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Câu 1: Những lý do phải phát triển những yêu cầu về quản trị công ty ở Việt 

Nam. 

Trả lời 

* Cách 1: [ Nguồn: Vũ ] 

- Quản trị công ty cổ phần, gọi tắt là quản trị công ty, là một hệ thống các thiết chế, 

chính sách, luật lệ nhằm định hướng, vận hành và kiểm soát công ty cổ phần. Quản trị công 

ty cũng bao hàm mối quan hệ giữa nhiều bên, không chỉ trong nội bộ công ty cổ phần như 

các cổ đông, ban giám đốc điều hành, hội đồng quản trị mà còn những bên có lợi ích liên 

quan bên ngoài công ty: cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác kinh doanh và cả môi 

trường, cộng đồng, xã hội. Cơ chế này được xây dựng và liên tục cải tiến chính vì nhu cầu 

bức bách đối với sức khỏe của công ty cổ phần và sự lành mạnh của xã hội nói chung. 

1.1. Khái niệm Quản trị công ty: 

Có nhiều định nghĩa do cách tiếp cận khác nhau cũng như do nó bao hàm nhiều hoạt 

động trong lĩnh vực kinh doanh. 

• "Quản trị công ty là một lĩnh vực kinh doanh học nghiên cứu cách thức khuyến 

khích quá trình quản trị kinh doanh hiệu quả trong các công ty cổ phần bằng việc sử dụng 

các cơ cấu động viên lợi ích, cấu trúc tổ chức và quy chế - quy tắc. Quản trị công ty thường 

giới hạn trong phạm vi câu hỏi về cải thiện hiệu suất tài chính, chẳng hạn, những cách thức 

nào mà người chủ sở hữu doanh nghiệp khuyến khích các giám đốc của họ sử dụng để đem 

lại hiệu suất đầu tư cao hơn". 

• "Quản trị công ty là cách thức mà các nhà cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp, 

nhà đầu tư đảm bảo thu được lợi tức từ các khoản đầu tư của họ." 

• "Quản trị công ty là hệ thống được xây dựng để điều khiển và kiểm soát các doanh 

nghiệp. Cấu trúc quản trị công ty chỉ ra cách thức phân phối quyền và trách nhiệm trong 

số những thành phần khác nhau có liên quan tới công ty cổ phần như Hội đồng quản trị, 

Giám đốc, cổ đông, và những chủ thể khác có liên quan. Quản trị công ty cũng giải thích 

rõ quy tắc và thủ tục để ra các quyết định liên quan tới vận hành công ty. Bằng cách này, 

Quản trị công ty cũng đưa ra cấu trúc thông qua đó người ta thiết lập các mục tiêu công ty, 

và cả phương tiện để đạt được mục tiêu hay giám sát hiệu quả công việc."[3] 

• "Quản trị công ty có thể được hiểu theo nghĩa hẹp là quan hệ của một doanh nghiệp 

với các cổ đông, hoặc theo nghĩa rộng là quan hệ của doanh nghiệp với xã hội..." (Financial 

Times, 1997). 



GV: TS.Võ Tấn Phong                                                                                            Quản trị công ty 

@Copyright by 4 Team Trang 2 

• "Quản trị công ty nhắm tới mục tiêu thúc đẩy sự công bằng doanh nghiệp, tính 

minh bạch và năng lực chịu trách nhiệm". 

• "Quản trị công ty là chủ đề mặc dù được định nghĩa không rõ ràng nhưng có thể 

coi như đó là tập hợp các đối tượng, mục tiêu và thể chế để đảm bảo điều tốt đẹp cho cổ 

đông, nhân viên, khách hàng, chủ nợ và thúc đẩy danh tiếng, vị thế của nền kinh tế."[5] 

1.2. Những yêu cầu của Quản trị công ty: 

Thứ nhất, các thành viên Hội đồng Quản trị của công ty đều phải là những nhân vật 

độc lập để kiểm soát và kiềm chế quyền lực của Ban Giám đốc, đồng thời bảo vệ quyền lợi 

của các cổ đông. 

Thứ hai, sử dụng và tín nhiệm các kế toán viên, các công ty kiểm toán để lập và đệ 

trình báo cáo tài chính có tính xác thực nhằm giúp cổ đông có thông tin đầy đủ, xác thực 

khi đầu tư vào công ty.  

Thứ ba, luôn sử dụng các nhà phân tích tài chính để xem xét, phân tích các triển 

vọng kinh doanh và mức độ lành mạnh về tài chính của các công ty đang và sẽ phát hành 

chứng khoán ra công chúng nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho công chúng muốn đầu tư. 

1.3. Sự cần thiết phải phát triển những yêu cầu về quản trị công ty ở Việt Nam: 

Với yêu cầu của Hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO đòi hỏi yêu cầu cổ phần 

hóa doanh nghiệp cần được đẩy mạnh nhà sâu hơn nữa. Trên thực tế thực hành Quản trị 

công ty ở Việt Nam còn hình thức và thực tế còn yếu kém. “Thực hành ‘quản trị công ty 

tốt’ tại Việt Nam đang ở mức độ khá là thấp so với các nước trong khu vực. Theo Kết quả 

thẻ điểm Quản trị công ty ASEAN (năm 2011- 2012- 2013, 2014), Việt Nam đứng ở mức 

thấp nhất (sau Indonesia, Malaysia, Phillippines, Singapore, Thái Lan), Việt Nam không 

có mục nào đạt trên 50 điểm trong 5 nguyên tắc lớn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển 

Kinh tế - OECD.” 

Cho đến nay, khung quản trị công ty ở Việt Nam được đánh giá là phù hợp với các 

yêu cầu và nguyên tắc quản trị phổ biến được thừa nhận trên thế giới. Tuy nhiên, hoạt động 

quản trị công ty tại Việt Nam vẫn còn nhiều điểm hạn chế và yếu kém. 

Cụ thể như: khái niệm quản trị công ty vẫn còn rất mới mẻ; nhiều lãnh đạo doanh 

nghiệp vẫn còn lẫn lộn giữa quản trị công ty và quản trị tác nghiệp; doanh nghiệp vẫn còn 

quản lý theo kiểu thuận tiện chứ không theo nguyên tắc quản trị công ty tốt… 

Dẫn chứng bằng số liệu về sự yếu kém trong quản trị công ty tại Việt Nam, TS. 

Nguyễn Thu Hiền, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cho 
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biết, thẻ điểm quản trị công ty của Việt Nam thấp nhất trong số 6 quốc gia thành viên 

ASEAN, với hơn 35 điểm trong năm 2014. Đây là số điểm cách khá xa so với vị trí đứng 

đầu là Thái Lan với 84,5 điểm, Malaysia 79 điểm, Singapore 70 điểm, Philippines 67 điểm, 

Indonesia 57 điểm. 

Nguyên nhân của tình trạng trên là do HĐQT trong các công ty đại chúng của Việt 

Nam chủ yếu có xuất thân từ doanh nghiệp nhà nước và công ty gia đình. Vì thế, khi đại 

chúng hóa và tư nhân hóa đã gặp thách thức trong việc tách bạch giữa quản trị và điều 

hành, đồng thời tốn nhiều thời gian và công sức. 

Một trong những nguyên nhân khiến tình hình quản trị công ty ở Việt Nam yếu kém, 

một phần nguyên nhân còn do doanh nghiệp nhỏ và vừa còn thiếu nhận thức, kiến thức và 

kinh nghiệm về quản trị công ty. Đây chính là lý do các công ty có xu hướng không tuân 

thủ hoặc chỉ tuân thủ các yêu cầu tối thiểu về quản trị công ty theo quy định của pháp luật, 

họ có rất ít động lực để áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt. 

“Kết quả khảo sát doanh nghiệp của VCCI vào năm 2016 cho thấy, có tới 31,2% 

doanh nghiệp trả lời không có điều lệ công ty mặc dù Luật Doanh nghiệp 2014 quy định 

doanh nghiệp là pháp nhân phải xây dựng bản Điều lệ công ty”. 

Luật Doanh nghiệp 2014 của Việt Nam có những thay đổi quan trọng về quản trị 

công ty được đánh giá là phù hợp với thông lệ tốt trên giới, đó là: đưa ra mô hình quản trị 

mới (không còn khái niệm về ban kiểm soát), chế định về “trách nhiệm” của hội đồng quản 

trị, và quy định về quản trị đối với doanh nghiệp nhà nước. 

Tuy nhiên, đến giờ vẫn có ít doanh nghiệp thực hiện được, do nhiều công ty còn 

lưỡng lự chưa mạnh dạn áp dụng mô hình quản trị mới, dẫn đến nhiều thực tiễn tốt về quản 

trị không áp dụng được. Bên cạnh đó, môi trường và hệ thống định chế chưa thực sự tạo 

thuận lợi cho thực thi và áp dụng chế định trách nhiệm người quản lý, đặc biệt là hệ thống 

cơ quan liên quan đến giải quyết khởi kiện người quản lý… 

Cần phải làm gì? 

Để giải quyết những tồn tại, hạn chế vừa nêu, thì cần thiết phải xây dựng một hệ 

thống giải pháp đồng bộ nhằm cải cách chất lượng quản trị của Việt Nam. 

Đối với khung pháp lý, cần ban hành Nghị định về quản trị công ty dựa trên các 

nguyên tắc quản trị công ty của OECD/G20 và Luật Doanh nghiệp 2014. 

Về các biện pháp khuyến khích thị trường, thì cần xây dựng Bộ nguyên tắc quản trị 

công tu hài hòa hóa các quy định trong nước và thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công 
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ty; Thành lập Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Quản trị Công ty, như: tư vấn, đào tạo, truyền 

thông về quản trị công ty… 

“Các hoạt động hỗ trợ để nâng cao nhận thức về quản trị công ty cũng cần được 

tăng cường, như: đào tạo, hội thảo, giáo dục…”, 

trước hết Nhà nước và cổ đông nhà nước, nên gương mẫu trong viêc áp dụng và 

thúc đẩy những thực tiễn tốt về quản trị công ty. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức về vai 

trò và tầm quan trọng của quản trị trong công ty. 

Ngoài ra, cần tách bạch hoàn toàn giữu sở hữu và quản lý bằng cách thiết lập bộ 

máy quản trị, điều hành công ty chuyên nghiệp, độc lập và không nhất thiết phải là cổ đông. 

“Luật Doanh nghiệp chỉ là yêu cầu tối thiểu! Phải quản trị tốt hơn và theo thực tiễn 

tốt hơn”, 

Cải thiện quản trị công ty là một yếu tố tiên quyết để giúp các doanh nghiệp Việt 

Nam có thể rút ngắn khoảng cách và bắt kịp các nước trong khu vực. 

Một số công cụ để cải thiện chất lượng quản trị công ty bao gồm: thành lập Viện 

thành viên Hội đồng quản trị theo mô hình của nhiều nước trên thế giới, áp dụng chuẩn 

mực kế toán báo cáo tài chính quốc tế, tôn vinh các công ty thực hiện tốt quản trị công ty. 

 

* Cách 2: [ Nguồn: Dư ] 

Việt Nam đã và đang trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế một cách mạnh mẽ 

với việc gia nhập nhiều tổ chức tài chính, hiệp định thương mại khu vực, toàn cầu. Để có 

thể phát triển bền vững và cạnh tranh một cách lành mạnh với các công ty nước ngoài cũng 

như bước ra thị trường quốc tế thì việc một công ty có một hệ thống quản trị công ty tốt là 

điều rất quan trọng, mang lại nhiều lợi thế.  

Quản trị công ty (QTCT) là hệ thống các luật lệ, quy tắc, quy trình nội bộ và việc 

thực thi các nội dung đó nhằm định hướng, điều hành và kiểm soát công ty, liên quan tới 

các mối quan hệ giữa Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và các cổ đông của một công ty với 

các bên có quyền lợi liên quan. Quản trị công ty cũng tạo ra một cơ cấu để đề ra các mục 

tiêu của công ty, và xác định các phương tiện để đạt được những mục tiêu đó, cũng như để 

giám sát kết quả hoạt động của công ty. Quản trị công ty chỉ được cho là có hiệu quả khi 

khích lệ được Ban giám đốc và Hội đồng quản trị theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của 

công ty và của các cổ đông, cũng như phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt 
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động của công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các nguồn lực 

một cách tốt hơn.   

Hiện nay, còn nhiều những yêu cầu về vấn đề quản trị công ty ở Việt Nam chúng ta 

cần phát triển như sau:  

 Về quyền cổ đông: 

• Không thực hiện đầy đủ qui định về đại hội đồng cổ đông; 

• Thiếu sự bình đẳng giữa các cổ đông lớn, cổ đông sáng lập, cổ đông chiến lược và 

các cổ đông khác;  

•  Quyền của cổ đông thường bị vi phạm: (i). Giới hạn số cổ phiếu tối thiểu được dự 

GM; (ii). Hạn chế việc chuyển nhượng cổ phiếu không đúng; (iii). Cách thức biểu quyết 

tại GM;  

 Hội đồng quản trị 

• Cơ cấu HĐQT không được coi trọng;  

• Tính độc lập của HĐQT không cao;  

• Phần lớn, các thành viên HĐQT có vai trò thụ động;  

• Sự lạm dụng quyền lực của HĐQT;  

• HĐQT thiếu tầm nhìn dài hạn;  

• Thiếu năng lực và kiến thức về quản trị công ty.  

 Minh bạch và công báo thông tin 

• Công bố thông tin không kịp thời và đầy đủ;  

• Các thông tin công bố không giúp ích cho việc dự báo tương lai của công ty;  

• Các thông tin liên quan đến quyền lợi của các cấp quản lý không được công bố 

hay bị méo mó khi công bố; 

• Các chính sách, các qui định nội bộ thiếu minh bạch;  

• Các báo cáo tài chính không đáng tin cậy.  

 Quản trị rủi ro 

• Thiếu đánh giá cân đối rủi ro và lợi nhuận;  

• Thiếu quá trình hoạch định, lập ngân sách và dự báo có hiệu quả;  

• Thiếu phân tích rủi ro thanh khoản trong việc huy động vốn vay;  

• Thiếu quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng. 

Qua những yêu cầu về vấn đề quản trị công ty ở Việt Nam, chúng ta cần phát triển 

cho từng yêu cầu vì: 
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• Quyền của cổ đông ảnh hưởng tới công ty tập trung vào một số vấn đề cơ bản như 

bầu các thành viên của Hội đồng Quản trị hoặc các cách thức khác ảnh hưởng tới việc 

thành lập Hội đồng Quản trị, sửa đổi các tài liệu chủ chốt của công ty, phê chuẩn các giao 

dịch bất thường, và các vấn đề cơ bản khác được quy định trong luật công ty hay trong quy 

chế nội bộ của công ty. Phần này có thể được coi là bản tuyên bố các quyền cơ bản nhất 

của cổ đông, được luật pháp ở hầu hết các quốc gia thuộc OECD công nhận. Các quyền bổ 

sung như chấp thuận hoặc bầu chọn kiểm toán viên, đề cử trực tiếp thành viên Hội đồng 

Quản trị, khả năng thế chấp cổ phần, phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận v..v có thể 

tìm thấy trong luật lệ ở một số quốc gia khác nhau.  

• Hội đồng Quản trị không chỉ chịu trách nhiệm đối với công ty và cổ đông mà còn 

có nhiệm vụ hoạt động vì lợi ích cao nhất của cổ đông. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị phải 

quan tâm tới và giải quyết công bằng lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan bao gồm 

người lao động, chủ nợ, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng sở tại. Tuân thủ các tiêu 

chuẩn về môi trường và xã hội là một trong những vấn đề thuộc lĩnh vực này. 

• Hệ thống công bố thông tin tốt nâng cao tính minh bạch là đặc điểm then chốt của 

việc giám sát công ty dựa vào thị trường, và đóng vai trò chủ yếu giúp cổ đông có thể thực 

hiện quyền sở hữu của mình một cách có hiểu biết. Kinh nghiệm ở các quốc gia có thị 

trường chứng khoán lớn và năng động cho thấy công bố thông tin cũng có thể là một công 

cụ hiệu quả để tác động tới hoạt động của công ty và bảo vệ nhà đầu tư. Một hệ thống công 

bố thông tin tốt có thể giúp thu hút vốn và duy trì lòng tin của thị trường. Ngược lại, công 

bố thông tin yếu kém và không minh bạch có thể dẫn đến hành vi phi đạo đức và mất đi 

tính trung thực của thị trường, gây thiệt hại lớn không chỉ cho công ty và cổ đông mà cho 

cả nền kinh tế nói chung. Cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng phải được tiếp cận thông tin 

thường xuyên, tin cậy và so sánh được một cách chi tiết đủ để họ đánh giá trình độ quản lý 

của Ban Giám đốc và đưa ra các quyết định sáng suốt về giá trị, quyền sở hữu và biểu quyết 

của cổ phần. Thông tin không đầy đủ và không rõ ràng có thể cản trở khả năng hoạt động 

của thị trường, làm tăng chi phí vốn và dẫn tới việc phân bổ nguồn lực không hiệu quả. 

• Quản trị rủi ro tốt giúp doanh nghiệp kiểm soát và hạn chế thấp nhất thiệt hại khi 

các rủi ro xảy ra thông qua việc kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó đã được chuẩn bị 

trước đó. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang thiếu các quy định, hướng dẫn và công cụ hỗ trợ 

doanh nghiệp triển khai hiệu quả hệ thống quản trị rủi ro. 

 



GV: TS.Võ Tấn Phong                                                                                            Quản trị công ty 

@Copyright by 4 Team Trang 7 

* Cách 3: [ Nguồn: Tiên ] 

Tầm quan trọng của quản trị công ty 

• Định hình sự phát triển của thị trường tài chính và nền kinh tế trong tương lai; 

• Công cụ để bảo vệ các nhà đầu tư; 

• Bảo vệ những lợi ích của các cổ đông và tất cả các đối tượng hữu quan; 

• Đóng góp vào năng suất của các doanh nghiệp; 

• Tạo của cải cho xã hội; 

• Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cạnh tranh quốc tế một cách bền vững; 

• Kiểm soát những vấn đề kinh doanh nội gián. 

Lý do phát triển nhu cầu về quản trị công ty 

• Sự khiếm khuyết của các tiêu chuẩn kế toán đã trở nên rõ ràng hơn qua việc các 

doanh nghiệp lợi dụng khi lập báo cáo tài chính; 

• Sự nhận thức của các nhà đầu tư về những quyền của họ ngày một nâng cao; 

• Các cải cách kinh tế cho phép các doanh nghiệp phát triển tự do và tạo những cơ 

hội cho đầu tư lĩnh vực tư nhân; 

• Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tư và công, trong nước và nước ngoài tạo ra 

những lựa chọn cho khách hàng và tăng hiệu quả. 

• Những thay đổi về mô thức nắm giữ cổ phiếu của các công ty trong lĩnh vực tư và 

công; 

• Tầm quan trọng ngày một gia tăng của các nhà đầu tư tổ chức và các định chế tài 

chính đại chúng dần dần chuyển vai trò mới của họ như là những cổ đông tích cực hơn thay 

vì như là người cho vay; 

• Các sở giao dịch chứng khoán gia tăng nhận thức về vai trò của họ như là các tổ 

chức ban hành các qui định liên quan đến việc quản trị doanh nghiệp như là các tiêu chuẩn 

để niêm yết. 

 

Câu 2: Chức năng quản trị công ty và những yếu tố rường cột của việc quản trị 

công ty ? Anh/chị đánh giá gì về thực trạng của các vấn đề này ở việt Nam hiện nay ? 

Trả lời 

Cách 01: [ Nguồn: Vũ] 

 Chức năng quản trị công ty 
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- Chức năng giám sát (monitoring): HĐQT cần cung cấp tư vấn chiến lược ban điều 

hành và giám sát kết quả quản tri.̣ 

 - Chức năng quản lý: Tính hiệu quả của chức năng này phụ thuộc vào sự dung hơp 

những lợi ích của ban điều hành với của các chủ sở hữu. 

- Chức năng tuân thủ: Tập hợp các luật, các qui định, các qui tắc, các tiêu chuân và 

những thực tiển tốt nhất... tạo nên một “khung tuân thủ” đối với các công ty trong hoạt 

động và đạt được mục tiêu. 

- Chức năng kiểm toán nội bộ: Đảm bảo vả các dịch vụ tư vấn đổi với công ty trong 

các lĩnh vực về hiệu quả hoạt động, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, báo cảo tài chính và 

các quá trình quản trị. 

- Chức năng tư vấn pháp luật và tài chính: Tư vấn pháp lý và hồ trợ công ty, HĐQT, 

các lành đạo, người lao động trong việc tuân thù luật, các qui định, trách nhiệm ủy quyền... 

- Chức năng kiểm toán bên ngoài: Các kiểm toán viên bên ngoài tạo sự tin cậy đối 

với các bảo cáo tài chính vả như vậy tạo giá trị cho việc quàn trị công ty thông qua việc 

kiểm toán tích họp với kiểm toán nội bộ đổi với việc báo cáo tài chính và các báo cáo tài 

chính. 

- Chức năng giảm sát (Oversight): Các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông tổ chức có 

quyền lực trong việc bầu chọn và bải miễm các thành viên HĐQT. 

Các yếu tổ rường cột của quản trị công ty  

Trách nhiệm (Accountability) 

Làm rõ các vai trò quản trị và các nhiệm vụ cùng như hồ trợ cho nhưng cổ găng tự 

nguyện để đàm bào sự dung hợp các lợi ích cùa nhà quân lý và các cổ đông và được giám 

sát bời HĐQT có năng lực về sự khách quan vả sự đánh giá hợp lý. 

Minh bạch (Transparency) 

Yêu cầu công bổ đúng lúc những thông tin đầy đủ liên quan đến kết quà tài chính 

cùa doanh nghiệp cùng như các thông tin quan trọng khác. 

Nhiệm vụ (Responsibility) 

HĐQT được trao quyền hành phải chấp nhận nhiệm vụ đầy đủ liên quan đen quyền 

hành được giao. Phải có nhiệm vụ giám sát ban điểu hành, các công việc của công ty và 

theo dõi kết quả và mọi ứng xừ phải vì lợi ích tổt nhất cho công ty. 

- Sự công bàng (Fairness) 
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HĐQT phải đổi xừ công bằng đổi với các cô đông không phụ thuộc vào tỷ lệ cổ 

phần nắm giữ; đổi xử công bằng với các đối tượng hữu quan. 

Đánh giá gì về thực trạng của các vấn đề này ở việt Nam hiện nay [Nguồn : 

Hoàng] 

Đối với nhiều doanh nghiệp, thách thức trong việc thực hiện QTCT tốt không chỉ 

thể hiện trên khía cạnh xây dựng và ban hành cơ chế và quy trình đúng mà còn nằm ở việc 

tạo ra chuỗi văn hóa quản trị nhằm tiếp thu các giá trị, tinh thần và mục đích đằng sau 

những quy định đó. 

Đối với Việt Nam, QTCT tốt đang là một vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm, 

chú ý, kỳ vọng từ phía các doanh nghiệp niêm yết (DNNY), các cơ quan quản lý, các cổ 

đông cũng như các bên có quyền lợi liên quan. 

Khung QTCT ở Việt Nam hiện nay đã được đánh giá là đã có nhiều cải thiện để phù 

hợp với các yêu cầu và nguyên tắc quản trị phổ biến được thừa nhận trên thế giới. Tuy 

nhiên, khoảng cách giữa việc thực hiện QTCT tại doanh nghiệp Việt Nam so với các nước 

trong khu vực còn khá xa. 

Các kết quả khảo sát của IFC (Tổ chức Tài chính Quốc tế) gần đây cho thấy QTCT 

của Việt Nam đạt ở mức rất thấp, có khoảng cách khá lớn so với Thái Lan, Indonesia, 

Philippines và không thể so sánh với Singapore. Bên cạnh đó, chất lượng QTCT của các 

DNNY có sự chênh lệch đáng kể giữa doanh nghiệp quy mô lớn và nhỏ, doanh nghiệp đại 

chúng chưa niêm yết còn yếu hơn rất nhiều. 

Trên thực tế, Luật Doanh nghiệp 2014 đã có những thay đổi quan trọng về QTCT 

được đánh giá là phù hợp với thông lệ tốt trên thế giới, đó là đưa vào áp dụng mô hình 

quản trị mới, cho phép công ty cổ phần được lựa chọn một trong 2 mô hình tổ chức có hoặc 

không có Ban kiểm soát (BKS), quy định trách nhiệm của HĐQT và quy định về quản trị 

đối với doanh nghiệp nhà nước. 

Đến nay, việc thực thi một số quy định trong Luật Doanh nghiệp về QTCT của 

doanh nghiệp Việt Nam vẫn ở mức rất thấp, có tới 99,9% doanh nghiệp vận hành theo mô 

hình quản trị cũ đang bộc lộ không ít bất cập, trong đó có việc BKS hầu như không đóng 

góp vai trò gì cho hoạt động của doanh nghiệp trên thực tế. 

Trong BKS, hoạt động của kiểm toán nội bộ thường có xu hướng phục vụ lợi ích 

tốt nhất cho bộ phận quản lý và đôi khi còn chịu ảnh hưởng bởi sự chỉ đạo, điều hành của 

bộ phận quản lý. Điều này dẫn tới sự hạn chế về tính chính xác, trung thực và khách quan 
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trong các báo cáo lên HĐQT; đồng thời ảnh hưởng đến tính khách quan, tạo ra xung đột 

lợi ích, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong giao kết làm ăn, hội nhập quốc tế... 

Thêm vào đó, kết quả khảo sát năm 2016 của VCCI (Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam) cho thấy có tới 31,2% doanh nghiệp trả lời không có điều lệ công ty mặc 

dù Luật Doanh nghiệp đã quy định doanh nghiệp là pháp nhân phải xây dựng bản Điều lệ 

công ty, nguyên nhân có thể do: 

(i) Môi trường và hệ thống định chế tài chính chưa thực sự tạo thuận lợi cho việc 

thực thi và áp dụng chế định trách nhiệm người quản lý, đặc biệt là hệ thống cơ quan liên 

quan đến giải quyết khởi kiện người quản lý, điều hành...; 

(ii) Nhận thức về QTCT của các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế, cộng thêm 

kiến thức và kinh nghiệm QTCT còn ở mức sơ khai khiến các doanh nghiệp không thực 

hiện tuân thủ hoặc chỉ tuân thủ các yêu cầu tối thiểu về QTCT theo Luật định, không có 

hoặc ít động lực để áp dụng các thông lệ QTCT tốt; 

(iii) Năng lực và đạo đức thành viên HĐQT chưa cao, xung đột lợi ích, không thực 

sự độc lập trong hoạt động. 

 

 

Cách 02: [ Nguồn: Tiên] 

1. Chức năng quản trị công ty 

• Chức năng giám sát (monitoring) HĐQT cần cung cấp tư vấn chiến lược cho ban 

điều hành và giám sát kết quả quản trị. 

• Chức năng quản lý Tính hiệu quả của chức năng này phụ thuộc vào sự sự dung 

hợp những lợi ích của ban điều hành với của các chủ sở hữu. 

• Chức năng tuân thủ Tập hợp các luật, các qui định, các qui tắc, các tiêu chuẩn và 

những thực tiễn tốt nhất... tạo nên một “khung tuân thủ” đối với các công ty trong hoạt 

động và đạt được mục tiêu. 

• Chức năng kiểm toán nội bộ Đảm bảo và các dịch vụ tư vấn đối với công ty trong 

các lĩnh vực về hiệu quả hoạt động, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, báo cáo tài chính và 

các quá trình quản trị. 

• Chức năng tư vấn pháp luật và tài chính Tư vấn pháp lý và hỗ trợ công ty, HĐQT, 

các lãnh đạo, người lao động trong việc tuân thủ luật, các qui định, trách nhiệm ủy quyền 

(Ficudiary Duty) 
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• Chức năng kiểm toán bên ngoài Các kiểm toán viên bên ngoài tạo sự tin cậy đối 

với các báo cáo tài chính và như vậy tạo giá trị cho việc quản trị công ty thông qua việc 

kiểm toán tích hợp với kiểm toán nội bộ đối với việc báo cáo tài chính và các báo cáo tài 

chính. 

• Chức năng giám sát (Oversight) Các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông tổ chức có 

quyền lực trong việc bầu chọn và bải miễm các thành viên HĐQT. 

2. Yếu tố rường cột của quản trị công ty 

• Trách nhiệm (Accountability) 

Làm rõ các vai trò quản trị và các nhiệm vụ cũng như hỗ trợ cho những cố gắng tự 

nguyện để đảm bảo sự dung hợp các lợi ích của nhà quản lý và các cổ đông và được giám 

sát bởi HĐQT có năng lực về sự khách quan và sự đánh giá hợp lý. 

Đánh giá: Có thể nói đây là điểm hạn chế lớn nhất trong QTCT hiện nay ở Việt 

Nam. Việc tổ chức, quản lý và điều hành doanh nghiệp phổ biến hiện nay là đều theo cơ 

chế tập quyền. Quyền hạn tập trung ở một số ít người, họ vừa là cổ đông lớn, vừa là thành 

viên của Hội đồng quản trị (HĐQT) và đồng thời giữ các chức vụ chủ chốt trong ban điều 

hành (Ban Giám đốc). Lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động thực tế thiên về điều hành hơn là 

hoạch định chiến lược và giám sát thực thi chiến lược phát triển doanh nghiệp; chưa thực 

hiện được chức năng giám sát và cân bằng quyền lực giữa các bên trong doanh nghiệp, 

nhất là giữa chủ sở hữu và điều hành.  

Điểm mấu chốt nhất của QTCT là tạo ra được một HĐQT có đủ “tầm” để chỉ đạo 

và kiểm soát công ty. Theo thông lệ quốc tế, HĐQT là một cơ quan có quyền lực cao nhất 

của doanh nghiệp, nơi vạch ra những chiến lược và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp. Các thành viên HĐQT phải là những người mẫu mực và đa năng, có vai 

trò hình mẫu cho cổ đông và các bên có lợi ích liên quan. Tuy nhiên trên thực tế, kết quả 

điều tra cho thấy: Đối với doanh nghiệp dưới hình thức công ty, 95% giám đốc doanh 

nghiệp là thành viên của HĐQT, trong đó trên 60% vừa giữ chức chủ tịch HĐQT vừa giữ 

chức giám đốc hoặc tổng giám đốc; đối với các doanh nghiệp tư nhân, tuyệt đại bộ phận 

giám đốc doanh nghiệp là chủ sở hữu doanh nghiệp và thực hành QTCT theo kiểu “gia 

đình”, một mình hoặc một số người thân đảm nhận tất cả các chức năng quản lý. Như vậy 

giữa chức năng lãnh đạo với nhiệm vụ chính là xây dựng chiến lược (thường của chủ doanh 

nghiệp và HĐQT) và chức năng quản lý việc vận hành hàng ngày của người quản lý (Ban 

điều hành) không rõ ràng. Với việc kiêm nhiệm “2 trong 1” này, các chủ doanh nghiệp trở 
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nên rất bận rộn với việc điều hành, không đủ năng lực và thời gian dành cho việc xây dựng 

chiến lược phát triển. Kết quả tất yếu là phần lớn doanh nghiệp không có chiến lược, hoạt 

động chủ yếu mang tính ngắn hạn, nhằm vào lợi nhuận trước mắt, tư duy chủ yếu dựa trên 

các “chiêu, chước” mang tính ứng phó, thiếu tính dài hạn và bền vững.  

Về Ban kiểm soát trong các doanh nghiệp: Hiện tại, trong các doanh nghiệp vai 

trò của Ban kiểm soát lại khá mờ nhạt. Hầu hết thành viên của Ban kiểm soát đều là nhân 

viên của công ty, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Theo quy định, ban kiểm soát phải 

kiểm tra và kiểm soát được hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, tuy nhiên họ lại là 

nhân viên cấp dưới, do vậy tính độc lập trong kiểm tra là rất hạn chế. Trên thực tế hiện nay, 

hầu hết ban kiểm soát đều hoạt động rất hình thức, phụ thuộc vào HĐQT và ban điều hành. 

Với các đặc điểm nêu trên, Ban kiểm soát khó có thể hoàn thành được chức năng, nhiệm 

vụ như luật định và trở nên hình thức, thường chỉ là người “đóng dấu” cho ban lãnh đạo 

khi cần thiết. Vì vậy, thực trạng về ban kiểm soát ở nước ta có lẽ chỉ tồn tại dưới hình thức 

“người giám sát bị kiểm duyệt”, chứ chưa phải là một thể chế giám sát nội bộ độc lập, 

chuyên môn và chuyên nghiệp để cân bằng hoạt động của doanh nghiệp, phục vụ lợi ích 

tối đa của doanh nghiệp. 

• Minh bạch (Transparency) 

Yêu cầu công bố đúng lúc những thông tin đầy đủ liên quan đến kết quả tài chính 

của doanh nghiệp cũng như các thông tin quan trọng khác. 

Đánh giá: Kém công khai và không minh bạch đang là một trong số các vấn đề lớn 

của QTCT hiện nay ở Việt Nam. Chủ sở hữu, các cổ đông không nhận được một cách kịp 

thời, chính xác và đầy đủ các thông tin cơ bản về doanh nghiệp. Các thông tin cơ bản đó 

bao gồm từ tổng tài sản đến đánh giá chính xác về thực trạng tài chính hiện nay và thông 

tin về lưu chuyển tiền tệ trong quá khứ cũng như các thông tin về dự báo trong tương lai. 

Điều này làm cho các nhà đầu tư và cổ đông không thể đánh giá chính xác giá trị doanh 

nghiệp trong hiện tại cũng như tương lai. Các doanh nghiệp chưa có các chuẩn mực công 

bố thông tin, do vậy khá tùy tiện khi thực hiện. Công tác kiểm toán nội bộ và kiểm toán 

độc lập chưa được chú trọng. Chất lượng báo cáo tài chính và mức độ công bố thông tin 

đối với các công ty niêm yết, đặc biệt là đối với các công ty cổ phần không niêm yết và 

doanh nghiệp nhà nước chưa cao. Những cơ quan chịu trách nhiệm thúc đẩy quản trị công 

ty tốt hoặc chưa có hoặc còn yếu kém. Cần phải có nhiều nỗ lực để xây dựng một văn hóa 

kinh doanh góp phần nâng cao việc thực thi có trách nhiệm, công bằng và minh bạch.  
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• Nhiệm vụ (Responsibility) 

HĐQT được trao quyền hành phải chấp nhận nhiệm vụ đầy đủ liên quan đến quyền 

hành được giao. Phải có nhiệm vụ giám sát ban điều hành, các công việc của công ty và 

theo dõi kết quả và mọi ứng xử phải vì lợi ích tốt nhất cho công ty.  

Đánh giá: Quản trị công ty, bên cạnh việc tạo ra một cơ chế quản lý nhằm bảo đảm 

sự cân bằng về quyền và lợi ích giữa các bên trong và ngoài doanh nghiệp còn đòi hỏi phải 

thực thi tốt các hoạt động quản trị chức năng như quản trị chiến lược, nhân sự, tài chính, 

marketing…Từ thực tế cho thấy: 

Về quản trị chiến lược: Đại bộ phận doanh nghiệp đều không xác định rõ ràng sứ 

mệnh tồn tại, không có mục tiêu dài hạn và không xác định được mô hình chiến lược phát 

triển (trên 95%). Hoạt động của doanh nghiệp chủ yếu được xác lập thông qua các kế hoạch 

vận hành ngắn hạn, phần lớn là kế hoạch tháng, thậm chí ngắn hơn. Có thể nói, tư duy ngắn 

hạn, thiếu phương hướng hoạt động dài hạn đang là một đặc điểm lớn chi phối quá trình 

hoạt động của doanh nghiệp. Tuổi thọ bình quân của doanh nghiệp rất ngắn, chỉ khoảng 

3,4 năm. Rất nhiều doanh nghiệp được thành lập chỉ nhằm mục đích khai thác một cơ hội 

kinh doanh nào đó, khi cơ hội đó không còn nữa, doanh nghiệp cũng kết thúc hoạt động. 

Về quản trị tài chính và kế toán: Đặc điểm chung là các doanh nghiệp của Việt 

Nam chưa thực sự vận hành hệ thống quản trị tài chính một cách khoa học và minh bạch, 

phần lớn chỉ mới chú trọng chức năng kế toán, đặc biệt là kế toán thuế nhằm ứng phó với 

cơ quan Thuế. Quản trị dòng tiền đang là một khái niệm khá mới mẻ, phần lớn chỉ mới chú 

trọng việc hạch toán đúng doanh thu và chi phí để xác định lợi nhuận trong từng năm hoạt 

động hoặc từng tác nghiệp riêng rẽ. Nhiều doanh nghiệp doanh thu tăng nhưng luồng tiền 

vào và ra doanh nghiệp vẫn bị ách tắc, lúng túng trong huy động và sử dụng nguồn vốn. 

Chưa thiết lập kế toán quản trị hoặc kế toán quản trị chưa cung cấp đầy đủ, kịp thời thông 

tin kế toán, tài chính phục vụ ra quyết định quản lý của lãnh đạo đơn vị. Về hoạt động kiểm 

soát của kế toán, nhiều khoản chi chứng từ không hợp pháp, hợp lệ; kế toán chỉ tập hợp 

chứng từ quyết toán, chưa thực hiện kiểm soát hoặc kiểm soát không đầy đủ; không kiểm 

soát được hoặc kiểm soát không chặt chẽ tiêu hao vật tư, nguyên liệu, chi phí sửa chữa máy 

móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ; kế toán không tham gia kiểm soát vật chất, kiểm soát trực 

tiếp các hoạt động quan trọng của đơn vị.  

Về quản trị nguồn nhân lực: Nhân lực là một yếu tố căn bản quyết định năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp, tuy nhiên tình hình chung của các doanh nghiệp Việt Nam là 
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chất lượng nguồn nhân lực thấp và rất thiếu ổn định. Bên cạnh các nguyên nhân về hệ thống 

đào tạo quốc gia, một trong những lý do chính của tình trạng này là cách quản trị công ty 

của doanh nghiệp. Cách quản trị ấy không đáp ứng những nhu cầu nhân bản của người lao 

động là: công việc phù hợp khả năng, phân công hợp lý, phát huy được khả năng, thù lao 

tương xứng và cơ hội thăng tiến. Do đó doanh nghiệp không sản sinh ra những quản trị 

viên có khả năng, nhiều nhân viên chủ động thôi việc nhưng doanh nghiệp rất lúng túng 

trong việc bố trí nhân sự thay thế cho những vị trí nghỉ việc. Động cơ làm việc của nhân 

viên chủ yếu là thu nhập để đảm bảo cuộc sống, làm việc theo kiểu “tháo khoán”, hết giờ 

hoặc hết nhiệm vụ là nghỉ, ít sáng tạo và ít sáng kiến cải tiến công việc. Nhân viên không 

biết hoặc không hiểu thấu đáo định hướng, chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Mức 

độ gắn bó giữa nhân viên và doanh nghiệp rất thấp, họ khá thờ ơ với những thành công hay 

thất bại của doanh nghiệp, xem đó như là vấn đề của chủ doanh nghiệp. Đối với giới chủ, 

vấn đề quan tâm lại là chính là sự giàu có và thành đạt của chính bản thân mình hơn là vì 

doanh nghiệp trong đó họ cũng chỉ là một bộ phận. 

Về quản trị thương hiệu và marketing: Điểm hạn chế lớn của các doanh nghiệp 

là chưa quan quan tâm đến công tác xây dựng thương hiệu. Một số doanh nghiệp mới chỉ 

hướng tới định vị sản phẩm của mình là “Hàng Việt Nam chất lượng cao” chưa nghĩ đến 

chuẩn quốc tế hoặc thấp hơn là khu vực, thừa nhận sản phẩm mình là sản phẩm nội địa, thể 

hiện sự tự ti nếu so với thị trường thế giới. Những sản phẩm chất lượng cao theo chuẩn 

quốc tế không bao giờ tự quảng cáo là hàng Mỹ chất lượng cao hay hàng Nhật chất lượng 

cao. Công tác marketing chủ yếu chỉ tiến hành các hoạt động quảng cáo, một chiến lược 

marketing mang tính hệ thống còn vắng bóng trong các doanh nghiệp. 

Những vướng mắc, hạn chế nêu trên thể hiện công tác QTCT có nhiều khiếm khuyết, 

làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác điều hành và hiệu quả hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. Vấn đề đáng chú ý là nhiều đơn vị không xác định được nguyên nhân cơ 

bản của những hạn chế, do vậy mặc dù rất nổ lực khắc phục, nhưng chỉ dừng ở mức độ sửa 

chữa các biểu hiện bên ngoài, triệu chứng của vấn đề, chưa chữa trị được tận gốc những 

hạn chế, nên không mang lại hiệu quả như mong muốn, những vướng mắc, bất cập tương 

tự vẫn tiếp tục phát sinh. 

• Sự công bằng (Fairness) 

HĐQT phải đối xử công bằng đối với các cổ đông không phụ thuộc vào tỷ lệ cổ 

phần nắm giữ; đối xử công bằng với các đối tượng hữu quan. 
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Đánh giá: Trong quá trình hoạt động, nhiều cổ đông nhất là các cổ đông nhỏ không 

hoặc chưa được tham gia biểu quyết các vấn đề lớn như: sửa đổi các văn bản quan trọng 

điều chỉnh hoạt động của công ty, phát hành thêm cổ phiếu hoặc tiến hành các giao dịch 

bất thường… 

 

Câu 3: Phân loại các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam. Theo anh/chị, loại hình 

nào phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa? Vì sao? 

Trả lời 

Cách 01: [ Nguồn: Vũ] 

 Doanh nghiệp tư nhân 

- Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách 

nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 

- Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh 

nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. 

- Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, 

phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. 

 Công ty hợp danh 

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: 

a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh 

doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp 

danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn; 

b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của 

mình về các nghĩa vụ của công ty; 

c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm 

vi số vốn đã góp vào công ty. 

-  Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. 

- Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 

 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc 

một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu 
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trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn 

điều lệ của công ty. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần. 

 Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: 

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; 

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh 

nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 

4 Điều 48 của Luật này; 

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 

52, 53 và 54 của Luật này. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ 

ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành 

cổ phần 

 Công ty cổ phần 

- Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: 

a)Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; 

  

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không 

hạn chế số lượng tối đa; 

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh 

nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; 

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này. 

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. 

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn. 

 Hợp tác xã 
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Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 

07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã. 

*********** 

Nghị định số 90/2001/NĐ-CP đưa ra chính thức định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và 

vừa như sau: “Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký 

kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao 

động trung bình hàng năm không quá 300 người” 

Cty TNHH: 

+ Ưu điểm 

- Chế độ trách nhiệm hữu hạn: Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoảng nợ nằm 

trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn. 

- Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm 

soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty. 

+ Nhược điểm: 

- Uy tín của công ty trước đối tác phần nào bị ảnh hưởng bởi chế độ trách nhiệm 

hữu hạn. 

- Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là Doanh nghiệp tư nhân hay công 

ty hợp danh. 

- Không có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn. 

 

Cách 02: [ Nguồn: Trinh] 

 Phân loại các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam 

1. Công ty tư nhân (Sole Proprietorship) 

 Khái niệm: 

 Quyền sở hữu của một người; 

 Phù hợp với công ty có qui mô nhỏ. 

 Ưu điểm: 

 Dễ thành lập; 

 Chủ sở hữu có toàn quyền kiểm soát hoạt động; 
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 Không phải chia sẻ bí quyết nghề nghiệp hay kinh doanh cho người khác; 

 Chủ doanh nghiệp hưởng toàn bộ lợi ích. 

 Nhược điểm: 

 Chủ doanh nghiệp gánh chịu mọi rủi ro một mình; 

 Qui mô vốn nhỏ, nguồn tài chính hạn hẹp; 

 Khó huy động vốn; 

 Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn; 

 Đôi khi có bất lợi về thuế thu nhập. 

2. Công ty hợp danh (General Partnership) 

 Khái niệm 

 Là một sự liên kết giữa hai hay nhiều người với tư cách là đồng chủ sở hữu; 

 Mỗi bên chung phần đều có quyền đại diện đầy đủ; 

 Hành động của mỗi bên đối tác sẽ ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của 

bên kia. 

 Ưu điểm 

 Việc thành lập dễ dàng; 

 Các bên đối tác đều có quyền kiểm soát trực tiếp hoạt động của công ty và 

toàn bộ lợi nhuận; 

 Có nhiều người chịu trách nhiệm hơn và doanh nghiệp có thể có uy tín cao 

hơn; 

 Có nhiều người điều hành với nhiều kỹ năng hơn. 

Nhược điểm: 

 Mỗi đối tác đều có trách nhiệm vô hạn đối với nghĩa vụ và trách nhiệm của 

công ty; 

 Khó khăn trong việc kiểm soát các bên đối tác thực hiện hành động đại diện 

cho công ty; 

 Thiếu tính bền vững và ổn định vì nếu một bên đối tác chết hay có suy nghĩ 

không phù hợp thì công ty không còn tồn tại nữa; 

 Khả năng huy động vốn để phát triển là bị hạn chế. 

3. Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability Partnership) 

 Khái niệm 
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 Là một sự liên kết giữa hai hay nhiều đối tác trách nhiệm hữu hạn trên phần 

vốn và tài sản họ tham gia hợp doanh. (xuất hiện ở Singapore từ năm 

2002). 

 Ưu điểm 

 Khắc phục nhược điểm của hợp danh thông thường; 

 Các thành viên nộp thuế theo thuế thu nhập cá nhân; 

 Tồn tại không phụ thuộc vào các đối tác; 

 Tăng được khả năng thu hút đối tác tham gia. 

 Nhựơc điểm 

 Qui mô vốn hạn chế; 

 Không có lợi đối với những người có mức thuế thu nhập cá nhân cao. 

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Single Member Private 

Limited Company) 

 Khái niệm 

 Mới xuất hiện vào những năm giữa thập niên 1980; 

 Là pháp nhân thuộc sở hữu một thể nhân hoặc pháp nhân duy nhất; thành 

viên chịu trách nhiệm hữu hạn trên vốn đăng ký hoặc cam kết (by share và 

by guarantee); 

 Thành viên duy nhất của công ty không được là thành viên duy nhất của 

công ty khác (theo luật một số nước). 

 Theo qui định của một số nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên là thể nhân thì cũng phải có tối thiểu hai người quản trị, điều hành là 

giám đốc/hội đồng thành viên duy nhất và thư ký công ty. 

 Ưu điểm 

 Dễ thành lập; 

 Chủ sở hữu có toàn quyền kiểm soát; 

 Không phải chia sẻ bí quyết nghề nghiệp; 

 Hưởng toàn bộ lợi ích; 

 Trách nhiệm được giới hạn vốn bỏ ra hoặc cam kết; 

 Có thể lựa chọn thuế theo công ty hay cá nhân; 
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 Chuyển nhượng công ty chịu thuế thấp hơn chuyển nhượng doanh nghiệp 

cá thể (chuyển nhượng tài sản). 

 Nhược điểm 

 Qui mô vốn hạn chế nếu do thể nhân là chủ; 

 Việc huy động vốn bị hạn chế; 

 Thủ tục xử lý việc tiếp tục hoạt động của công ty là tương đối phức tạp nếu 

thể nhân là chủ doanh nghiệp chết (vấn đề thừa kế). 

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên (Limited Liability 

Company – LLC, Private Limited Company) 

 Khái niệm 

 Thành viên của công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn cam 

kết góp; 

 Phần vốn góp không được mua đi bán lại; 

 Khong được phép huy động vốn từ công chúng; 

 Pháp luật qui định số lượng thành viên tối thiểu và tối đa; 

 Công ty trách nhiệm hữu hạn thường viết tắc bằng “Ltd” (ở Singapore: 

“Ltd”) hoặc “Bhd” – Berhad ở Malaysia; 

 Trách nhiệm hữu hạn có thể là trách nhiệm hữu hạn trên vốn đã góp 

(limited by share) hoặc theo cam kết (limited by guarantee) hoặc cả hai (tùy 

luật pháp của từng quốc gia). 

 Ưu điểm 

 Công ty trách nhiệm hữu hạn phù hợp cho các loại hình doanh nghiệp có 

qui mô khách nhau; 

 Có thể góp vốn bằng tài sản vô hình (khả năng, know- how...); 

 Khả năng kiểm soát công ty cao; 

 Khó bị “take over”. 

6. Công ty trách nhiệm vô hạn (Unlimited Company) 

Khái niệm 

 Thành viên phải có trách nhiệm vô hạn đối với tất cả các nghĩa vụ của công 

ty; 
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 Về hình thức nó như công ty góp vốn thông thường nhưng chỉ có điều trách 

nhiệm của các thành viên là vô hạn; 

 Ở một số nước (Novia Croatia, Canada-Alberta) loại hình này còn được gọi 

là công ty trách nhiệm vô hạn (Unlimited Liabiliy Corporation). 

Ưu điểm 

 Được thực hiện một số chức năng hoặc nghề đặc biệt theo qui định của 

pháp luật (td: thực hiện dịch vụ kiến trúc). 

Nhược điểm 

 Không phù hợp với loại hình kinh doanh thương mại. 

7. Công ty cổ phần (Corporation/Joint Stock Comapy) 

Khái niệm 

 Vốn điều lệ được chia thành các cổ phần bằng nhau; 

 Công ty được quyền phát hành cổ phiếu; 

 Cổ phiếu công ty có thể được giao dịch trên thị trường chứng khoán tập 

trung và không tập trung mà không ảnh hưởng gì đến công ty; 

 Các cổ đông công ty có trách nhiệm hữu hạn ở vốn góp (trừ những trường 

hợp đặc biệt pháp luật qui định khác); 

 Lợi nhuận của công ty sau mỗi thời gian nhất định được chia cho các cổ 

đông dưới hình thức cổ tức; 

 Đại hội đồng cổ đông bầu ra bộ máy đại diện (Agent) để quản trị công ty; 

 Số lượng cổ đông phải đảm bảo mức tối thiểu theo qui định của pháp lu

  

Ưu điểm 

 Cổ đông không có trách nhiệm đối với nợ của công ty; 

 Công ty tồn tại liên tục không phụ thuộc vào việc thay đổi cổ đông; 

 Dễ huy động vốn; 

 Có thể có nhiều loại cổ phiếu. 

Nhược điểm 

 Phải tuân thủ nhiều qui định của nhà nước; 

 Có những bất lợi về thuế (thuế công ty, thuế trên cổ tức...); 

 Cổ đông nhỏ ít có điều kiện để kiểm soát công ty; 
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 Cổ đông thường ít có quan tâm đúng mức đến hoạt động của công ty; 

 Lợi ích của những người quản lý, điều hành có thể không trùng khớp với 

lợi ích của công ty. 

 Loại hình nào phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa? Vì sao? 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa nên chọn loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên:  

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một hình thức đặc biệt của công 

ty trách nhiệm hữu hạn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở 

hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong 

phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp. 

- Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ 

của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư 

cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu. 

- Chủ sở hữu công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp 

vào công ty. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một 

phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Chủ sở hữu công ty không được 

rút lợi nhuận của công ty khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ 

tài sản khác đến hạn phải trả. 

- Tùy thuộc quy mô và ngành, nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ của 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm: Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc 

Chủ tịch công ty và Giám đốc. 

- Nhìn chung, công ty trách nhiệm hữu hạn có đầy đủ các đặc thù của công ty trách 

nhiệm hữu hạn có ít nhất hai thành viên. Điểm khác biệt duy nhất giữa công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn có ít nhất hai thành viên là công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ có một thành viên duy nhất và thành viên này 

có thể là một tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc là một cá nhân. 

- Lợi thế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chủ sở hữu công ty có 

toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. 

- Ưu điểm lớn nhất của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đó 

chính là chủ sở hữu công ty sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt 
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động của công ty và không cần phải xin ý kiến hay góp ý từ các chủ thể khác và việc quản 

lý công ty cũng đơn giản hơn. Do có tư cách pháp nhân nên chủ sở hữu công ty TNHH một 

thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp 

vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu và đây là ưu điểm hơn hẳn nếu sơ sánh với 

doanh nghiệp tư nhân; 

 

Câu 4: Sự tiến triển về cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của công ty CP theo 

các luật doanh nghiệp/ công ty ở Việt Nam? Với tiến triển như vậy, theo Anh/Chị 

quản trị công ty CP ở VN có xu hướng hội nhập với mô hình phổ biến nào trên thế 

giới? 

Trả lời 

Cách 01: [ Nguồn: Vũ] 

 

 

 

1/ Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của công ty cổ phần theo luật Doanh 

nghiệp năm 2014: 

- Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong 

hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác: 

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở 

hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát; 

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 

Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và 

có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện 

chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty. 

- Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản 

trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường 

hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo 

pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch 

Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo 

pháp luật của công ty. 
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1.1 / Đại hội đồng cổ đông 

- Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết 

định cao nhất của công ty cổ phần. 

- Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

+ Thông qua định hướng phát triển của công ty; 

+ Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; 

quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

+  Bầu,   miễn   nhiệm,   bãi   nhiệm   thành   viên   Hội   đồng   quản   trị,   Kiểm   

soát  viên; 

+ Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không 

quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác; 

+ Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

+ Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

+ Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

+ Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại 

cho công ty và cổ đông công ty; 

+ Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty; 

+ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

1.2/ Hội đồng quản trị 

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để 

quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại 

hội đồng cổ đông. 

- Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

+ Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng 

năm của công ty;  

+  Kiến  nghị  loại  cổ  phần  và  tổng  số  cổ  phần  được  quyền  chào  bán  của  

từng      loại; 

+ Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của 

từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

+ Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty; 

+ Quyết định mua lại cổ phần theo quy định 
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+ Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo 

quy định của pháp luật; 

+ Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

+ Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng 

hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công 

ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp 

dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và 

khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2014; 

+ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, 

ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý 

quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của 

những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên 

hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của 

những người đó; 

+ Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong 

điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; 

+ Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành 

lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh 

nghiệp khác; 

+ Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định; 

+ Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông; 

+ Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử 

lý lỗ phát sinhtrong quá trình kinh doanh; 

+ Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty; 

+ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

- Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến 

bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng 

quản trị có một phiếu biểu quyết. 

- Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ 

đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Trong trường hợp nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp 
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luật hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua 

nghị quyết đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền bù 

thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ 

trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục trong thời hạn 

ít nhất 01 năm có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện nghị quyết nói trên. 

1.3/ Chủ tịch Hội đồng quản trị 

- Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ 

tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp 

quy định nội dung dưới  đây  và  Điều  lệ  công  ty,  pháp  luật  về  chứng  khoán  không  

có  quy  định  khác. 

- Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ 

tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

+ Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

+ Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa 

cuộc họp Hội đồng quản trị; 

+ Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

+ Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

+ Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị; 

+ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

- Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được 

nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. 

Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong 

số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. 

- Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng thư ký công ty để 

hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Thư ký công ty có các quyền và 

nghĩa vụ sau đây: 

+ Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép 

các biên bản họp; 
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+ Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được 

giao; 

+  Hỗ  trợ  Hội  đồng  quản  trị  trong  áp  dụng  và  thực  hiện  nguyên  tắc  quản  trị  

công ty; 

+ Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của cổ đông; 

+ Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công 

khai hóa thông tin và thủ tục hành chính; 

+ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản 

trị. 

1.4 / Giám đốc, Tổng giám đốc công ty 

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc. 

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày 

của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản 

trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ 

nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định 

tại Điều 65 của Luật này. 

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

+ Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty 

mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị; 

+ Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; 

+  Kiến  nghị  phương  án  cơ  cấu  tổ  chức,  quy  chế  quản  lý  nội  bộ  của  công  

ty; 

+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các 

chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 
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+ Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể 

cả người quản   lý   thuộc   thẩm   quyền   bổ   nhiệm   của   Giám   đốc   hoặc   Tổng   giám           

đốc; 

+ Tuyển dụng lao động; 

+ Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

+ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị 

quyết của Hội đồng quản trị. 

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày 

của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với 

công ty và nghịquyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này 

mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước 

pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty. 

1.5/ Ban kiểm soát 

- Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không 

quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

- Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo 

nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy 

định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng 

Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc 

chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao       

hơn. 

- Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát 

viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực 

hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm 

vụ. 

2/ Việt Nam hiện nay đang áp dụng mô hình phổ biến nào trên thế giới: 

Theo quy định của khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 - Cơ cấu tổ chức 

quản lý công ty cổ phần, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động 

theo một trong hai mô hình sau đây: 

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát và Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ 
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chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm 

soát. 

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 

Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và 

có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện 

chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty” 

Hiện nay trên thế giới đang áp dụng phổ biến 3 mô hình quản trị công ty: Mô hình 

đơn cấp, Mô hình nhị cấp và Mô hình hỗn hợp. Trong đó Việt Nam là một trong những 

nước áp dụng mô hình hỗn hợp: 

 

  

Theo đó, mô hình quản trị đơn cấp kiểu Mỹ và nhị cấp kiểu Đức, chức năng giám 

sát được trao cho thành viên HĐQT độc lập. 

Hiện nay, các nước áp dụng mô hình hỗn hợp … có xu hướng cho phép các doanh 

nghiệp linh động lựa chọn mô hình quản trị (có hoặc không có Ban kiểm soát), để phù hợp 

với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty, cũng như 

áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt trên thế giới. 

 

Câu 5: So sánh mô hình tổ chức quản trị công ty của Anh-Mỹ và Đức và cơ sở 

lý thuyết của việc ủng hộ đối với các mô hình nàỵ. Theo Anh/Chị, cách tổ chức quản 

lý theo Luật doanh nghiệp Việt Nam tương đồng với mô hình nào? 

Trả lời 
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Cách 01: [ Nguồn: Vũ] 

1. Giống nhau: 

- Đảm bảo cơ sở cho một khuôn khổ quản trị Công ty hiệu quả. 

- Quyền của các Cổ đông và chức năng sử hữu cơ bản. 

- Đối xử bình đẳng với các cổ đông 

- Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong việc quản trị Công ty. 

- Công bố thông tin và tính minh bạch 

- Trách nhiệm của Hội đồng quản trị. 

2. Khác nhau: 

a) Mô hình Mỹ: 

- Cấu trúc quản trị: 

+ Cấu trúc quản trị nội bộ theo mô hình hội đồng một tầng (hội đồng đơn). Cấu trúc 

hội đồng đơn, về cơ bản, được xây dựng theo mô hình luật công ty theo kiểu Anglo- 

American, mà luật công ty Hoa Kỳ là điển hình. 

+ Theo luật công ty Anh–Mỹ, cấu trúc quản trị nội bộ của một CTCP gồm có: đại 

hội đồng cổ đông (shareholders’ meeting) (ĐHĐCĐ) và hội đồng giám đốc (board of 

directors) (HĐGĐ). Bộ phận quản trị - điều hành của CTCP chỉ do một cơ quan đảm nhiệm 

là HĐGĐ - cấu trúc hội đồng đơn (unitary board model). ĐHĐCĐ sẽ bầu chọn các thành 

viên của HĐGĐ (thường có từ ba đến hai chục thành viên), đươc gọi là các directors. Mọi 

quyền lực và các vấn đề của công ty được pháp luật đặt vào tay của HĐGĐ, trừ những vấn 

đề mà pháp luật hoặc điều lệ công ty qui định phải thuộc về ĐHĐCĐ. 

+ HĐGĐ của các công ty theo mô hình Anh – Mỹ có rất nhiều quyền lực, HĐGĐ 

có một quyền có lẽ sẽ làm ngạc nhiên các cổ đông nhiều nước khác, đó là việc HĐGĐ - 

những người làm thuê - lại quyết định việc chia cổ tức cho các cổ đông – những ông bà 

chủ! 

+ HĐGĐ bổ nhiệm các thành viên của mình hoặc người khác đảm nhiệm các công 

việc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Người đứng đầu của bộ phận 

điều hành là tổng giám đốc (TGĐ) (chief executive officer (CEO) hay managing director 

(MD)). Pháp luật công ty của các nước Anh – Mỹ không có qui định về nhiệm vụ, quyền 

hạn của TGĐ (statutory power). Quyền lực của TGĐ sẽ do HĐGĐ quyết định trên cơ sở 

ủy nhiệm, vì thế, không phải các TGĐ đều có quyền lực như nhau. TGĐ trong mô hình 
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quản trị của Hoa Kỳ được coi là mô hình TGĐ mạnh, nhất là khi Chủ tịch HĐGĐ kiêm 

nhiệm luôn chức vụ TGĐ, hoặc HĐGĐ ủy quyền mạnh cho TGĐ. 

+ Mô hình quản trị CTCP theo cấu trúc hội đồng đơn kiểu Anh-Mỹ không có một 

cơ quan chuyên trách làm nhiệm vụ giám sát những người quản lý - điều hành công ty như 

ban kiểm soát (BKS) như hội đồng giám sát trong mô hình hội đồng hai tầng của Đức. Tuy 

nhiên, trong các công ty lớn, đặc biệt là các công ty niêm yết, xu hướng đa số thành viên 

của HĐGĐ là thành viên độc lập không điều hành (independent non- executive directors) 

đang thắng thế. Các thành viên độc lập không điều hành của HĐGĐ sẽ đảm nhiệm chức 

năng xem xét, đánh giá một cách độc lập về các quyết sách quản trị của HĐGĐ và giám 

sát hoạt động của bộ phận điều hành. Tuy nhiên, sự giám sát của một nhóm thành viên 

trong HĐGĐ đối với các thành viên khác được cho là thiếu tính khách quan và hiệu quả. 

Bởi vậy, sự giám sát này có thể thiếu tính độc lập và kém tin cậy hơn so với hoạt động của 

một cơ quan giám sát độc lập trong cơ cấu quản trị của CTCP trong cấu trúc quản trị hội 

đồng hai tầng, cũng như trong luật công ty của Việt Nam và Trung quốc. 

- Lý thuyết quản trị Công ty hướng đến cổ đông. 

b) Mô hình Anh 

- Cấu trúc quản trị giống mô hình Mỹ. 

- Lý thuyết quản trị Công ty hướng đến cổ đông. 

c) Mô hình Đức 

- Cấu trúc quản trị: 

+ Cấu trúc hội đồng kép với sự tham gia của người lao động trong các CTCP 

(Aktiengesellschaft-AG) đã từng được cho là trái tim của nền dân chủ công nghiệp Đức. 

+ Sự tham gia của người lao động vào cấu trúc quản trị CTCP theo luật Đức thể 

hiện ý niệm về mô hình quản trị công ty hướng về những người có quyền lợi liên quan 

(stakeholder-oriented corporate governance), khác với mô hình quản trị kiểu Anh-Mỹ 

nhằm hướng tới cổ đông (shareholder-oriented corporate governance). Cấu trúc quản trị 

của người Đức thường hướng vào việc bảo vệ cả người lao động và chủ nợ. Các nhà làm 

luật Đức đã khá khôn khéo trong việc sử dụng cơ chế mang tính cấu trúc để dung hòa lợi 

ích giữa cổ đông và người lao động trong nền dân chủ công nghiệp, đặc biệt là trong các 

giai đoạn khó khăn xây dựng nước Đức sau chiến tranh. Ở Đức, người lao động có thể 

được tham gia trực tiếp vào công việc quản trị CTCP; 
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+ Các chủ nợ ở Đức được bảo vệ mạnh mẽ hơn người cho vay ở Mỹ. Khác với ở 

Mỹ, nơi mà các cổ đông định chế (institutional investors) thường kiểm soát các CTCP thì 

các ngân hàng ở Đức có vai trò rất lớn trong việc quản trị các CTCP. Sự bảo vệ quá mạnh 

mẽ người cho vay và người lao động đã làm cho tư bản vốn của những nước này kém năng 

động hơn so với các nước theo mô hình thị trường tự do kiểu Anh – Mỹ. 

+ Cấu trúc hội đồng kép theo luật công ty Đức có hai đặc điểm quan trọng nhất: 

+ Cấu trúc quản trị- điều hành có hai hội đồng theo thứ bậc (two-tier board model). 

+ Có thể có sự tham gia nhất định của đại diện người lao động vào hội đồng phía 

trên (co-determination). Cấu trúc quản trị nội bộ của CTCP (AG) theo luật Đức gồm có: 

đại hội đồng cổ đông, hội đồng giám sát (Aufsichtsrat) (HĐGS), và hội đồng quản trị 

(Vorstand) (BQT).13 Theo luật Đức, việc quản lý-điều hành CTCP được phân chia cho hai 

cơ quan là: HĐGS và BQT, như một thiết chế hai tầng, mà ở đó, HĐGS nằm ở tầng trên. 

Vì thế, giới luật học trên thế giới gọi đây là cấu trúc hội đồng kép (dual board) hay hội 

đồng hai tầng (two-tier board). 

+ Về nguyên tắc, ĐHĐCĐ sẽ bầu chọn thành viên của HĐGS. Song, người lao động 

cũng có quyền lựa chọn thành viên của HĐGS theo đạo luật về sự tham gia của người lao 

động vào quản trị công ty năm 1952 và 1976. Theo đó, tỷ lệ số thành viên của HĐGS do 

người lao động bầu chọn và cổ đông bầu chọn sẽ phụ thuộc vào số lao động của công ty. 

Đại diện do phía người lao động và cổ đông bầu chọn trong HĐGS đều có quyền và nghĩa 

vụ như nhau. Đối với các CTCP sử dụng trên 500 lao động, một phần ba tổng số thành viên 

của HĐGS sẽ do phía người lao động bầu chọn. Nếu công ty sử dụng trên 2000 lao động, 

thì một nửa số thành viên của HĐGS phải là đại diện do người lao động và công đoàn bầu 

chọn. Chủ tịch của HĐGS sẽ phải là người do cổ đông lựa chọn, và người này sẽ có lá 

phiếu quyết định khi số phiếu thuận và phiếu chống bằng nhau (casting vote). HĐGS có 

thẩm quyền chọn, bổ nhiệm, cách chức các thành viên của BQT (Vorstand). Không những 

thế, HĐGS còn tham gia trực tiếp vào việc đưa ra các quyết định quan trọng trong việc 

quản trị công ty và giám sát các hoạt động của BQT. BQT thực hiện chức năng điều hành 

công việc kinh doanh hàng ngày của công ty. Các thành viên của BQT cùng nhau chịu 

trách nhiệm về việc điều hành, phát triển chiến lược kinh doanh của công ty trong mối liên 

hệ thường xuyên và báo cáo thường xuyên với HĐGS. 

- Lý thuyết quản trị công ty theo quan điểm xã hội. 

3. Cách tổ chức của Luật Doanh nghiệp Việt Nam tương đồng với mô hình: 
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- Theo luật thực định của Việt Nam, cụ thể là Luật Doanh nghiệp 2005 và 2014, thì 

cấu trúc quản trị nội bộ của CTCP ở Việt Nam, xét một cách toàn diện, không phải là cấu 

trúc hội đồng một tầng theo mô hình luật công ty Anh –Mỹ, cũng chẳng phải cấu trúc hai 

tầng như mô hình của luật Đức. Nó có vẻ là cấu trúc mang tính pha trộn (hybrid model) 

giữa hai mô hình nói trên. 

- Cấu trúc quản trị nội bộ của CTCP theo luật Việt Nam có rất nhiều điểm tương 

đồng với Luật Công ty 2005 của Trung Quốc (sửa đổi Luật Công ty 1993), nơi mà cấu trúc 

quản trị nội bộ của CTCP cũng gồm có các cơ quan: ĐHĐCĐ, HĐQT, TGĐ, và BKS. Như 

đã phân tích ở trên, HĐQT của CTCP trong luật công ty Việt Nam không giống với HĐGĐ 

(board of directors) trong luật công ty Anh–Mỹ, cũng không phải là HĐGS (Aufsichtsrat) 

hay BQT (Vorstand) theo mô hình luật công ty của Đức. HĐQT trong luật công ty Việt 

Nam không có quyền hạn rộng lớn như HĐGĐ trong cấu trúc hội đồng đơn ở nhiều nước 

common law. Song, nó có thẩm quyền rộng hơn so với BQT của cấu trúc hội đồng kép 

theo luật công ty của một số nước châu Âu. Nếu thành viên BQT theo luật công ty Đức là 

do HĐGS bổ nhiệm, miễn nhiệm, thì thành viên HĐQT của các CTCP ở Việt Nam lại do 

ĐHĐCĐ trực tiếp lựa chọn. 

- Chức năng giám sát trong các CTCP, đặc biệt là các công ty niêm yết, đã và đang 

là vấn đề được quan tâm trong giới nghiên cứu về luật công ty ở các nước phát triển và 

công nghiệp hóa. Có thể nói rằng, so với mô hình cơ quan giám sát trong cả hai cấu trúc 

quản trị phổ biến trên thế giới như đã nói ở trên, thì mô hình BKS độc lập từ HĐQT và do 

ĐHĐCĐ bầu trong các CTCP ở Việt Nam là cấu trúc khá độc đáo và hiệu quả, nếu BKS 

làm việc thực sự như được thiết kế trong luật. Sự hoài nghi về hiệu quả hoạt động của BKS 

trong các CTCP Việt Nam không phải là không có cơ sở khi mà: 

+ Vẫn còn tâm lý xem thường vị trí của nó trong các cổ đông và người quản lý công 

ty. 

+ Phần lớn thành viên BKS là người lao động, dưới quyền quản lý - điều hành của 

chính những người mà họ có bổn phận giám sát. Mô hình BKS không phải do các nhà làm 

luật Việt Nam gần đây sáng tạo ra, mà nó chính là sự phát triển từ các qui định của Luật 

Công ty 1990, và xa hơn nữa là, các đạo luật về công ty của chế độ cũ. 

- Luật Công ty 1990 đã được xây dựng trên nền tảng của các qui định về công ty 

trong luật công ty thời thuộc địa Pháp và Bộ luật Thương mại 1972 của chế độ Sài Gòn. 
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- Bên cạnh sự khác nhau về cấu trúc quản trị, sự phân chia quyền lực giữa các cơ 

quan trong CTCP theo luật công ty Việt Nam còn nhiều vấn đề cần phải bàn, đặc biệt là 

giữa ĐHĐCĐ, HĐQT và TGĐ của công ty. Thứ hai, khi mà thế giới đang phát triển theo 

hướng làm hài hòa những khác biệt (harmonization), các nhà làm luật khôn ngoan đã chấp 

nhận linh hoạt các mô hình quản trị công ty đểthu hút đầu tư nước ngoài. Vì lẽ đó, một số 

nước công nghiệp phát triển, chẳng hạn Pháp và Ý, đã ban hành luật cho phép các công ty 

lựa chọn cấu trúc quản trị trong số các mô hình được pháp luật qui định trên cơ sở các hình 

mẫu phổ biến trên thế giới. Nên chăng, để có sức hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài 

đến từ các nền văn minh pháp lý và mô hình quản trị công ty khác nhau, pháp luật Việt 

Nam cũng nên biết hài hòa những sự khác biệt qua những qui định mang tính mở và linh 

hoạt của pháp luật về quản trị công ty. 

 

Câu 6: Chức năng chủ yếu cùa Hội đồng quản trị. Anh/Chị đánh giá gì về thực 

trạng của việc thực hiện các chức năng này trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện 

nay ? 

Trả lời 

Cách 01: [ Nguồn: Vũ] 

Chức năng chủ yếu của Hội đồng quản trị 

- Xây dựng chiến lược 

+ Trách nhiệm cùa các thành viên HĐQT là đảm bảo công ty đang đi đủng hướng 

(nghĩa từ Director) nên cẩn có quan điêm chung về sứ mệnh (Mission) và tầm nhìn 

(Vision); 

+ Việc xây dựng chiến lược cần phải có sự tham gia của các thành viên HĐQT đê 

gẳn kết sứ mệnh và tẩm nhìn được HĐQT đưa ra với các quyểt định chiến lược; 

+ Thành viên HĐQT phải có tư duy chiến lược. 

- Xây dựng và ban hành các chính sách 

+ Để thực hiện chiến lược công ty cần có nhừng chính sách, qui trình, kể hoạch, dự 

án...; 

+ Là cơ sờ để HĐQT giám sát kết quà hoạt động của ban điều hành và thực hiện 

giảm sát ban điều hành; 
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+ HĐQT có thể ủy quyền cho CEO xây dựng chiến lược, nhưng phải đảm bảo ràng 

công ty có các chính sách phù hợp, vận hành một cách có hiệu quả vả được điêu chỉnh theo 

các thay đôi cùa môi trường. 

- Giám sát ban diều hành 

+ Thước đo về tài chính vả hệ thống kế toán là một công cụ quan trọng để giám sát; 

+ HĐQT có thể sừ dụng báo cáo định kỳ từ hệ thống kiểm soát ngân sách (kiểm 

soát doanh thu và chi phí); 

+ Nhiều doanh nghiệp tổ chức hệ thống kiểm soát quản trị để đo hiệu quả hoạt động 

ở một số lĩnh vực bằng các chi tiêu phi tài chính. 

- Trách nhiệm giải trình 

+ HĐQT có trách nhiệm giải trình với cổ đông; 

+ Cấp độ và chi tiết báo cáo theo qui định của luật và điều lệ tổ chức hoạt động cùa 

công ty; 

+ HĐQT có trách nhiệm cung cấp đẩy đủ thông tin cho các chù thê có quyền lợi liên 

quan; 

+ Các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán phài có trách nhiệm cung 

cấp thông tin theo qui định của công ty niêm yết. 

Đánh giá về thực trạng của việc thực hiện các chức năng này trong các doanh 

nghiệp ở Việt Nam hiện nay 

- Đại bộ phận doanh nghiệp đều không xác định rõ ràng sứ mệnh tồn tại, không có 

mục tiêu dài hạn và không xác định được mô hình chiến lược phát triển (trên 95%). Hoạt 

động của doanh nghiệp chủ yếu được xác lập thông qua các kế hoạch vận hành ngắn hạn, 

phần lớn là kế hoạch tháng, thậm chí ngắn hơn. Có thể nói, tư duy ngắn hạn, thiếu phương 

hướng hoạt động dài hạn đang là một đặc điểm lớn chi phối quá trình hoạt động của doanh 

nghiệp. Tuổi thọ bình quân của doanh nghiệp rất ngắn, chỉ khoảng 3,4 năm. Rất nhiều 

doanh nghiệp được thành lập chỉ nhằm mục đích khai thác một cơ hội kinh doanh nào đó, 

khi cơ hội đó không còn nữa, doanh nghiệp cũng kết thúc hoạt động 

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc thể hiện những hạn chế để thực hiện các 

chức năng của HĐQT , người kiêm nhiệm có nhiều quyền lực trong tay sẽ làm vô hiệu hóa 

các quy định, chính sách về kiểm soát lẫn nhau, dễ dẫn đến lạm dụng địa vị quyền hạn để 

thực hiện những hành vi trái pháp luật và điều lệ Công Ty, sự kiêm nhiệm khiến nhà lãnh 

đạo không thể thực hiện tốt công việc của mình trên mỗi công việc. 
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Cách 02: [ Nguồn: Thịnh] 

Khái niệm HĐQT : 

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, nhân danh công ty để đưa ra các 

quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty và các quyền và nghĩa vụ này 

không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

- Chỉ công ty cổ phần mới có Hội đồng quản trị 

- Trong công ty cổ phần, đại hội cổ đông là cơ quan có quyết định cao nhất trong 

công ty, tiếp theo mới đến Hội đồng quản trị. 

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch hội đồng quản trị : 

- Lập kế hoạch, chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị 

- Tổ chức chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và là chủ tọa 

cuộc họp Hội đồng quản trị. 

- Tổ chức thông qua các quyết định chung của Hội đồng quản trị 

- Giám sát, kiểm soát quy trình thực hiện quyết định của Hội đồng quản trị 

- Chủ tọa họp Hội đồng cổ đông 

- Ngoài ra các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều 

lệ công ty 

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị trong công ty : 

Theo khoản 2 điều 108 Luật doanh nghiệp thì quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản 

trị được quy định cụ thể như sau: 

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng 

năm của công ty; 

- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

- Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán 

của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

- Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty; 

- Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật này; 

- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo 

quy định của Luật này hoặc Điều lệ công ty; 

- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp 

đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá 
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trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ 

hơn quy định tại Điều lệ công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 

3 Điều 120 của Luật này; 

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; 

quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo 

uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định 

mức thù lao và lợi ích khác của những người đó; 

- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều 

hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; 

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập 

công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh 

nghiệp khác; 

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định; 

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông; 

- Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử 

lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty; 

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty 

Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị : 

- Hội đồng quản trị có số lượng từ 03 tới 11 thành viên 

- Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 05 năm, thành viên hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 

05 năm, các thành viên trong Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số lượng không hạn 

chế 

- Trường hợp trong Hội đồng quản trị có thành viên mới được bầu hoặc được bầu 

do thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm thì nhiệm kỳ của thành viên mới được bầu 

đó chính là thời hạn còn lại của Hội đồng quản trị. 

- Thành viên trong Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. 

- Hội đồng quản trị không được và không nên can thiệp sâu vào các hoạt động 

thường ngày của Ban giám đốc.  
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Thực trạng việc thực hiện các chức năng này trong các doanh nghiệp ở Việt 

Nam hiện nay  

- Năng lực của Hội đồng quản trị còn quá yếu kém không có khả năng đọc và phân 

tích các báo cáo của cấp dưới đưa lên. Vì vậy dẫn đến việc ra quyết định hay định hướng 

phát triển công ty còn nhiều hạn chế. 

- Về luật pháp quy định Hội đồng quản trị không được và không nên can thiệp sâu 

vào các hoạt động thường ngày của Ban giám đốc là vậy tuy nhiên tại Việt Nam đặc biệt 

là các công ty nhỏ, các công ty có cơ cấu hộ gia đình, công ty hoạt động không đúng nề 

nếp hoặc thiếu minh bạch trong việc quản trị  thì Hội đồng quản trị thường xuyên lấn quyền 

Ban giám đốc hoặc ngược lại. Đặc biệt trong các công ty nhà nước vai trò của Hội đồng 

quản trị thường rất mờ nhạt hoặc chỉ hoạt động dưới hình thức do Hội đồng quản trị chỉ 

đại diện phần vốn góp của Nhà nước chứ không thực sự là ông chủ của công ty. 

- Các báo cáo thường niên trước Đại hội cổ đông của một số công ty số liệu đưa ra 

không chính xác, thiếu minh bạch. 

- Ban kiểm soát được thành lập ra nhằm giám sát, kiểm tra và đánh giá các hoạt 

động của Công ty dưới sự đều hành của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc thật sự chưa làm 

đúng với chức năng và nhiệm vụ của mình, một số công ty lập ra cho có. 

 

Câu 7. Phân loại thành viên Hội đồng quản trị trong các công ty CP ở Việt Nam 

(theo Luật doanh nghiệp 2014). Nêu những tiêu chuẩn và vai trò của các loại thành 

viên trên. 

Trả lời 

Cách 01: [ Nguồn: Vũ] 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và 

không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác. 

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị của công ty khác. 

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên 

Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, 
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con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng 

giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người 

quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ. 

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 

của Luật này có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng 

khoán có quy định khác: 

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không 

phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm 

liền trước đó. 

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ 

cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, 

con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công 

ty hoặc công ty con của công ty; 

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết của công ty; 

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó. 

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về 

việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên 

không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. 

Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không 

còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị 

đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội 

đồng quản trị có liên quan. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ 

tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều này và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy 

định khác. 
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2. Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ 

tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa 

cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;  

e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị; 

f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được 

nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. 

Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong 

số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. 

5. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng thư ký công ty để 

hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Thư ký công ty có các quyền và 

nghĩa vụ sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép 

các biên bản họp; 

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được 

giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; 

d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của cổ đông; 

e) Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công 

khai hóa thông tin và thủ tục hành chính; 

f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản 

trị. 
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Cách 02: [ Nguồn: Linh] 

Thành viên HĐQT trong các công ty cổ phần ở Việt Nam có 3 loại: 

- Thành viên HĐQT điều hành. 

- Thành viên HĐQT không điều hành. 

- Thành viên HĐQT độc lập. 

1. Thành viên HĐQT điều hành: 

Thành viên điều hành có thể định nghĩa là những người vừa nắm giữ một vị trí điều 

hành trong công ty, là một người vừa là được doanh nghiệp thuê có mối quan hệ công việc 

quan trọng với ban điều hành của doanh nghiệp. Thí dụ: Tổng giám đốc (CEO); Thành 

viên ban điều hành; hay Chức danh điều hành khác trong công ty. 

2. Thành viên HĐQT không điều hành: 

Là một người hoặc tổ chức không có mối quan hệ với doanh nghiệp hay ban điều 

hành của doanh nghiệp. Đôi khi còn được gọi là hội đồng quản trị bên ngoài (Outside 

Directors). Thành viên bên ngoài là các thành viên không làm việc cho công ty hoặc không 

có các giao dịch nối dài (Extensive) với công ty; Nhiều nghiên cứu cho thấy, các thành 

viên hội đồng quản trị bên ngoài giữ vai trò giám sát (monitoring) ban điều hành lớn hơn 

các thành viên bên trong (inside director); các HĐQT có thành viên bên ngoài chi phối thì 

thay CEO thường hơn 

Thành viên không điều hành là các thành viên hội đồng giám sát (theo luật của Đức) 

hay các thành viên không giữ một vị trí điều hành trong công ty. 

3. Thành viên HĐQT độc lập: 

Là một người hoặc tổ chức không có mối quan hệ với doanh nghiệp hay ban điều 

hành của doanh nghiệp.  

Tiêu chuẩn về tính độc lập theo qui định từng luật công ty của các nước, các tiêu 

chuẩn niêm yết của các sở giao dịch chứng khoán; thành viên độc lập có thể là một cá nhân 

vào thời điểm chuẩn y việc giao dịch kinh doanh của doanh nghiệp hay trong vòng một 

thời gian nhất định (theo từng luật công ty) trước khi chuẩn y một giao dịch không phải là:   

+ Tổng giám đốc, giám đốc (bên ngoài - External manager), thành viên HĐQT điều 

hành hay thành viên của bộ máy quản trị của giám đốc (Supervisory board, tổng giám đốc 

và hội đồng điều hành);  

+ Những người có quan hệ ruột thịt của giám đốc hay nắm giữ vị trí trong bộ máy 

của giám đốc.  
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+ Người mà bố mẹ nuôi hay con nuôi là giám đốc (External manager), hay giữ một 

vị trí trong bộ máy quản trị của giám đốc;  

+ Một người có liên quan khác hơn là một thành viên hội đồng quản trị của công ty.  

Thành viên độc lập phải luôn luôn hành động theo cách độc lập với ban điều hành 

và không bao giờ bị mâu thuẫn bởi bất kỳ quan hệ nào với ban điều hành;  

Tính độc lập của thành viên HĐQT độc lập cũng áp dụng trong quan hệ với các cổ 

đông lớn của công ty cũng như quyền lợi có liên quan đối với chính công ty.  

Tiêu chuẩn đo lường sự độc lập (tùy từng luật và tiêu chuẩn): Là người lao động 

(Trong 3 năm cuối); Tư vấn nghề nghiệp (Trong 3 năm cuối); Điều hành của mọi công ty 

liên kết; Các khoản thu nhập khác từ công ty; Có mối liên quan đến các thành viên hội 

đồng quản trị khác; Số lượng HĐQT mà thành viên tham gia;  Số lượng cổ phiếu mà thành 

viên nắm giữ (ở hữu hay đại diện); Các tiêu chuẩn khác. 

Trong những trường hợp mâu thuẫn, thành viên độc lập cần dựa vào những nguyên 

tắc làm tăng giá trị của cổ đông và tiếp cận công bằng quyền lợi của tất cả các nhóm cổ 

đông, cũng như khuyến khích các bên tham gia vào việc ra quyết định trên tinh thần các 

nguyên tắc tương tự. 

Thành viên độc lập không được lạm dụng vị trí của mình làm phương hại đến công 

ty hay các cổ đông của công ty hoặc vì mục đích thu được một cách trực tiếp hoặc gián 

tiếp những lợi thế cho các nhân hoặc những người có liên quan khác, ngoại trừ đối với thù 

lao của các thành viên HĐQT. 

Thành viên độc lập phải kiềm chế đối với những hành động có thể dẫn đến việc mất 

tính độc lập. Khi hoàn cảnh nẩy sinh việc mất tính độc lập, thành viên độc lập phải thông 

báo ngay tức thì cho các cổ đông, đồng thời thông báo với ban điều hành và hiệp hội. 

Thành viên độc lập cần phải chuẩn bị để đưa ra các tranh luận để củng cố quan điểm 

của mình nếu không nhất trí với đa số thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT, CEO và các 

thành viên HĐQT điều hành. 

Thành viên độc lập cần đảm bảo rằng tất cả các cổ đông được quyền tiếp cận các 

thông tin của công ty; Thành viên độc lập phải công bố chỉ những thông tin xác thực theo 

đúng qui định của pháp luật và không làm tổn hại đến doanh nghiệp. 

 

Câu 8: Hãy nêu quan điểm của Anh/chị về vai trò của HĐQT trong việc hoạch 

định, thực hiện và kiểm tra chiến lược 
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Trả lời 

Cách 01: [ Nguồn: Vũ] 

 

 

Cách 02: [ Nguồn: Dung] 

Khái niệm chiến lược xuất phát từ khoa học quân sự bao gồm ba nội dung là chọn 

nơi đánh, cách đánh và phương tiện để đánh nhằm đạt được mục tiêu tối cao mà chính sách 

đã đề ra. Các luận thuyết kinh điển về chiến lược đều phân rõ ba mức độ: Chính sách/Chiến 

lược/ Chiến thuật. Chính sách đề ra mục tiêu, chiến lược tổng hợp lực lượng để đạt đến 

mục tiêu và chiến thuật ứng phó với tình hình thực tiễn ngay tại chỗ. Trong quản trị chiến 

lược có các khái niệm nền tảng như Sứ mệnh (Mission), Tầm nhìn (Vision), Mục tiêu 

(Objective). Sứ mệnh là chức năng chính của doanh nghiệp, trả lời câu hỏi tại sao doanh 

nghiệp muốn đạt được trong thời gian dài hạn (1-5 năm). 

Tầm nhìn rất quan trọng vì nó giúp doanh nghiệp định hướng hoạt động của mình, 

giúp những đối tác liên quan (người lao động, nhà cung cấp, khách hàng…) biết được công 

ty làm gì, đem lại điều gì cho họ và cách thức đem lại cái đó như thế nào? Mục tiêu cụ thể 

hóa tầm nhìn của doanh nghiệp bao gồm những chỉ tiêu rõ ràng, khả thi, trong một thời 

gian ngắn hạn. 

Nội dung cơ bản của chiến lược phát triển của doanh nghiệp là hoạch định đường 

đi để đến đích đã vạch ra và việc hoạch định này phải giải quyết ba vấn đề cốt lõi: lĩnh vực, 

phương pháp và phương tiện. Doanh nghiệp phải trả lời rõ ràng các câu hỏi: Doanh nghiệp 

làm nghề gì và trong lĩnh vực nào? Để thành công trong lĩnh vực đó, doanh nghiệp cần có 

những năng lực cốt lõi và tay nghề gì? Để có được và phát huy tối đa hiệu quả của những 

năng lực cốt lõi và tay nghề, doanh nghiệp phải tổ chức và phân bổ nguồn lực như thế nào? 

Theo Điều 96 LDN, HĐQT là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh 

công ty để quyết định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có quyền quyết định chiến lược, kế hoạch phát 

triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty. LDN chỉ rõ rằng chính 

HĐQT có quyền quyết định chiến lược và quyết định thay đổi chiến lược. ĐHĐCĐ mặc 

dù là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần nhưng do tổ chức và tính chất phân 

tán của nó (họp mỗi năm một lần, bao gồm tất cả cổ đông có quyền bỏ phiếu) không thể 

đưa ra quyết định chiến lược và thay đổi chiến lược.  
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HĐQT có nhiệm vụ xác định tầm nhìn chiến lược cho công ty cũng như định hướng 

cho sự phát triển của công ty. Nếu công ty gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các cơ hội 

kinh doanh mới thì HĐQT sẽ là nơi truyền cảm hứng cho việc duy trì các mục tiêu đã đăt 

ra. HĐQT còn có trách nhiệm chỉ ra các cách thức để đạt các mục tiêu của công ty và chỉ 

ra viễn cảnh tương lai/ các loại hình doanh nghiệp trong tương lai của công ty. 

Trách nhiệm quan trọng nhất của HĐQT là giúp công ty thành công và đặc biệt là 

thỏa mãn yêu cầu của các cổ đông. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm cùng nhau định 

hướng chiếm lược và giám sát các hoạt động của công ty nhằm đạt được các mục tiêu vạch 

ra. HĐQT đóng vai trò lãnh đạo và dẫn dắt công ty trong khuôn khổ của những quy định 

kiểm soát một cách hiệu quả. HĐQT giữ vai trò quyết định trong việc xác định các mục 

tiêu chiến lược, đồng thời đảm bảo các nguồn lực tài chính và nhân sự cần thiết đủ để thực 

hiện các mục tiêu chiến lược này. Một vai trò quan trọng khác nữa mà chỉ HĐQT mới có 

thẩm quyền thực hiện là việc bổ nhiệm, đánh giá kết quả hoạt động của CEO và Ban điều 

hành, trên cơ sở đó ra quyết định khen thưởng nếu kết quả tốt hoặc thay thế CEO nếu thất 

bại. Công ty trong quá trình hoạt động thường tập trung vào việc đáp ứng những mục tiêu 

tài chính nhằm thỏa mãn cổ đông, HĐQT vì vậy phải thực hiện vai trò giám sát nhằm đảm 

bảo công ty hoặt động trong khuôn khổ các tiêu chuẩn đạo đức/ tiêu chuẩn và các giá trị 

công ty theo đuổi. 

HĐQT có thể ủy quyền cho CEO xây dựng chiến lược, nhưng phải đảm bảo rằng 

công ty có các chính sách phù hợp, vận hành một cách có hiệu quả và được điều chỉnh theo 

các thay đổi của môi trường. Trong các quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc (CEO) 

theo quy định của Điều 116 LDN có nói đến việc CEO chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 

các quyết định của HĐQT, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư 

của công ty. Theo tôi, CEO có nhiệm vụ xây dựng chiến lược kinh doanh còn chiến lược 

công ty phải do HĐQT chủ trì xây dựng. 

Trách nhiệm quan trọng của HĐQT là quyết định thông qua chiến lược, kế hoạch 

phát triển của công ty. CEO sẽ chịu trách nhiệm đưa kế hoạch, chiến lược vào thực tế. 

HĐQT sẽ chịu trách nhiệm về những việc sau: 

-  Rà soát chiến lược, kế hoạch phát triển; 

-  Thảo luận chiến lược, kế hoạch phát triển với CEO và Ban giám đốc; 

-  Yêu cầu chỉnh sửa chiến lược, kế hoạch phát triển; 
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-  Thậm chí phản đối một phần chiến lược, kế hoạch phát triển trước khi được chính 

thức thông qua; 

-  Đảm bảo chiến lược, kế hoạch phát triển có thể hướng dẫn hoạt động của CEO và 

Ban giám đốc; 

-  Đảm bảo chiến lược, kế hoạch phát triển được rà soát và theo dõi một cách có 

hiệu quả; 

- Đảm bảo chiến lược, kế hoạch phát triển được chỉnh sửa khi có yêu cầu và khi 

thích hợp. 

-  Quy hoạch cán bộ thể hiện trong việc quy hoạch các cán bộ quản lý cấp cao và 

đặc biệt là quy hoạch CEO. HĐQT là cơ quan phù hợp gánh trách nhiệm này. Không nên 

giao nhiệm vụ này cho CEO là đối tượng của chính quá trình quy hoạch kế tục. 

- Xây dựng và thông qua chương trình quan hệ với nhà đầu từ và xây dựng chính 

sách liên lạc phù hợp với các cổ đông. HĐQT cần đưa ra biện pháp để đáp ứng các kỳ 

vọng, quyền lợi của các cổ đôngg và rộng hơn là của công chúng đầu tư; đảm bảo để họ 

nhận được các thông tin mà họ phải được cung cấp; đảm bảo nhận được thông tin phản hồi 

về chính sách đã công bố. Việc thực hiện chương trình, chính sách quan hệ nhà đầu tư được 

giao cho CEO và bộ máy điều hành nhưng HĐQT phải tập trung theo dõi việc thực hiện 

chương trình và chính sách này. 

-  Đảm bảo có các hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin quản lý tương xứng là 

trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động của công ty, đảm bảo độ tin cậy trong các quy trình và 

đảm bảo để CEO thực hiện đúng trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời cho các mục đích 

hoạt động, theo dõi, kiểm soát và báo cáo, HĐQT có trách nhiệm trình báo lên ĐHĐCĐ là 

cơ quan quyết định cao nhất trong công ty cổ phần. 

HĐQT chỉ có trách nhiệm giám sát tình hình kinh doanh của công ty bao gồm thực 

hiện các quy trình rà soát các kế hoạch hành động cụ thể của Ban giám đốc để thực hiện 

chiến lược, kế hoạch phát triển; kế hoạch triển khai công việc kinh doanh thực tế của công 

ty theo các mục tiêu trong chiến lược, kế hoạch phát triển. Song song với trách nhiệm giám 

sát, chỉ đạo CEO trong điều hành công việc kinh doanh, HĐQT còn chịu trách nhiệm cuối 

cùng về hệ thống thông tin quản lý và công tác quản trị rủi ro. Trách nhiệm của HĐQT về 

quản trị rủi ro bao gồm: 

-  Nhận diện và đánh giá các loại rủi ro; 

-  Hoạch định chính sách quản trị rủi ro; 
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-  Thiết lập các thủ tục theo dõi và báo cáo định kỳ về các quy trình quản trị rủi ro 

này. 

Đối với chiến lược công ty, HĐQT có trách nhiệm xác định các mục tiêu rủi ro chiến 

lược và đảm bảo việc vận hành quản trị rủi ro có trọng tâm ở các cấp điều hành. Quản lý 

rủi ro ở cấp HĐQT là phải giải quyết những vấn đề liên quan đến quy trình phát hiện, ngăn 

ngừa và quản lý các nguy cơ cũng như nhận ra và nắm bắt các cơ hội kinh doanh một cách 

hiệu quả (điều này có nghĩa là bắt tay với hiểm nguy để tìm ra cơ hội nhằm ngăn ngừa và 

giảm thiểu rủi ro trong tình huống nguy cơ có thể vượt ra ngoài dự đoán). Nhiệm vụ trước 

tiên của quản lý rủi ro là đảm bảo xác suất cao trong việc đạt được các mục tiêu kế hoạch 

của doanh nghiệp, và qua đó doanh nghiệp tạo dựng được những giá trị gia tăng. 

 

Câu 9: Những mục tiêu của việc đánh giá Hội đồng quản trị và các thành viên. 

Theo Anh/Chị, trong điều kiện hiện nay, việc đánh giá nên tập trung vào vấn đề gì? 

Và hình thức đánh giá nào là phù hợp? 

Trả lời 

Cách 01: [ Nguồn: Vũ] 

Mục Tiêu Của Việc Đánh Giá Hội Đồng Quản Trị: 

Xác định những công việc không phù hợp hoặc phương pháp làm việc chưa phù 

hợp của các thành viên trong Hội đồng quản trị. Đây là phần quan trọng trong việc lập kế 

hoạch kinh doanh của doanh nghiệp vì mỗi thành viên Hội đồng quản trị sẽ nhận được 

thông tin phản hồi độc lập về kỹ năng của họ dưới góc độ thành viên Hội đồng quản trị 

tham gia điều hành sản xuất kinh doanh; 

Kiểm tra thành quả trong việc hoạch định chiến lược, quản trị rủi ro và chất lượng 

cũng như sự minh bạch; 

Việc đánh giá Hội đồng quản trị sẽ đưa ra những gợi ý mang tính xây dựng để công 

việc điều hành và quản trị doanh nghiệp có hiệu quả hơn; 

Việc đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ giúp các thành viên tập trung vào 

tương lai của doanh nghiệp, vì thời gian và vai trò quan trọng nhất của Hội đồng quản trị 

là xác định chiến lược phát triển của doanh nghiệp chứ không phải là cho việc quản lý điều 

hành; 
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Đánh giá sẽ làm cho hoạt động của Hội đồng quản trị hiệu quả hơn, doanh nghiệp 

phát triển tốt hơn, qua đó sẽ thu hút những nhân viên giỏi đến làm việc cho doanh nghiệp, 

vì ở đó họ sẽ nhiếu sự lựa chọn và cơ hội phát triển hơn đối với nghề nghiệp của họ; 

Hội đồng quản trị làm việc tốt sẽ gây được chú ý và tạo lòng tin cho các nhà đầu tư 

và quỹ đầu tư nhằm lăm tăng uy tín để thu hút vốn đầu tư từ các cổ đông,. Đảm bảo đối 

với các đối tượng hữu quan về sự cam kết của HĐQT đối với phúc lợi của công ty 

Trong Điều Kiện Hiện Nay Việc Đánh Giá Nên Tập Trung Vào Vấn Đề Hiệu 

Quả Của HĐQT 

Để đánh giá HĐQT ta xem xét việc cấu thành của HĐQT về: 

Qui mô: nếu Hội đồng quản trị cồng kềnh là không tốt và làm giảm hiệu quả hoạt 

động, ngược lại nếu quá nhỏ không đủ thực hiện các chức năng của Hội đồng quản trị cũng 

không phải là giải pháp. Một Hội đồng quản trị nhỏ gọn nhất, năng động nhất nhưng đủ 

thực hiện các chức năng sẽ là mô hình mà CEO kiến nghị. 

Thành phần: ai sẽ là thành viên lý tưởng cho Hội đồng quản trị? ứng cử viên nên là 

bên trong hay bên ngoài công ty? Nếu bao gồm cả hai thỉ tỷ lệ nên như thế nào? Ngoài việc 

đảm bảo thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần có theo pháp luật về quản trị công ty của 

một số nước, khảo sát cho thấy số thành viên độc lập thông thường chiếm từ 1/3 đến 2/3 

số thành viên Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thường là những người có uy tín, 

hoặc là một chuyên gia trong lĩnh vực nào đó. Lý tưởng nhất là đa dạng với chuyên môn 

khác nhau từ đó có thể giúp CEO trên cơ sở kiến thức/kinh nghiệm của họ. Nhiều Hội đồng 

quản trị được cho là hiệu quả khi bao gồm CEO và một đến vài thành viên độc lập bên 

ngoài. 

Khi đánh giá cần xem xét các vấn đề như: Theo đó, hoạt động của Hội đồng quản 

trị và từng thành viên Hội đồng quản trị phải được đánh giá định kỳ và không thiên vị. Việc 

đánh giá hiệu quả công việc của Hội đồng quản trị phải được tiến hành ít nhất một lần trong 

một năm 

Có thể kịp thời góp ý cho kế hoạch và phương pháp làm việc của Hội đồng quản trị 

cũng như mỗi thành viên Hội đồng quản trị; 

Củng cố niềm tin của cổ đông đối với Hội đồng quản trị; 

Tăng tính hấp dẫn trong việc thu hút đầu tư từ phía các cổ đông: bản thân việc đánh 

giá đã chứng minh cho quan hệ nghiêm túc giữa các cổ đông với những vấn đề trong việc 

quản trị công ty; 
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Tạo dựng được hệ thống đào tạo hiệu quả các thành viên Hội đồng quản trị; 

Xác lập phạm vi cần và đủ đối với việc khen thưởng các thành viên Hội đồng quản 

trị; 

Có thể rà soát lại các đánh giá trước sự chứng kiến của Hội đồng quản trị mới được 

bầu chọn thông qua ĐHĐCĐ. 

Đánh Giá Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Cần Được Xây Dựng Trên Cơ 

Sở Và Hình Thức Sau: 

Tiến hành định kỳ; Mang tính tổng hợp; 

So sánh với những chỉ số chính trong hoạt động của toàn bộ tập đoàn; Thường xuyên 

làm rõ các chỉ số và tiêu chuẩn; 

Đảm bảo tính khách quan bằng cách mời các chuyên viên độc lập tham gia vào quá 

trình đánh giá. 

Không chỉ đánh giá kết quả những việc Hội đồng quản trị đã làm được mà còn phải 

đánh giá hướng đi trong tương lai, có nghĩa là đánh giá cả những chiến lược phát triển được 

Hội đồng quản trị đưa ra, hay những yêu cầu về cơ cấu Hội đồng quản trị. 

Có hàng loạt những yếu tố cần lưu ý tới để quá trình đánh giá đạt được hiệu quả tốt 

nhất như tính định kỳ trong việc tiến hành đánh giá, ảnh hưởng của Hội đồng quản trị hiện 

tại tới sự hình thành Hội đồng quản trị mới, mối quan hệ của các thành viên Hội đồng quản 

trị với văn hóa phê bình. 

Trong quá trình lập hệ thống đánh giá Hội đồng quản trị, việc xác định trật tự các 

bước là rất quan trọng và bao gồm những giai đoạn sau: 

Xác định các chỉ số đánh giá; Lựa chọn nguồn thông tin; 

Tập hợp tài liệu về hoạt động của Hội đồng quản trị (Biên bản họp, Báo cáo); 

Trưng cầu ý kiến của những đối tác có mối liên hệ với Hội đồng quản trị và công ty 

(Ban điều hành, nhân viên, cổ đông, khách hàng…); 

Phân tích thông tin thu thập được; Đưa ra đánh giá. 

Việc lựa chọn các chỉ số đánh giá Hội đồng quản trị còn phụ thuộc vào mục đích 

đánh giá, khả năng (về kỹ thuật, tài chính…) của công ty, thành phần của Hội đồng quản 

trị và nhiều yếu tố khác. Lý tưởng nhất là các chỉ số đánh giá cần được xác lập trước khi 

bầu Hội đồng quản trị mới: các thành viên cần phải biết công việc của mình được đánh giá 

thế nào, kể cả Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
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Kết quả làm việc của Hội đồng quản trị được thể hiện trước hết qua việc thực hiện 

những mục tiêu chính của công ty đã được các cổ đông đặt ra (như nâng mức lợi nhuận, 

tăng thị phần…). Thực tế cho thấy, đôi khi việc đánh giá Hội đồng quản trị thông qua 

những chỉ số mang tính hình thức (trình độ chuyên môn của các thành viên Hội đồng quản 

trị, địa vị xã hội, sự có mặt của thành viên Hội đồng quản trị độc lập…) bao giờ cũng cho 

ra kết quả cao, nhưng mặt khác lại không phản ánh được hoàn toàn tình hình trong công 

ty. 

 

Cách 02: [ Nguồn: Tình] 

A/ Hội đồng quản trị (HĐQT), công việc HĐQT; trách nhiệm và yêu cầu 

của các thành viên 

1/  Hội đồng quản trị (HĐQT)  

HĐQT Đóng vai trò trung tâm trong cơ cấu Quản trị công ty của một công ty, 

có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT gồm những người được các 

cổ đông bầu ra để thay mặt họ giám sát và điều hành công ty.  

Một số yếu tố có thể tác động hiệu quả của HĐQT bao gồm kích cỡ của 

HĐQT, sự công bằng của hệ thống bầu cử, quyền lực của các thành viên độc lập 

trong HĐQT. Các yếu tố khác bao gồm tiểu sử của các thành viên; sự đa dạng của 

các chuyên gia trong HĐQT; và cam kết của các giám đốc trong việc giám sát mọi 

hoạt động của công ty.  

1.1/ Các công việc của HĐQT 

Các thành viên của HĐQT được bầu ra bởi các cổ đông và đại diện cho quyền 

lợi của cổ đông trong mọi sự kiện, quyết định và hoạt động của công ty. Một số công 

việc cụ thể được giao cho hội đồng quản trị gồm:  

- Xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh chiến lược;  

- Phát triển các mục tiêu dài hạn cho công ty;  

- Lập kế hoạch kế tục và thay thế các các bộ quản lý cấp cao (Giám đốc điều 

hành, các thành viên quan trọng khác thuộc ban quản lý ñiều hành)  
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- Xem xét và đánh giá kế hoạch chi trả thu nhập cho ban điều hành và các 

giám đốc.  

- Giám sát tình hình kinh doanh của công ty và quản trị chiến lược - Kiểm soát 

các xung đột quyền lợi  

- Thực hiện chương trình quan hệ với nhà đầu tư và chính sách thông tin liên 

lạc phù hợp với các cổ đông.  

- Đảm bảo thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm hệ thống thông tin 

quản lý và đảm bảo đạt được các quy định về tuân thủ. 

1.2/ Trách nhiệm của thành viên HĐQT  

Trách nhiệm của thành viên HĐQT được chia thành các nhóm như sau: Đối 

với việc lưu giữ sổ sách: Thành viên HĐQT phải đảm bảo duy trì đúng đắn hệ thống 

sổ sách kế toán của công ty đầy đủ để giải trình cho các giao dịch và tình hình tài 

chính của công ty; đảm bảo các biện pháp phù hợp được áp dụng để ngăn ngừa và 

phát hiện ra sai sót trong hệ thống sổ sách kế toán; lập và phát hành báo cáo hàng 

năm, bao gồm báo cáo tài chính đã được kiểm toán để trình bày trong buổi họp tổng 

kết hàng năm được tổ chức trong vòng 4 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính; đảm 

bảo báo cáo tài chính tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán được phê chuẩn áp dụng.  

Tránh những xung đột về quyền lợi: Thành viên HĐQT phải công bố đầy đủ 

tất cả các giao dịch về Cổ phiếu của công ty; ghi lại số cổ phần trong yếu liên quan 

trong bất cứ giao dịch nào vào sổ đăng ký cổ phần; tránh lạm dụng vị trí thành viên 

của HĐQT hoặc sử dụng những thông tin nắm giữ được để thực hiện các mục đích 

trục lợi cá nhân hoặc làm tổn hại đến công ty; Đảm bảo mức thù lao cho các giám 

đốc là hợp lý đối với công ty.  

Làm việc với cổ đông: Thành viên HĐQT phải quyết định và xác nhận tính 

công bằng và hợp lý trong việc phát hành cổ phiếu hoặc mua lại cổ phiếu được phát 

hành; trả lời thỏa đáng các yêu cầu bằng văn bản của cổ đông về các thông tin do 

công ty nắm giữ; đảm bảo rằng công ty không có những hoạt ñộng kinh doanh gây 

bất lợi ñối với người cho vay và cổ đông.  
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Duy trì khả năng thanh toán và uy tín của công ty: Thành viên HĐQT phải 

ñảm bảo rằng công ty không phải gánh chịu bất cứ nghĩa vụ pháp lý nào liên quan 

đến vấn đề thanh toán làm tổn hại ñến uy tín công ty. 

1.3/ Yêu cầu đối với các thành viên HĐQT 

  Các thành viên trong HĐQT phải là những người có thể đáp ứng được các yêu 

cầu sau đây: 

- Có cam kết mạnh mẽ trong việc gia tăng lợi ích và giá trị cho các cổ đông; 

  - Có năng lực và nhiệt tình để giải quyết những vấn đề chiến lược dài hạn của 

công ty;  

- Có hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý kinh doanh;  

- Có khả năng lãnh đạo;  

- Có khả năng tham gia một cách hiệu quả trong các buổi thảo luận;  

- Sẵn sàng thực hiện các quyền hạn trên tinh thần hợp tác. 

1.4/ Các thành viên HĐQT độc lập  

Yêu cầu phải có các thành viên HĐQT độc lập nảy sinh vì khả năng xung đột 

lợi ích giữa những người cung cấp vốn, tức là cổ đông, và ban giám đốc. Do những 

người quản lý công ty thường không nắm giữ vốn góp đáng kể trong công ty, có 

nguy cơ họ dành ưu tiên cho các quyền lợi riêng của họ hơn là quyền lợi của cổ 

đông. Vì thế, một trong những vai trò của thành viên HĐQT độc lập là giám sát ban 

giám đốc; nói đúng hơn, có lẽ đó là vai trò chính của họ.  

Thành viên HĐQT độc lập là các thành viên không liên quan gì đến các thành 

viên HĐQT giữ chức vụ điều hành hay có vốn góp trong công ty. Hơn nữa, họ thường 

phải là những người không có quan hệ kinh doanh hay quan hệ gì khác với công ty 

hay với các quan chức của công ty. Có các thành viên HĐQT độc lập là để giảm 

nguy cơ ban giám đốc lạm dụng quyền hạn. 

B/ Những mục tiêu đánh giá của HĐQT và các thành viên. 

Việc đánh giá Hội đồng quản trị sẽ đưa ra những gợi ý mang tính xây dựng 

để công việc điều hành và quản trị doanh nghiệp có hiệu quả hơn; 
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      Việc đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ giúp các thành viên tập 

trung vào tương lai của doanh nghiệp, vì thời gian và vai trò quan trọng nhất của Hội 

đồng quản trị là xác định chiến lược phát triển của doanh nghiệp chứ không phải là 

cho việc quản lý điều hành; 

      Đánh giá sẽ làm cho hoạt động của Hội đồng quản trị hiệu quả hơn, doanh 

nghiệp phát triển tốt hơn, qua đó sẽ thu hút những nhân viên giỏi đến làm việc cho 

doanh nghiệp, vì ở đó họ sẽ nhiếu sự lựa chọn và cơ hội phát triển hơn đối với nghề 

nghiệp của họ; 

      Hội đồng quản trị làm việc tốt sẽ gây được chú ý và tạo lòng tin cho các nhà 

đầu tư và quỹ đầu tư. 

      Giúp nền kinh tế Việt Nam nâng cao được hệ số tín nhiệm quốc gia và giảm 

rủi ro quốc gia và cũng là phát triển các dịch vụ xã hội. 

+ Đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT và các thành viên.(Hoạt động 

kinh doanh) 

Sự đánh giá hiệu quả làm việc của HĐQT và các thành viên là yếu tố sống 

còn đối với sức khỏe của một công ty. Khi một công ty hoạt động đúng mức, HĐQT 

sẽ có thể xác định được những vấn đề của các thành viên trong hội đồng cũng như 

người của Ban điều hành công ty, từ đó đưa ra các biện pháp để loại bỏ hoặc sửa 

chữa được vấn đề, đảm bảo công ty vẫn còn hoạt động với năng suất và hiệu quả tốt 

nhất. Mối quan tâm trong quản trị công ty thường tập trung vào việc đánh giá HĐQT 

và các thành viên.  

HĐQT có thể không đánh giá chính nó và các thành viên của nó một cách 

khách quan, mặt khác, nếu HĐQT là không đủ độc lập, thì là nó cũng sẽ không thể 

đánh giá khách quan về các thành viên. Các biện pháp phòng ngừa việc này là phải 

đảm bảo rằng HĐQT thực sự độc lập và có thể quản lý ban điều hành hiệu quả. 

Ngoài ra có thể thuê các tổ chức tài chính bên ngoài công ty thực hiện điều này. 

+ Đánh giá các khoản thu nhập của HĐQT và các thành viên (Tài chính) 
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Thu nhập là một vấn đề nhạy cảm, có ảnh hưởng đáng kể đến các hành vi lạm 

dụng chức quyền để trục lợi cá nhân. Khi thu nhập quá thấp, thì việc nghĩ ra nhiều 

cách để có thể kiếm thêm là điều không tránh khỏi.  

Do đó, cần phải thường xuyên xem xét, đánh giá các khoản thu nhập để trả 

công xứng đáng với những gì mà các thành viên trong công ty đã đóng góp, đảm bảo 

sự yên tâm tập trung vào nhiệm vụ của họ, đem lại lợi ích tốt nhất cho công ty cũng 

như cổ đông hay các nhà đầu tư vào công ty.  

Đánh giá các khoản thu nhập của HĐQT và các thành viên cũng là một vấn 

đề lớn trong QTCT. Các mức thu nhập cho các thành viên HĐQT được nêu trong 

Quy chế của tập đoàn nhưng HĐQT cũng có quyền sửa đổi để phù hợp hơn với 

những đóng góp của họ vào hoạt động của công ty.  

Để có đánh giá khách quan thì nên thành lập một ban độc lập trong HĐQT, 

không chịu ảnh hưởng thái quá của Ban điều hành hay các thành viên khác trong 

HĐQT. Ban này phụ trách việc ban hành và đánh giá các khoản thu nhập của HĐQT 

và các thành viên. 

+ Đánh giá công tác bầu cử HĐQT sự công bằng, công khai và minh bạch 

Các cuộc bầu cử HĐQT là một thành phần quan trọng của một cơ cấu quản 

trị doanh nghiệp lành mạnh. HĐQT là người đại diện cho cổ đông nên phải thực sự 

đại diện cho mong muốn của phần lớn các cổ đông. 

Một công ty quan tâm đến việc bồi dưỡng tập quán quản trị công ty tốt sẽ nỗ 

lực để đảm bảo rằng các thủ tục đề cử và bầu cử được công bằng và theo nguyên tắc 

đại diện “một cổ phiếu tương đương một phiếu bầu”. Một số kỹ thuật được sử dụng 

để bảo vệ sự toàn vẹn của cuộc bầu cử HĐQT bao gồm:  

- Minh bạch thủ tục đề cử.  

- Bỏ phiếu kín và theo nguyên tắc đại diện  

- Bầu Hội đồng quản trị xen kẽ giữa các năm, mỗi năm chỉ bầu một số thành 

viên vào HĐQT chứ không bầu toàn bộ cùng một lúc. 

+ Đánh giá trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của HĐQT và các thành 

viên.(Đào tạo nguồn nhân lực) 
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 Một trong những yếu tố có thể nó là quan trọng nhất, quyết định sự thành công 

hay thất bại của các giải pháp trên đó là yếu tố con người. Đây chính là đội ngũ 

những thành viên trong HĐQT trong công ty. Chính họ là những người thực hiện và 

áp dụng vào thực tế. Vì vậy, họ phải thực sự là những người liêm chính, có trình độ 

chuyên môn và am hiểu những quy định. Do đó, công ty cần tạo điều kiện cho mỗi 

người có thể cập nhật kiến thức và học hỏi kinh nghiệm từ những công ty được quản 

trị hiệu quả để từ đó có thể góp phần công sức của họ vào sự phát triển bền vững của 

công ty. 

2/ Trong điều kiện hiện nay. Việc đánh giá nên tập trung vào hai vấn đề: 

2.1/ Đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT và các thành viên. 

2.2/ Đánh giá trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của HĐQT và các thành viên. 

3/ Hình thức đánh giá:   

Đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT và các thành viên là phù hợp.  

Sự đánh giá hiệu quả làm việc của HĐQT và các thành viên là yếu tố sống 

còn đối với sức khỏe của một công ty. Khi một công ty hoạt động đúng mức, HĐQT 

sẽ có thể xác định được những vấn đề của các thành viên trong hội đồng cũng như 

người của Ban điều hành công ty, từ đó đưa ra các biện pháp để loại bỏ hoặc sửa 

chữa được vấn đề, đảm bảo công ty vẫn còn hoạt động với năng suất và hiệu quả tốt 

nhất. Mối quan tâm trong quản trị công ty thường tập trung vào việc đánh giá HĐQT 

và các thành viên./. 

CHÚC ANH CHỊ THÀNH CÔNG 

HẾT 
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