Quỹ
HTSXvà

PTBN

( 12)

Quỹ đầu 
tư và 
phát
triển

(13)

Quỹ
HTSXKD 
tại doanh 

nghiỊp

(14)

Khác

(15)

Tinh hlnh đầu tư vốn bổ sung vốn 
điều lệ

BỖ sung 
trong 
năm 
2017
(16)

Bỗ sung 
lííy kế

(17)

Còn phải bổ 
sung

(18HSM17)

Tổng cộng 305.700

Ghi chú:
-  Cột (3): ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp
- Cột (4), (5), (6): tên cơ quan phê duyệt chủ trương/thẩm định/quyết định thành lập và ngày/tháng/năm ban hành văn bản, sổ văn bản
- Cột (15): lũy kế vốn điều lệ đã cấp cho doanh nghiệp đến ngày 31/12 của năm bảo cảo


