
Nhóm 2 : Sóng ngầm dưới đáy làng nghề cổ Bát Tràng 

Nhóm thực hiện: Nhóm 2 – 4 bài 

Bát Tràng, lâu nay vốn vẫn được biết đến như một vùng làng nghề trù phú, nhộn nhịp sát ngay bên bờ 

Sông Hồng. Những sản phẩm từ đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân cũng từ lâu trở thành niềm tự hào 

của cả một mảnh đất. Thế nhưng, ẩn sau vẻ hào nhoáng bên ngoài ấy lại là một loạt những cơn sóng 

ngầm đang cồn lên, đặt làng nghề hàng trăm năm tuổi xứ Bắc Bộ ấy trước nhiều nguy cơ sống còn. 

Bài 1 

Làng nghề/sứ Bát Tràng xưa và nay 

Với lịch sử hàng trăm năm tồn tại và phát triển, làng gốm Bát Tràng đã tạo nên một thương hiệu, bản sắc 

văn hóa độc đáo của Việt Nam. Nơi đây đã và đang trở thành điểm đến của nhiều du khách trong nước và 

quốc tế. 

Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, cách trung tâm thủ đô Hà Nội hơn 10 km về phía đông nam, làng gốm Bát 

Tràng (huyện Gia Lâm) từ lâu đã được vinh danh là một trong những làng nghề thủ công sôi động bậc nhất của 

đất Thăng Long. Nơi đây cho ra đời nhiều sản phẩm tinh tế, sống động, đặc trưng của đất nước. Ngược dòng 

lịch sử, những loại gốm quý và độc đáo của nước ta, nổi tiếng cả trong và ngoài nước như gốm men ngọc (thời 

Lý, Trần), gốm hoa nâu hay gốm men nâu (cuối thời Trần – đầu thời Lê), gốm men rạn (thời Lê – Trịnh) và 

gốm hoa lam (cuối thời Lê – thời Nguyễn) đều đã được sản xuất ở đây.  

 

Một góc chợ Bát Tràng hôm nay. 

Độc đáo làng gốm Bát Tràng 

Nếu gốm Thổ Hà lấy chất liệu từ đất sét 

xanh, Phù Lãng là sét đỏ thì Bát Tràng lại có 

màu đặc trưng của sét trắng. Để làm ra 

những sản phẩm gốm, người thợ phải trải 

qua rất nhiều công đoạn : chọn đất, xử lý và 

pha chế đất, tạo dáng, tạo hoa văn, phủ men 

và cuối cùng là nung sản phẩm.  

Trong chế tác, những nghệ nhân đã vẽ màu 

dưới men, giữa men, trên men nhằm tạo nên 

những sản phẩm độc đáo về màu sắc. Các 

sản phẩm làm từ gốm Bát Tràng rất phong 

phú. Ngoài bát đĩa, ấm chén thông dụng, Bát 

Tràng còn làm nhiều mặt hàng khác như các 

đồ thờ tự và các đồ cho trang trí nội, ngoại 

thất : lộc bình, lư, đỉnh, đèn thờ, các bộ 

tượng tam đa, tam thánh, chậu hoa, con 

giống, gạch trang trí cao cấp... 

Ông Phùng Văn Hữu, Trưởng ban quản lý chợ Bát Tràng cho biết : “Sản phẩm của làng gốm Bát Tràng là sự 

kết hợp phương pháp thủ công tinh xảo với sự sáng tạo nghệ thuật. Các sản phẩm đó mang tính chất cá biệt, có 

sắc thái riêng, đặc trưng riêng của làng nghề và phản ánh được quan niệm thẩm mỹ, bản sắc văn hóa của 

người dân Bát Tràng”.  

Những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đã được thử thách qua thời gian, được chọn lọc, được thừa nhận để tồn tại 

và phát triển cùng với sự bổ sung lẫn nhau, trở thành những kiểu mẫu cho những sản phẩm cùng loại được sản 

xuất, chế tác tiếp sau đó.  

Ngày nay, gốm sứ Bát Tràng là một trong bảy làng nghề truyền thống tiêu biểu của Hà Nội cùng với sơn mài 

Hạ Thái (huyện Thường Tín), sơn khảm thôn Ngọ (huyện Phú Xuyên), mây tre đan Phú Vinh (huyện Chương 



Mỹ), điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng (huyện Hoài Đức), dệt lụa Vạn Phúc (quận Hà Đông), gỗ mỹ nghệ Thiết 

Ứng (huyện Đông Anh). 

Gốm sứ Bát Tràng đã nhận được những đơn đặt hàng trị giá hàng tỉ đồng. Nhiều mẫu mã vượt thời gian, không 

gian có mặt trên mọi quốc gia. Làng gốm Bát Tràng trở thành một trong những địa chỉ đỏ của ngành du lịch 

Việt Nam. Có ngày làng đón hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến thăm, mua 

bán. 

“Đến Bát Tràng, tôi thấy rất thú vị. Chúng tôi được giới thiệt các công đoạn sản xuất của mẫu hàng, cách vẽ 

hoa văn, tô màu, phối màu men, đồng thời có thể tự tay nặn các sản phẩm cho mình và tảng trí theo ý thích”, 

một du khách đến từ Mỹ nói.  

"Thiên đường" của gốm sứ 

Về chợ gốm Bát Tràng, bạn có thể dễ dàng tìm 

thấy các món đồ gia dụng như: Bát đĩa, cốc 

chén, bình đựng nước, tô muỗng, bộ đồ thờ… 

với nhiều kiểu dáng bắt mắt, chất lượng tốt 

cũng như giá thành phải chăng. 

Chén bát có khá nhiều loại: Từ hàng thủ công 

100% của Bát Tràng cho đến hàng liên doanh 

Hàn Quốc, từ hàng men trắng tinh cho đến men 

xanh dịu mắt. Đa số những đều có họa tiết tinh 

tế, ưa nhìn... Giá bát ăn cơm loại nhỏ dao động 

từ 12.000 - đến 16.000 đồng/chiếc. Tô canh 

nhỏ có giá từ 25.000 đồng trở lên (tùy kích 

thước và kiểu dáng). Đĩa có giá từ 20.000 

đồng/chiếc 

 

Du khách nước ngoài thích thú với các hoạt động làm gốm. 

Ấm chén cũng có rất nhiều loại, giá dao động từ khoảng 65.000/bộ cho đến xấp xỉ 3.000.000 đồng/bộ. Những 

bộ giá rẻ là loại men rạn hoặc men trơn thông dụng, đi kèm với khay làm bằng tre hoặc gốm. Những bộ có giá 

cao được làm rất tinh tế với nước men nâu, mỏng, được bọc đồng trắng và khay lớn cũng bằng gốm nung. 

Cốc uống nước và bình được nước cũng khá phong phú về kiểu dáng, mẫu mã. Cốc dao động từ 15.000 - 

50.000 đồng, bình nước từ 120.000 - hơn 300.000 đồng tùy thuộc vào kích cỡ và chất liệu men. 

Không chỉ đa dạng về đồ gia dụng, gốm sứ Bát Tràng ngày càng có thêm nhiều phụ kiện trang trí độc đáo và 

đẹp mắt. Về đây, bạn có thể sắm được rất nhiều cho ngôi nhà của mình: Từ đồ phong thủy đẹp mắt, tranh bằng 

gốm sứ tinh tế cho đến tượng trang trí, chuông gió hay những vật dụng nhỏ xinh cho cửa sổ… 

Chợ gốm Bát Tràng không nói thách nhiều, có những cửa hàng bán đúng giá và bạn không cần mặc cả. Thông 

thường, mỗi sản phầm chỉ có thể bớt từ 5.000 - 10.000 đồng. Một bộ ấm chén có thể bớt nhiều nhất khoảng 

20.000 đồng, những sản phẩm giá thành càng cao thì khả năng bớt được nhiều hơn. 

Theo số liệu thống kê, hàng năm, có trên 10.000 lượt khách quốc tế và trên 50.000 khách du lịch trong nước 

đến Bát Tràng. Với tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ là 47%, tổng sản lượng hàng năm ước đạt 200 tỷ 

đồng, cũng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Bát Tràng. Tuy nhiên, theo thống kê, khách 

đến với Bát Tràng chủ yếu là tham quan, mua hàng tại chợ gốm, các dịch vụ giới thiệu về lịch sử văn hóa, 

giá trị làng nghề, dịch vụ mới hình thành chưa có tính chuyên nghiệp, chưa kết nối  được các điểm tham 

quan.  

Đến với làng gốm Bát Tràng, du khách, đặc biệt là người nước ngoài luôn tỏ ra cực kỳ ấn tượng với những sản 

phẩm được hình thành nên từ bàn tay tài hoa của người thợ thủ công. 

Đón đọc bài 2: Một Bát Tràng ấn tượng trong mắt du khách ngoại quốc 

 



Bài 2 

Một Bát Tràng ấn tượng trong mắt du khách ngoại quốc 

Đối với các du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài, làng gốm Bát Tràng là một điểm đến hết sức thú vị 

và hấp dẫn. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn nhanh với các du khách đến từ nhiều quốc gia. 

 

Jame Drought-14 tuổi (Hoa Kỳ): Nhìn sản phẩm quên cả mệt 

 

Đây là lần đầu mình đầu mình đến Việt Nam 

và được thăm quan làng nghề này. Trước 

chuyến đi, mình cũng đã đọc một chút về đất 

nước con người các bạn, tuy nhiên được trải 

nghiệm thực tế thật là tuyệt với. Ở Bát Tràng 

mình được tự tay làm sản phẩm và được 

mang về. Mình làm hộp bút hình cây tre, 

cũng có thể cắm hoa. Nhìn sản phẩm là quên 

hết mệt và nắng nóng . Bên mình không có 

cây này, mình cũng được giải thích về ý 

nghĩa của cây tre đối với văn hóa của các 

bạn. Mình sẽ kể lại câu chuyện này cho các 

bạn mình nghe. 

Tôi cũng được giới thiệu là các sản phẩm của 

bạn cũng đã xuất khẩu và bán tại nước chúng 

tôi.  

 

Kate: 18 tuổi từ Đức: Cảm giác thanh bình 

 

Mình đến Việt Nam lần này là lần thứ hai, nhưng là lần đầu đến làng nghề. Trước mình chỉ ở Hồ Chí Minh, sầm 

uất hơn. Tuy nhiên ở làng nghề lại cho mình cảm giác nhẹ nhàng, thanh bình, lắng nghe cảm xúc của mình 

nhiều hơn. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm, mình may mắn được đến đây. Mọi thứ cũng không đắt, mình tiếc 

rằng không thể mua hết đem về làm quà từ bát đĩa, bình trang trí  vì mình còn muốn đi nhiều nơi nữa trước khi 

về. Dù sao mình cũng chọn được một món quà cho mình rồi. Đố bạn biết là gì? Đó là hình một cô gái mặc áo 

dài truyền thống Việt Nam. 



 

Naga (Hàn Quốc): Ấn tượng với sản phẩm dân gian 

 

 

 

Tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời tại đây. Các sản phẩm trang trí nội thất bằng gốm đẹp một cách ngạc nhiên. Tôi 

ấn tượng nhất là những sản phẩm gốm chủ đề dân gian như lão nông, con trâu,…Tất cả đều xinh xắn, sống 

động. Tôi cũng đã mua một số món đồ về làm quà cho gia đình và người thân của mình.  

 

Bát Tràng đẹp, Bát Tràng đa dạng và đang từng ngày gây ấn tượng với du khách trong và ngoài nước. Thế 

nhưng, từ đầu năm 2016 tới nay, Bát Tràng cũng âm ỉ hình thành những con sóng ngầm trong lòng.  

Đón đọc bài 3: Sóng ngầm dậy lên từ đáy làng nghề: O ép cổ đông nhỏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài 3 

Sóng ngầm dậy lên từ đáy làng nghề: O ép cổ đông nhỏ 

Người dân làng cổ chưa kịp vui mừng trước thời cơ được sở hữu lượng cổ phần lớn hơn để thực sự làm chủ 

làng nghề thì đã phải “méo mặt” vì bị o ép.  Thoái vốn, vô tình, hay hữu ý, trở thành cơn sóng ngầm đang 

ngày càng lan tỏa mạnh hơn trong lòng mảnh đất này. 

Ngồi lặng im trong gian trưng bày sản phẩm nồng mùi gốm sứ, ông Phùng Văn Hữu, Chủ tịch Hợp tác xã Hợp 

Lực khẽ thở dài. Ông Hữu cho biết, từ đầu năm 2016, chủ trương thoái vốn của Công ty Cổ phần gốm sứ Bát 

Tràng bắt đầu được triển khai.  

Quay lưng lại quyền lợi cổ đông nhỏ 

Công ty cổ phần gốm sứ Bát Tràng được thành lập năm 1958 có trụ sở đặt tại làng gốm cổ Bát Tràng. Đây là 

công ty trực thuộc tổng Công ty thương mại Hà Nội, chiếm thị phần lớn nhất trong việc khai thác, sản xuất các 

sản phẩm tại làng gốm Bát Tràng. 

 

Bảng biểu thể hiện tình hình kinh doanh trong 2 

năm gần nhất cho thấy công ty đều chịu lỗ nặng 

Tuy nhiên, trong nhiều năm liền, tình hình sản xuất kinh 

doanh tại Công ty gốm sứ này liên tiếp gặp khó khăn. Theo 

báo cáo tài chính, tính tới thời điểm tháng 2/2016, số lỗ lũy 

kế tại doanh nghiệp đã lên tới 2,5 tỷ đồng. Thậm chí, số tiền 

nợ thuế của đơn vị này cũng tăng phi mã với mức nợ đối 

với chi cục Thuế Gia Lâm, Hà Nội lên tới 8,5 tỷ đồng. Tiền 

phạt chậm nộp ước tính trên 3 tỷ đồng. 

Chính vì siêu thua lỗ, cộng với chủ trương thoái vốn của 

Nhà nước,  nên từ cuối năm 2015, đầu năm 2016, Tổng 

công ty thương mại Hà Nội đã rậm rịch rao bán hơn 

120.000 cổ phần, chiếm đến 63,8% vốn điều lệ tại Gốm sứ 

Bát Tràng. 

Ông Phùng Văn Hữu, chủ nhiệm Hợp tác xã Hợp lực là một cổ đông lớn của công ty Gốm sứ Bát Tràng khi 

nắm trong tay 3,7% lượng cổ phần. Ngay khi nhận thông tin cổ phần của Hapro sẽ được bán ra theo lộ trình 

thoái vốn, ông Hữu cũng như nhiều cổ đông khác tại xã Bát Tràng tỏ ra hết sức hồ hởi với khả năng được ưu 

tiên quyền mua theo đúng luật doanh nghiệp quy định. 

Ông Hữu cho biết: Ý nguyện của đại đa số cổ đông như ông là muốn được mua lại một phần cố phần của 

Hapro, qua đó nâng cao vị trí của nhóm cổ đông xã Bát Tràng lên, để gốm sứ Bát Tràng thực sự thuộc quyền sở 

hữu của người Bát Tràng. Do đó, ngay khi có chủ trương thoái vốn, nhóm cổ đông như ông đã có kiến nghị lên 

Hội đồng cổ đông, đề nghị cho phép họ được mua lại cổ phần do Hapro rao bán vì thoái vốn.  

“Thế nhưng, mọi kiến nghị của chúng tôi chỉ được ghi nhận trong biên bản và bị phủ quyết bởi một số cá nhân 

nắm trên 50% cổ phần,” một cổ đông bức xúc. 

Chính với lý do phủ quyết nhóm cổ đông “người làng” thấp cổ bé họng này, thay vì ưu tiên, gần như toàn bộ 

hơn 122.000 cổ phần lại Hapro đưa ra bán đấu giá. 

Kết quả, tới trung tuần tháng 3 vừa qua, gần như toàn bộ số cổ phần đã được một cá nhân thâu tóm với tổng 

mức trị giá là 50 tỷ đồng và nghiễm nhiên trở thành cổ đông lớn nhất, có tiếng nói quyết định nhất đối với công 

ty gốm sứ Bát Tràng.  

“Thay vì ưu tiên quyền mua cho các cổ đông như chúng tôi, toàn bộ số cổ phần lại được sang tay người khác. 

Khi chúng tôi biết thì chuyện đã rơi vào thế đã rồi,” ông Hữu cay đắng nói. 

Điều đáng nói hơn, theo chủ tịch Hợp tác xã Hợp lực, con số 50 tỷ được bỏ ra để mua lại phần lớn quyền sở hữu 

Gốm sứ Bát Tràng là quá hời đối với khối lượng tài sản, diện tích đất rộng hàng nghìn mét vuông trên 2 xã Đa 

Tốn và Bát Tràng. Thậm chí, ông Hữu còn nhấn mạnh: Cộng đồng cổ đông “người làng” còn đưa ra con số 100 



tỷ để được mua lại số cổ phần do Hapro nắm giữ nhưng cũng bất thành vì họ chỉ là nhóm cổ đông chiếm phần 

nhỏ trong công ty. 

Nghi vấn lợi dụng chủ trương thoái vốn để mưu cầu lợi ích nhóm đang khiến cho các cổ đông nhỏ vô cùng bức 

xúc. Đây cũng là những con sóng ngầm đầu tiên đang dậy lên từ đáy ngôi làng nghề cổ vốn bình yên. 

Tăng vốn điều lệ để… giải tỏa nợ xấu 

Nếu như việc bất minh bạch trong thoái vốn, bán nhượng cổ phần được ví như con sóng ngầm đầu tiên thì chủ 

trương tăng vốn điều lệ nhằm giải tỏa nợ xấu của Gốm sứ Bát Tràng lại giống một cơn bão trên mặt biển. 

Chưa hết hoàn hồn vì kỷ lục thua lỗ “xuyên” nhiều năm cũng như việc “mất quyền ưu tiên” mua cổ phần, 

những cổ đông nhỏ lại được một phen điêu đứng khi Gốm sứ Bát Tràng đột nhiên muốn tăng vốn điều lệ. 

Lật giở Phương án tăng vốn điều lệ được ban hành tháng 6/2016, một cổ đông xin được giấu tên cho biết: Tính 

đến tháng 1/2016, vốn điều lệ của Gốm sứ Bát Tràng chỉ mới là 1,9 tỷ đồng. Tới giữa năm, ông Giám đốc 

Nguyễn Văn Lưu đã ra nghị quyết tăng vốn điều lệ lên tới hơn 20 tỷ đồng. 

 

Mục tiêu của việc tăng vốn điều lệ là để nộp thuế và nộp 

phạt? 

Điều nực cười nhất, một trong những lý do chính 

cho việc tăng vốn điều lệ này là để “nộp tiền thuế 

đất, tiền phạt chậm nộp, hoàn thành nghĩa vụ với 

Nhà nước, tạo cơ hội sản xuất kinh doanh.” 

Cần phải nhắc lại, theo báo cáo tài khóa tính đến sát 

thời điểm ý tưởng tăng vốn này được đưa ra, Cổ 

phần Gốm sứ Bát Tràng đã nợ Chi cục thuế Gia 

Lâm hơn 8 tỷ đồng, nợ tiền phạt Nhà nước 3 tỷ 

đồng và liên tục thua lỗ trong 4 năm liên tiếp với số 

nợ tích lũy lên tới hơn 2 tỷ đồng. 

Ngay cả việc lý do tăng vốn điều lệ của Gốm sứ Bát Tràng cũng có dấu hiệu vi phạm Thông tư số 19/2003/TT-

BTC ngày 20/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ 

trong công ty cổ phần. Cụ thể, theo Thông tư này, công ty cổ phần chỉ tăng vốn khi “phát hành cổ phiếu mới để 

huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp theo hình 

thức chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo thoả thuận giữa doanh nghiệp và các chủ nợ.” 

Trong khi đó, rõ ràng trong trường hợp này, Cổ phần Gốm sứ Bát Tràng không hề tăng vốn để “cơ cấu lại nợ 

của doanh nghiệp theo hình thức chuyển vốn thành cổ phần” mà chỉ là dồn nợ cho các cổ đông gánh. 

“Tăng vốn điều lệ để giải quyết nợ tồn đọng cũng đồng nghĩa với việc dồn nợ xấu sang vai cổ đông. Ấy vậy mà, 

trong bản Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, ông Nguyễn Văn Lưu vẫn nhấn mạnh việc tăng vốn 

là để „tạo sự gắn bó của người lao động với Công ty”, cổ đông này bức xúc. 

Đáng lưu ý, trong toàn bộ phương án này, hoàn toàn không hề có kế hoạch kinh doanh cụ thể để người góp vốn 

có đủ tin tưởng để “xuống tiền” mà chỉ rất chung chung. 

Một hệ lụy đặt ra sau bài toán “gán nợ” là các cổ đông nhỏ phải lựa chọn việc tiếp tục đổ tiền vào mua cổ phần 

mới nhằm duy trì sự hiện diện của mình thông qua phần trăm cổ phần sở hữu; hoặc buông tay để trở thành cổ 

đông “siêu nhỏ”, giảm thiểu quyền lợi. 

Ông Phùng Văn Hữu ước tính: Nếu “theo tiếp”, ông cũng không tin tưởng vì không có kế hoạch rõ ràng; nhưng 

nếu không theo, từ việc sở hữu 3,7% cổ phần, ông sẽ ngay lập tức rơi xuống mức 0,7%. Lợi nhuận, nếu có, 

trong các đợt chia cổ tức sẽ giảm đi rõ rệt. Sóng ngầm vì thế, lại càng cồn lên ở làng gốm cổ Bát Tràng.  

Tăng vốn điều lệ để dồn nợ xấu, bán cổ phần không minh bạch, đằng sau những câu chuyện này còn là dấu 

hiệu của việc thâu tóm đất vàng của Hà Nội với giá rẻ mạt. Dấu hiệu của lợi ích nhóm, lợi ích chéo đã và đang 

dậy lên tại ngôi làng cổ hàng trăm năm nằm sát bờ sông Hồng.  

Đón đọc bài 4: Những sự lạ ở Công ty cổ phầm gốm sứ Bát Tràng 



Bài 4:  

Những sự lạ ở Công ty cổ phần Gốm sứ Bát Tràng 

Nợ đọng ngàn tỷ, doanh nghiệp lỗ nặng nhưng vẫn được chào bán với giá gấp 14 lần  đang là điểm nóng 

trong công ty Sứ Bát Tràng cũng như các cổ đông. Đó chỉ là một trong những “sự lạ đời” ở công ty Cổ phần 

đình đám này. 

Làm ăn bê bết, báo lỗ liên tục. 

Theo báo cáo tài chính trước hội đồng cổ đông tháng 6/2016 vừa qua, công ty Sứ Bát Tràng kinh doanh không 

hiệu quả khi liên tục báo lỗ. Năm 2012, 2013 và 2014, công ty lỗ lần lượt 1,1 tỷ đồng, 375 triệu đồng và 485 

triệu đồng. Số liệu mới nhất đến quý I/2015, lỗ lũy kế đã lên đến 2,5 tỷ đồng, vượt qua cả vốn điều lệ của công 

ty là 1.9 tỷ đồng. 

 

Ông Hữu, một cổ đông lớn trao đổi với phóng viên. 

Nguyên nhân thua lỗ được cho biết do 

ảnh hưởng chung của thị trường, giao 

dịch mua bán đối với mặt hàng gốm 

sứ mà công ty kinh doanh kém sôi 

động, hàng hóa tiêu thụ chậm trong 

khi đây lại là mặt hàng kinh doanh 

chính của công ty, phải đối mặt với sự 

cạnh tranh gay gắt của các đối thủ. 

Thậm chí, số tiền công ty này nợ Chi 

cục thuế huyện Gia Lâm, Hà Nội tới 

tháng 6/2016 cũng lên tới hơn 8 tỷ 

đồng. Ngoài ra còn thêm 3 tỷ khác là 

khoản nợ tiền phạt Nhà nước. 

Chính vì thua lỗ kéo dài, nên, năm 2016, Công ty chỉ đặt ra một mục tiêu lợi nhuận khiếm tốn ở mức 100 triệu 

đồng, tuy nhiên công ty công ty chứng khoán Tân Việt đánh giá khả năng đạt lợi nhuận này không khả thi bởi 

trong khi nguồn thu giảm mạnh mà chi phí thuê đất tăng cao. 

Một sự lạ nữa là mặc dù năm nào cũng lỗ, nhưng trong báo cáo, đời sống của người lao động liên tục được nâng 

lên, các chế độ như nghỉ mát, bữa ăn cũng được đảm bảo. 

Bết bát trong sản xuất kinh doanh, thế nhưng, khi cổ phiếu của đơn vị này được ra bán thì mức giá “bỗng chốc” 

được đẩy vọt. 

Cụ thể, theo chủ trương thoái vốn của tập đoàn nhà nước, tổng công ty thương mại Hà Nội (Happro)-đơn vị đại 

diện vốn nhà nước nắm 63.6% vốn điều lệ của công ty Sứ Bát Tràng buộc phải thoái vốn. Theo đó Happro vừa 

mới chào bán gần như hết số cổ phần nắm giữ120.810 cổ phần trong tổng số 122.550 cổ. 

Trong báo cáo đại hội cổ đông 2015, mục đích của việc chào bán cổ phần Happro cũng đã nêu ra rằng đây 

không phải là đợt chào bán để huy động vốn cho công ty Sứ Bát Tràng mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong 

cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ của công ty. Tuy nhiên điểm đáng chú ý là mức giá khởi 

điểm mà Hapro đưa ra cao hơn 14 lần so với mệnh giá thực của mỗi cổ phần (10.000 đồng/cổ phần).  Đến tháng 

3/2016, một cá nhân đã “nung đỏ” thị trường khi thâu toán gần như toàn bộ số cổ phần này với giá hơn 50 tỷ 

đồng. 

Câu chuyện lợi ích sau 50 tỷ đồng 

Việc công ty cổ phần liên tục làm ăn thua lỗ nhưng cổ phần bán ra được mua gần như toàn bộ với tổng giá trị 

hơn 50 tỷ đồng thực ra không khiến các cổ đông hay các nhà đầu tư bất ngờ khi giá trị của doanh nghiệp không 

nằm bên trong các hoạt động kinh doanh mà lại nằm trong khu “đất vàng” doanh nghiệp này nắm giữ. 



 

Khu vực làng gốm Bát Tràng được coi là vùng đất vàng 

Theo quy định hiện nay, đất đai là tài sản nhà nước 

nên không được tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ 

phần hóa nên nhiều ông lớn nhà nước được định giá 

rất rẻ. Song ai cũng hiểu, với quyền thuê đất vài 

chục năm (thường là 50 năm) và sẽ được gia hạn 

thêm nếu không tranh chấp, thì một khi mua được 

doanh nghiệp cổ phần hóa tức là gần như đồng 

nghĩa rằng mảnh đất là của mình. 

Đây là lý do mà nhiều chuyên gia cho là kẽ hở khi 

cổ phần hóa các công ty quốc doanh - vốn nắm 

trong tay hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn mét 

vuông đất vàng tại các thành phố lớn. Điều này lý 

giải vì sao không ít công ty dù nhiều năm làm ăn 

thua lỗ nhưng không khó để tìm nhà đầu tư chiến 

lược khi công bố kế hoạch cổ phần hóa. 

Theo công ty cổ phần thẩm định giá IVC Việt Nam lý giải giá trị lợi thế của doanh nghiệp naỳ nằm ở khu đất tại 

xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, là “con gà đẻ trứng vàng” của công ty Sứ Bát Tràng. 

Lô đất tại xã Đa Tốn có tổng diện tích gần 28 nghìn m
2
, trong đó 17.221 m

2
 đất để xây dựng xí nghiệp sản xuất 

hàng bán sứ cao cấp và 10.714 m
2
 đất để mở đường theo quy hoạch. Lô đất này đã được Sứ Bát Tràng sử dụng 

để hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư phát triển Hạ tầng thương mại Hà Nội. Theo hợp đồng, diện tích hợp 

tác kinh doanh lô đất là 20.516 m
2
. Tổng lợi nhuận cố định tạm tính là 20,5 tỷ đồng 

Theo đánh giá của IVC Việt Nam, khu đất này chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng vẫn có khả 

năng khai thác lợi ích kinh tế từ khu đất theo nguyên tắc “sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất”. 

Ngoài mảnh đất này ra, IVC Việt Nam còn chỉ ra doanh nghiệp  Bát Tràng còn sử hữu 8 mạnh đất có giá trị 

khác. 

Một nhà đầu tư lâu năm cho biết, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước chính là cơ hội rất tốt để những đại 

gia bất động sản gia tăng sở hữu quỹ đất, đất vàng đắc địa tại Hà Nội. Bởi, giá trị cổ phần doanh nghiệp đôi khi 

chưa thể phản ánh hết tài sản, giá trị lợi thế, giá trị đất vàng (đất thuê)… nên giá chào bán cổ phần vẫn còn khá 

rẻ. Và nhất là khi đã sở hữu cổ phần của doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng sẽ dễ dàng 'sang tay' để kiếm lời. 

Do đó câu chuyện cổ phần hoá ở công ty Bát Tràng sẽ còn nóng đến khi xuất hiện cổ đông mới, cùng với kế 

hoạch kinh doanh và mục đích sử dụng các mảnh “ đất vàng” kia. 

Dấu hiệu của việc hình thành các nhóm lợi ích sau “phi vụ” thoái vốn đang dần có cơ sở. Điều này khiến cho 

những con sóng ngầm ẩn sâu càng trở nên dữ dội hơn tại làng cổ Bát Tràng. 

 


