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1 THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC DOANH 
NGHIỆP NHÀ NƯỚC THEO PHÁP 

LUẬT CỘNG HÒA PHÁP 

Người viết chưa xác định 

Bản dịch của Nhà Pháp luật Việt - Pháp 

 

 

KHÁI QUÁT CHUNG 

1. Trong nửa đầu thế kỷ XIX, nhiều học giả đã có tư tưởng cho rằng để đảm bảo và 
phát huy tính liên tục của lợi ích công trước những biến đổi khó lường của các hoạt 
động tư nhân thì cách tốt nhất là sử dụng đến doanh nghiệp nhà nước. Tuỳ vào 
mục đích thành lập, doanh nghiệp nhà nước có thể được tổ chức dưới các hình 
thức khác nhau.  

Vào thời kỳ đó, phạm vi hoạt động của Nhà nước chỉ giới hạn ở bốn lĩnh vực truyền 
thống là quốc phòng, tư pháp, tài chính tiền tệ và đối ngoại. Dưới chế độ Nhà nước-
cảnh sát, đại đa số các dịch vụ công đều được tư nhân hoá. Ngân hàng quốc gia 
Pháp khi được thành lập vào năm 1800 có quy chế là một đơn vị kinh tế tư nhân, 
các công trình lớn của Nhà nước cũng đều được giao cho tư nhân thực hiện.  

Chiến tranh thế giới thứ nhất đặt dấu chấm hết cho một giai đoạn lịch sử kéo dài 
của chủ nghĩa kinh tế tự do. Lạm phát gia tăng làm phá sản tầng lớp người sống 
nhờ lợi tức, thể hiện sự yếu thế của hoạt động kinh tế tư nhân và làm giảm tính 
năng động của khu vực tư nhân. Trong bối cảnh đó đã xuất hiện một học thuyết 
mới bắt nguồn từ tư tưởng chủ nghĩa Mác, nhìn nhận thặng dư tư bản là kết quả 
bóc lột của giới chủ đối với người lao động và do đó cần lấy Nhà nước để thay thế 
cho giới chủ.  

2. Trong thực tế, khu vực doanh nghiệp nhà nước đã mở rộng và phát triển qua ba 
giai đoạn kế tiếp nhau:  

- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919), Nhà nước thành lập mới nhiều doanh 
nghiệp nhà nước (chủ yếu là các công ty khai thác cảng độc lập) và các công ty 
công tư hợp doanh (Công ty khai thác dầu khí Pháp, Công ty hàng không Pháp Air 

 
1 Sử dụng hình minh họa trên trang www.assises-dechets.org (Civillawinfor) 



Tọa đàm “Pháp luật về Doanh nghiệp Nhà nước”, 
Nhà Pháp luật Việt - Pháp  

   Hà Nội, ngày 02-03/7/2003           

 

Thongtinphapluatdansu.edu.vn                                                      2 | Civillawinfor 

 

France v.v…). Khi Mặt trận dân tộc lên nắm quyền (1935) thì những vụ quốc hữu 
hoá đầu tiên bắt đầu được tiến hành (đường sắt, quân dụng).  

- Sau chiến tranh thế giới thứ II, Khu vực doanh nghiệp nhà nước phát triển mạnh 
về quy mô sau làn sóng quốc hữu hoá ồ ạt (Ngân hàng quốc gia Pháp và các ngân 
hàng tiền gửi, bảo hiểm, khí đốt, than, điện v.v…). Quá trình củng cố và phát triển 
khu vực nhà nước được tiếp tục theo đuổi với những vụ thành lập mới doanh 
nghiệp nhà nước, quốc hữu hoá một cách kín đáo và tập trung kinh tế (Ngân hàng 
quốc gia Paris, SNIAS, v.v…).  

- Khi lên nắm quyền vào năm 1981, Chính phủ của Đảng xã hội bắt đầu thực hiện 
chương trình quản lý chung được định ra năm 1972 theo đó tập trung quốc hữu 
hoá 5 tập đoàn công nghiệp chiến lược, 39 ngân hàng và 2 công ty tài chính, kiểm 
soát vốn hoặc tham gia vốn vào nhiều lĩnh vực công nghiệp khác (hoá học, luyện 
kim, hàng không, bưu chính viễn thông v.v…).  

3. Sau đó, người ta nhanh chóng nhận ra rằng Nhà nước vô trách nhiệm chính là 
loại chủ doanh nghiệp tồi tệ nhất. Bên cạnh đó, quan điểm ngoại giao của Pháp 
ủng hộ việc xây dựng một Châu Âu thống nhất và một Liên minh kinh tế Châu Âu 
(trở thành Liên minh Châu Âu kể từ ngày 1 tháng 11 năm 1993) đã buộc phải xem 
xét lại một cách toàn bộ các cơ cấu kinh tế của Pháp nhằm tăng khả năng cạnh 
tranh thương mại của đất nước và tạo cơ chế huy động tài chính và đầu tư cho các 
nhà đầu tư tư nhân. Khi đó, Chính phủ Pháp không lường trước được những hệ 
quả xã hội của những chính sách này, mặc dù đó là những chính sách cần thiết, 
cũng như không lường trước sự gia tăng của nạn thất nghiệp xuất phát từ những 
cải cách cơ cấu triệt để đó, từ những cải tiến công nghệ do sự phát triển của tin 
học mang lại.  

4. Chính phủ mới được thành lập sau cuộc bầu cử đại biểu quốc hội năm 1986 đã 
lập tức thực hiện một chương trình tư nhân hoá quy mô lớn các doanh nghiệp nhà 
nước chủ chốt. Để tượng trưng cho nỗ lực này, Chính phủ lúc đó đã bổ nhiệm một 
Bộ trưởng phụ trách vấn đề tư nhân hoá.  

5. Trong bài phát biểu của mình về tư nhân hoá tại Đại hội các tiến sỹ luật ngày 3 
tháng 4 năm 1987, Thủ tướng Jacques Chirac nêu lên “ba loạt yếu tố chính chứng 
minh cho chính sách tư nhân hoá:  

- Trước hết là các yếu tố tài chính. Việc tư nhân hoá các doanh nghiệp nhà nước 
nhằm ba mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất là nhằm giảm chi cho ngân sách nhà 
nước, bởi vì tư nhân hoá cho phép cắt giảm những khoản trợ cấp phục hồi cho các 
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doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ và trợ cấp vốn sản xuất kinh doanh. Mục 
tiêu thứ hai là thông qua phương thức tư nhân hoá sẽ thu được những nguồn lực 
bổ sung cho Nhà nước và cho các doanh nghiệp nhà nước còn lại. Mục tiêu thứ ba 
là thực hành tiết kiệm nhờ sử dụng những phương pháp và phương tiện của khu 
vực tư nhân để tổ chức quản lý dịch vụ công ích và doanh nghiệp nhà nước. Kết 
quả tức thì và lâu dài nhất đối với người dân là họ phải đóng thuế ít hơn, còn đối 
với Nhà nước là sự cân bằng ngân sách.  

- Thứ hai là các yếu tố pháp lý gắn liền với hình thức doanh nghiệp nhà nước. Ngày 
nay ai ai cũng thấy rõ những thủ tục kiểm tra giám sát phiền hà, phức tạp của Nhà 
nước đối với các doanh nghiệp nhà nước, không phù hợp với yêu cầu quản lý năng 
động, mang tính cạnh tranh và dễ dàng thích ứng với những thay đổi về cơ cấu của 
thị trường và bối cảnh kinh tế. Trong khuôn khổ chung đó, tư nhân hoá giúp nâng 
cao hiệu quả của các phương pháp quản lý doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm 
của đội ngũ quản lý, cán bộ và nhân viên trong doanh nghiệp, trả lại cho họ quyền 
tham gia vào quá trình ra quyết định, nâng cao nhiệt tình của họ trong việc thực 
hiện nhiệm vụ được giao và tham gia vào sự phát triển của doanh nghiệp.  

- Thứ ba là các yếu tố chính trị:  Thay vì giáo điều chủ nghĩa, cần phải áp dụng 
thuyết thực dụng về kinh tế. Về điểm này, sẽ là sai lầm khi cho rằng lý do tư nhân 
hoá chỉ là lý do chính trị và mang tính học thuyết. Mặc dù tư nhân hoá xuất phát 
từ một học thuyết nhất định, nhưng cũng phải hiểu rõ rằng tư nhân hoá trước hết 
nhằm đáp ứng những tiêu chí quản lý kinh tế hiệu quả phù hợp với những đòi hỏi 
thực tiễn của nền kinh tế và của sự phát triển kinh tế. Nói tóm lại, tư nhân hoá 
thực sự là một việc làm nhằm quốc hữu hoá nền kinh tế, bởi vì nó cho phép mọi 
công dần đều có thể thực hiện quyền tự do tham gia vào sự phát triển kinh tế đất 
nước”.  

6. Sau một thời kỳ gián đoạn khi cánh tả lên nắm quyền và áp dụng nguyên tắc 
“không tư  nhân hoá, không quốc hữu hoá” của tổng thống Mitterand, quá trình 
tư nhân hoá lại tiếp tục được tiến hành từ năm 1993 với sự trở lại của cánh hữu. 
Luật N… 93-923 ngày 29 tháng 7 năm 1993 đặt ra nguyên tắc tư nhân hoá tất cả 
các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực cạnh tranh cho dù trên 
thực tế việc tư nhân hoá này có đòi hỏi thời gian.  

Như vậy, bức tranh toàn cảnh của khu vực kinh tế Nhà nước của Pháp đang có 
những biến đổi sâu sắc. Tuy nhiên, do những thủ tục đặc thù khi tiến hành tư nhân 
hoá nên quá trình này bao giờ cũng chậm hơn quá trình quốc hữu hoá.  



Tọa đàm “Pháp luật về Doanh nghiệp Nhà nước”, 
Nhà Pháp luật Việt - Pháp  

   Hà Nội, ngày 02-03/7/2003           

 

Thongtinphapluatdansu.edu.vn                                                      4 | Civillawinfor 

 

Nghiên cứu việc thành lập và tổ chức doanh nghiệp nhà nước vẫn là một việc làm 
mang tính thời sự. Nó đòi hỏi phải tính đến những cải cách xã hội, ví dụ như cuộc 
cải cách thông qua luật N… 83-875 ngày 26 tháng 7 năm 1983 về xã hội hoá lĩnh 
vực Nhà nước.  

I. THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC  

7. Có nhiều cách thành lập một doanh nghiệp nhà nước:  

- Hình thức đơn giản nhất là thành lập mới: trong một lĩnh vực hoạt động mới, 
người ta quyết định thành lập một doanh nghiệp Nhà nước nhằm đáp ứng một 
nhu cầu của thị trường mà các thành phần kinh tế khác không đầu tư.  

- Hình thức dễ làm nhất là chuyển đổi một cơ quan nhà nước khai thác dịch vụ 
công thành công ty công quản2 : trên thực tế thì công ty công quản là một đơn vị 
nhà nước được trao tư cách pháp nhân và hoạt động như một doanh nghiệp.  

- Hình thức nhẹ nhàng nhất là hình thức theo đó Nhà nước thỏa thuận với một 
doanh nghiệp tư nhân để chuyển doanh nghiệp này vào hoạt động trong khu vực 
kinh tế Nhà nước. Đây chính là hình thức quốc hữu hoá theo thỏa thuận.  

- Hình thức gây tranh cãi nhất là Nhà nước đơn phương ra quyết định chuyển 
quyền sở hữu một doanh nghiệp tư nhân cho một cơ quan nhà nước bất chấp ý 
chí của chủ sở hữu tư nhân. Đây chính là hình thức quốc hữu hoá bắt buộc.  

I.1. Thành lập mới doanh nghiệp nhà nước  

I.1.1. Quyền tự do thành lập mới doanh nghiệp  

8. Giả sử trong một lĩnh vực nhất định không có sự tham gia của một doanh nghiệp 
tư nhân hay nhà nước nào. Một nhu cầu mới xuất hiện, nhưng không có hoạt động 
nào, cũng không có doanh nghiệp nào tham gia đáp ứng nhu cầu đó: ví dụ như khi 
cần khuyến khích phát triển một số ngành công nghiệp mới bằng những hỗ trợ taì 
chính và nguồn đầu tư thì ở Italia đã thành lập Viện tái thiết công nghiệp. Năm 
1970, Viện phát triển công nghiệp cũng đã được thành lập ở Pháp nhằm khuyến 
khích các doanh nghiệp năng động nhưng thiếu vốn tiến hành những “bước nhảy 
vọt” bằng cách hỗ trợ đầu tư cho họ. Một ví dụ nữa là Công ty quốc gia vùng Rhone 
được thành lập theo luật ngày 27 tháng 5 năm 1921.  

 
2 Người dịch: Công ty công quản hoạt động như một doanh nghiệp thông thường,  nhưng được nhận đầu tư và trợ 

cấp của Nhà nước và phải thực hiện dịch vụ công theo yêu cầu của Nhà nước.  
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Tuy nhiên, một trong những nguyên tắc nền tảng của triết lý chính trị Pháp là 
nguyên tắc tự do cạnh tranh theo đó mọi cá nhân đều có quyền hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong một môi trường cạnh tranh không có cản trở nào ngoài 
những ràng buộc theo quy định của pháp luật. Nhà nước phải đảm bảo duy trì sự 
bình đẳng giữa tất cả các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trên thị trường.  

Như vậy, nếu Nhà nước quyết định tham gia vào thị trường thì bản thân Nhà nước 
cũng phải tôn trọng các nguyên tắc về tự do kinh doanh và bình đẳng trong kinh 
doanh. Đòi hỏi này quyết định các phương thức thành lập mới doanh nghiệp nhà 
nước.  

I.1.2. Phương thức thành lập doanh nghiệp nhà nước  

 a) Thẩm quyền của cơ quan lập pháp  

10. Theo nguyên tắc truyền thống thì chỉ có cơ quan lập pháp mới có thẩm quyền 
thành lập doanh nghiệp nhà nước. Điều 34 Hiến pháp năm 1958 quy định: “Luật 

cũng ấn định các quy tắc liên quan đến việc thành lập các loại đơn vị phi hành chính 

của Nhà nước3”.  

11. Ở đây cần phân biệt giữa việc thành lập một loại đơn vị mới (thuộc thẩm quyền 
của cơ quan lập pháp) và việc thành lập một đơn vị cụ thể thuộc một loại đã có 
sẵn (có thể thuộc thẩm quyền của Chính phủ). 

Hội đồng bảo hiến hiện có cách giải thích  tương đối khác với cách giải thích truyền 
thống về quy định nêu trên của Hiến pháp. Trước đây, Hội đồng đưa ra ba tiêu chí 
để xác định “loại đơn vị phi hành chính Nhà nước”:  

- Các đơn vị trong cùng loại phải có cùng tính chất. Nhưng tiêu chí này đã bị loại 
bỏ theo quyết định ngày 25 tháng 7 năm 1979, bởi vì “các quy tắc liên quan đến 
việc hình thành một đơn vị phi hành chính nhà nước không nhất thiết bao hàm chỉ 
dẫn về tính chất của đơn vị đó. Vả lại, tính chất đó hoàn toàn có thể bị thay đổi 
bằng một văn bản của Chính phủ”.  

- Các đơn vị trong cùng loại phải được quản lý trong cùng một phạm vi thẩm quyền 
lãnh thổ.  

 
3 Người dịch: Bao gồm các cơ quan hành chính sự nghiệp (trường học, viện nghiên cứu v.v…) và các tổ chức, đơn 

vị hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà nước.  



Tọa đàm “Pháp luật về Doanh nghiệp Nhà nước”, 
Nhà Pháp luật Việt - Pháp  

   Hà Nội, ngày 02-03/7/2003           

 

Thongtinphapluatdansu.edu.vn                                                      6 | Civillawinfor 

 

- Lĩnh vực chuyên môn của  các đơn vị trong cùng loại phải thật sự có thể so sánh 
với nhau. Nhưng quyết định ngày 30 tháng 5 năm 1979 đã thay tiêu chí trên bằng 
tiêu chí “lĩnh vực chuyên môn tương tự nhau”.  

12. Việc loại bỏ tiêu chí về các hoạt động thực tế dường như có ít căn cứ hơn, bởi 
vì tiêu chí này chắc hẳn thể hiện rõ nét nhất việc một đơn vị thuộc về loại này hay 
thuộc về loại khác.  

Tuy nhiên, Hội đồng bảo hiến vẫn yêu cầu sử dụng hai tiêu chí: các đơn vị phi hành 
chính trong cùng loại phải trực thuộc cùng một cơ quan quản lý hành chính nhà 
nước và phải có sự gần gũi về lĩnh vực chuyên môn.  

Tiêu chí về lĩnh vực chuyên môn là một tiêu chí không rõ ràng, mặc dù Hội đồng 
bảo hiến đã đưa ra một định nghĩa khá cụ thể về khái niệm “lĩnh vực chuyên môn”. 
Điều này giải thích tại sao một số đơn vị phi hành chính nhà nước được coi là không 
có cơ cấu tương đương và tự thân lập thành một loại riêng.  

13. Nói tóm lại, Hiện nay có hai tiêu chí để xác định loại đơn vị nhà nước phi hành 
chính:  

- Có sự thống nhất về thẩm quyền quản lý theo lãnh thổ;  

- Có sự giống nhau về lĩnh vực hoạt động.  

Hai tiêu chí này là chưa đủ, vì những lý do như đã phân tích ở trên.  

b) Quy chế doanh nghiệp nhà nước mới thành lập  

14. Doanh nghiệp nhà nước mới thành lập có thể mang một trong hai quy chế: quy 
chế đơn vị phi hành chính nhà nước hoặc quy chế công ty.  

Nếu doanh nghiệp nhà nước mới thành lập có quy chế công ty và nếu vì nắm giữ 
độc quyền hoặc vì một lý do nào khác mà công ty này làm ảnh hưởng đến nguyên 
tắc tự do cạnh tranh thì cần phải ban hành luật để quy định về quy chế đó: ví dụ 
trường hợp Công ty quốc gia vùng Rhone (Luật ngày 27 tháng 5 năm 1921 và luật 
ngày 4 tháng 1 năm 1980).  

Nếu doanh nghiệp nhà nước mới thành lập có quy chế đơn vị phi hành chính nhà 
nước thì có thể có hai trường hợp: đơn vị phi hành chính đó thuộc một loại mới 
hoặc nằm trong một loại đã có sẵn. Nếu là một loại mới thì quy chế của nó phải 
được quy định bằng luật (điều 34 Hiến pháp), nếu thuộc loại đã có sẵn thì quy chế 
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của nó có thể được quy định bằng văn bản dưới luật (ví dụ: Viện phát triển công 
nghiệp thành lập ngày 1 tháng 6 năm 1970).  

c) Các doanh nghiệp nhà nước ở địa phương  
15. Vấn đề cần xem xét ở đây là thẩm quyền thành lập doanh nghiệp nhà nước của 
chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương các cấp có thẩm quyền cung 
cấp dịch vụ công và thành lập các doanh nghiệp nhà nước mang tính chất hành 
chính. Còn đối với các dịch vụ công mang tính chất công nghiệp và thương mại 
cũng như đối với các doanh nghiệp nhà nước mang tính chất công nghiệp và 
thương mại thì thẩm quyền của chính quyền địa phương lại không rõ ràng như 
vậy.  

16. Theo quy định tại điều L323-1 Bộ luật về cấp xã4 thì các xã và công đoàn xã  
được phép “trực tiếp khai thác các dịch vụ công mang tính công nghiệp và thương 
mại“ trong những điều kiện được toà án hành chính xem xét thông qua. Điều đó 
có nghĩa là chính quyền cấp xã và công đoàn xã có quyền thành lập các công ty 
công quản thuộc quyền quản lý của xã.  

17. Theo quy định tại điều L 381-1 Bộ luật về cấp xã thì chính quyền cấp xã và tổ 
chức trực thuộc có thể mua hoặc tiếp nhận cổ phần tại các công ty công tư hợp 
doanh nằm tại địa phương trên cơ sở quyết định của hội đồng nếu các công ty đó 
đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điều 1 Luật N…83-597 ngày 7 tháng 7 
năm 1983 về công ty công tư hợp doanh.  

Cũng trong những điều kiện tương tự, chính quyền cấp xã và tổ chức trực thuộc 
có quyền nắm giữ trái phiếu của các công ty khai thác dịch vụ công mang tính chất 
công nghiệp và thương mại nằm trên phạm vi xã.  

18. Từ những quy định trên có thể thấy rằng các doanh nghiệp nhà nước địa 
phương chỉ được thành lập với mục đích duy nhất là khai thác các dịch vụ công 
trên phạm vi cấp xã; mọi trường hợp góp vốn vào doanh nghiệp tư  nhân mà không 
nhằm vào mục đích đó đều không được phép thực hiện trừ trường hợp có sự đồng 
ý của Tham chính viện4.   

 
4 Xã là đơn vị hành chính trực tiếp dưới cấp tỉnh ở Pháp. Do không có sự phân biệt về đơn vị hành chính ở nông 
thôn và thành thị nên đơn vị xã của Pháp không đồng nhất với đơn vị xã ở Việt Nam. Đơn vị xã của Pháp có thể 
là một thành phố lớn (như Paris), có thể là một làng nông nghiệp. 4 Tòa án Hành chính tối cao của Pháp  
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19. Các sắc luật ban hành năm 1926 cho phép các xã và công đoàn xã trực tiếp khai 
thác các dịch vụ công mang tính chất công nghiệp hoặc thương mại. Nhưng Tham 
chính viện lại có cách giải thích hạn chế về các sắc luật này.  

Luật ngày 2 tháng 3 năm 1982 về quyền hạn của cấp xã, cấp tỉnh và cấp vùng đã 
không thay đổi trật tự các quy định pháp luật hiện hành bởi vì theo Luật này, chính 
quyền địa phương chỉ được phép tham gia hoạt động trong lĩnh vực kinh tế và xã 
hội “trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự do sản xuất và kinh doanh” và trong những 
điều kiện hạn chế do pháp luật quy định theo từng loại hình hoạt động cụ thể.  

Khuynh hướng hiện nay của các doanh nghiệp nhà nước địa phương cũng là 
khuynh hướng tư nhân hoá.  

d) Các doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ  

20. Luật ngày 8 tháng 4 năm 1946 về quốc hữu hoá hoạt động sản xuất, phân phối 
điện và khí đốt đã loại trừ khỏi đối tượng áp dụng của mình những doanh nghiệp 
địa phương quy mô nhỏ mà mức sản xuất hàng năm thấp hơn một ngưỡng nhất 
định.  

Tiếp theo đó, Sắc luật ngày 20 tháng 5 năm 1955 đã có quy định tại điều 1 bắt buộc 
Tổng công ty điện lực và khí đốt Pháp phải mua năng lượng (với một số điều kiện 
nhất định) do các nhà máy thuỷ điện tư nhân cỡ nhỏ sản xuất ra.  

Nhưng các nghiệp đoàn ngư dân nước ngọt và các hiệp hội bảo vệ môi trường đã 
lên tiếng phản đối việc một số nhà máy thủy điện cỡ nhỏ làm ảnh hưởng đến lưu 
lượng nước ở một số con sông và không tự trang bị những thiết bị cần thiết cho 
sự di chuyển của cá di cư. Chính phủ Pháp liền quy định rằng nghĩa vụ mua năng 
lượng nêu trên sẽ không áp dụng đối với những nhà máy thủy điện tư nhân nào 
không tôn trọng các tiêu chuẩn trong hợp đồng hoặc không thực hiện các biện 
pháp cần thiết để tạo sự di chuyển thuận lợi cho cá di cư và để kiểm soát lưu lượng 
nước.   

Một số nhà máy thuỷ điện đã đệ đơn khiếu nại đối với Nghị định ngày 7 tháng 2 
năm 1986 lên Tham chính viện. Tham chính viện đã giải quyết như sau:  

- Việc Nghị định quy định về thủ tục tranh tụng trước khi ra áp dụng chế tài và về 
khả năng cho phép nhà máy thuỷ điện tư nhân được chuyển đổi cho phù hợp với 
quy định mới trong thời hạn 6 tháng là đúng pháp luật;  
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- Ngược lại, quy định về khả năng cho phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoãn 
áp dụng chế tài và kéo dài thêm thời hạn chuyển đổi dành cho nhà máy thuỷ điện 
tư nhân có vi phạm là không đúng pháp luật.  

I.1.3. Giải thể doanh nghiệp nhà nước  

a) Giải thể thuần tuý  

21. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể quyết định chấm dứt vĩnh viễn hoạt 
động của một doanh nghiệp Nhà nước. Doanh nghiệp đó chấm dứt tồn tại mà 
không bị sáp nhập, chuyển đổi thành doanh nghiệp công quản hay tư nhân hoá.  

Theo nguyên tắc, quyết định pháp lý giải thể doanh nghiệp Nhà nước phải có cùng 
tính chất với quyết định thành lập doanh nghiệp đó. Tài sản của doanh nghiệp 
được thanh lý, phần tài sản có còn lại (nếu có) được chuyển về cho cơ quan chủ 
quản.  

Về giải thể đơn vị phi hành chính nhà nước: nếu không phải là một đơn vị độc lập 
tạo thành một loại riêng thì có thể giải thể bằng văn bản dưới luật bởi vì trong 
trường hợp này, việc giải thể không thuộc thẩm quyền của cơ quan lập pháp (điều 
34 Hiến pháp).  

b) Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành một bộ phận của cơ quan chủ quản.  

22. Đây là trường hợp doanh nghiệp nhà nước trở thành một đơn vị công quản 
sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi tư cách pháp nhân 
của doanh nghiệp. Khả năng này có thể xảy ra khi doanh nghiệp nhà nước làm ăn 
không hiệu quả, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi quyền quản 
lý trực tiếp đối với doanh nghiệp.  

c) Chuyển giao doanh nghiệp nhà nước cho một doanh nghiệp nhà nước khác  

quản lý  

23. Đây là trường hợp một doanh nghiệp nhà nước bị giải thể và tài sản của nó 
được chuyển giao cho một doanh nghiệp nhà nước khác trong đó đa phần vốn vẫn 
thuộc sở hữu Nhà nước. Việc chuyển giao này có thể do cơ quan Chính phủ tiến 
hành bởi vì không thuộc thẩm quyền của cơ quan lập pháp (điều 34 Hiến pháp).  

d) Tư nhân hoá doanh nghiệp nhà nước  

24. Theo quy định tại điều 34 Hiến pháp, cơ quan lập pháp là cơ quan duy nhất có 
quyền “chuyển sở hữu doanh nghiệp nhà nước sang sở hữu tư nhân”.  
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Cơ quan lập pháp cũng có thẩm quyền tuyệt đối trong việc quyết định chuyển 
nhượng tài sản của doanh nghiệp nhà nước bởi vì, xét tính chất, mức độ và đối 
tượng chuyển nhượng thì đó thực tế là sự chuyển giao một doanh nghiệp thuộc 
khu vực nhà nước (tức là doanh nghiệp trong đó nhà nước nắm giữ hơn 50% vốn) 
sang khu vực tư nhân.  

25. Một thủ tục đơn giản đã được thiết lập:  đại hội bất thường của cổ đông bỏ 
phiếu về việc giải thể và trình cơ quan chủ quản xem xét thông qua. Nhưng kể từ 
sau chiến tranh thế giới thứ hai, mới chỉ có khoảng 10 trường hợp như vậy xảy ra, 
và trong khoảng thời gian từ 1982 đến 1986 số vụ vi phạm quy định tại điều 34 
Hiến pháp đã tăng lên rất nhanh (72 trường hợp, theo báo cáo trước Quốc hội).  

26. Để xử lý kẽ hở pháp lý đó, cần phải quy định rõ thẩm quyền của cơ quan lập 
pháp và của Chính phủ trong việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành doanh 
nghiệp tư nhân. Đó chính là mục đích của đạo luật N… 86-793 ngày 2 tháng 7 năm 
1986, cho phép Chính phủ chủ động áp dụng nhiều biện pháp kinh tế và xã hội.  
Văn bản này được bổ sung bằng đạo luật N… 86-793 ngày 2 tháng 7 năm 1986 về 
phương thức thực hiện các quyết định tư nhân hoá theo tinh thần đạo luật N… 86-
793.  

II. CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC  

27. Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước có thể là chuyển đổi về hình thức hoặc là 
giải tán. Trong bài viết này chỉ tập trung giới thiệu những chuyển đổi về hình thức.  

28. Có thể phân biệt ba trường hợp chuyển đổi về hình thức: chuyển đổi về hình 
thức mà không thay đổi về nội dung, chia tách doanh nghiệp nhà nước và sáp nhập 
doanh nghiệp nhà nước.  

II.1. Chuyển đổi về hình thứcmà không thay đổi nội dung  

29. Có ba dạng chuyển đổi về hình thức mà không thay đổi về nội dung: tổ chức 
nhà nước chuyển thành tổ chức nhà nước mang tính chất công nghiệp hoặc 
thương mại; tổ chức nhà nước chuyển thành tổ chức tư nhân; tổ chức tư nhân 
chuyển thành tổ chức nhà nước.  

a) Tổ chức nhà nước chuyển đổi thành doanh nghiệp nhà nước  

Sự khác nhau duy nhất giữa một tổ chức nhà nước và một doanh nghiệp nhà nước 
mang tính công nghiệp hoặc thương mại, đó là tổ chức nhà nước không có tư cách 
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pháp nhân, trong khi doanh nghiệp nhà nước mang tính công nghiệp hoặc thương 
mại thì có tư cách pháp nhân.  

Bằng cách trao tư cách pháp nhân cho một tổ chức nhà nước, Nhà nước chuyển 
đổi tổ chức đó thành pháp nhân do luật công điều chỉnh : ví dụ như trường hợp 
Công ty phát thanh và truyền hình Pháp RTF, Cơ quan khai thác công nghiệp thuốc 
lá và diêm SEITA v.v…  

Luật No 89-924 ngày 23 tháng 12 năm 1989 đã cho phép việc chuyển đổi thành 
một Công ty quốc gia toàn bộ các đơn vị công nghiệp trực thuộc Tập đoàn công 
nghiệp sản xuất vũ khí mặt đất. ở đây có thể đặt câu hỏi về sự cần thiết phải sử 
dụng đến một đạo luật để thực hiện sự chuyển đổi này, bởi vì việc chuyển đổi một 
đơn vị phi hành chính nhà nước nằm trong một loại có sẵn (như trong ví dụ này) 
có thể do Chính phủ quyết định.  

Theo Jean Louis Autin thì “Lý do duy nhất cho việc sử dụng đến văn bản luật trong 
trường hợp này, đó là những thay đổi về địa vị pháp lý của một số đối tượng làm 
việc trong tổ chức bị chuyển đổi. Những người này có tư cách công chức nhà nước, 
do đó những bảo đảm đối với họ có thể bị ảnh hưởng bơỉ việc chuyển đổi”.  

Mô hình tổ chức mới của ngành bưu chính viễn thông theo quy định tại Luật N… 
90568 ngày 2 tháng 7 năm 1990 là một ví dụ điển hình về sự thay đổi hiện nay 
trong hoạt động quản lý nhà nước. Trước thực trạng dịch vụ công ngày càng không 
đáp ứng được nhu cầu của người dân và trước sức ép cạnh tranh của một thị 
trường Châu Âu rộng mở, khái niệm dịch vụ công truyền thống đã có sự thay đổi 
sâu sắc. Hiện tại, dịch vụ bưu chính đang cần tổ chức lại, và trong tương lai không 
xa là hoạt động giảng dạy và đào tạo đại học và nhiều hoạt động dịch vụ công khác.  

Luật quy định tư cách pháp nhân cho hai Tổng cục trực thuộc Bộ bưu chính viễn 
thông là Tổng cục bưu điện (La Poste) và Tổng cục bưu chính viễn thông (France 
Télécom). Hai Tổng cục này sẽ có hội đồng quản trị, được quản lý độc lập và được 
áp dụng chế độ thuế theo quy định chung của pháp luật thuế. Nhà nước đưa ra 
các tiêu chuẩn, xác định rõ các điều kiện thực hiện dịch vụ công của các Tổng cục 
này.  

Điểm đặc thù của hai Tổng cục nêu trên so với các đơn vị nhà nước mang tính công 
nghiệp và thương mại, đó là Nhà nước vẫn giữ nguyên quy chế công chức cho toàn 
bộ nhân viên đang làm việc tại hai Tổng cục; những nhân viên được tuyển sau sẽ 
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là nhân viên hợp đồng. Mô hình tổ chức mới sẽ đi kèm với sự mở rộng hoạt động 
của ngành bưu chính viễn thông sang các lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng.  

b) Tổ chức nhà nước chuyển đổi thành tổ chức tư nhân  

30. Lấy ví dụ Công ty SEITA. Sau khi Luật ngày 24 tháng 5 năm 1976 được ban hành, 
bãi bỏ độc quyền nhập khẩu và tiêu thụ thuốc lá thành phẩm từ các nước thuộc 
Liên minh Châu Âu, công ty SEITA đã được chuyển đổi thành doanh nghiệp theo 
luật tư; tài sản của doanh nghiệp mới này được chuyển từ đơn vị cũ sang trong đó 
vốn của Nhà nước chiếm 2/3.  

31. Muốn chuyển một doanh nghiệp Nhà nước thành công ty công tư hợp doanh 
thì phải có quyết định của cơ quan lập pháp. Ví dụ điển hình nhất là vụ chuyển đổi 
Công ty công quản quốc gia Renault thành công ty cổ phần.  

Việc chuyển đổi này đã diễn ra theo nhiều giai đoạn.  

Tháng 2 năm 1990, sau một số thỏa thuận được ký kết giữa công ty công quản 
Renault và công ty sản xuất xe hơi VOLVO của Thuỵ sỹ, đã đặt ra yêu cầu bỏ quy 
chế pháp lý đặc biệt của Công ty công quản Renault , vốn được gọi là “đơn vị nhà 
nước mang tính chất công nghiệp và thương mại có năng lực hành vi dân sự, được 
độc lập về tài chính, đặt dưới sự lãnh đạo và giám sát của Bộ trưởng Bộ công 
nghiệp”, và chuyển sang áp dụng các nguyên tắc quản lý tài chính và kế toán như 
đối với các công ty thương mại.  

Nghị định ngày  29 tháng 12 năm 1988 yêu cầu Renault phải lập lại vốn tự có theo 
đúng quy định tại điều 241 Luật ngày 24 tháng 6 năm 1966 về công ty thương mại.  

Nghị định ngày 15 tháng 2 năm 1990 yêu cầu Renault nộp bảng tổng kết kế toán 
cho lục sự tòa án thương mại.  

Luật No 90-560 ngày 4 tháng 7 năm 1990 về quy chế và vốn của Công ty công quản 
quốc gia Renault đã đưa Công ty này vào phạm vi áp dụng của các quy định chung 
của pháp luật về các công ty cổ phần, song vẫn duy trì sự quản lý kỹ thuật và tài 
chính của Nhà nước. Điểm mới chủ yếu, đó là việc quy định về đại hội cổ đông : 
“Trước mắt, vốn của doanh nghiệp có thể được cơ cấu lại như sau: 51% vốn Nhà 
nước (Nhà nước được 75% số phiếu tại hội đồng quản trị), 4% vốn góp của một 
ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm, 25% vốn từ phát hành chứng chỉ đầu tư trong 
dân, 19% vốn của công ty Volvo và 1% vốn của người lao động”.  
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32. Theo quy định tại điều 34 Hiến pháp, cơ quan lập pháp có thẩm quyền tuyệt 
đối trong việc quyết định thủ tục tư nhân hoá các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng 
để đơn giản hoá thì thực tiễn từ trước đến nay thường không tuân theo quy định 
đó : đại hội toàn thể cổ đông ra tuyên bố giải thể và trình cơ quan chủ quản thông 
qua. Phương thức này chỉ được sử dụng  9 lần từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 
hai đến năm 1982, nhưng từ năm 1982 đến 1985 đã có hơn 60 lần được sử dụng, 
trong đó nhiều trường hợp liên quan đến việc chuyển nhượng doanh nghiệp cho 
công ty nước ngoài.  

33. Một đạo luật ra ngày 2 tháng 7 năm 1984 đã bù lấp khiếm khuyết này bằng 
cách quy định rõ thẩm quyền của cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp trong 
việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang khu vực kinh tế tư nhân.  

c) Tổ chức tư nhân chuyển thành tổ chức nhà nước  

34. Công ty đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) ban đầu là công ty cổ phần được thành 
lập trên cơ sở một thỏa thuận ngày 31 tháng 8 năm 1937 với 51 % vốn nhà nước 
và 49% vốn của các công ty khai thác đường sắt lúc bấy giờ. Một đạo luật về định 
hướng phát triển giao thông quốc gia ban hành ngày 30 tháng 12 năm 1982 đã 
chuyển SNCF thành đơn vị nhà nước mang tính thương mại nhưng không thay đổi 
tên gọi. Khi làn sóng tư nhân hoá nổ ra, người ta đã dự tính chuyển SNCF thành 
công ty cổ phần, nhưng cuối cùng tên của công ty đã không thấy ghi trong phụ lục 
của hai đạo luật về tư nhân hoá năm 1986 và năm 1993. Do thua lỗ kéo dài,  SNCF 
khó có thể tư nhân hoá.  

SNCF được độc lập quản lý, tự đánh giá khối lượng dịch vụ sẽ cung cấp trên cơ sở 
chi phí và nhu cầu của hành khách. Công ty cũng có quyền quyết định chuyển việc 
vận chuyển hàng hoá từ đường sắt sang đường bộ trên một số tuyến .  

II.2. Chia tách doanh nghiệp Nhà nước  

35. Doanh nghiệp nhà nước có thể được chia tách thành nhiều đơn vị vì lý do chính 
trị hoặc vì lý do tổ chức lại về mặt chức năng. Hai lý do này có thể bao hàm lẫn 
nhau.  

Có thể nêu ví dụ về ERAP (Công ty nghiên cứu và khai thác dầu khí). Đây là một 
tổng công ty nhà nước hoạt động trong lĩnh vực dầu khí mà vào năm 1966 đã trở 
thành đại diện duy nhất của Công ty dầu khí quốc gia Aquitaine. Sau khi nghị định 
ngày 17 tháng 6 năm 1976 được ban hành, ERAP góp toàn bộ tài sản công nghiệp 
và mỏ vào chi nhánh của mình là công ty dầu khí quốc gia Aquitaine và vào chi 
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nhánh của công ty này là công ty Elf-Aquitaine. ERAP chiếm đa số vốn và nắm các 
vị trí quản trị viên trong công ty Aquitaine, còn công ty Aquitaine thì lại nắm đa số 
vốn của công ty Elf-Aquitaine.  

36. Việc chuyển đổi nêu trên chỉ cần có Nghị định của Chính phủ bởi vì các công ty 
được tách ra vẫn là của Nhà nước. Ngược lại, việc tư nhân hóa công ty Elf-Aquitaine 
vào năm 1986 đã phải thực hiện thông qua luật.  

Đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc một loại đơn vị phi hành chính nhà nước 
riêng biệt như trường hợp của Công ty phát thanh truyền hình Pháp (ORTF) thì việc 
chia tách lại khác. Việc chia tách ORTF thành nhiều công ty nhỏ không theo nguyên 
tắc tự do cạnh tranh đã đòi hỏi phải có sự cho phép của Luật: luật ngày 7 tháng 8 
năm 1974 cho phép tách ORTF thành nhiều công ty xây dựng chương trình và một 
đơn vị phát sóng.  

II.3. Sáp nhập doanh nghiệp nhà nước  

37. Việc sáp nhập doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ quyết định. Mục đích của 
sáp nhập là hình thành nên các tập đoàn doanh nghiệp trong cùng một ngành, lĩnh 
vực nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của chúng.  

Có rất nhiều ví dụ về sáp nhập. Nếu là doanh nghiệp nhà nước, chúng ta có thể kể 
đến vụ sáp nhập Công ty công quản khai thác dầu lửa và Phòng nghiên cứu dầu 
mỏ vào công ty ERAP năm 1965. Đối với các công ty, có thể nêu ví dụ về vụ sáp 
nhập giữa Ngân hàng công nghiệp và thương mại quốc gia (BNCI) với Quyâỳ thanh 
toán trái phiếu quốc gia thành Ngân hàng quốc gia Paris năm 1976…  

Trong một số trường hợp, việc sáp nhập có thể diễn ra giữa một vài công ty tư 
nhân với một đơn vị phi hành chính nhà nước.                 

c. Quốc hữu hoá theo thoả thuận  

38. Quốc hữu hoá theo thỏa thuận là việc Nhà nước và chủ doanh nghiệp tư nhân 
thỏa thuận với nhau để chuyển doanh nghiệp tư nhân thành doanh nghiệp nhà 
nước.  

Hình thức mềm dẻo nhất để chuyển doanh nghiệp tư nhân thành doanh nghiệp 
nhà nước, đó là Nhà nước góp vốn vào công ty tư nhân để trở thành cổ đông nắm 
cổ phần chi phối hoặc để trên cơ sở đó, bằng những biện pháp pháp lý đa dạng, 
Nhà nước nắm quyền quản lý thực tế và kết quả là tạo ra một công ty công tư hợp 
doanh.  
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III. DUNG HÒA LỢI ÍCH CHUNG VỚI LỢI ÍCH CÁ NHÂN  

39. Những người theo chủ nghĩa kinh tế tự do hiện đại coi mô hình công ty công 
tư hợp doanh là mô hình hợp tác kinh tế hiệu quả giữa tư nhân và Nhà nước. Họ 
cho rằng đây là hình thức dung hoà giữa hai mô hình chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư bản.  

40. Nhưng thực chất đó phải chăng là một mô hình không lối thoát? Kết hợp vốn 
tư nhân với vốn Nhà nước phải chăng là đem nước đổ vào lửa?  

Thật vậy, mục đích của hai đối tác tư nhân và Nhà nước là hoàn toàn khác nhau: 
mục đích trước tiên của Nhà nước là phát huy tài sản công và thứ đến là đảm bảo 
sự vận hành tốt của hoạt động dịch vụ công; mục đích của tư nhân là làm cho 
doanh nghiệp phồn thịnh về mặt kinh tế và nâng cao thu nhập cho cổ đông.  

41. Hơn nữa, liệu có còn sự bình đẳng giữa các cổ đông hay không khi có sự tham 
gia của Nhà nước, với một tỷ lệ góp vốn có thể lên đến 90%? Đối với Nhà nước thì 
việc góp vốn với tư nhân thực chất chỉ là một cách che đậy kín đáo hoạt động quản 
lý dịch vụ công bằng những phương thức và nguyên tắc của luật tư vốn mềm dẻo 
hơn và ít ràng buộc hơn so với luật hành chính.  

42. Đối với những nhà quản lý tư nhân của công ty công tư hợp doanh, sự góp vốn 
của Nhà nước cho phép đảm bảo sự cân bằng tài chính. Dịch vụ công được bên 
nhận khoán tư nhân duy trì, bởi vì mọi thua lỗ đều được Nhà nước bù đắp dưới 
hình thức này hoặc hình thức khác.  

43. Liệu có thể nói đến sự hợp doanh hay không khi mà các đại diện của khu vực 
tư nhân kết hợp với các pháp nhân công quyền khác, ví dụ như với các chính quyền 
địa phương vốn có một vai trò đáng kể hoặc với các ngân hàng của Nhà nước vốn 
vẫn có quyền cấp hoặc không cấp vốn vay?  

III.1. Chủ nghĩa liên bang hành chính về kinh tế  

44. Mô hình công tư hợp doanh đã bắt đầu được áp dụng vào thời điểm Nhà nước 
yêu cầu nắm quyền kiểm soát các công ty hoạt động dịch vụ công thua lỗ để đổi 
lại việc hỗ trợ tài chính cho các công ty này.  

45. Tiếp đó, chủ nghĩa kinh tế chỉ huy đã trở thành phương tiện để kết hợp vốn 
Nhà nước với vốn tư nhân. Nó cũng là phương tiện để phối hợp các chính quyền 
địa phương để can thiệp vào một số lĩnh vực, ví dụ như lĩnh vực quy hoạch lãnh 
thổ. Trước nhu cầu i thực hiện một số hoạt động mà hiệu quả kinh tế còn chưa 
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được xác định rõ ràng, Nhà nước đã tìm cách khuyến khích các địa phương kết 
hợp lại với nhau để thực hiện các hoạt động đó trong lúc chờ đợi sự tham gia của 
khu vực tư nhân. Việc tư nhân không đầu tư vào các lĩnh vực hoạt động đó chính 
là hệ quả của một chính sách chống đầu cơ, đánh thuế nặng đối với thu nhập của 
cá nhân và loại bỏ tầng lớp sống nhờ lợi tức. Chính vì lẽ đó, Nhà nước đã tham gia 
vào rất nhiều lĩnh vực kinh tế.  

III.2. Những công ty công tư hợp doanh đầu tiên sau 1958  

46. Trong lĩnh vực đường sắt, sự can thiệp của Nhà nước là rất rõ nét. Đạo luật 
đầu tiên về vận tải đường sắt được ban hành vào năm 1842. Sau thỏa thuận năm 
1921 và phụ lục thỏa thuận năm 1933, một đạo luật ban hành ngày 31 tháng 12 
năm 1936 đã đặt ra nguyên tắc cải cách triệt để hoạt động vận tải đường sắt. 
Phương thức giao khoán cho các công ty tư nhân đã chấm dứt, nhiều cuộc thương 
lượng đã được tiến hành để đi đến một thoả thuận ngày 31 tháng 8 năm 1937. 
Đây là thỏa thuận về việc thành lập một công ty mới mang tên Công ty đường sắt 
quốc gia Pháp SNCF. Các công ty tư nhân cũ góp một phần vốn gọi là các cổ phần 
A, phần vốn còn lại là của Nhà nước, gọi là các cổ phần B. Vốn của Nhà nước chiếm 
51%. Tỷ lệ này tăng lên đến 100% vào ngày 31 tháng 12 năm 1982 thông qua khấu 
hao dần các cổ phần B. Các công ty tư nhân nhận khoán trước kia tiếp tục tồn tại 
với tư cách cổ đông của công ty mới và có thể tiếp tục thực hiện các hoạt động 
riêng.  

Hai năm sau, theo quy định tại sắc luật ngày 21 tháng 4 năm 1939 thì “việc tham 

gia tài chính vào các doanh nghiệp mang tính chất công nghiệp và thương mại 

dưới mọi hình thức“ đều phải có sự cho phép của cơ quan lập pháp.  

III.3. Sự phát triển của các công ty công tư hợp doanh sau 1958  

47. Mặc dù sắc luật năm 1939 quy định bắt buộc phải có sự cho phép của cơ quan 
lập pháp nhưng nhiều trường hợp quốc hữu hoá theo thoả thuận vẫn được tiến 
hành sau năm 1958 mà không có sự cho phép của cơ quan lập pháp. Cơ sở của 
thực tế này có thể là quy định tại điều 34 Hiến pháp 1958 theo đó cơ quan lập 
pháp có thẩm quyền quyết định các trường hợp quốc hữu hoá bắt buộc.  

48. Vào các năm 1978 và 1981, khi tiến hành cải cách cơ cấu tài chính đối với ngành 
luyện kim đang gặp khó khăn, Nhà nước đã dựa vào sự hỗ trợ của nhiều tổ chức 
tài chính nhà nước để nắm quyền kiểm soát một số tập đoàn lớn như Usinor và 
Salicor.  
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49. Năm 1981 Nhà nước tiến hành tham gia vốn vào các công ty Matra và Avions 
Marcel Dassault-Bréguet Aviation. Các công ty này đã trở thành công tư hợp doanh 
theo những thủ tục khá phức tạp.  

III.4. Quốc hữu hoá “mềm dẻo” 

50. Quốc hữu hoá “mềm dẻo” là việc một doanh nghiệp nhà nước chiếm quyền 
kiểm soát một phần hoặc toàn phần đối với một doanh nghiệp tư nhân mà chỉ cần 
sự cho phép của Chính phủ.  

51. Vấn đề đặt ra ở đây, đó là việc áp dụng nguyên tắc về tính chuyên môn của 
đơn vị nhà nước phi hành chính. Theo nguyên tắc đó, hoạt động của đơn vị nhà 
nước phi hành chính chỉ giới hạn ở việc thực hiện các nhiệm vụ được ghi trong giấy 
phép thành lập bởi vì đơn vị nhà nước phi hành chính không được sử dụng tài sản 
của mình vào các mục đích khác.  

52. Trong thực tiễn, hiện tượng thành lập chi nhánh doanh nghiệp nhà nước và chi 
nhánh của chi nhánh đã diễn ra khá phổ biến. Hơn thế nữa, hoạt động của các chi 
nhánh mới thành lập thường khác nhiều so với hoạt động của doanh nghiệp mẹ.  

53. Nghị định ngày 26 tháng 8 năm 1957 quy định: việc tham gia vốn của các doanh 
nghiệp nhà nước vào các doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động phải được sự cho 
phép của Chính phủ.  

54. Đối với các tỉnh và xã, Nghị định ngày 16 tháng 2 năm 1978 sửa đổi bổ sung 
Nghị định ngày 9 tháng 8 năm 1953 đã quy định rõ các điều kiện vay vốn đồng thời 
quy định bắt buộc phải có sự cho phép của các Bộ có liên quan.  

III.5. Tư nhân hoá “mềm dẻo” 

55. Mô hình tư nhân hoá này đã được quy định trong Nghị định N… 91-332 ngày 4 
tháng 4 năm 1991 cho phép tư nhân tham gia vốn hạn chế vào các doanh nghiệp 
nhà nước. Đây là một phương thức khéo léo để thực hiện phương châm "không 
quốc hữu hoá, không tư nhân hoá" của tổng thông Pháp Francois Mitterand 
(nhiệm kỳ II). Phương thức này cho phép thu hút luồng vốn tư nhân vào các doanh 
nghiệp Nhà nước mà không làm ảnh hưởng đến vai trò chi phối của Nhà nước. Đây 
là một sự lựa chọn chính trị thể hiện sự mềm dẻo bởi vì kể từ nay Nhà nước chỉ 
nắm 51% vốn thay vì 100% vốn như trong giai đoạn Chính phủ của Đảng xã hội. 
Nếu muốn giảm phần góp vốn của Nhà nước xuống dưới 51% thì cần có sự cho 
phép của cơ quan lập pháp. Như vậy là vẫn đảm bảo được về nguyên tắc và duy 
trì được những trường hợp Nhà nước nắm độc quyền. Việc từ bỏ độc quyền của 
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Nhà nước trong một số lĩnh vực theo đòi hỏi của việc thống nhất Châu Âu và mở 
cửa thị trường cạnh tranh chỉ có thể được tiến hành với sự cho phép của cơ quan 
lập pháp.  

 Khi Chính phủ cánh hữu lên nắm quyền đã ban hành Nghị định N… 93-1041 ngày 

3 tháng 9 năm 1993, bãi bỏ Nghị định năm 1991 nói trên. Chính phủ mới duy trì 

khả năng góp vốn của tư nhân vào các doanh nghiệp nhà nước và tái thiết lập cơ 
chế can thiệp trước của Uỷ ban tư nhân hoá. Có hai trường hợp được quy định :  

- Việc góp vốn của tư nhân được quyết định bằng một thỏa thuận hợp tác công 
nghiệp, thương mại hoặc tài chính. Nếu không có sự chuyển giao đa số vốn củ 
doanh nghiệp nhà nước cho tư nhân thì Bộ trưởng Bộ kinh tế phải tham khảo ý 
kiến của Uỷ ban tư nhân hoá về việc lựa chọn đối tượng góp vốn cũng như về các 
điều kiện chuyển giao vốn. Mục đích của thỏa thuận góp vốn và tên của các cổ 
đông mới được công bố trong thời hạn ít nhất là 15 ngày trước ngày Bộ trưởng bộ 
kinh tế phê duyệt.  

- Trong các trường hợp khác, quyết định của Bộ trưởng về việc bán hoặc trao đổi 
cổ phần doanh nghiệp nhà nước được công bố trên công báo. Những đối tượng 
muốn mua cổ phần có thời hạn tối thiểu 15 ngày để nộp yêu cầu. Trên cơ sở các 
yêu cầu đó, Uỷ ban tư nhân hoá xem xét và cho ý kiến về đối tượng và điều kiện 
bán cổ phần. Bộ trưởng Bộ kinh tế có thể chấp thuận ý kiến đó hoặc hoãn bán cổ 
phần.  

IV. QUỐC HỮU HÓA BẮT BUỘC    

IV.1. Các khái niệm chung  

 a) Định nghĩa  

56. Quốc hữu hoá bắt buộc là việc Nhà nước đơn phương sử dụng quyền lực nhà 
nước để quyết định chuyển quyền sở hữu một doanh nghiệp tư nhân cho Nhà 
nước ngoài ý muốn của chủ sở hữu tư nhân.  

b) Phân tích định nghĩa  

57. Việc đơn phương chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp tư nhân cho Nhà nước 
không phải là một quyết định đơn lẻ, mà được tiến hành theo một trình tự nhất 
định và những thủ tục nhất định.  
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58. Chuyển, tức là đưa một vật từ một nơi này sang nơi khác. Sự “chuyển” đó có 
thể là vô hình, có thể là hữu hình.  

59. "Quyết định " : có nghĩa là một quyết định của quyền lực chính trị, được thể 
hiện dưới hình thức một văn bản pháp luật (luật hoặc  pháp lệnh).  

60. Quyền lực nhà nước, tức là quyền lực cao nhất chỉ bị giới hạn bởi các chuẩn 
mực đạo đức ; nó có thể được thể hiện thông qua việc bắt buộc chuyển giao tài 
sản dù không có sự đồng ý của chủ sở hữu.  

61. "Quyền sở hữu " là "quyền được hưởng thụ và định đoạt tài sản một cách tuyệt 

đối, miễn là không sử dụng tài sản vào những việc mà pháp luật cấm"  

62. Doanh nghiệp tư nhân là một công ty sản xuất, kinh doanh mà toàn bộ vốn 
thuộc quyền sở hữu của tư nhân, bao gồm thể nhân và pháp nhân tư nhân.  

c) Cơ sở hiến định của việc quốc hữu hoá bắt buộc.  

63. Cơ sở hiến định của việc quốc hữu hoá bắt buộc được quy định tại Điều 34 

Hiến pháp ngày 4 tháng 10 năm 1958:  

…Cơ quan lập pháp cũng có quyền ban hành các quy định về :…  

- Quốc hữu hoá doanh nghiệp và chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp từ khu vực 
nhà nước sang khu vực tư nhân –  

d) Sơ lược về lịch sử quốc hữu hoá bắt buộc  

64. Trong thế kỷ thứ XIX, chủ nghĩa kinh tế tự do phát triển, và hệ quả là sự can 
thiệp của Nhà nước vào đời sống của người dân bị hạn chế đến mức tối đa. Chiến 
tranh thế giới bùng nổ, đã buộc Nhà nước phải can thiệp vào lĩnh vực kinh tế để 
giải quyết những nhu cầu cấp bách lúc bấy giờ. Sau thắng lợi năm 1918, sự can 
thiệp của Nhà nước trở nên rõ ràng.  

65. Những vấn đề đặt ra lúc đó là :  

- Có nên tiếp tục cơ cấu lại những ngành công nghiệp lớn bằng cách phổ biến biện 
pháp quốc hữu hoá ? Đó là lý thuyết  " công nghiệp hoá chương trình quốc hữu 
hoá", chủ yếu được Tổng liên đoàn những người lao động ủng hộ,  
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- Hay ngược lại, cần phải giảm bớt vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế ? 
Khả năng này là kết luận trong công trình nghiên cứu "Khả năng hạn chế của Nhà 

nước trong lĩnh vực công nghiệp" do học giả Pháp nổi tiếng Henri Fayol tiến hành.  

66. Trên thực tế, Nhà nước đã không đi theo hai hướng nêu trên, mà chỉ giữ vững 
tình hình hiện có lúc đó. Khi Chính phủ của Mặt trận bình dân lên nắm quyền, thì 
sự can thiệp của Nhà nước mới được tăng cường.  

Song sự can thiệp của Nhà nước vẫn luôn là đề tài của nhiều tranh luận.  

IV.3. Tư tưởng của quốc hữu hoá bắt buộc  

67. Bernard Chenot,  nguyên phó chủ tịch Tham chính viện, đã viết trong cuốn Các 

doanh nghiệp quốc hữu hoá như sau : "Quốc hữu hoá là một thuật ngữ kết tinh 
trong đó các tham vọng chính trị. Mỗi người gửi gắm trong đó hoặc là cái anh ta 
muốn phát huy, hoặc là cái anh ta muốn vứt bỏ".  

68. Quốc hữu hoá bắt buộc là hệ quả của một quyết định đơn phương của Nhà 
nước. Chính vì vậy mà nó bị những người có tư tưởng tự do chủ nghĩa phản đối, 
bởi những người này vốn chống lại mọi biện pháp mang tính áp đặt, ví dụ như biện 
pháp trưng mua trưng dụng chẳng hạn. Tuy nhiên, lý thuyết hành chính của Pháp 
thừa nhận biện pháp trưng mua vì lợi ích công ; và như vậy cũng có thể xây dựng 
lý thuyết về sự cần thiết của việc quốc hữu hoá các doanh nghiệp tư nhân trên cơ 
sở lý luận theo đó lợi ích công phải được đặt lên trên lợi ích cá nhân. Về điểm này, 
có những quan điểm đồng tình, song cũng có quan điểm phản đối.  

a) Quan điểm đồng tình  

1) Học thuyết xã hội của Nhà thờ  

69. Theo học thuyết này, cần phải giao cho Nhà nước thực hiện những dịch vụ 
quan trọng, bởi vì nếu để cho tư nhân thì điều đó sẽ tạo cho họ một sức mạnh kinh 
tế không có lợi cho lợi ích chung.  

2) Học thuyết Mác xít  

70. Học thuyết Mác xít về sự cần thiết phải công hữu hoá tư liệu sản xuất đã được 
Hội đồng giải phóng quốc gia Pháp áp dụng.  

71. Mong muốn xây dựng một nền kinh tế dân chủ theo hơi hướng mác xít cũng 
được thể hiện trong kế hoạch của Chính phủ cánh tả năm 1945, trong đó yêu cầu 
quốc hữu hoá các ngành công nghiệp chủ chốt.  
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72. Gần đây hơn, chương trình kinh tế chung của Liên hiệp các đảng cánh tả chủ 
trương "phá bỏ sự thống trị của chế độ đại tư bản" bằng cách dân chủ hoá nền 
kinh tế và mở rộng khu vực nhà nước. Những vụ quốc hữu hoá thực hiện vào năm 
1981 chính là sự nối tiếp những gì mà tướng De Gaules đã làm sau giải phóng.  

3) "Trả thù chính trị"  

73. Một số doanh nghiệp tư nhân đã bị quốc hữu hoá một cách bắt buộc (Renault, 
Grone và Rhône) mà không được đền bù chỉ vì chủ của các doanh nghiệp này đã 
có thái độ hợp tác với kẻ thù trong thời kỳ đất nước bị chiếm đóng.  

74. Tại một số quốc gia mới dành được độc lập, cũng xảy ra tình trạng quốc hữu 
hoá bắt buộc những doanh nghiệp của thực dân hoặc của các công ty đa quốc gia. 
Liên quan đến các công ty nước ngoài, việc quốc hữu hoá đã đặt ra một số vấn đề 
luật pháp quốc tế, chủ yếu liên quan đến việc có hay không có đền bù và phương 
thức đền bù.  

4) Các lý do khác  

75. Việc quốc hữu hoá cũng còn vì các lý do sau :  

- Mong muốn hiện đại hoá và nâng cao hiệu quả hoạt động của một số lĩnh vực bị 
phân tán bằng cách cơ cấu lại các lĩnh vực này (quốc hữu hoá ngành điện);  

- Cho phép Nhà nước có được một công cụ đủ mạnh và hiệu quả để hỗ trợ thực 
hiện các kế hoạch phát triển kinh tế;  

- Thiết lập một môi trường ưu tiên để thí nghiệm các chính sách xã hội cơ bản, 
nhằm làm khuôn mẫu cho các tác nhân xã hội khác nhau…;  

b) Quan điểm phản đối  

(1) Quốc hữu hoá là cướp đoạt tài sản của chủ sở hữu tư nhân  

76. Mặc dù về nguyên tắc thì quốc hữu hoá bắt buộc phải kèm theo đền bù, nhưng 
thông thường mức đền bù thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế của tài sản được 
quốc hữu hoá. Thậm chí trong một số trường hợp còn không có đền bù, coi như 
một hình thức chế tài đối với hành vi của chủ sở hữu  tư nhân.  

(2) Sự thất bại của chính sách xã hội thử nghiệm  

Công ty công quản Renault trong nhiều năm đã được sử dụng làm nơi thử nghiệm 
một chính sách xã hội mạnh mẽ. Tuy vậy, công ty vẫn đã không thoát khỏi khủng 
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hoảng kinh tế, đình công và sa thải hàng loạt, thậm chí còn phải bán cả các chi 
nhánh của mình. Thỏa thuận ký với hãng ô tô Thuỵ Điển Volvo đã thúc đẩy nhanh 
hơn quá trình tư nhân hoá công ty.  

(3) Xâm phạm nguyên tắc tự do cạnh tranh  

77. Việc xuất hiện trên thị trường những đối thủ cạnh tranh không thể bị phá sản 
và không bị áp dụng các biện pháp xử lý thông thường sẽ làm ảnh hưởng đến môi 
trường cạnh tranh, đặc biệt là vì các cơ quan Nhà nước hoàn toàn chỉ mua một số 
thiết bị do các doanh nghiệp hình thành từ quốc hữu hoá sản xuất hoặc nhập khẩu. 
Trong những điều kiện như vậy, rất khó có thể đảm bảo được quyền sản xuất kinh 
doanh tự do trên thị trường.  

(4) Không hiệu quả về mặt kinh tế  

78. Việc hình thành những doanh nghiệp lớn mang tính quan liêu chủ nghĩa, nơi 
mà tinh thần làm việc kiểu công chức thay thế cách làm kiểu doanh nhân, chính là 
nguyên nhân gây ra sự nặng nề kém năng động của một guồng máy kinh tế làm 
ngưng trệ toàn bộ hoạt động kinh tế của quốc gia. Một mô hình như thế có thể 
tồn tại khi các đường biên giới còn đóng cửa; nhưng một khi  nền kinh tế được mở 
cửa ra bên ngoài với sự cạnh tranh gay gắt của các nền công nghiệp của các quốc 
gia khác, thì sẽ khó có thể giữ nguyên như vậy mà không bị hất khỏi thị trường.  

 IV.4. Phạm vi áp dụng quốc hữu hoá bắt buộc  

79. Lời nói đầu của Hiến pháp ngày 27 tháng 10 năm 1946 xác định rất cụ thể phạm 

vi áp dụng quốc hữu hoá bắt buộc : “Mọi tài sản, mọi doanh nghiệp mà việc khai 

thác có tính chất là một hoạt động dịch vụ công trên phạm vi quốc gia  hoặc có tính 

chất độc quyền thì đều phải thuộc sở hữu Nhà nước“.  

80. Quy định như trên là cụ thể, nhưng không rõ ràng, bởi vì Hiến pháp không xác 
định rõ những tính chất cụ thể của hoạt động dịch vụ công trên phạm vi quốc gia 
cũng như những tính chất của độc quyền. Hiến pháp cũng không quy định rõ rằng 
việc quốc hữu hoá chỉ giới hạn trong trường hợp đó hay có thể được mở rộng ra 
các lĩnh vực khác.  

81. Trong các quyết định ngày 16 tháng 1 và ngày 11 tháng 2 năm 1982 về quốc 
hữu hoá, Hội đồng bảo hiến đã căn cứ vào Hiến pháp 1946, đồng thời dẫn chiếu 
điều 17 Tuyên bố về quyền con người năm 1789, nhưng lại không giải thích các 
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văn bản này. Hội đồng bảo hiến chỉ nêu rằng phạm vi áp dụng quốc hữu hoá phải 
phù hợp với nguyên tắc tự do kinh doanh.  

82. Theo điều 34 Hiến pháp ngày 4/10/1958 thì “ Cơ quan lập pháp có quyền quy 

định về “việc quốc hữu hoá các doanh nghiệp“. Hiến pháp 1958 không xác định 
phạm vi quốc hữu hoá.  

83. Độc quyền và cạnh tranh trong phạm vi liên minh Châu Âu: điều 37 Hiệp ước 
Rome quy định việc bãi bỏ dần dần sự độc quyền của Nhà nước trong lĩnh vực 
thương mại. Hội đồng Liên minh châu Âu cũng đã ra chỉ thị hướng dẫn áp dụng 
điều 37 nói trên (chỉ thị ngày 19/12/1979).  

Năm 1982, Tham chính viện khẳng định rõ rằng các quy định của một đạo luật của 
Pháp được ban hành năm 1976 là trái với Chỉ thị nói trên. Hiện này, các chỉ thị của 
Hội đồng châu Âu chính thức có giá trị cao hơn so với các luật của Pháp.  

V. TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC  

84. Cơ cấu tổ chức bên trong của doanh nghiệp Nhà nước phụ thuộc vào cơ cấu 
pháp lý của nó. Nhưng doanh nghiệp nhà nước không chỉ có một loại mà có nhiều 
loại khác nhau được phân định trên cơ sở ba tiêu chí: dịch vụ công, tư cách pháp 
nhân công quyền, hoạt động trên phạm vi quốc gia. Việc kết hợp ba yếu tố này ở 
mỗi doanh nghiệp lại có những mức độ khác nhau, vì vậy rất khó phác thảo một 
mô hình tổ chức mang tính khuôn mẫu.  

Chúng ta có thể ghi nhận rằng khuynh hướng hiện nay là đi đến thống nhất các 
nguyên tắc tổ chức doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở mô hình quy chế của doanh 
nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân đang trở thành mô hình quy chiếu cơ sở. 
Bên cạnh đó, mô hình công ty công quản và mô hình đơn vị nhà nước mang tính 
công nghiệp và thương mại cũng có chiều hướng suy giảm, ít được áp dụng. Tuy 
nhiên, dù yêu cầu quản lý độc lập của doanh nghiệp nhà nước có lớn đến đâu thì 
nó vẫn phải được dung hoà với nhu cầu duy trì những “ bảo hộ của nhà nước”.  

85. Khi nghiên cứu về tổ chức doanh nghiệp nhà nước, người ta thường có khuynh 
hướng phân tích ngay khía cạnh kinh tế của vấn đề, trên cơ sở phân biệt rõ hai 
trường hợp: doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn và doanh 
nghiệp bán công trong đó, bên cạnh Nhà nước còn có các cổ đông tư nhân. Nhưng 
tính đa dạng, phức tạp của các tình huống cụ thể đang ngày càng gia tăng từ hơn 
30 năm qua không cho phép chúng ta xuất phát từ tiêu chí kinh tế để nhìn nhận 
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vấn đề. Điều đó đúng ngay cả đối với trường hợp doanh nghiệp do Nhà nước đầu 
tư toàn bộ vốn, bởi vì các phương thức đầu tư cũng hết sức đa dạng.  

86. Do vậy, cần phải xuất phát từ khía cạnh pháp lý và lấy ba mô hình tổ chức hiện 
tại làm điểm mốc: các đơn vị phi hành chính Nhà nước mang tính công nghiệp hoặc 
thương mại, các công ty công tư hợp doanh và các công ty tư nhân có vốn góp của 
Nhà nước. Chúng tôi không xem xét đến các công ty công quản công nghiệp của 
Nhà nước và của các địa phương, bởi các công ty này không có tư cách pháp nhân 
và ngân sách độc lập.  

V.1. Các đơn vị phi hành chính của Nhà nước mang tính công nghiệp hoặc thương 
mại  

87. Định nghĩa:  Đơn vị phi hành chính của Nhà nước mang tính công nghiệp hoặc 
thương mại là một pháp nhân chịu sự điều chỉnh của luật công, quản lý một hoạt 
động dịch vụ công hoặc bán công trong những điều kiện tương tự như điều kiện 
hoạt động của một doanh nghiệp tư nhân mang tính công nghiệp hoặc thương 
mại.  

88. Tuy nhiên, đơn vị phi hành chính của Nhà nước mang tính công nghiệp hoặc 
thương mại không được phân biệt một cách rõ ràng với đơn vị hành chính nhà 
nước. Thật vậy, tòa án hành chính đã chính thức thừa nhận rằng một đơn vị hành 
chính nhà nước có thể có một số hoạt động mang tính công nghiệp hoặc thương 
mại. Như vậy, chế độ pháp lý áp dụng với các đơn vị nhà nước tuỳ thuộc vào từng 
trường hợp và từng hoạt động cụ thể.  

89. Nghị định ngày 15 tháng 12 năm 1934 về kế toán trong các đơn vị công nghiệp 
của Nhà nước và Nghị định ngày 29 tháng 12 năm 1962 quy định chung về kế toán 
nhà nước từ lâu vẫn được coi là những văn bản pháp lý cơ bản.  

Theo quy định tại Nghị định năm 1934, cơ quan của đơn vị phi hành chính Nhà 
nước mang tính công nghiệp hoặc thương mại có thể là:  

- Hội đồng quản trị,  

- Giám đốc,  

- Kế toán trưởng.  
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Luật N0 83-675 ngày 26 tháng 7 năm 1983 về thực hiện dân chủ trong khu vực 
doanh nghiệp Nhà nước đã cải cách thành phần và cơ chế hoạt động của các hội 
đồng quản trị và hội đồng giám sát.  

a) Hội đồng quản trị hoặc hội đồng giám sát.  

94. Hội đồng quản trị thực hiện việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp, có cơ cấu bao gồm ba loại thành viên được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ:  

(1) Đại diện của Nhà nước và đại diện cổ đông  

90. Các đại diện của Nhà nước, về nguyên tắc, có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích công 
trong doanh nghiệp. Kể từ khi Nghị định ngày 30 tháng 3 năm 1962 được ban hành, 
tất cả các thành viên hội đồng quản trị đại diện nhà nước đều phải do Chính phủ 
bổ nhiệm. Tuy nhiên, việc chỉ định và lựa chọn công chức đương nhiệm hoặc đã 
nghỉ hưu làm thành viên hội đồng quản trị vẫn thuộc thẩm quyền của các Bộ. Vấn 
đề đặt ra ở đây, đó là thành viên hội đồng quản trị đại diện Nhà nước sẽ bảo vệ lợi 
ích chung hay chỉ bảo vệ lợi ích của từng Bộ đã lựa chọn họ. Đó có lẽ là lý do giải 
thích tại sao một Nghị định ra ngày 14/5/1953 đã quy định chức danh “đại diện 
Chính phủ tại doanh nghiệp hình thành từ quốc hữu hoá” và chức danh này vẫn 
còn tồn tại đến ngày nay.  

91. Luật cũng quy định rằng “trong trường hợp cần thiết”, hội đồng quản trị còn 
bao gồm đại diện của các cổ đông.  

(2) Các thành viên từ bên ngoài  

92. Hội đồng quản trị còn bao gồm một số đại diện ngành nghề do Chính phủ bổ 
nhiệm trên cơ sở tham khảo ý kiến (nếu xét thấy cần thiết) của các tổ chức đại diện 
cho các ngành nghề tương ướng. Những người đại diện này được lựa chọn dựa 
trên một trong các loạt tiêu chí và lý do sau:  

- Có trình độ cao về kỹ thuật, khoa học và công nghệ;  

- Hiểu biết sâu sắc những đặc điểm mang tính địa phương của ngành nghề, lĩnh 
vực hoạt động của doanh nghiệp,  

- Hiểu biết sâu sắc về những hoạt động của Nhà nước và của khu vực tư nhân có 
liên quan đến ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp;  

- Là đại diện của người tiêu dùng;  
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(3) Các thành viên đại diện cho người lao động  

93. Các đại diện của người lao động biểu trưng cho sự kết hợp giữa tư bản và sức 
lao động, thể hiện sự tham gia của người lao động vào quản lý doanh nghiệp. 
Thông thường, thành viên đại diện của người lao động được bầu từ các tổ chức 
công đoàn.  

Trong thời gian chờ đợi ban hành luật về thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp 
Nhà nước, Luật ngày 11/2/1981 về quốc hữu hoá đã quy định rằng đại diện của 
người lao động do Bộ trưởng bộ lao động chỉ định trên cơ sở đề nghị của các tổ 
chức công đoàn và tuỳ thuộc vào mức độ đại diện của các tổ chức này.  

94. Luật N0 83-675 ngày 26 tháng 7 năm 1983 về thực hiện dân chủ trong khu vực 
doanh nghiệp Nhà nước định ra cơ chế bầu đại diện người lao động vào hội đồng 
quản trị. Thành viên đại diện cho người lao động có quyền tham gia biểu quyết các 
quyết định của hội đồng.  

Luật N0 83-675 đã được sửa đổi, bổ sung bởi ba luật khác, nhưng cơ chế nêu trên 
vẫn được áp dụng cho đến ngày nay.  

95. Luật N0 83-675 ngày 26 tháng 7 năm 1983 về thực hiện dân chủ trong khu vực 
doanh nghiệp Nhà nước có hiệu lực từ ngày 30/6/1984 và được áp dụng đối với 
toàn bộ các đơn vị phi hành chính của Nhà nước mang tính công nghiệp hoặc 
thương mại mà nhân viên thuộc sự điều chỉnh của luật tư, đối với các công ty công 
tư hợp doanh trong đó Nhà nước có phần vốn góp chi phối và đối với tất cả các 
công ty hình thành từ quốc hữu hoá. Mặc dù các công ty hình thành từ quốc hữu 
hoá có chiều hướng giảm dần, nhưng số lượng của chúng vẫn còn tương đối lớn, 
bởi vì rất nhiều công ty loại này không thể tư nhân hoá.  

96. Thật vậy, Cao uỷ về lĩnh vực doanh nghiệp Nhà nước đã thống kê được vào 
ngày 1 tháng 12 năm 1983 có 643 doanh nghiệp hình thành từ quốc hữu hoá (bao 
gồm công ty mẹ và công ty con), sử dụng hơn 2.200.000 lao động, trong khi đó chỉ 
có 65 công ty là có chủ trương tư nhân hoá.  

97. Luật N0 83-675 cũng áp dụng đối với các công ty cổ phần có hơn 1/2 số vốn do 
Nhà nước, một đơn vị  phi hành chính nhà nước hoặc một công ty Nhà nước hình 
thành từ quốc hữu hoá nắm giữ, với điều kiện là công ty cổ phần đó phải sử dụng 
trung bình 200 lao động trong thời gian 24 tháng trước đó.  

98. Luật N0 83-675 không áp dụng đối với một số loại doanh nghiệp quan trọng:  



Tọa đàm “Pháp luật về Doanh nghiệp Nhà nước”, 
Nhà Pháp luật Việt - Pháp  

   Hà Nội, ngày 02-03/7/2003           

 

Thongtinphapluatdansu.edu.vn                                                      27 | Civillawinfor 

 

- Các công ty công quản công nghiệp của Nhà nước ( cung cấp hàng hoá, dịch vụ 
công);  

- Các công ty công quản công nghiệp của địa phương;  

- Các công ty tư nhân nhận khoán thực hiện một dịch vụ công mang tính công 
nghiệp hoặc thương mại;  

- Các chi nhánh và công ty cùng góp vốn sử dụng dưới 200 lao động ( với một số 
điều kiện);  

- Chi nhánh của các tập đoàn kinh tế Nhà nước có trụ sở đặt tại nước ngoài;  

- Chi nhánh của các doanh nghiệp Nhà nước chuyên đầu tư và hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp gặp khó khăn.  

99. Nghĩa vụ của hội đồng quản trị. Các doanh nghiệp có liên quan  phải triệu tập 
đại hội cổ đông bất thường để sửa đổi quy chế của doanh nghiệp cho phù hợp với 
Luật N0 83-675.  

- Điều 10 Luật ngày 3 tháng 1 năm 1985 quy định: trong một số trường hợp, hội 
đồng quản trị hoặc hội đồng giám sát có thể họp và ra quyết định về các vấn đề 
của doanh nghiệp trước khi bầu đại diện của người lao động, với điều kiện là việc 
bầu đại diện người lao động phải diễn ra trong thời hạn muộn nhất là 2 năm kể từ 
phiên họp đầu tiên của hội đồng.  

- Đại diện người lao động phải được bầu tại từng doanh nghiệp. Người lao động 
tham gia bỏ phiếu phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điều L.433-4 Bộ luật 
lao động ( người lao động quốc tịch Pháp hoặc nước ngoài, đủ 16 tuổi, đã làm việc 
trên 3 tháng trong doanh nghiệp và chưa từng bị kết án theo quy định tại các điều 
L5 và L6 Bộ luật bầu cử).  

100. Số lượng thành viên hội đồng quản trị do người lao động bầu  

- Trong các doanh nghiệp loại 1 (đơn vị phi hành chính của Nhà nước mang tính 
công nghiệp hoặc thương mại, công ty do nhà nước nắm đa số vốn, công ty do 
pháp luật quy định), số lượng thành viên do người lao động bầu là 6/18  

- Trong các chi nhánh và công ty có vốn góp của Nhà nước sử dụng từ 1000 lao 
động trở lên, số lượng thành viên do người lao đồng bầu là 1/3 trên tổng số từ 9 
đến 18 thành viên.  
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- Trong các chi nhánh và công ty có vốn góp của Nhà nước quy mô nhỏ, số lượng 
thành viên do người lao động bầu là 3 người.  

101. Luật ngày 25 tháng 7 năm 1985 quy định trong trường hợp số lao động trong 
doanh nghiệp tăng hơn 33% do chuyển giao hợp đồng lao động hoặc do phân bổ 
lại vốn điều lệ, thì phải bầu thêm đại diện người lao động vào hội đồng.  

102. Trong các doanh nghiệp quy định tại các khoản từ 1 đến 5 điều 1 Luật N…83-
675, phải dành một ghế thành viên hội đồng cho các kỹ sư, trưởng các phòng ban 
và cán bộ hành chính của công ty.  

103. Tiêu chuẩn người lao động tham gia bỏ phiếu. Theo quy định tại điều 14 Luật 
N…83-675, người lao động đủ điều kiện tham gia bầu thành viên Uỷ ban đại diện 
người lao động thì cũng được tham gia bầu thành viên hội đồng quản trị hoặc hội 
đồng giám sát.  

Danh sách bầu cử phải bao gồm hai loại ứng cử viên: ứng cử viên là cán bộ doanh 
nghiệp, và các ứng cử viên khác. Danh sách phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm 
sinh và nơi sinh, địa chỉ cư trú của những người tham gia bỏ phiếu.  

104. Tiêu chuẩn ứng cử viên. Người ra ứng cử phải  có đủ các điều kiện sau:  

- Đủ điều kiện để tham gia bỏ phiếu,  

- Đủ 18 tuổi,  

- Có thâm niên làm việc ít nhất 2 năm liên tục trong thời gian 5 năm gần nhất (có 
thể làm việc taị một công ty được sáp nhập hoặc một chi nhánh mà doanh nghiệp 
nắm trên 50% vốn).  

105. Đăng ký ứng cử viên. Luật N…83-675 đưa ra ba yêu cầu đối với việc đăng ký 
ứng cử viên  

- Số lượng ứng cử viên trong danh sách phải nhiều gấp 1,5 lần so với số ghế có 
trong hội đồng,  

- Mỗi danh sách ứng cử viên phải có phụ lục trong đó nêu toàn bộ các đề xuất làm 
thành chương trình hành động của cơ quan đại diện,  

- Mỗi danh sách phải được một tổ chức công đoàn hoặc một số đại diện người lao 
động nhất định ủng hộ, nhằm đảm bảo sự độc lập của ứng cử viên đối với ban lãnh 
đạo doanh nghiệp. Quy định này làm tăng vị thế của các công đoàn có mức đại 
diện cao nhất trong phạm vi quốc gia.  
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106. Thể lệ bầu. Việc bầu thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng giám sát được 
tiến hành theo thể thức bỏ phiếu kín, bầu theo danh sách, không đổi từ danh sách 
này sang danh sách khác, phân ghế theo danh sách trên cơ sở số phiếu bầu cho 
danh sách đó, ghế còn thừa phân cho danh sách còn số phiếu thừa lớn hơn.  

107. Tranh chấp liên quan đề việc bầu thành viên hội đồng. Mọi tranh chấp liên 
quan đến việc bầu thành viên hội đồng đều thuộc thẩm quyền xét xử sơ chung 
thẩm của tòa sơ thẩm thẩm quyền hẹp. Bản án của tòa án sơ thẩm có thể được 
kháng cáo lên Tòa lao động- Tòa phá án.  

108. Quy chế thành viên đại diện cho người lao động tại hội đồng quản trị . Theo 

quy định tại điều 21 Luật năm 1983 thì : " Đại diện của người lao động có đầy đủ 

các quyền và nghĩa vụ như các thành viên khác của hội đồng quản trị và hội đồng 

giám sát" nhưng họ cũng "phải tuân thủ một số quy định riêng" của Luật đó.  

Đại diện người lao động đảm nhiệm chức năng thành viên hội đồng quản trị hoặc 
hội đồng giám sát thì không được đảm nhiệm các chức năng đại diện khác cho 
quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp hoặc trong chi nhánh của doanh 
nghiệp như : đại diện công đoàn, thành viên Uỷ ban đại diện người lao động, người 
uỷ quyền của người lao động, thành viên Uỷ ban vệ sinh, an toàn lao động và điều 
kiện lao động.  

Đại diện người lao động không được hưởng thù lao từ công việc tại hội đồng và 
cũng không được nắm cổ phần bảo đảm. Vì vậy, trong trường hợp truy cứu trách 
nhiệm thì phải tính đến tính chất làm việc không thù lao của họ. Đại diện người lao 
động có thể bị miễn nhiệm nếu phạm lỗi nghiêm trọng trong việc thực hiện nhiệm 
vụ thành viên hội đồng quản trị.  

Để thực hiện nhiệm vụ của mình, đại diện người lao động được dành một quỹ thời 
gian riêng được xác định cụ thể trong quy chế của doanh nghiệp. Quỹ thời gian 
này có thể được thỏa thuận với chủ doanh nghiệp, nhưng không được ít hơn 15 
giờ/ tháng và không nhiều hơn 1/2 tổng số thời gian làm việc theo quy định của 
pháp luật. Quỹ thời gian đó cũng không được chuyển từ tháng này sang tháng 
khác. Ngoài ra, người lao động còn được đào tạo về quản lý doanh nghiệp.  

Mỗi nhiệm kỳ thành viên  hội đồng quản trị hoặc hội đồng giám sát kéo dài 5 năm 
và không được làm liên tục ba nhiệm kỳ.  
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109. Quan hệ giữa người sử dụng lao động với người lao động là thành viên hội 

đồng quản trị.  

- Luật nghiêm cấm người sử dụng lao động : "ra những quyết định không có lợi đối 

với người lao động chỉ vì người lao động là thành viên hội đồng quản trị hoặc hội 

đồng giám sát hoặc vì thái độ của người lao động khi thực hiện chức năng thành 
viên đó" ;  

- Mọi thay đổi về nội dung hợp đồng lao động của đại diện người lao động đều 

phải xin ý kiến của hội đồng quản trị hoặc hội đồng giám sát ;  

- Khi muốn sa thải người lao động là thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng 
giám sát, thì phải có sự cho phép của thanh tra lao động.  

110. Theo quy định của các văn bản luật có liên quan thì hội đồng quản trị hoặc 
hội đồng giám sát là cơ quan quản lý chủ yếu của doanh nghiệp, có thẩm quyền 
quyết định những vấn đề quan trọng nhất của doanh nghiệp.  

111. " Không được ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến các chiến lược sản xuất 

kinh doanh, các định hướng kinh tế, tài chính hoặc công nghệ của doanh nghiệp 

nếu những vấn đề này không được thảo luận trước tại hội đồng quản trị hoặc hội 

đồng giám sát" (Luật ngày 26/7/1983)  

112. Trong thực tiễn, thì quyền quản lý đích thực thuộc về ban giám đốc. Thật vậy, 
hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể và chỉ họp mỗi quý một lần. Sự 
tham gia của đại diện người lao động trong hội đồng đã làm cho các cuộc họp mất 
nhiều thời gian, bởi vì thông thường những người này có ít hiểu biết về lĩnh vực 
quản lý và do đó phải giải thích cho họ : trong rất nhiều trường hợp, các vấn đề 
trong chương trình nghị sự không thể giải quyết hết, và hội đồng đành giao quyền 
cho ban giám đốc giải quyết thay.  

113. Trong một số trường hợp, quyền lực của hội đồng thậm chí còn rất hạn chế. 
Ví dụ như ở công ty Renault, vai trò chủ yếu của hội đồng quản trị là vai trò tư vấn.  

b) Điều hành, quản lý đơn vị phi hành chính của Nhà nước  

114. Ban giám đốc của đơn vị phi hành chính của Nhà nước mang tính công nghiệp 
và thương mại của Pháp là một cơ quan mang tính lưỡng đầu, với hai vị trí lãnh 
đạo:  
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Chủ tịch doanh nghiệp thông thường được lựa chọn trong số các thành viên hội 
đồng quản trị, và được Chính phủ bổ nhiệm (trên cơ sở tham khảo ý kiến hoặc 
theo đề nghị của hội đồng quản trị)  

115. Bên cạnh chủ tịch doanh nghiệp là giám đốc điều hành (tổng giám đốc) trực 
tiếp do Nhà nước bổ nhiệm. Các với các công ty, trong đơn vị phi hành chính của 
Nhà nước mang tính công nghiệp và thương mại, tổng giám đốc thực sự là chủ 
doanh nghiệp, đảm nhận vai trò điều hành quản lý doanh nghiệp.  

c) Đại hội cổ đông  

116. Vì đơn vị phi hành chính của Nhà nước không có cổ đông nên không có đại 
hội cổ đông.  

d) Uỷ ban đại diện người lao động  

117. Luật ngày 26/7/1983 xác định cụ thể các quyền hạn của uỷ ban đại diện người 
lao động:  

- Uỷ ban bắt buộc được tham khảo ý kiến trước khi doanh nghiệp ký kết các hợp 
đồng với Nhà nước;  

- Uỷ ban thảo luận và thông qua kế hoạch đào tạo cho người lao động trong doanh 
nghiệp.  

e) Thực hiện quyền công đoàn  

118. Luật ngày 26/7/1983 có quy định buộc ban giám đốc doanh nghiệp phải tiến 
hành thương lượng về các hoạt động công đoàn theo quy định chung của pháp 
luật, nhằm xác định rõ một số vấn đề như: quỹ thời gian dành cho mỗi người lao 
động để tham gia vào các cuộc họp của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, được 
trích ra từ thời gian làm việc và được trả lương bình thường; quỹ thời gian dành 
cho người lao động được cử vào tổ chức công đoàn để tham gia vào các hoạt động 
của tổ chức này ở bên ngoài doanh nghiệp, điều kiện tạm ngừng hợp đồng lao 
động để đảm nhiệm các chức năng thường xuyên của công đoàn; điều kiện thu 
đóng góp cho hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp v.v…  

119. Trên bình diện rộng hơn, việc thương lượng của tập thể người lao động nhằm 
mục đích góp phần phát triển chế độ thực hiện quyền thể hiện ý kiến trực tiếp của 
người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước.  

 f) Phạt tiền  
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120. Điều L 122-42 Bộ luật lao động cấm thực hiện việc phạt tiền và các hình thức 
chế tài vật chất khác đối với người lao động. Quy định này cũng được áp dụng đối 
với doanh nghiệp Nhà nước.  

V.2. Các công ty công tư hợp doanh             

121. Về mặt pháp lý, các công ty công tư hợp doanh là một phương thức kết hợp 
các luồng vốn tư nhân dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước. Nhiều doanh 
nghiệp Nhà nước được tổ chức dưới hình thức công ty công tư hợp doanh, như 
Công ty hàng không Pháp Air  
France, Công ty chế tạo máy bay, Công ty dầu lửa Pháp, Công ty thuốc lá quốc gia 
Pháp, Công ty quản ý nhà chung cư v.v…  

Công ty công tư hợp doanh được tổ chức theo một sơ đồ cổ điển, nhưng rất khó 
định nghĩa chính xác thế nào là một công ty công tư hợp doanh. Phần vốp góp của 
Nhà nước trong các công ty này được chia làm hai loại: vốn góp kèm theo chuyển 
giao quyền sở hữu doanh nghiệp và vốn góp thuần tuý tài chính.  

122. Đại hội cổ đông tồn tại trong những công ty có cổ đông, nhưng vai trò của đại 
hội cổ đông là không lớn, bởi vì Nhà nước nắm quyền chi phối. Quyền chi phối của 
Nhà nước đối với công ty có thể là do Nhà nước có vốn góp chi phối, có thể do áp 
dụng nguyên tắc bỏ phiếu ưu tiên: ví dụ như ở Công ty truyền nhắn tin hàng hải, 
Nhà nước nắm một số cổ phiếu trao quyền bỏ phiếu ưu tiên, cho phép Nhà nước 
nắm 2/3 số phiếu tại đại hội cổ đông. Phương thức này đã được Luật về tư nhân 
hoá quy định cho một số trường hợp, dưới hình thức các “cổ phiếu đặc biệt”.  

123. Các vấn đề về hội đồng quản trị hoặc hội đồng giám sát, ban giám đốc, Uỷ ban 
đại diện người lao động, thực hiện quyền công đoàn trong công ty công tư hợp 
doanh cũng được điều chỉnh bởi luật ngày 26/7/1983. Những nội dung này đã 
được trình bày trong phần trên.  

124. Trong các công ty công tư hợp doanh mà Nhà nước không phải là cổ đông mà 
chỉ là chủ nợ hoặc bên có quyền thì Nhà nước được quyền chỉ định một số đại diện 
của Chính phủ tham gia vào các đại hội cổ đông.  

V.3. Công ty cổ phần Nhà nước  

125. Định nghĩa: Công ty cổ phần Nhà nước là loại hình công ty thành lập và hoạt 
động theo luật tư, có nhiệm vụ thực hiện dịch vụ công và có một cổ đông duy nhất 
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là Nhà nước. Mặc dù luật ngày 4 tháng 1 năm 1973 đã có quy định về việc bán cổ 
phần cho người lao động làm việc trong công ty, nhưng điều đó không làm chuyển 
đổi công ty cổ phần nhà nước thành công công tư hợp doanh: thật vậy, trong 
trường hợp này, lợi ích của người lao động-cổ đông gắn liền với lợi ích của doanh 
nghiệp trong khí đó ở công ty công tư hợp doanh, các cổ  
đông tư nhân chỉ nhằm một mục đích duy nhất, đó là thu lợi nhuận cho cá nhân 
họ. Tuy nhiên, Nhà nước đã có kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán các 
cổ phần bán cho người lao động nhằm cho phép việc chuyển nhượng lại. Tương 
tự như vậy, vào năm 1980, Nhà nước đã cho phép một vài công ty cổ phần huy 
động nguồn vốn đầu tư của tư nhân. Năm 1981, Chính phủ đã cho ngừng hoạt 
động tư nhân hoá này, nhưng đến năm 1986, luật ngày 2 tháng 7 đã quy định tư 
nhân hoá 65 doanh nghiệp Nhà nước ( ngân hàng, bảo hiểm, một số công ty sản 
xuất chương trình truyền hình…). Năm 1983, với sự trở lại nắm quyền của Chính 
phủ cánh hữu, hầu như toàn bộ các doanh nghiệp Nhà nước thuộc lĩnh vực cạnh 
tranh đã được tư nhân hoá. 131. Như vậy là hiện nay, loại hình công ty cổ phần chỉ 
còn bao gồm các công ty Nhà nước chưa tư nhân hoá. Số lượng các công ty này 
vẫn còn tương đối nhiều, chủ yếu là các công ty có chức năng đảm bảo sự phát 
triển kinh tế cho các tỉnh hải ngoại và các quốc gia Châu Phi , ví dụ Công ty hỗ trợ 
kỹ thuật và hợp tác, Công ty bất động sản tỉnh Guadeloupe v.v…  
a) Hội đồng quản trị   

126. Mặc dù Nhà nước là cổ đông duy nhất, nhưng Nhà nước không còn là người 
duy nhất có quyền hình thành hội đồng quản trị. Thật vậy, luật ngày 26/7/1983 đã 
quy định hội đồng quản trị bắt buộc phải có các đại diện của người lao động do 
người lao động bầu, và đại diện từ bên ngoài (chủ yếu là đại diện của người tiêu 
dùng, người sử dụng dịch vụ) do Chính phủ bổ  nhiệm trên cơ sở tham khảo ý kiến 
của các tổ chức đại diện các ngành nghề hoặc đại diện người tiêu dùng.  

127. Đối với các công ty không thuộc loại 1, luật quy định bắt buộc phải có hai loại 

thành viên trong hội đồng quản trị : đại diện của Nhà nước và đại diện của người 

lao động.  

128. Luật năm 1983 đã bổ sung thêm một khoản vào điều L.432-6 Bộ luật lao động, 
trong đó quy định : trong các doanh nghiệp Nhà nước, thư ký của ủy ban đại diện 
người lao động hoặc cơ quan tương đương là người đảm nhận chức năng đại diện 
tại hội đồng quản trị.  
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Một quy định tương tự cũng đã được trù liêu đối với các công ty tư nhân.  

b) Điều hành công ty cổ phần  

129. Thông thường, chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời là người đảm nhiệm chức 
năng giám đốc điều hành : cơ chế lưỡng đầu không còn được áp dụng đối với công 
ty cổ phần. Chủ tịch doanh nghiệp kiêm tổng giám đốc do Chính phủ bổ nhiệm 
trong số các thành viên hội đồng quản trị.  

130. Nghị định N0 85-834 ngày 6/8/1985 đã tăng số lượng vị trí quản lý điều hành 

trong doanh nghiệp Nhà nước do Chính phủ bổ nhiệm. Tổng số vị trí quản lý điều 

hành được bổ nhiệm với điều kiện có sự đồng ý của Tổng thống hoặc Thủ tướng 

đã lên tới con số 148 người.  

c) Đại hội cổ đông  

131. Các công ty cổ phần Nhà nước không có đại hội cổ đông, vì Nhà nước là cổ 
đông duy nhất. Quyền của cổ đông- Nhà nước được giap cho một cơ quan nhà 
nước đặc biệt.  

132. Đối với các ngân hàng hình thành từ quốc hữu hoá sau năm 1945 thì Uỷ ban 
giám sát ngân hàng là cơ quan đại diện thực hiện quyền của Nhà nước-cổ đông. 
Đối với các công ty bảo hiểm hình thành từ quốc hữu hoá, thì Uỷ ban giám sát hoạt 
động bảo hiểm là cơ quan đại diện thực hiện quyền của Nhà nước-cổ đông.  

133. Theo quy định tại luật ngày 4 tháng 1 năm 1973 : Đối với các doanh nghiệp 
đã được cổ phần hoá một phần cho người lao động, thì chức năng đại hội cổ đông 
được giao cho một "tập thể cổ đông" bao gồm một đại diện của người lao động, 
một hoặc hai đại diện của các cổ đông là người lao động trong doanh nghiệp và 
một số đại diện của Nhà nước. Đại diện nhà nước có số phiếu áp đảo.  

134. Luật N… 74-696 ngày 7 tháng 8 năm 1974 đã trao những thẩm quyền ít ỏi của 
cơ quan này cho hội đồng quản trị. Tiếp đó, theo quy định tại các điều 10, 25 và 
38 luật về quốc hữu hoá năm 1982, thành viên hội đồng quản trị là đại diện Nhà 
nước được trao thực hiện các quyền của đại hội cổ đông tại các doanh nghiệp hình 
thành từ quốc hữu hoá.  



Tọa đàm “Pháp luật về Doanh nghiệp Nhà nước”, 
Nhà Pháp luật Việt - Pháp  

   Hà Nội, ngày 02-03/7/2003           

 

Thongtinphapluatdansu.edu.vn                                                      35 | Civillawinfor 

 

Quá trình tư nhân hoá đã dần dần đưa việc thực hiện các quyền này vào phạm vi 
điều chỉnh của luật công ty thương mại.  

d) Uỷ ban đại diện cho người lao động  

135. Luật  ngày 26 tháng 7 năm 1983 xác định cụ thể các quyền hạn của Uỷ ban 
đại diện người lao động như sau:  

- Uỷ ban bắt buộc được tham khảo ý kiến trước khi doanh nghiệp ký kết các hợp 
đồng với Nhà nước;  

- Uỷ ban thảo luận và thông qua kế hoạch đào tạo cho người lao động trong doanh 

nghiệp.  

e) Thực hiện quyền công đoàn trong công ty  

136. Luật ngày 26/7/1983 có quy định buộc ban giám đốc doanh nghiệp phải tiến 
hành thương lượng về các hoạt động công đoàn theo quy định chung của pháp 
luật, nhằm xác định rõ một số vấn đề như: quỹ thời gian dành cho mỗi người lao 
động để tham gia vào các cuộc họp của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, được 
trích ra từ thời gian làm việc và được trả lương bình thường; quỹ thời gian dành 
cho người lao động được cử vào tổ chức công đoàn để tham gia vào các hoạt động 
của tổ chức này ở bên ngoài doanh nghiệp, điều kiện tạm ngừng hợp đồng lao 
động để đảm nhiệm các chức năng thường xuyên của công đoàn; điều kiện thu 
đóng góp cho hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp v.v…  

KẾT LUẬN 

137. Việc quốc hữu hoá trong giai đoạn đầu đã đạt được những thành tựu quan 
trọng, đặc biệt trong lĩnh vực điện và khí đốt. Cách nhìn chiến lược về sự phát triển 
của công nghiệp đã thắng thế so với cách nhìn thuần tuý mang tính kinh tế. Việc 
quốc hữu hoá đã cho phép hình thành những doanh nghiệp lớn, đủ sức tạo ra mũi 
nhọn cho sự phát triển kinh tế nói chung.  

138. Tuy nhiên, tính cứng nhắc thái quá của các phương pháp quốc hữu hoá được 
sử dụng vào năm 1982 đã làm cho khu vực doanh nghiệp Nhà nước dường như bị 
“nghẹt thở”.  

139. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập của nền kinh tế quốc gia vào thị trường chung 
Châu Âu và thị trường thế giới đã đặt ra đòi hỏi phải hạn chế bớt sự can thiệp của 
Nhà nước. Hạn chế sự can thiệp của Nhà nước chính là hệ quả trực tiếp của chủ 
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nghĩa kinh tế tự do, được xây dựng dựa trên định đề: mọi cản trở đối với cạnh 
tranh sẽ dẫn tới giảm năng suất và hiệu quả. Sự điều tiết tự do của thị trường chắc 
hẳn sẽ hiệu quả hơn cơ chế điều tiết hỗn hợp như hiện nay.  

140. Giảm sự can thiệp của Nhà nước, tức là cho phép hoặc mở rộng cạnh tranh 
trong các ngành, lĩnh vực vốn thuộc độc quyền Nhà nước hoặc chịu sự điều chỉnh 
chặt chẽ của Nhà nước. Mục đích củca việc cải cách các thị trường tài chính, đó là 
đảm bảo cho các doanh nghiệp lớn của Pháp có được nguồn tài chính dồi dào với 
chi phí thấp.  

Khi được hỏi về các biện pháp cho phép các tập đoàn doanh nghiệp Nhà nước và 
tư nhân nắm bắt các cơ hội trên thị trường thế giới, Bộ trưởng Bộ kinh tế tài chính 
đã trả lời như sau:  

Đối với các tập đoàn của Nhà nước:  

- Cho phép lấy lợi nhuận để tái đầu tư;  

- Cho phép phát hành giấy chứng nhận đầu tư ;  

- Cho phép nhiều doanh nghiệp Nhà nước kết hợp, liên kết với nhau ;  

- Nhà nước có thể hỗ trợ vốn cho các tập đoàn của mình.  

Đối với các tập đoàn tư nhân :  

- Mở cửa và phá bỏ hàng rào các thị trường tài chính ;  

- Thành lập và phát triển thị trường chứng khoán thứ 2 ;  

- Giảm thuế doanh nghiệp ;  

- Thực hiện chính sách giảm phát của Chính phủ.  

141. Nghiên cứu về “sự độc quyền của Nhà nước trong lĩnh vực phân phối khí đốt”, 
Patrice Lombart đã chỉ ra sự lỗi thời của sự độc quyền này trong bối cảnh hội nhập 
vào thị trường chung Châu Âu, tự do hoá thị trường và tăng cường quyền hạn của 
chính quyền địa phương sau chính sách phân cấp quản lý các năm 82-83. Sau khi 
nêu lên những điều kiện hình thành độc quyền vào năm 1946 và những trường 
hợp ngoại lệ của chính sách quốc hữu hoá, Lombart đã trình bày những phương 
pháp đã được sử dụng trong thực tế để xâm phạm độc quyền của Nhà nước, đồng 
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thời phân tích tình trạng độc quyền của Công ty khí đốt Pháp trên cơ sở đối chiếu 
với pháp luật của Liên minh Châu Âu. Ông đi đến kết luận: Độc quyền nếu nhằm 
mục đích phục vụ lợi ích công, cho phép nâng cao hiệu quả và tính hợp lý kinh tế 
và là đối tác tự nhiên của các chính quyền địa phương thì mới có ích.   

142. Tự do hoá việc chuyển nhượng các cổ phần chủ chốt trong doanh nghiệp 

Nhà nước được tư nhân hoá.  

Luật N0 89-465 ngày 10 tháng 7 năm 1989 về các phương thức tư nhân hoá đã cho 
phép tự do chuyển nhượng các cổ phần chủ chốt trong doanh nghiệp Nhà nước 
được tư nhân hoá, nhằm tránh tình trạng các cổ phần này chỉ được mua bởi các 
nguồn tài chính mang nguồn gốc chính trị. Luật này chỉ có một điều, được quy định 
như sau:  

“ Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 1992,  việc chuyển nhượng cổ phần của các công 

ty thuộc diện tư nhân hoá quy định tại phụ lục của Luật N“ 86-793 ngày 2 tháng 7 

năm 1986 phải được khai báo với Bộ trưởng Bộ kinh tế nếu như việc chuyển 

nhượng đó làm tăng phần góp vốn của một người hoặc nhiều người kết hợp với 

nhau lên trên mức 10% tổng số vốn của công ty. Trong thời hạn 10 ngày, Bộ trưởng 

Bộ kinh tế có thể ra quyết định từ chối cho phép chuyển nhượng nếu lợi ích quốc 

gia đòi hỏi phải như vậy. Trong tất cả các trường hợp khác, việc chuyển nhượng cổ 

phần là tự do, không phụ thuộc vào mọi thỏa thuận khác trái với luật này“  

Người mua cổ phần mà không thực hiện nghĩa vụ khai báo việc chuyển nhượng với 

Bộ trưởng Bộ kinh tế thì phải chịu các hình thức chế tài quy định tại điều này.“  

143. Theo quy định tại Luật ngày 19/7/1993, thì việc tư nhân hoá cũng được tiến 
hành xung quanh các cổ phần chủ chốt. Nhằm tránh lặp lại các sai lầm năm 1986, 
Luật cố gắng củng cố các nhóm cổ đông ổn định. Theo thủ tục được quy định thì 
khi tư nhân hoá doanh nghiệp có thể tiến hành dưới hình thức bán đấu giá. Hội 
đồng tư nhân hoá sẽ lựa chọn những người trả mức cao nhất, sau đó đề nghịe lên 
Bộ trưởng Bộ tài chính. Bộ trưởng Bộ tài chính chỉ có hai cách lựa chọn : đồng ý 
với đề xuất của Hội đồng tư nhân hoá hoặc tuyên bố huỷ thủ tục. Như vậy, Bộ 
trưởng Bộ tài chính không còn bị cáo buộc là tạo điều kiện để bán một số doanh 
nghiệp cho các nhóm  "bạn hữu". Số vốn cần huy động để mua cổ phần chủ chốt 
là rất lớn, điều đó tránh việc xé lẻ vốn và giúp ổn định hoá các cổ đông.  

144. Vấn đề cơ bản nhất vẫn là vấn đề về sự dung hoà giữa các lợi ích quốc gia với 
nhu cầu mở cửa nền kinh tế : ngoài vấn đề chiến lược kinh tế, ngoài vấn đề về sự 
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tự do đi lại của người và tài sản trong nội bộ Liên minh Châu Âu, và bỏ qua những 
khác biệt ngôn ngữ và văn hoá, thì đây là một thách thức chính trị đang làm thay 
đổi cơ bản các cơ cấu pháp lý truyền thống của Pháp. Sự ra đời của Liên minh Châu 
Âu vào ngày 1 tháng 11 năm 1993 mở ra một giai đoạn mới, một giai đoạn không 
phải là bình lặng.  
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