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ĐẦU TƯ VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ 

NƯỚC NGOÀI 

 

Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Văn phòng chính phủ đã ra Thông báo số 223/TB-VPCP ngày 28 

tháng 6 năm 2019 – Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo 

liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban chỉ đạo năm 2019.  

Theo đó, ngày 3 tháng 6 năm 2019, Phó thủ tướng chính phủ Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ 

đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (Ban chỉ đạo) đã chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo năm 

2019. Tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo đã có kết luận:   

“Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổng hợp và báo cáo đánh giá thực trạng đầu tư 

vào thị trường chứng khoán của các nhà đầu tư nước ngoài các đề nghị, đề xuất”. 

Nhà đầu tư có thể tham khảo Thông báo số 223/TB-VPCP đính kèm. 

Như vậy, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm đến thực trạng đầu tư vào thị trường chứng khoán của 

nhà đầu tư nước ngoài. Thực trạng cần tháo gỡ vướng mắc đối với niêm yết cổ phiếu của các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được đưa ra.   
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Về Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam 

Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam (Fortress) được thành lập vào năm 2006 và là nhà sản 

xuất hàng đầu thế giới về dụng cụ làm vườn với hơn 90% sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Bắc 

Mỹ và Châu Âu. Fortress là thành viên của Formosa Tools Co., Ltd., một công ty Đài Loan có 

truyền thống lâu đời trong ngành sản xuất dụng cụ làm vườn, được thành lập vào năm 1974 bởi 

gia đình Hsu. Fortress hiện có hai nhà máy đặt tại tỉnh Thái Bình (thuộc miền Bắc Việt Nam) và 

là trung tâm sản xuất chính cho toàn bộ hệ thống Formosa Tools. 
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