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Khuyến cáo

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, là tổ chức phát triển 
toàn cầu lớn nhất tập trung hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân tại các nước đang phát triển. Chúng tôi 
tạo ra cơ hội cho mọi người dân thoát khỏi đói nghèo và cải thiện cuộc sống. Chúng tôi thực hiện sứ 
mệnh đó thông qua việc hỗ trợ tài chính giúp các doanh nghiệp tạo ra thêm nhiều việc làm và cung 
cấp các dịch vụ thiết yếu, huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, và cung cấp các dịch vụ tư vấn 
nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

“Báo cáo Thẻ điểm Quản trị Công ty” thực hiện năm 2011 dựa trên dữ liệu 2010 được phối hợp 
xuất bản bởi IFC, Diễn đàn Quản trị Công ty Toàn cầu (GCGF) và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước 
(UBCKNN). Các kết luận và nhận định đưa ra trong Báo cáo này không thể hiện quan điểm của 
GCGF, UBCKNN, của IFC và Hội đồng Quản trị của IFC, của Ngân hàng Thế giới và các giám đốc 
điều hành của Ngân hàng Thế giới, cũng như của các quốc gia mà các tổ chức này đại diện. GCGF, 
UBCKNN, IFC và Ngân hàng Thế giới không đảm bảo tính chính xác của các dữ liệu được sử dụng 
trong Báo cáo này và không chịu trách nhiệm đối với các hậu quả do việc sử dụng các dữ liệu này 
gây ra.
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Lời cảm ơn

Thẻ điểm Quản trị Công ty là một phần của dự án hợp tác quốc tế về Quản trị công ty tại Việt Nam 
do Tổ chức Tài chính Quốc tế (“IFC”) thực hiện nhằm giúp các doanh nghiệp và tổ chức nâng cao 
các chuẩn mực về quản trị công ty tại Việt Nam.

Báo cáo Thẻ điểm Quản trị Công ty tại Việt Nam là tài liệu rà soát về tình hình thực hiện quản trị 
công ty tại 100 công ty niêm yết lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc triển khai thực 
hiện Thẻ điểm này cũng nhận được nhiều giúp đỡ từ Diễn đàn Quản trị Công ty Toàn cầu (“GCGF”). 
Đây là diễn đàn hỗ trợ và giúp đỡ các sáng kiến trong nước và khu vực nhằm nâng cao công tác quản 
trị công ty tại các nước có mức thu nhập trung bình và thấp trong khuôn khổ các chương trình cải 
cách kinh tế quốc gia và khu vực. 

Công tác thực hiện khảo sát và công bố Thẻ điểm Quản trị Công ty tại Việt Nam được tiến hành với 
sự tham gia, nỗ lực rất lớn từ nhiều phía. Nội dung chính của thẻ điểm được thực hiện bởi bà Anne 
Molyneux, chuyên gia tư vấn quốc tế, và tiến sỹ Nguyễn Thu Hiền, Trưởng nhóm dự án, ông Trần 
Duy Thanh, Giám sát dự án với sự cố vấn của IFC và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”)., 

Quá trình thực hiện Thẻ điểm Quản trị Công ty được  giám sát bởi ông Juan Carlos Fernandez Zara, 
Chuyên gia cao cấp về Quản trị Công ty, IFC Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương và ông Eugene 
A. Spiro, Chuyên gia cao cấp về Quản trị Công ty, GCGF. Ngoài ra dự án còn nhận được hỗ trợ của 
ông Simon Andrews, Giám đốc Khu vực của IFC, phụ trách Việt Nam, Cam pu chia, Lào và Thái 
Lan và ông Philip Armstrong, Chủ tịch GCGF.

Việc công bố báo cáo này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia và ủng hộ tích cực 
của các cán bộ UBCKNN. Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng và Phó Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Kim 
Liên cùng với nhóm cán bộ của UBCKNN đã hỗ trợ dự án rất nhiều, trong đó phải kể đến Ông Bùi 
Hoàng Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Phát hành và các đồng nghiệp của ông đã cung cấp các 
thông tin và phản hồi quý báu cho bản câu hỏi và bản báo cáo. 

Cũng xin đặc biệt cảm ơn các nhà tài trợ cho dự án gồm Ailen, Hà Lan, Nhật Bản, New Zealand, 
Phần Lan, Thụy Sỹ vì những hỗ trợ quý báu mà họ đã dành cho các hoạt động của dự án về quản trị 
công ty của IFC và GCGF tại Việt Nam. 

Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn ông Philip Armstrong, Chủ tịch GCGF, ông Juan Carlos 
Fernandez Zara, Chuyên gia cao cấp về  Quản trị Công ty, IFC Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương 
và ông Eugene A. Spiro, Chuyên gia cao cấp về  Quản trị Công ty, GCGF đã tích cực hướng dẫn và 
cung cấp các lời khuyên quý báu cho dự án. Đặc biệt chúng tôi xin cảm ơn bà Phạm Liên Anh và bà 
Nguyễn Nguyệt Anh, Cán bộ Chương trình của IFC đã nỗ lực điều phối dự án phức tạp này để đảm 
bảo việc hoàn thành dự án đúng hạn.

 Tháng 11/2011
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Danh mục các từ viết tắt

BTC Bộ Tài chính

BKS Ban kiểm soát

BGĐ Ban giám đốc

CEO Giám đốc điều hành

CSR Trách nhiệm xã hội của công ty

ESG Môi trường, xã hội và quản trị

GCGF Diễn đàn Quản trị Công ty Toàn cầu 

HĐQT Hội đồng quản trị

HOSE Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

HNX Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông 

IASB Hội đồng Chuẩn mực Kế toán quốc tế

IAASB Hội đồng Chuẩn mực Kiểm tra và Kiểm toán Quốc tế

ICBU Bảng phân ngành chuẩn quốc tế

ICGN Mạng lưới Quản trị Công ty Quốc tế

IFAC Liên đoàn Kế toán Quốc tế

IFC Tổ chức Tài chính Quốc tế

IFRS Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế

IPO Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

IOSCO Tổ chức các Ủy ban Chứng khoán Quốc tế.

ISA Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế

OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế

QTCT/CG Quản trị công ty

ROA Tỷ lệ Lợi nhuận trên Tài sản

ROE Tỷ lệ Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu

ROSC Báo cáo Tình hình Tuân thủ các Chuẩn mực, Quy chế

SGDCK Sở giao dịch Chứng khoán

UBCKNN Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

VAS Chuẩn mực Kế toán Việt Nam

VSD Trung tâm lưu ký chứng khoán

UBCKNN/SSC Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

VAS Chuẩn mực Kế toán Việt Nam

VSD Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam



Báo cáo Thẻ điểm Quản trị công ty 2011

9Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)

A. Giới thiệu

“Các thị trường mới nổi mang lại các cơ hội đầu tư hấp dẫn, tuy nhiên chúng cũng có nhiều rủi ro tiềm 
tàng ở cấp quốc gia và doanh nghiệp. Những rủi ro này đòi hỏi các nhà đầu tư phải hiểu biết rõ hơn tình 
hình quản trị công ty của các doanh nghiệp ở những thị trường này.1”

M. Ararat và G. Dallas

“Các công ty quản trị tốt hoạt động hiệu quả hơn. Các công ty thiết lập được thông lệ quản trị công ty 
tốt có thể giảm được chi phí vốn và thu hút được mạng lưới nhà đầu tư rộng hơn với những nhà đầu tư 
có tầm nhìn dài hạn hơn.2”

Trung tâm Doanh nghiệp Tư nhân Quốc tế 

a. Thông tin cơ bản

Trong thời gian qua, các cơ quan quản lý đã có nhiều nỗ lực đáng kể trong việc xây dựng cơ chế quản 
lý thị trường chứng khoán ở Việt Nam, bao gồm việc áp dụng:

i. Luật Đầu tư Nước ngoài năm 1987, bản sửa đổi năm 2000, và hợp nhất với Luật đầu tư trong 
nước thành Luật Đầu tư chung năm 2005;

ii. Luật Doanh nghiệp năm 1999 và bản thay thế năm 2005; 

iii. Luật Ngân hàng Nhà nước năm 1997 và Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 1997, các bản sửa 
đổi của hai luật trên vào năm 2003 và năm 2004; và Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 
và Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 2010; 

iv. Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000; 

v. Luật Cạnh tranh năm 2004; và

vi. Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật Sửa đổi, Bổ sung Một số điều của Luật Chứng khoán 
năm 2010.

Một trong những mục tiêu của các hoạt động quản lý này là nhằm thiết lập một môi trường kỉ luật, 
tín nhiệm và tin cậy trên thị trường, đồng thời khuyến khích sự phát triển của thị trường chứng khoán 
cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Để góp phần thực hiện mục tiêu đó, năm 2010  lần đầu tiên UBCKNN, IFC, và GCGF hợp tác thực 
hiện Khảo sát Cơ sở về Quản trị Công ty của Việt Nam dựa trên các dữ liệu của năm 2009. Thẻ điểm 
Quản trị Công ty đầu tiên này đã được công bố vào tháng 12 năm 2010 và nhận được những phản hồi 
tích cực. Do vậy, một đánh giá thứ hai đã được tiếp tục thực hiện trong năm 2011 dựa trên các dữ liệu 
của năm 2010 nhằm xác định tiến bộ về quản trị công ty nào đã đạt được trong năm 2010. 

Quy chế về quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết của Việt Nam3  được xây dựng và ban 
hành năm 2007 dựa trên các Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD - một tài liệu tham khảo quan 
trọng về các thông lệ quản trị công ty quốc tế, đồng thời cũng là một trong những cơ sở để xây dựng 

1  Ararat và Dallas, IFC/GCGF, Quản trị công ty ở các thị trường mới nổi, Ý kiến số 22 về Khu vực tư nhân, IFC/GCGF, Wash-
ington DC., 2011.

2  CIPE, Quản trị công ty cho các thị trường mới nổi, CIPE, Washington DC., 2008.
3  Quy chế Quản trị Công ty  áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam do Bộ Tài chính ban 

hành ngày 13/3/2007 theo Quyết định số  12/2007/QĐ-BTC. Trong Báo cáo này,  Quy chế này sẽ được dẫn chiếu với tên gọi 
“Quy chế Quản trị Công ty”.



Báo cáo Thẻ điểm Quản trị công ty 2011

10 Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)

bản Thẻ điểm Quản trị Công ty này. Khi bản báo cáo này đang được thực hiện, một thông tư mới 
hướng dẫn về quản trị công ty ở Việt nam có cập nhật các thông lệ quản trị công ty tốt đang được soạn 
thảo và hy vọng sẽ sớm được Bộ Tài chính ban hành trong thời gian tới. 

UBCKNN, IFC và GCGF hiện đang hợp tác trong một số hoạt động nhằm cải thiện quản trị công ty 
tại Việt Nam. Thẻ điểm Quản trị Công ty là một trong số những hoạt động đó. Mục tiêu của Dự án 
Thẻ điểm Quản trị Công ty Việt Nam là nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý và công ty trong việc tăng 
cường áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty quốc tế. 

b. Mục tiêu

Cuộc khảo sát này là cuộc khảo sát thẻ điểm lần thứ hai đối với 100 công ty niêm yết có giá trị vốn 
hóa lớn nhất trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh (HOSE), chiếm 83% tổng giá trị vốn hóa thị trường trên cả hai sở giao dịch tại thời điểm 
1/1/2010. Kết quả thẻ điểm sẽ cho thấy liệu các doanh nghiệp có đạt được tiến bộ nào trong QTCT 
trong khoảng thời gian 12 tháng qua hay không. Chúng tôi không kì vọng một sự thay đổi lớn lao, bởi 
thay đổi về quản trị công ty nhìn chung là cần thời gian, khó có thể chuyển biến nhanh chóng, đồng 
thời đòi hỏi sự cam kết chặt chẽ từ phía các công ty. 

Báo cáo thẻ điểm này được thực hiện theo cách thức và phương pháp tương tự báo cáo thẻ điểm đánh 
giá dữ liệu 2009 tiến hành năm ngoái, do vậy một số phần của báo cáo này cũng có thể giống báo cáo 
năm ngoái về phương thức tiếp cận và cách trình bày. Ví dụ, các mục tiêu của thẻ điểm được nêu dưới 
đây phần lớn giống như năm ngoái, trừ mục tiêu đánh giá mức độ thay đổi kể từ báo cáo thứ nhất đến 
báo cáo thứ hai này. Tuy nhiên, cũng có nhiều lĩnh vực mới được phân tích và một số thông tin mới 
được cung cấp trong báo cáo năm nay. 

Tương tự như năm trước, mục đích của thẻ điểm là xây dựng một cơ sở vững chắc cho công tác đánh 
giá tình hình thực hiện các nguyên tắc quản trị công ty tốt tại Việt Nam và tạo lập khuôn khổ cho việc 
xây dựng chính sách tăng cường quản trị công ty tại Việt Nam trong thời gian tới. 

Báo cáo về thẻ điểm quản trị công ty vì thế được thực hiện với các mục tiêu cụ thể sau: 

• Xây dựng một khung hệ thống và chuẩn mực cho cơ quan quản lý và nhà đầu tư có thể đánh 
giá tình hình quản trị công ty của doanh nghiệp cũng như có cái nhìn tổng thể về tình hình 
quản trị công ty tại Việt Nam;

• Khuyến khích doanh nghiệp tự đánh giá chất lượng quản trị công ty của mình và cải thiện 
nâng cao thực tiễn quản trị công ty; 

• Xây dựng hệ thống phân tích quản trị công ty theo ngành nghề và hy vọng hệ thống này có 
thể hỗ trợ việc cải thiện các thông lệ quản trị công ty tại Việt Nam; 

• Hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc xác định điểm mạnh và điểm yếu của luật lệ và thực tiễn 
quản trị công ty, từ đó đề ra các cải cách phù hợp;  

• Đánh giá những tiến triển trong việc áp dụng thông lệ quản trị công ty tốt của năm 2010 so 
với năm 2009; và 

• Nâng cao nhận thức và hiểu biết chung về thông lệ quản trị công ty tốt. 
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Tuy nhiên, “Một khuôn khổ pháp lý về quản trị công ty tốt không chắc chắn được thực thi nếu không 
được các công ty chấp nhận và tuân thủ”4 . 

Báo cáo này chỉ ra các lĩnh vực cần được cải thiện để giúp các công ty ở Việt Nam có thể xây dựng và 
thực hiện một hệ thống quản trị công ty hiệu quả. Thẻ điểm quản trị công ty là một công cụ tạo tiền đề 
cho đối thoại về quản trị công ty và qua đó nâng cao nhận thức về quản trị công ty cũng như khuyến 
khích sự thay đổi trong lĩnh vực này. 

4  Strenger, C., Vai trò của Nguyên tắc Quản trị Công ty – Tầm quan trọng của việc tuân thủ và các vấn đề chủ yếu trong quản trị 
công ty của Đức, Bàn tròn thảo luận OECD Á –Âu, Kiev, 2004.
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B.  Tóm tắt các phát hiện và khuyến nghị

Đây là Báo cáo Thẻ điểm Quản trị Công ty lần thứ hai ở Việt Nam, được thực hiện dựa trên các dữ 
liệu báo cáo cho năm 2010. Bản báo cáo thẻ điểm đầu tiên được thực hiện dựa trên các dữ liệu của 
năm 2009, qua đó có thể đưa ra các so sánh giữa hai bản báo cáo này. 

Mục tiêu của Quy chế Quản trị Công ty của Việt Nam (được ban hành lần đầu năm 2007 và hiện đang 
được cập nhật) là nhằm vận dụng “các thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều 
kiện Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và góp phần lành 
mạnh hóa nền kinh tế”5.

Hệ thống quản trị công ty tốt hơn có thể:

• Tăng cường sự ổn định của thị trường;

• Tăng cường mức độ tin cậy và tín nhiệm của nhà đầu tư;

• Nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động và vận hành của công ty;

• Khuyến khích đầu tư vào thị trường vốn ở Việt Nam từ các nguồn trong và ngoài nước; và 

• Giảm chi phí vốn cho công ty.

Việc đánh giá tình hình quản trị công ty sử dụng hệ thống thẻ điểm đã và đang được áp dụng ở khắp 
Châu Á như Trung Quốc, Hồng Công, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Philipin và Indonesia trong 
vài năm trở lại đây như một cơ chế khuyến khích cải thiện hiệu quả quản trị công ty. 

Mục đích của hệ thống đánh giá bằng thẻ điểm là xây dựng một cơ sở vững chắc cho việc đánh giá tình 
hình thực hiện các nguyên tắc quản trị công ty tốt tại Việt Nam, định hướng cho việc xây dựng chính 
sách cũng như xác định các công việc trọng tâm để tăng cường công tác công ty trong thời gian tới. 

Đánh giá thẻ điểm được tiến hành dựa trên cơ sở các thông tin mà nhà đầu tư có thể tiếp cận trong 
kỳ báo cáo năm 2010, bao gồm Báo cáo thường niên, các báo cáo tài chính, các tài liệu liên quan đến 
họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), các tài liệu báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở 
Giao dịch Chứng khoán, các tài liệu công bố trên website của công ty và trên các phương tiện thông 
tin truyền thông, và các thông tin công khai sẵn có khác của mỗi công ty. Báo cáo thường niên được 
xem như tài liệu cung cấp thông tin chủ yếu về công ty, còn ĐHĐCĐ thường niên là đầu mối liên lạc 
chính với cổ đông. Danh mục đầy đủ những tài liệu được sử dụng và thông tin cho việc đánh giá được 
liệt kê trong Phụ Lục G.

Quản trị công ty có thể “quan sát” được từ các thông tin và tài liệu được công bố rộng rãi mà các nhà 
đầu tư hiện tại và tương lai có thể tiếp cận. Trên thực tế, một công ty có thể tuân thủ hoặc thực hiện các 
thông lệ quản trị công ty trong một lĩnh vực cụ thể, nhưng lại không thể hiện rõ sự tuân thủ hoặc thực 
hiện đó trong các thông tin được công bố rộng rãi của mình. Do đó, các thông tin công bố trên thị trường 
cũng có thể không phản ánh được đầy đủ hoặc hoàn chỉnh về tình hình quản trị của mỗi doanh nghiệp.

Bản báo cáo thẻ điểm này được thực hiện trên cơ sở đánh giá 100 công ty niêm yết lớn nhất trên HNX 
và HOSE vào thời điểm 01/01/2010. 

Phương pháp và nội dung đánh giá trong nghiên cứu này được thiết kế nhằm phản ánh phương thức 
tiếp cận và các Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD đã được công nhận và áp dụng rộng rãi. Năm 

5  Quy chế QTCT, khoản 2, điều 4 
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nay, nhóm đánh giá đã cố gắng giữ phương pháp đánh giá tương tự như bản đánh giá năm ngoái để 
có thể so sánh hai năm với nhau. Do đó nội dung câu hỏi/khảo sát được sử dụng trong bản đánh giá 
này nhìn chung không thay đổi.  

Các nguyên tắc và nội dung khảo sát bao gồm các lĩnh vực sau đây: 

Bảng 1: Lĩnh vực khảo sát và phân bố điểm số

Lĩnh vực Nội dung
Số lượng 

câu hỏi
Trọng số (%)

A Quyền cổ đông 21 15

B Đối xử công bằng với cổ đông 18 20

C Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan 
trong quản trị công ty 8 5

D Minh bạch và công bố thông tin 32 30

E Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị và Ban 
kiểm soát 31 30

Tổng 110 100

Các câu hỏi trong mỗi lĩnh vực cũng được xây dựng dựa trên việc xem xét yêu cầu và quy định của 
Việt Nam về quản trị công ty. Tuy nhiên, quản trị công ty tốt không chỉ thuần túy là việc tuân thủ luật 
lệ, quy định hiện hành mà còn phải thể hiện nỗ lực áp dụng các thông lệ quản trị tốt đã được thừa 
nhận rộng rãi trên thế giới. Ở những lĩnh vực mà các quy định, luật lệ của Việt Nam còn thấp hơn 
thông lệ quản trị công ty tốt nhất của thế giới, thì thông lệ tốt nhất đó được sử dụng làm tiêu chuẩn để 
đánh giá tiêu chí liên quan. Việc tuân thủ luật lệ Việt nam trong những trường hợp này chỉ được coi là 
“chấp hành một phần”. Trong bảng câu hỏi khảo sát, số câu hỏi của mỗi lĩnh vực riêng biệt và trọng 
số tương ứng cho mỗi lĩnh vực đó trong điểm số quản trị công ty được nhóm dự án bao gồm đại diện 
của UBCKNN, IFC, chuyên gia tư vấn và giám đốc dự án quyết định. 

Bản đánh giá cho thấy công tác quản trị công ty ở Việt Nam hiện đang ở giai đoạn phát triển ban đầu 
và do đó còn có nhiều cơ hội để thay đổi và cải thiện. Các công ty vẫn chưa nắm được khái niệm và 
phương thức tiếp cận quản trị công ty, phần lớn mới dừng ở mức độ tuân thủ -  là cách tiếp cận tối 
thiểu. Quản trị công ty vẫn chưa được coi là mang lại lợi ích cho hoạt động quản lý và lãnh đạo công 
ty. Nhìn chung, việc thực hiện quản trị công ty đã diễn ra trên những lĩnh vực cơ bản được luật pháp 
quy định. Tuy nhiên, quản trị công ty tốt có nội hàm rộng hơn nhiều. Đó là cam kết thực hiện các 
thông lệ quốc tế tốt nhất về quyền và đối xử với các cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan, về vai 
trò và trách nhiệm của HĐQT, cũng như về tính minh bạch và công bố thông tin của công ty.

a. Kết quả đánh giá dữ liệu năm 2010 về quản trị công ty

Để đánh giá tổng thể tình hình thực hiện quản trị công ty, các giá trị trung vị hoặc trung bình được sử 
dụng. Số liệu năm 2010 cho thấy điểm trung bình quản trị công ty của tất cả các công ty là 44,7%, chỉ 
tăng nhẹ so với điểm báo cáo dựa trên dữ liệu năm 2009 là 43,9%. Tuy nhiên nhìn chung các công ty 
đã có tiến bộ cải thiện hơn, thể hiện ở việc hầu như không còn công ty có điểm số ở mức trên dưới 
20%. Điểm thấp nhất năm 2010 là 29,3%.  

Ngay trong chính các công ty, việc thực hiện quản trị công ty đã diễn ra ở các khía cạnh cơ bản nhất, 
nhưng những lĩnh vực đòi hỏi chuyên sâu hơn vẫn chưa được chú trọng. Ở những lĩnh vực càng phức 



Báo cáo Thẻ điểm Quản trị công ty 2011

14 Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)

tạp thì sự thiếu phù hợp với thông lệ quốc tế tốt càng thể hiện rõ. Nỗ lực cải thiện quản trị công ty cần 
được tập trung thực hiện từ dưới lên, từ bản thân cá nhân từng công ty và Hội đồng quản trị của nó 
mới có thể cải thiện được đáng kể công tác quản trị công ty. 

Biểu đồ 1: Kết quả đánh giá chung 

 Hầu hết các lĩnh vực có mức độ tuân thủ dưới 50% (xem biểu đồ trên), trừ lĩnh vực B liên quan đến 
đối xử công bằng với các cổ đông, trong đó trung bình các công ty đạt mức tuân thủ 61%. 

Để so sánh, Hiệp hội Quản trị Công ty Châu Á trong bản đánh giá quản trị công ty thường niên6 của 
mình coi mức 80% là đạt “đẳng cấp quốc tế” về QTCT. Không công ty nào trong nhóm công ty khảo 
sát ở Việt nam đạt được mức điểm này. Trong thẻ điểm này, mức điểm phản ánh việc thực hiện quản 
trị công ty tốt là mức trong khoảng từ 65% đến 74%. Mức từ 75% trở lên được coi là thực hiện quản 
trị công ty có chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Các mức điểm này được xác định dựa trên kiến thức 
và kinh nghiệm về thực hành quản trị công ty tốt trên thế giới.  

Sự phát triển quản trị công ty ở Việt Nam tiếp tục bị chi phối bởi các yếu tố mang tính pháp lý và 
thể chế. Các công ty thiên về thực hiện tuân thủ theo các quy định mang tính pháp lý. Do vậy, những 
lĩnh vực bị pháp luật điều chỉnh nhiều như đối xử công bằng với cổ đông (lĩnh vực B) và quyền của 
cổ đông (lĩnh vực A) đạt được điểm số cao nhất, lần lượt là 61% và 48,5%. Tuy nhiên vẫn có nhiều 
trường hợp các vấn đề mặc dù đã được luật lệ quy định nhưng vẫn chưa được chú ý đúng mức hoặc 
thậm chí không được tuân thủ. 

Ở lĩnh vực C, Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan và lĩnh vực E, Trách nhiệm của HĐQT, là 
những lĩnh vực công ty có nhiều quyền tự chủ hơn thì nhìn chung các công ty thực hiện kém so với 
thông lệ quốc tế. Lĩnh vực có mức tuân thủ kém nhất trong bản đánh giá này là lĩnh vực C liên quan 
đến vai trò của các bên có quyền lợi liên quan. Điểm trung bình đạt được là 29,4%. Ngoài ra cam kết 
về các nguyên tắc của ESG liên quan đến môi trường, cam kết xã hội và quản trị của các công ty cũng 
chưa được thể hiện rõ ràng. 

Các công ty niêm yết vẫn còn yếu kém trong việc thực hiện các nội dung về trách nhiệm của HĐQT 
(chỉ đạt điểm 36,1% ở lĩnh vực E) và minh bạch và công bố thông tin (43,2% ở lĩnh vực D). Nếu 
xem xét điểm số để xác định các lĩnh vực yếu kém thì 87% số câu hỏi có điểm thấp nhất (tức là có 

6  CLSA hợp tác với Hiệp hội Quản trị Công ty Châu Á thực hiện khảo sát hàng năm về phát triển quản trị công ty ở châu  Á. Kết 
quả của khảo sát 2010 – “CG Watch – Stray not into Perdition” có thể tải về từ trang www.acga-asia.org

Tổng điểm
quản tr ị côn g t y

Lĩnh vực A Lĩnh vực B Lĩnh vực C Lĩnh vực D Lĩnh vực E

58,6%

44,7%

29,3%

19,3%

48,5%

74,0%
78,0%

61,0%

39,0%

68,0%

29,4 %

0,0%

61,3%

43,2%

24,3%

55,0%

36,1%

17,7%

Tối đa
Trung bình
Tối thiểu
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hơn 90% công ty đạt điểm 0 trong một câu hỏi) có liên quan đến minh bạch và công bố thông tin, 
và trách nhiệm của HĐQT. Điều này cho thấy thực tiễn quản trị công ty trong hai lĩnh vực này của 
các công ty Việt nam vẫn còn rất thấp so với thông lệ quốc tế. Về tổng thể, dường như quyết tâm 
mạnh mẽ từ phía các công ty niêm yết trong việc áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt chưa 
được hình thành.  

b.  So sánh hoạt động quản trị công ty của năm 2009 và 2010 

Bảng dưới đây trình bày thống kê so sánh hoạt động quản trị công ty năm 2009 và 2010.

Bảng 2: Kết quả so sánh hoạt động quản trị công ty năm 2009 và 2010

Trung bình Tối thiểu Tối đa
2009

%
2010

%
2009

%
2010

%
2009

%
2010

%
Tình hình thực hiện QTCT tổng quan 43,9 44,7 20,5 29,3 60,9 58,6

Lĩnh vực A – Quyền cổ đông 46,8 48,5 2,4 19,3 78,6 74,0
Lĩnh vực B – Đối xử công bằng với 
cổ đông 

65,1 61,0 25,0 39,0 86,1 78,0

Lĩnh vực C – Vai trò của các bên có 
quyền lợi liên quan 

29,2 29,4 6,3 0,0 68,8 68,0

Lĩnh vực D – Công bố thông tin và 
minh bạch 

39,4 43,2 15,6 24,3 62,5 61,3

Lĩnh vực E – Trách nhiệm của Hội 
đồng quản trị 

35,3 36,1 11,3 17,7 53,2 55,0

Nhìn chung dữ liệu năm 2010 cho thấy chỉ có sự cải thiện rất nhỏ so với kết quả năm 2009. Hầu hết 
các lĩnh vực đều ghi nhận sự cải thiện mặc dù ở mức độ thấp. Riêng lĩnh vực B ghi nhận mức điểm 
thấp hơn so với năm 2009.

 Mức độ quan trọng của mỗi lĩnh vực quản trị công ty và so sánh qua từng năm 

Biểu đồ bong bóng dưới đây trình bày sự thay đổi của mỗi lĩnh vực từ năm 2009 đến năm 2010. Trục 
hoành thể hiện sự phát triển hay suy giảm trong mỗi lĩnh vực trong hai năm 2009 và 2010. Trục tung 
thể hiện điểm số trung bình của mỗi lĩnh vực. Kích cỡ của bong bóng thể hiện mức độ quan trọng của 
mỗi lĩnh vực so với tổng điểm quản trị công ty.
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Biểu đồ 2: Những tiến triển trong thực hiện quản trị công ty năm 2010 ở từng lĩnh vực

Lĩnh vực  C
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Sự cải thiện về điểm quản trị của công ty so với năm trước

Các lĩnh vực A, D và E (lần lượt là Quyền cổ đông, Minh bạch và công bố thông tin, và Trách nhiệm 
của Hội đồng quản trị) là 3 lĩnh vực quan trọng nhất và cho thấy hiện đang đi đúng hướng, mặc dù 
có xuất phát điểm thấp. Lĩnh vực D, Minh bạch và công bố thông tin, có mức tăng 3,8%. Sự thay đổi 
tích cực này có lẽ là do ảnh hưởng của việc ban hành Thông tư số 09/20107 của Bộ Tài chính về công 
bố thông tin có hiệu lực từ năm 2010. Sự thay đổi đó xác nhận quan điểm cho rằng sự tiến bộ trong 
quản trị công ty ở Việt Nam trong thời gian qua chủ yếu được thúc đẩy bởi áp lực từ phía luật pháp 
và cơ quan quản lý nhà nước. 

Hoạt động quản trị công ty ở lĩnh vực B, Đối xử công bằng với cổ đông, nằm bên trái đường trung 
tâm cho thấy sự suy giảm đáng kể ở lĩnh vực này, khoảng 4,1%. Nguyên nhân là do khi đánh giá câu 
hỏi B.138 năm nay đã phát hiện được nhiều giao dịch nội gián hơn. Hơn nữa, hầu hết các công ty chưa 
xác định rõ ràng giao dịch với các bên liên quan (B.14) và áp dụng ngưỡng 20% tổng tài sản đối với 
bất kì chính sách nào liên quan đến giao dịch với các bên liên quan. Ngưỡng trọng yếu cao này đồng 
nghĩa với việc nhiều giao dịch với bên liên quan không phải tuân thủ các chính sách của công ty về 
vấn đề này vì chúng có giá trị thấp hơn ngưỡng 20%. Ở các nước khác ngưỡng này thường thấp hơn 
nhiều. Ví dụ ở Hàn Quốc, quy định niêm yết yêu cầu HĐQT phê duyệt đối với các giao dịch với bên 
liên quan có giá trị vượt quá 1% doanh thu hàng năm hoặc giá trị tổng tài sản, đồng thời yêu cầu phải 
báo cáo cho các cổ đông trong Báo cáo thường niên và tại ĐHĐCĐ. Ở Hồng Kông, các giao dịch vượt 
quá 10 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 1,28 triệu đô la Mỹ)9 phải được đánh giá bởi một cố vấn 
độc lập và được phê duyệt bởi các cổ đông không liên quan đến giao dịch đó. 

Ở Việt Nam, các chính sách và cơ chế đảm bảo đối xử đúng với các giao dịch với bên liên quan chưa 
được nhận thức đầy đủ, chỉ mang tính công thức và kém hiệu quả khi áp dụng vào thực tế. Sự sụt 
giảm ở lĩnh vực B là nguyên nhân khiến cho điểm trung bình chung quản trị công ty không thay đổi 

7  Thông tư 09/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành vào ngày 15 tháng 1 năm 2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên 
thị trường chứng khoán.

8  Câu hỏi B 13 là: “Có trường hợp giao dịch nội bộ nào liên quan tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và nhân 
viên của công ty bị phát hiện trong kỳ khảo sát hay không?”

9  Viện CFA, Giao dịch với các bên liên quan, Câu chuyện cảnh giác cho các nhà đầu tư, 2009,  trang 33-34. 
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đáng kể so với năm trước. 

Tuy nhiên, vì các lĩnh vực E, D, và B có vai trò hết sức quan trọng đối với quản trị công ty, các doanh 
nghiệp cần tập trung vào các lĩnh vực này nhằm cải thiện hoạt động của mình. 

 So sánh hoạt động quản trị công ty của các doanh nghiệp trong năm 2009 và 2010 

Trong tổng số 100 công ty được đánh giá năm 2010, có 66 công ty đã được đánh giá cho hoạt động 
quản trị công ty năm 2009. Nhóm các công ty được đánh giá trong hai năm này cho thấy hầu như 
không có sự cải thiện nào về điểm số trung bình 45,2% năm 2010 so với 45,1% năm 2009. Tuy 
nhiên, 66 công ty này đã cải thiện biên độ điểm số đạt được. Số công ty đạt điểm thấp đã ít hơn. Điểm 
thấp nhất năm 2010 là 29,3% cao hơn đáng kể so với mức điểm 20,5% năm 2009. 

Biểu đồ 3: So sánh hoạt động quản trị công ty của 66 công ty được đánh giá trong cả hai năm khảo sát 
2009 và 2010
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c. Quản trị công ty và khả năng sinh lời

Dựa trên các thông tin tài chính, các doanh nghiệp có thông lệ quản trị công ty tốt hơn hoặc điểm số 
cao hơn dường như có khả năng sinh lời cao hơn. 25 doanh nghiệp có điểm số quản trị công ty cao 
nhất có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) cao 
hơn so với mức bình quân các doanh nghiệp còn lại. ROE của các công ty có điểm quản trị công ty 
cao hơn là 19,9%, vượt xa các công ty có điểm quản trị công ty thấp hơn với ROE là 13,9%. Kết quả 
tương tự cũng thu được khi xem xét tỷ suất ROA. Đây là tín hiệu đáng khích lệ đối với các doanh 
nghiệp trong quá trình cải thiện quản trị công ty, đồng thời cũng lý giải cho sự cần thiết phải thực hiện 
quản trị công ty. 
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Biểu đồ 4: Thực tiễn QTCT và khả năng sinh lời (tính theo tỷ suất ROE và ROA)

Quản trị công ty và tình hình thực hiện của công ty

25 công ty
đứng đầu

50 công ty ở giữa 25 công ty cuối cùng Tất cả các công ty
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d. Quản trị công ty và quy mô doanh nghiệp 

Điểm trung bình quản trị công ty của các doanh nghiệp lớn là 47,6% , cao hơn với so với điểm trung 
bình là 44,7% của toàn bộ công ty khảo sát (xem biểu đồ dưới đây). Những doanh nghiệp quy mô lớn 
này (25 công ty lớn nhất) có giá trị vốn hóa thị trường từ 40.000 tỷ đồng đến 4.000 tỷ đồng (tính tại 
thời điểm 31/12/2010). Cần lưu ý là 14 hay 56% trong số 25 doanh nghiệp này thuộc ngành tài chính. 
Đây là ngành nhìn chung có các quy định quản lý và giám sát nghiêm ngặt hơn và có tính phức tạp 
hơn trong hoạt động. 

Biểu đồ dưới đây chỉ ra rằng quy mô công ty càng lớn thì nhìn chung điểm quản trị công ty càng cao.

Biểu đồ 5: Mối quan hệ giữa CG và quy mô công ty 
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Mối liên hệ giữa điểm quản trị công ty và quy mô công ty có thể tồn tại do khi các công ty phát triển 
về quy mô và mức độ phức tạp, đòi hỏi phải tăng cường chính sách và thông lệ quản trị công ty để có 
thể hỗ trợ cho việc tuân thủ các yêu cầu về pháp lý và giảm thiểu rủi ro. Điểm quản trị công ty cao có 
thể phản ánh sự cần thiết phải quản lý chặt chẽ hơn do tính phức tạp của các doanh nghiệp lớn này. 
Mặt khác đây cũng có thể do ảnh hưởng của cổ đông vì công ty lớn thường có số lượng cổ đông nhiều 
hơn, đại chúng hơn, bao gồm cả cổ đông nước ngoài, hoặc/và do áp lực của ngân hàng cho vay hay do 
yêu cầu pháp lý bắt buộc những công ty lớn phải có quy định quản trị công ty chặt chẽ hơn. 

e.  Quản trị công ty và thành phần sở hữu – nước ngoài hay nhà nước 

Các kết quả đánh giá cho thấy tỷ lệ sở hữu nước ngoài trung bình trong các công ty có điểm quản trị 
công ty cao là 27,3%. Ở nhóm 50 công ty tốp giữa với điểm quản trị công ty thấp hơn, tỷ lệ sở hữu 
nước ngoài trung bình khoảng 14%. Nhóm 25 công ty cuối cùng có điểm quản trị công ty thấp nhất 
có tỷ lệ sở hữu nước ngoài trung bình là 17,4%. Sự chênh lệch về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong 3 
nhóm này có ý nghĩa thống kê. Điều đó có nghĩa là việc có mức sở hữu nước ngoài cao hơn có thể 
mang lại cơ hội đạt điểm quản trị công ty cao hơn so với các công ty còn lại. Kết quả này có thể do 
cổ đông nước ngoài đòi hỏi các công ty mà họ đầu tư phải thực hiện thông lệ quản trị công ty tốt hơn, 
hoặc cũng có thể do các nhà đầu tư nước ngoài chỉ lựa chọn các công ty có quản trị công ty tốt hơn 
để đầu tư.  

Biểu đồ dưới đây xác nhận rằng nhóm công ty có điểm quản trị công ty thấp hơn cũng có tỷ lệ sở hữu 
nước ngoài thấp hơn. 

Biểu đồ 6: Hoạt động quản trị công ty và sở hữu nước ngoài 
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Khi chia mẫu thành 2 nhóm: nhóm các công ty có sở hữu nước ngoài đáng kể và nhóm “không có” sở 
hữu nước ngoài10, thì điểm quản trị công ty trung bình của các công ty có sở hữu nước ngoài là 45,7%. 
Trong khi đó, nhóm các công ty không có sở hữu nước ngoài có điểm quản trị công ty trung bình là 
43.1%. Như vậy, nhóm các công ty có sở hữu nước ngoài có điểm quản trị công ty trung bình cao hơn 
đáng kể so với nhóm các công ty không có sở hữu nước ngoài.

10  Sở hữu nước ngoài được coi là “đáng kể” nếu cổ phần nước ngoài chiếm 10% trở lên.
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Biểu đồ 7: Hoạt động quản trị công ty và sở hữu nhà nước 
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Tỷ lệ sở hữu nhà nước

Khi phân tích sở hữu nhà nước, nhóm các công ty có điểm quản trị công ty cao nhất có tỷ lệ sở hữu 
nhà nước trung bình là 27,4%. Trong nhóm 50 công ty có điểm quản trị công ty thấp hơn, tỷ lệ sở hữu 
nhà nước trung bình là 34,9%. Ở nhóm 25 công ty có điểm quản trị công ty thấp nhất thì tỷ lệ sở hữu 
nhà nước trung bình là 32,8%.

Sự khác biệt không lớn này chứng tỏ rằng sở hữu nhà nước không có ảnh hưởng tích cực đáng kể đến 
điểm quản trị công ty. 

Kết quả đánh giá này chỉ ra một cơ hội tốt để cải thiện các thông lệ quản trị công ty nói chung. Nếu 
nhà nước, với tư cách là một cổ đông, trở thành “người tiên phong” về quản trị công ty tốt và yêu cầu 
áp dụng thực tiễn quản trị công ty tốt hơn trong tất cả các công ty mà nhà nước có cổ phần, thì nhà 
nước có thể tạo ra một sự khác biệt đáng kể về thực tiễn quản trị công ty ở Việt Nam. Đặc biệt với 
thực trạng sở hữu nhà nước có mặt ở hầu hết các công ty được khảo sát như hiện nay. 

f.  Hoạt động quản trị công ty và thành phần Hội đồng quản trị 

Cuộc khảo sát cho thấy các công ty có HĐQT có tỷ lệ các thành viên không điều hành và tỷ lệ thành 
viên nữ cao hơn cũng có điểm quản trị công ty cao hơn. Đây là một phát hiện thú vị, đặc biệt trong 
bối cảnh áp lực toàn cầu đòi hỏi phải có sự đa dạng hơn về thành phần HĐQT. Quy mô HĐQT và tuổi 
trung bình của các thành viên dường như không ảnh hưởng đến điểm quản trị của công ty.
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Bảng 3: Hội đồng quản trị – các đặc điểm chung11

Cơ cấu của HĐQT Quy mô hội 
đồng trung bình

Số thành viên 
không điều hành11

Số thành 
viên nữ 

Tuổi trung bình 
của HĐQT 

Top 25 công ty có 
điểm CG cao nhất 6,48 4,16 1,20 48,4

50 công ty ở giữa 5,90 3,40 0,68 49,3

25 công ty có điểm 
CG thấp nhất 6,24 3,36 0,76 47,9

Các công ty có tỷ lệ các thành viên không điều hành trong HĐQT cao hơn có điểm số quản trị công ty 
cao hơn so với các công ty khác (xem biểu đồ dưới đây). Ở nhóm 25 công ty có tỷ lệ thành viên không 
điều hành cao nhất, điểm CG trung bình là 46,4%. Ở các nhóm có ít thành viên không điều hành hơn 
thì điểm CG thấp hơn, lần lượt là 44,9% và 42,8%. Các thành viên không điều hành của HĐQT có 
ảnh hưởng tích cực đến quản trị công ty vì họ mang đến kĩ năng chuyên môn, các ý tưởng và các mối 
quan hệ mới cho công ty. Các thành viên không điều hành cũng có thể là đối trọng và giúp giám sát 
tốt hơn công việc điều hành hàng ngày của các cán bộ quản lý trong công ty. 

Biểu đồ 8: Mối quan hệ giữa điểm quản trị công ty và tỷ lệ thành viên không điều hành 

46,4%
48,0%

46,0%

44,0%

42,0%

40,0%

44,9%

42,8%

44,7%

25 công ty có tỷ lệ
thành viên không
điều hành cao nhất

50 công ty có tỷ lệ
thành viên không
điều hành ở nhóm
giữa

25 công ty có tỷ lệ
thành viên không
điều hành thấp nhất

Tất cả các
công ty 

Điểm quản
trị công ty 

Một kết quả thú vị là tỷ lệ nữ giới cao hơn trong HĐQT có thể đóng góp vào việc đạt điểm quản trị 
công ty cao hơn, mặc dù kết quả này không thể hiện rõ rệt như  các thành viên không điều hành. Trong 
HĐQT của các công ty có điểm số quản trị công ty cao nhất, số thành viên nữ chiếm tới 18,9%. Tỷ 
lệ này giảm xuống còn 12% trong HĐQT của các công ty có điểm quản trị công ty thấp nhất. Sự đa 
dạng trong thành phần HĐQT được khuyến khích trong các thông lệ quản trị công ty tốt vì được xem 
là làm giảm rủi ro “tư duy nhóm” và tăng cường tính phản biện của HĐQT, Chủ tịch và/hay nhóm cán 
bộ điều hành cao cấp. Nhìn chung, sự tham gia của nữ giới vào HĐQT trong các công ty Việt Nam 
còn thấp. Khi các công ty tìm kiếm các thành viên “độc lập” hay không điều hành, phụ nữ có thể là 
một nguồn lực phù hợp. 

11  Cần lưu ý rằng Luật Doanh nghiệp Việt Nam không phân biệt ‘thành viên không điều hành” và thành viên ‘độc lập’. Các thành 
viên độc lập chỉ quy định cho các tổ chức tài chính.
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Biểu đồ 9: Tỷ lệ nữ giới trong HĐQT 
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g. Nhóm 10 công ty có điểm quản trị công ty cao nhất 

Trước hết phải nhấn mạnh rằng không công ty nào trong số 10 công ty có điểm quản trị công ty cao 
nhất trong cuộc khảo sát này đạt mức 60%. Như vậy, 10 công ty có điểm quản trị công ty cao nhất vẫn 
có điểm quản trị công ty khá thấp. Nhóm 10 công ty cao nhất có điểm quản trị công ty trung bình là 
54,5% và nhóm 10 công ty thấp nhất có điểm quản trị công ty trung bình là 34,9%. 

Trong 10 công ty có điểm quản trị công ty cao nhất có 2 công ty mới niêm yết. Trong khi đó ở nhóm 
10 công ty có điểm quản trị công ty thấp nhất có 4 công ty mới niêm yết. Tuy nhiên mới niêm yết 
không phải là nguyên nhân dẫn đến quản trị công ty kém. Việc đưa công ty lên niêm yết là thể hiện 
cam kết thực hiện các quy định của thị trường và thực hiện quản trị công ty tốt.

Không có công ty nào trong số các công ty khảo sát đạt được điểm số tốt theo chuẩn quốc tế. Mức 
điểm của công ty đạt điểm cao nhất vẫn còn cách xa mức 80% - là mức được coi là đáp ứng các chuẩn 
mực quốc tế tốt về quản trị công ty. Do đó quản trị công ty ở Việt nam vẫn cần phải cải thiện rất nhiều 
để thu hẹp khoảng cách với quốc tế. Tuy nhiên một số công ty đã bắt đầu hành trình cải thiện này và 
cần được khuyến khích. 
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Tóm tắt các khuyến nghị 

Đối với cơ quan quản lý 

1. Các cơ quan quản lý cần đảm bảo có đủ năng lực và thẩm quyền cần thiết để hướng dẫn các 
thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty, và đảm bảo cung cấp các chỉ dẫn cần thiết cho công 
ty về việc thực hiện các thông lệ này. 

2. Các cơ quan quản lý cần xây dựng kĩ năng và năng lực cho nhân viên và các nguồn lực khác 
nhằm giám sát quản trị công ty, và thực thi tích cực và rõ ràng các luật lệ và quy định liên quan 
đến quản trị công ty. 

3. Cần đào tạo thường xuyên cho nhân viên UBCKNN và các SGDCK về những phát triển trong 
lĩnh vực quản trị công ty trên thế giới và những ứng dụng của chúng. 

4. Khái niệm và giá trị của sự ‘độc lập’ của các thành viên HĐQT và giá trị độc lập của các kiểm 
toán viên chưa được hiểu thấu đáo. Các cơ quan quản lý cần đưa ra định nghĩa thành viên 
HĐQT ‘độc lập’ và đẩy mạnh vai trò cũng như lợi ích do các thành viên độc lập và kiểm toán 
viên độc lập mang lại. 

5. Các cơ quan quản lý cần xây dựng, với sự tham gia của các bên có quyền lợi liên quan, phê 
chuẩn và công bố rộng rãi một Lộ trình Quản trị Công ty sao cho tất cả các bên liên quan hiểu 
rõ quyết tâm của chính phủ và cơ quan quản lý trong việc cải thiện hoạt động quản trị công ty ở 
Việt Nam. 

6.   Với các điều kiện cụ thể của Việt Nam và sự miễn cưỡng của các công ty trong thực hiện quản 
trị công ty khi không bị bắt buộc, các cơ quan quản lý cần yêu cầu đào tạo về quản trị công ty 
đối với tất cả các thành viên của HĐQT tại thời điểm niêm yết. Các cơ quan quản lý cũng có thể 
yêu cầu đánh giá và báo cáo việc đánh giá HĐQT và BKS thường xuyên. 

7. Nhà nước với vai trò là nhà đầu tư lớn trên thị trường chứng khoán cần đi tiên phong trong việc 
thúc đẩy quản trị công ty tốt. Do vậy, cần ban hành, cải tiến quy chế người đại diện và đồng thời 
tăng cường công tác đào tạo về quản trị công ty cho đại diện sở hữu nhà nước trong các công ty 
niêm yết nói riêng và công ty cổ phần nói chung. 

Tăng cường thể chế

8. Tiêu chuẩn và thông lệ chuyên môn về nghiệp vụ kế toán và kiểm toán cần được cải tiến nhằm 
cung cấp các thông tin cần thiết, tin cậy và kịp thời về tất cả các vấn đề tài chính trọng yếu của 
công ty cho các nhà đầu tư. Nâng cao các tiêu chuẩn kế toán và kiểm toán trong nước tiến đến 
hội nhập với các tiêu chuẩn quốc tế, và yêu cầu cán bộ kế toán và kiểm toán áp dụng các tiêu 
chuẩn đó sẽ giúp cải thiện chất lượng của báo cáo tài chính. 

9. Việc sớm thành lập một Trung tâm Quản trị Công ty với các hoạt động thúc đẩy các thông lệ 
quản trị công ty tốt, đào tạo thành viên HĐQT, cập nhật thông tin phát triển về quản trị công ty 
cho tất cả các bên hữu quan đồng thời gắn chúng với thực tiễn Việt Nam là rất quan trọng. 

10. Giá trị của quản trị công ty tốt cần được các  lãnh đạo ban, ngành thuộc chính phủ khuyến khích, 
và họ cần trở thành những người “tiên phong” trong thúc đẩy áp dụng thông lệ quản trị công ty 
tốt. Việc áp dụng “Hướng dẫn về quản trị công ty cho các doanh nghiệp nhà nước của OECD” 
cần được khuyến khích trong các công ty nhà nước. 
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11. Cần khuyến khích sự gắn kết của cổ đông với các công ty, đồng thời các công ty cũng cần tạo 
điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham gia vào các vấn đề của công ty 

Phát triển khu vực tư nhân

12. Báo cáo này cho thấy các công ty cần tập trung thực hiện thông lệ quản trị công ty tốt nhất ở 3 
lĩnh vực quan trọng: 

• Trách nhiệm của HĐQT;

• Minh bạch và công bố thông tin; và 

• Đối xử công bằng với các cổ đông và sự tham gia của họ vào các vấn đề của công  ty. 

13. Các công ty cần tự nguyện thiết lập một ủy ban kiểm toán với tư cách là một tiểu ban của HĐQT 
và đảm bảo BKS đóng vai trò tích cực trong công tác quản trị công ty của công ty. Việc thành 
lập một Tiểu ban Quản trị công ty và Đề cử cũng rất cần thiết nhằm đảm bảo việc bổ nhiệm các 
chức danh của HĐQT một cách hiệu quả, minh bạch và có quy hoạch kế nhiệm cho HĐQT. 

14. Các thành viên HĐQT cần tham gia nhiều hơn vào việc giám sát và phát hiện những rủi ro gắn 
với hoạt động của công ty, đặc biệt là việc hình thành một môi trường kiểm soát phù hợp cho 
mọi hoạt động của công ty. 

15. Các thành viên HĐQT và cán bộ quản lý cấp cao cần được đào tạo nghiêm túc về quản trị công 
ty. Để hạn chế việc các thành viên HĐQT lẩn tránh việc tham gia các khoá đào tạo, Quy chế về 
quản trị công ty cần có quy định yêu cầu việc tham gia các khoá đào tạo về QTCT của các thành 
viên HĐQT hàng năm được công bố trong Báo cáo thường niên, đồng thời, phải có quy định về 
mức đào tạo tối thiểu. Chương trình, tài liệu đào tạo cần liên tục được nghiên cứu, cập nhật để 
phản ánh được những điển hình thực tế của Việt Nam cũng như các chuẩn mực quốc tế. 

16. Nhận thức về lợi ích của quản trị công ty tốt của các đối tượng như ngân hàng, các tổ chức tín 
dụng cũng như các nhà đầu tư có tổ chức cũng cần được nâng cao. Các tổ chức này là những 
tổ chức có điều kiện thuận lợi để tạo sức ép cho những chuyển biến về quản trị công ty tại các 
doanh nghiệp mà họ cung cấp tín dụng hay đầu tư. 

17. Các công ty cần phân biệt giữa quản trị công ty tốt và tuân thủ theo pháp luật, và thể hiện rõ 
cam kết của mình đối với quản trị công ty bằng cách cải tiến các chính sách, quy trình, thủ tục 
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cổ đông tham gia vào 
ĐHĐCĐ đồng thời cần đảm bảo việc cung cấp cho cổ đông các thông tin chính xác, đầy đủ và 
kịp thời hơn. 

18. Các công ty cần tăng cường mối liên hệ với cổ đông và khuyến khích sự tham gia của cổ đông 
vào các vấn đề của công ty. 
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C.  Phương pháp đánh giá

a.  Cơ sở của phương pháp đánh giá bằng thẻ điểm

Các Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD là thước đo được công nhận toàn cầu về quản trị công 
ty và được áp dụng ở các nước thành viên lẫn không phải thành viên của OECD. Đằng sau những 
nguyên tắc này là Phương pháp Đánh giá việc Thực hiện các Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD. 
Tuy phương pháp này thường được áp dụng ở cấp độ quốc gia nhưng những nội dung và tiêu chí cơ 
bản được xem xét trong Phương pháp cũng có thể được áp dụng ở cấp độ doanh nghiệp và đã được 
sử dụng trong xây dựng phiếu câu hỏi chấm điểm.

Nguyên tắc, phương pháp luận của OECD và môi trường quản trị công ty ở Việt Nam là cơ sở xây 
dựng Thẻ điểm Quản trị Công ty của Việt Nam. Chúng cũng là cơ sở để hình thành Quy chế Quản trị 
Công ty của Việt nam. Tuy nhiên, tại lĩnh vực nào mà các quy định của Việt nam còn thấp hơn thông 
lệ quản trị công ty tốt nhất của thế giới thì thông lệ quốc tế tốt nhất đó được sử dụng để đánh giá cho 
điểm tối đa trong bảng thẻ điểm (nghĩa là được đánh giá “ tuân thủ hoàn toàn”). Các thông lệ được 
thừa nhận rộng rãi trên thế giới bao gồm Nguyên tắc Quản trị Công ty OECD, các tiêu chuẩn và cơ sở 
so sánh của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB), Hội đồng Chuẩn mực Kiểm tra và Kiểm 
toán Quốc tế (IAASB) của IFAC và các tiêu chuẩn và hướng dẫn khác của những tổ chức quốc tế như 
IOSCO, Ủy ban Basel và ICGN. Trong những trường hợp như vậy, tuân thủ luật lệ Việt nam chỉ được 
cho điểm trung bình (nghĩa là chỉ được đánh giá “tuân thủ một phần”).

Một phân tích của OECD12 về cuộc khủng hoảng tài chính gần đây đã chỉ ra là việc các nguyên tắc và 
quan niệm về quản trị công ty được công nhận không chỉ ở mức khái niệm chung là rất quan trọng. 
Nếu chỉ ‘tuân thủ’ hay ‘làm cho có’ là chưa đủ. Đánh giá có nghĩa là xác định trên quan điểm của 
‘người được thông tin đầy đủ ở mức hợp lý’ xem các khái niệm về quản trị công ty đã được áp dụng 
trên thực tế trong hoạt động của công ty hay chưa. Thực tế này sẽ được ‘quan sát’ từ các thông tin 
công khai sẵn có về công ty mà một nhà đầu tư có thể tiếp cận được. Tương ứng với quan điểm ‘nhà 
đầu tư bên ngoài’ này, người chấm điểm cũng được lựa chọn dựa trên kiến thức của họ về quản lý và 
kinh doanh bao gồm cả quản trị công ty và được tập huấn về quản trị công ty để có đủ khả năng đưa 
ra những đánh giá phù hợp.

Lưu ý: Bất kỳ hệ thống đánh giá chấm điểm về quản trị công ty nào cũng có những ưu, nhược điểm 
nhất định. Không một hệ thống đánh giá quản trị công ty nào, kể cả hệ thống thẻ điểm này, có thể xác 
định được toàn bộ và chính xác mức độ hiệu quả thực sự về quản trị công ty của một doanh nghiệp. 
Hiệu quả này chỉ có thể biết được nếu nhìn từ bên trong, tức là do HĐQT đánh giá, vì quản trị công 
ty là vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. Phương pháp thẻ điểm 
quản trị công ty chỉ bao quát được những gì quan sát được từ các thông tin công khai cho công chúng, 
cũng như những gì được phản ánh trong các hồ sơ, tài liệu có được. Vì thế, kết quả có thể không được 
toàn diện và đầy đủ như đánh giá được thực hiện trong nội bộ với những hiểu biết cụ thể về nội bộ 
công ty. Tuy nhiên, phương pháp thẻ điểm này vẫn rất có ích. Ngoài ra cần lưu ý một công ty có điểm 
quản trị công ty “tốt” cũng không loại trừ khả năng công ty đó phải đối mặt với khủng hoảng hay xì 
căng đan trong tương lai.

12  OECD, Quản trị công ty và khủng hoảng tài chính: Các Phát hiện và Thông điệp chính, OECD, 2009, Paris
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Trong việc xây dựng và áp dụng thẻ điểm, nhiều nỗ lực đã được thực hiện để giảm bớt tính chủ quan 
cũng như đảm bảo tính nhất quán và xác thực trong đánh giá. Phương pháp thẻ điểm không phụ thuộc 
vào sự hợp tác của công ty mà được xây dựng để tư vấn độc lập thực hiện. Tư vấn này hoàn toàn độc 
lập với các công ty lẫn cơ quan quản lý.

Những nội dung chính được sử dụng làm cơ sở đánh giá bằng thẻ điểm quản trị công ty là những nội 
dung đã được công nhận là có vai trò quan trọng nhất đối với quản trị công ty trong các Nguyên tắc 
của OECD13:

• Quyền cổ đông

• Đối xử công bằng với cổ đông

• Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong quản trị công ty

• Minh bạch và công bố thông tin

• Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị.

Nguyên tắc OECD I “Bảo đảm cơ sở cho một khuôn khổ quản trị công ty hiệu quả” đòi hỏi “khuôn 
khổ quản trị công ty phải thúc đẩy tính minh bạch và hiệu quả của thị trường, phù hợp với quy định 
của pháp luật và phân định rõ ràng trách nhiệm giữa các cơ quan giám sát, quản lý và cưỡng chế thực 
thi”14 không được sử dụng trong thẻ điểm này. Nguyên tắc này không được sử dụng vì không phải là 
một chức năng của doanh nghiệp mà đúng hơn là vấn đề của nhà nước và cơ quan quản lý.

Việt Nam có khuôn khổ quản trị công ty hai cấp. Quy định của Việt Nam đòi hỏi phải có cơ cấu 
HĐQT/quản trị công ty theo hai cấp nhưng không giống như cơ chế hai cấp của Đức hay Inđonêxia 
mà tương tự như của Trung Quốc.

Ở Việt nam, HĐQT chịu trách nhiệm định hướng và xây dựng chiến lược công ty cũng như xác định 
các ưu tiên trong kinh doanh, bao gồm phê duyệt kế hoạch kinh doanh và tài chính hàng năm, hướng 
dẫn và giám sát việc điều hành công ty. Công ty niêm yết bắt buộc phải có Ban kiểm soát để giám sát 
hoạt động và tài chính của công ty. Chức năng chính của Ban này là giám sát hoạt động của HĐQT 
và việc tuân thủ luật lệ của công ty.

Cơ cấu và phương pháp luận của Thẻ điểm Việt Nam được xây dựng trên cơ sở nhận thức rõ về 
phương pháp của các thẻ điểm đã áp dụng thành công ở các nước khác như Đức, nơi áp dụng khuôn 
khổ quản trị công ty hai cấp, và Trung quốc là nước có khuôn khổ quản trị công ty tương tự như Việt 
nam. Do vậy, Thẻ điểm của Việt Nam được xây dựng với các câu hỏi phản ánh các Nguyên tắc, Chú 
dẫn, Phương pháp đánh giá của OECD và các khung pháp lý, thể chế cụ thể về quản trị công ty của 
Việt Nam15, đặc biệt là Quyết định 12/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Quy chế Quản trị Công ty áp 

13  Các Nguyên tắc về Quản trị Công ty của OECD, sửa đổi năm 2004, là thước đo quốc tế được sử dụng bởi các nhà hoạch định 
chính sách, nhà đầu tư, các công ty và các bên liên quan khác trên toàn thế giới. Các nguyên tắc này đang tiếp tục thúc đẩy sự 
phát triển của quản trị công ty và cung cấp những chỉ dẫn phù hợp cho các nước là thành viên cũng như không là thành viên 
của OECD. “Quản trị công ty được coi là một yếu tố chính trong cải thiện hiệu quả và tăng trưởng kinh tế cũng như nâng cao 
niềm tin của nhà đầu tư”.

14  OECD, Nguyên tắc Quản trị Công ty OECD 2004, Paris
15  Thẻ điểm QTCT thu thập thông tin từ những văn bản pháp lý, quy định chính có ảnh hưởng đến quản trị công ty ở Việt Nam, như 

Luật Chứng khoán 2006, và Luật Sửa đổi Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010, Nghị định 14/2007/NĐ-CP hướng 
dẫn thi hành Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp 2005, Nghị định 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp,  
Quyết định 12/2007/QĐ-BTC về Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, 
Quyết định 15/2007/QĐ-BTC về ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, Thông 
tư 09/2010/TT-BTC về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, và các văn bản liên quan khác. Một số ngành áp dụng 
các quy định riêng. (như ngành ngân hàng áp dụng Nghị định 59/2009/NĐ-CP, Quyết định 36/2006/QĐ-NHNN và Quyết định 
37/2006/QĐ-NHNN). Những quy định riêng này không phản ánh trong thẻ điểm.
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dụng cho các công ty niêm yết. Các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), Chuẩn mực Kiểm 
toán Quốc tế (ISA), và các tiêu chuẩn quốc tế khác cũng được xem xét trong trường hợp cần thiết.  

Đặc biệt trong quá trình xây dựng Thẻ điểm Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã cân nhắc những ưu điểm, 
nhược điểm chủ yếu hiện nay trong các thông lệ quản trị công ty ở Việt Nam, trong các công ty của 
Việt Nam và thể hiện trong Thẻ điểm. Những bằng chứng về các ưu, nhược điểm của Việt Nam trong 
quản trị công ty được thu thập từ:

• Đánh giá quốc gia về Quản trị công ty trong Báo cáo Tình hình Tuân thủ Chuẩn mực, Quy 
chế (ROSC) của Ngân hàng Thế giới, tháng 6/2006

• Đóng góp của Việt Nam trong Báo cáo Rà soát Quản trị Công ty của OECD liên quan đến 
các diễn biễn và tiến trình ở Châu Á, tháng 2/2010

• Nghiên cứu chuyên đề về quản trị công ty đối với các cơ quan quản lý và các thành viên 
tham gia thị trường chính, 2010

• Các vấn đề quản trị công ty mới nổi lên gần đây ở thị trường Việt nam

• Các nghiên cứu, khảo sát và tài liệu công bố liên quan khác.

b.  Ngành nghề và đặc điểm của các công ty khảo sát

Trong bản khảo sát quản trị công ty này, 100 công ty đại chúng niêm yết lớn nhất tại Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) tính đến 
01/01/2010 được chọn. Tính tổng cộng, các công ty này đại diện cho hơn 83% tổng giá trị vốn hóa thị 
trường của Việt Nam (xem danh sách công ty tại Phụ lục G). Trong tổng số 468 công ty niêm yết trên 
HOSE và HNX tại thời điểm nêu trên, 100 công ty được chọn bao gồm 79 công ty niêm yết tại HOSE 
và 21 công ty niêm yết tại HNX. Các công ty được chọn dựa trên tỉ trọng tương ứng của mỗi sở giao 
dịch chứng khoán trên tổng giá trị thị trường Việt Nam.

Thẻ điểm được xây dựng dựa trên quan điểm cho rằng các quy định về thông lệ quản trị công ty tốt 
mới chỉ bắt buộc áp dụng đối với các công ty niêm yết. Do đó, việc áp dụng thẻ điểm để đánh giá các 
công ty mới chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO) hay các công ty mới được niêm yết gần đây hoặc các 
công ty nhỏ sẽ không phù hợp. Tuy nhiên, việc mới niêm yết và quy mô nhỏ có thể giải thích cho trình 
độ quản trị công ty kém nhưng không thể là lý do biện hộ. 

Trong khảo sát năm nay, có 34 công ty mới lọt vào danh sách 100 công ty lớn nhất trên sàn nói trên, 
trong đó 33 công ty là mới niêm yết. Có 2 công ty hủy niêm yết trong năm khảo sát bị đưa ra ngoài 
danh sách. Trong số 34 công ty mới, 50% hay 17 công ty thuộc lĩnh vực tài chính, 18%  thuộc lĩnh 
vực hàng tiêu dùng. Số còn lại thuộc các ngành như dầu khí, dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ hạ tầng công 
cộng, công nghiệp và vật liệu cơ bản.

Các công ty được điều tra đại diện cho 9 ngành nghề sau: công nghiệp, tài chính, hàng tiêu dùng, vật 
liệu cơ bản, dầu khí, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ hạ tầng công cộng và công nghệ. 
Các ngành này được phân loại dựa trên tiêu chí của Bảng phân ngành chuẩn toàn cầu (ICBU) ban 
hành năm 2008. Bảng này được sử dụng để phân loại các công ty theo từng nhóm ngành. ICBU cho 
phép phân loại công ty theo 4 cấp độ ngành. Trong bản nghiên cứu này cấp độ ngành thứ nhất và cũng 
là cấp độ có phạm vi rộng nhất được sử dụng. Cấp độ này bao gồm các nhóm ngành: (1) Dầu khí; (2) 
Vật liệu cơ bản; (3) Công nghiệp; (4) Hàng tiêu dùng; (5) Chăm sóc sức khỏe; (6) Dịch vụ tiêu dùng; 
(7)Viễn thông; (8) Dịch vụ hạ tầng công cộng; (9) Tài chính; (10) Công nghệ. Việt nam không có công 
ty niêm yết nào thuộc ngành viễn thông nằm trong tốp 100 công ty niêm yết lớn nhất.
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Việc phân ngành cho công ty dựa vào chức năng và hoạt động của công ty đó công bố trong bản cáo 
bạch khi niêm yết. Ngoài ra việc phân ngành cũng được kiểm tra chéo với dữ liệu của 2 công ty chứng 
khoán của Việt Nam là Vietstock, một cổng thông tin điện tử cung cấp các dữ liệu về thị trường tài 
chính và chứng khoán Việt nam - www.vietstock.vn, và công ty Chứng khoán Rồng Việt - ww.vdsc.
com.vn.

Một số ngành ở Việt Nam, đặc biệt là ngành ngân hàng, dịch vụ tài chính và các doanh nghiệp nhà 
nước có thể có các quy định bổ sung về quản trị công ty. Những quy định này không được phản ánh 
trong bảng câu hỏi thông qua các câu hỏi riêng. Những vấn đề đặc thù đó có thể được đề cập đến trong 
các phiên bản thẻ điểm sau.

Các nội dung khảo sát cơ bản 

Việc đánh giá mỗi công ty dựa trên thông tin công khai ra bên ngoài hiện có, các thông tin công bố 
cho nhà đầu tư hiện có hay tiềm năng. Thông tin phù hợp là thông tin mà nhà đầu tư có thể sử dụng để 
cân nhắc đầu tư, rút lui hay tiếp tục đầu tư. Các nguồn thông tin chính bao gồm Báo cáo thường niên 
của doanh nghiệp, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị công ty, các tài liệu công khai và pháp lý nộp 
cho cơ quan quản lý và sở giao dịch chứng khoán, thông báo mời họp ĐHĐCĐ  thường niên, Nghị 
quyết Đại hội cổ đông thường niên, biên bản họp Đại hội cổ đông, Điều lệ công ty và các tài liệu trên 
trang web của công ty.

c.  Xây dựng thẻ điểm

Lĩnh vực/Nội dung

Các nội dung và trình tự trong thẻ điểm được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế đề ra trong Nguyên 
tắc OECD về Quản trị Công ty bao gồm năm lĩnh vực/nội dung đánh giá chính như đã nêu trên. Thẻ 
điểm không chỉ rà soát sự tuân thủ các văn bản pháp qui của Việt Nam vì đó thực ra là công việc của 
cơ quan quản lý Việt Nam và là phương pháp tiếp cận tối thiểu về quản trị công ty. Thông tin về quản 
trị công ty sẽ được đánh giá dựa trên việc kết hợp các thông lệ tốt nhất theo khuyến nghị của OECD, 
các văn bản luật lệ, qui định hướng dẫn của Việt Nam tại thời điểm 31/12/2010 và các tiêu chuẩn quốc 
tế phổ biến khác. Trong bối cảnh luật lệ, qui định về quản trị công ty đang được thay đổi, và các thông 
lệ quản trị công ty tốt được giới thiệu ngày càng rộng rãi hơn tại Việt Nam thì hiển nhiên việc xây 
dựng thẻ điểm dựa vào các thông lệ tốt hơn này cần phải được tính đến. Năm nay bảng câu hỏi của 
thẻ điểm được chỉnh sửa nhằm phản ánh những thay đổi trong Thông tư 09/2010-TT/BTC về Công 
bố Thông tin trên thị trường chứng khoán.

Vì vậy bảng câu hỏi của thẻ điểm không chỉ bao gồm các qui định pháp lý và quản lý trong nước mà 
còn hơn thế nữa.

Các đánh giá bao hàm nhiều lĩnh vực trong thông lệ quản trị công ty. Tuy nhiên, các lĩnh vực này đều 
có liên quan chặt chẽ đến nhau. Do đó, một câu hỏi/tiêu chí đánh giá trong lĩnh vực này cũng có thể 
hoàn toàn phù hợp để sử dụng đánh giá một nội dung trong lĩnh vực khác. Việc phân loại các câu hỏi 
thuộc lĩnh vực nào của quản trị công ty trong thẻ điểm này dựa chủ yếu vào các Nguyên tắc OECD 
về Quản trị Công ty.

Xác định trọng số cho các lĩnh vực quản trị công ty

Có nhiều phương pháp xác định trọng số được sử dụng ở các quốc gia khác nhau khi xây dựng cơ chế 
phân tích về quản trị công ty. Trọng số được áp dụng cho từng câu hỏi và/hoặc nhóm câu hỏi.
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Đối với thẻ điểm của Việt Nam, trọng số áp dụng cho các lĩnh vực/nội dung hay nhóm câu hỏi có tính 
đến những ưu điểm, nhược điểm riêng của thông lệ quản trị công ty ở Việt Nam.

Mức trọng số đối với các lĩnh vực/nội dung chấm điểm, với tổng số là 100%, như sau:

Bảng 4. Xác định trọng số cho các Lĩnh vực/Nội dung của quản trị công ty

Lĩnh vực Nội dung Số lượng câu hỏi
Trọng số (Tỉ lệ % 

trong tổng số điểm)

A Quyền cổ đông 21 15

B Đối xử công bằng với cổ đông 18 20

C
Vai trò của các bên có quyền lợi liên 
quan trong quản trị công ty

8 5

D Minh bạch và công bố thông tin 32 30

E Trách nhiệm của Hội đồng quản trị 31 30

Tổng cộng 110 100

Hệ trọng số trên cũng được áp dụng cho các câu hỏi trong từng lĩnh vực. Trong thẻ điểm quản trị 
công ty của Việt Nam, mọi câu hỏi trong một lĩnh vực có trọng số cụ thể được chấm điểm và có giá 
trị ngang nhau. Tuy nhiên, mỗi lĩnh vực sẽ có những câu hỏi khác nhau liên quan đến những vấn đề 
riêng của lĩnh vực đó. Một số câu hỏi có thể phụ thuộc vào một sự kiện diễn ra trước đó. Nếu sự kiện 
đó không diễn ra hay không rõ ràng thì câu hỏi sẽ không được tính và tổng số điểm tối đa mà công ty 
đó có thể đạt được sẽ được điều chỉnh tương ứng.

d.  Thu thập dữ liệu

Việc thu thập dữ liệu dựa trên một loạt các thông tin công khai có sẵn, bao gồm Báo cáo thường niên 
và báo cáo tài chính của công ty cho thời điểm 31/12/2010; các báo cáo, tài liệu gửi Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký, Sở Giao dịch chứng khoán; và các tài liệu khác, đặc biệt là biên 
bản họp ĐHĐCĐ , tài liệu họp ĐHĐCĐ , Điều lệ công ty, biên bản họp và nghị quyết HĐQT, quy chế 
Quản trị Công ty nội bộ; thông tin do công ty công bố, thông tin của giới truyền thông và các nguồn 
thông tin công khai khác, bao gồm thông tin chứng khoán, thông tin trên trang web của doanh nghiệp, 
và thông tin từ các công ty chứng khoán (nếu có). Thông tin để đánh giá cho điểm mỗi câu hỏi có thể 
lấy từ một hay nhiều nguồn khác nhau.

e.  Phương pháp chấm điểm

Các tiêu chí được đưa ra, thảo luận và đã được thống nhất với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được 
coi như tiêu chí đánh giá phù hợp cho mỗi một câu hỏi trong số 110 câu hỏi đưa ra. Ngoài ra, chất 
lượng của các thông lệ quản trị công ty đề cập đến trong từng câu hỏi còn được xem xét trên ba cấp 
độ theo thuật ngữ trong các Nguyên tắc OECD về Phương pháp Đánh giá. Đó là Quan sát thấy:

• Chấp hành thông lệ tốt (mức cao nhất của thông lệ quản trị công ty) – 2 điểm

• Chấp hành một phần thông lệ tốt (mức trung bình của thông lệ quản trị công ty, đòi hỏi ít nhất 
tuân thủ luật pháp, quy định của Việt Nam) – 1 điểm

• Không chấp hành thông lệ tốt, chấp hành thiếu hiệu quả, chưa có hay không phù hợp (mức thấp 
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nhất của thông lệ quản trị công ty) – 0 điểm.

Cần lưu ý rằng nếu thông tin không thu thập được thông qua các tài liệu công khai thì câu hỏi cũng sẽ 
được chấm điểm coi như ‘Quan sát thấy không chấp hành’ và chấm 0 điểm. Một công ty có thể bị đánh 
giá là “Quan sát thấy không chấp hành” nếu công ty đó trên thực tế có thực tiễn quản trị công ty tốt nhưng 
không thể hiện được điều đó trong các thông tin công ty công khai ra bên ngoài. Và do vậy không có bằng 
chứng để người ngoài nhận biết được là công ty đang áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt. Ngoài ra 
các thuật ngữ sử dụng trong thẻ điểm (“quan sát thấy chấp hành”, “quan sát thấy chấp hành một phần” 
v.v) được sử dụng với nhận thức rằng việc quan sát thấy công ty chấp hành thông lệ quản trị công ty tốt 
có thể dẫn đến hoặc không dẫn đến các thông lệ quản trị công ty tốt.

Một số câu hỏi yêu cầu phương án trả lời là có hay không. Trong tình huống này, câu trả lời tích cực sẽ 
nhận được 2 điểm, và câu trả lời không tích cực sẽ nhận được 0 điểm.

Các cán bộ đánh giá đều có chuyên môn về kinh doanh và quản trị và đều được tập huấn về phương 
pháp đánh giá bằng thẻ điểm. 10 công ty đã được đánh giá thí điểm để xác định và xử lý các vấn đề 
có thể phát sinh trong quá trình đánh giá. Nhằm giảm thiểu tính chủ quan trong quá trình chấm điểm, 
mỗi công ty sẽ được chấm điểm theo phương pháp đánh giá chặt chẽ và hệ thống “kiểm tra và cân 
đối, điều chỉnh” được áp dụng. Thành viên của nhóm đánh giá được phân bổ các câu hỏi cụ thể từ 
bảng câu hỏi chấm điểm. Không một công ty nào được đánh giá chỉ bởi một cá nhân. Mỗi đánh giá 
đều được kiểm tra chéo và rà soát lại bởi một người đánh giá khác để đảm bảo tính chính xác và nhất 
quán của các bảng điểm. Mỗi công ty được chấm điểm dựa trên từng câu hỏi được đưa ra trong bảng 
câu hỏi, trừ khi một sự kiện cụ thể đã không xảy ra, trong trường hợp đó tổng số điểm của các công ty 
này sẽ được điều chỉnh tương ứng. Mặc dù mục tiêu là giảm thiểu tính chủ quan của người đánh giá 
và có áp dụng quy trình kiểm tra chéo, một số câu hỏi vẫn đòi hỏi việc xét đoán mang tính chủ quan, 
định tính từ phía người đánh giá.

Khi qui trình chấm điểm và kiểm tra cho từng mục nhỏ trong phiếu điểm của một công ty được hoàn tất, 
thì tất cả kết quả chấm điểm của công ty đó sẽ được tập hợp vào bảng tính điểm để tính điểm số chung. 

Chấm điểm và Tổng số điểm gia quyền

Sau khi đã xác định được các yếu tố trên, để tính được mức tổng điểm gia quyền của từng công ty, 
các bước sau sẽ được thực hiện:

A. Mỗi câu hỏi trong từng nội dung sẽ được đánh giá và mọi điểm số câu hỏi sẽ được cộng lại.

B. Tổng điểm của tất cả các câu hỏi trong một lĩnh vực (tính được ở bước A) sẽ được chia cho tổng 
số điểm tối đa của tất cả các câu trong lĩnh vực đó để tìm tỉ lệ điểm của lĩnh vực đó.

C. Lấy kết quả bước B nhân với tổng trọng số của lĩnh vực đó để tính tỉ lệ % của công ty tương ứng 
với lĩnh vực.

D. Tính tổng mọi tỉ lệ điểm số gia quyền trong cả 5 lĩnh vực. 

Điểm số cuối cùng của công ty

Thẻ điểm cho phép nhóm các công ty theo các nhóm kết quả chung về quản trị công ty là ‘xuất sắc’, 
‘tốt’, ‘trung bình’, ‘cần cải thiện’. Xếp hạng ‘xuất sắc’ là mức điểm số công ty đạt 75% trở lên; xếp 
hạng ‘tốt’ là điểm số từ 65% đến 74%; xếp hạng ‘trung bình’ là điểm số từ 50% đến 64%; xếp hạng 
‘cần cải thiện’ là điểm số dưới 50%. Việc phân nhóm các công ty như trên tuy không được thực hiện 
trong khảo sát cơ sở này nhưng có thể được sử dụng trong các thẻ điểm sau này. 
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Trong quá trình tính toán tổng hợp dữ liệu thống kê cho báo cáo này, một số sai sót làm tròn số thông 
kê có thể phát sinh.

f.  Nhóm nghiên cứu xây dựng thẻ điểm 

Cố vấn quốc tế của dự án là bà Anne Molyneux, chuyên gia về quản trị công ty và là tư vấn cho Diễn 
đàn Quản trị Công ty Toàn cầu (GCGF) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Nhóm nghiên cứu trong 
nước do Tiến sỹ Nguyễn Thu Hiền, Khoa Quản lý Công nghiệp, Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh 
đứng đầu, có 12 thành viên. Nhóm nghiên cứu này được giám sát bởi ông Trần Duy Thanh – Giám 
đốc quản lý dự án (xem phần Phụ lục G về nhóm chấm điểm). Thiết kế thẻ điểm và phương pháp luận 
được IFC và UBCKNN xem xét và phê chuẩn trước khi đưa vào áp dụng chính thức. Tương tự, bản 
báo cáo này trong quá trình soạn thảo cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của IFC, UBCKNN và 
GCGF trước khi hoàn chỉnh.

Các thành viên tham gia đánh giá, chấm điểm được đào tạo về lý do và mục đích thực hiện dự án, đặc 
điểm của mẫu điều tra, cách thức thực hiện của dự án bao gồm việc thu thập thông tin và qui trình 
đánh giá cũng như việc kiểm tra/soát xét các đánh giá đó. Nhiều nỗ lực và thời gian đã được sử dụng 
cho việc đánh giá thử nghiệm 10 công ty để kiểm định bảng câu hỏi dùng cho qui trình đánh giá trên. 
Các vấn đề nảy sinh trong quá trình kiểm tra, đánh giá thử nghiệm đã được thảo luận và xử lý trước 
khi thực hiện việc đánh giá chấm điểm chính thức. 
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D. Phân tích 

Mục đích chung của thẻ điểm này là nhằm nâng cao công tác quản trị công ty ở Việt Nam. Trong các 
năm tới, bản báo cáo này có thể được dùng để so sánh với các nghiên cứu sau này và bản nghiên cứu 
cơ sở ban đầu để xác định sự phát triển trong công tác quản trị công ty ở Việt Nam. Đồng thời báo cáo 
này cũng tạo cơ hội cho các công ty và cơ quan quản lý có thể hiểu rõ hơn các lợi ích của việc thực 
hiện thông lệ quản trị công ty tốt tại Việt Nam.

a. Kết quả tổng quan

Báo cáo thẻ điểm quản trị công ty tiến hành khảo sát 100 công ty niêm yết lớn nhất trên cả hai sàn 
chứng khoán Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm 1/1/2010. (Danh sách các công ty khảo 
sát trình bày trong Phụ lục G). Các công ty được lựa chọn này đại diện cho hơn 83% tổng giá trị vốn 
hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam – giá trị vốn hóa của toàn thị trường tính đến thời điểm 
1/1/2010 là 619.994 tỷ đồng.

Kết quả về tình hình thực hiện quản trị công ty tổng quan và tình hình thực hiện quản trị công ty theo 
từng ngành nghề được phản ánh tại bảng và biểu đồ dưới đây. Có sự chênh lệch nhỏ giữa điểm trung 
bình của dữ liệu khảo sát năm 2010 và dữ liệu năm 2009.

Kết quả khảo sát quản trị công ty tại các công ty cho thấy nhìn chung các công ty đã có nỗ lực triển 
khai quản trị công ty tốt. Điểm quản trị công ty của năm 2010 tăng 0.8% so với năm 2009. Tuy nhiên, 
với điểm quản trị công ty trung bình là 44,7%, khi so sánh với thông lệ tốt nhất toàn cầu, kết quả này 
cho thấy rằng công tác quản trị công ty ở Việt Nam mới chỉ ở bước sơ khai, chưa đạt chuẩn mực thông 
lệ tốt trên thế giới.

Bảng 5: Tổng quan về tình hình quản trị công ty

Trung bình Tối thiểu Tối đa
2009

%
2010

%
2009

%
2010

%
2009

%
2010

%
Kết quả tổng quan 43,9 44,7 20,5 29,3 60,9 58,6

Lĩnh vực A – Quyền của cổ đông 46,8 48,5 2,4 19,3 78,6 74,0
Lĩnh vực B – Đối xử công bằng với 
cổ đông 

65,1 61,0 25,0 39,0 86,1 78,0

Lĩnh vực C – Vai trò của các bên có 
quyền lợi liên quan

29,2 29,4 6,3 0,0 68,8 68,0

Lĩnh vực D – Công bố thông tin và 
minh bạch 

39,4 43,2 15,6 24,3 62,5 61,3

Lĩnh vực E – Trách nhiệm của 
HĐQT

35,3 36,1 11,3 17,7 53,2 55,0

Nhìn chung năm 2010 có sự phát triển không đáng kể so với kết quả thu được năm 2009. Điểm quản 
trị công ty ở các lĩnh vực chỉ tăng nhẹ. Riêng lĩnh vực B liên quan đến đối xử công bằng với các cổ 
đông lại bị thụt lùi so với 2009.

Hoạt động quản trị công ty ở Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các yếu tố pháp lý – theo hướng 
tiếp cận ‘từ trên xuống’. Ví dụ, những lĩnh vực bị quy định chặt chẽ như đối xử công bằng với các 
cổ đông (lĩnh vực B) và quyền của cổ đông (lĩnh vực A) đạt điểm số cao nhất, lần lượt là 61% và 
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48,5%. Trong khi đó các lĩnh vực không bị luật lệ quy định, ví dụ như kiểm toán độc lập (tính độc 
lập, sự tham dự của kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên…) hay vai trò của các bên có quyền lợi 
liên quan thường bị xem nhẹ và không tuân thủ thông lệ tốt. Nhìn chung, công tác quản trị công ty 
ở các công ty Việt Nam mang tính tuân thủ các yêu cầu pháp lý nhiều hơn là sự cam kết tự nguyện 
thực hiện thông lệ tốt.

Như đã chỉ ra trong báo cáo năm ngoái, ngay trong chính các công ty, việc thực hiện quản trị công ty 
chỉ diễn ra ở các lĩnh vực cơ bản nhất, kiến thức và cam kết sâu rộng hơn để nâng cao chất lượng quản 
trị công ty vẫn còn thiếu, cho thấy cách tiếp cận mang tính ‘làm cho có’. Ở những lĩnh vực càng phức 
tạp, thì sự thiếu gắn kết với thông lệ quốc tế tốt càng thể hiện rõ. Nỗ lực cải thiện quản trị công ty cần 
được tập trung thực hiện từ dưới lên, từ bản thân cá nhân từng công ty và HĐQT của nó mới có thể 
cải thiện được đáng kể công tác quản trị công ty ở Việt Nam. 

Để đánh giá tổng thể tình hình thực hiện quản trị công ty, các giá trị trung vị hoặc trung bình được sử 
dụng. Nhìn chung cuộc khảo sát dữ liệu 2010 cho thấy điểm trung bình quản trị công ty của tất cả các 
công ty khảo sát là 44,7%, tăng nhẹ so với điểm báo cáo năm ngoái là 43,9%. Cũng cần lưu ý rằng 
nhìn chung các công ty đã có sự cải thiện, thể hiện ở việc số công ty có điểm số dưới 20% ít hơn nhiều 
so với năm trước. Điểm thấp nhất năm nay là 29,3%. 

Biểu đồ 10: Kết quả tổng quan các lĩnh vực quản trị công ty 2010

Tổng điểm
quản tr ị côn g t y

Lĩnh vực A Lĩnh vực B Lĩnh vực C Lĩnh vực D Lĩnh vực E

58,6%

44,7%

29,3%

19,3%

48,5%

74,0%
78,0%

61,0%

39,0%

68,0%

29,4 %

0,0%

61,3%

43,2%

24,3%

55,0%

36,1%

17,7%

Tối đa
Trung bình
Tối thiểu

 

Hầu hết các lĩnh vực đạt mức tuân thủ dưới 50% (xem biểu đồ trên), trừ lĩnh vực B liên quan đến đối 
xử công bằng với cổ đông, trong đó trung bình công ty đạt mức tuân thủ 61%. 

Mức điểm chuẩn được coi là phản ánh việc thực hiện quản trị công ty tốt là mức trong khoảng từ 65% 
đến 74%. Công tác quản trị công ty xuất sắc cần đạt được điểm số từ 75% trở lên. Mặc dù mức điểm 
chuẩn này được chọn theo chủ quan nhưng chúng được xác định dựa trên kiến thức về thông lệ quản 
trị công ty tốt trên thế giới. Ví dụ Hiệp hội Quản trị Công ty Châu Á trong bản đánh giá quản trị công 
ty thường niên16 của mình coi mức 80% là đạt “đẳng cấp quốc tế” về quản trị công ty. Không công ty 
nào trong nhóm công ty khảo sát đạt được các mức điểm này.

Tương tự như báo cáo năm ngoái, lĩnh vực có mức tuân thủ thấp nhất so với thông lệ tốt toàn cầu là 
lĩnh vực C, Vai trò của Các bên có Quyền lợi Liên quan, với điểm trung bình là 29,4%. Tăng cường 

16  CLSA phối hợp với Hiệp hội Quản trị công ty châu Á đưa ra một bản khảo sát hàng năm về phát triển quản trị công ty khắp 
Châu Á. Tóm tắt nghiên cứu năm 2010,  CG Watch – Stray not into Perdition có thể tải xuống từ trang web  www.acga-asia.org
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báo cáo về Trách nhiệm xã hội/Môi trường, Xã hội và Quản trị (CSR/ESG), kể cả báo cáo về vai trò 
của các bên có quyền lợi liên quan, đang được các công ty ở Châu Á thực hiện ngày càng nhiều và 
được khuyến khích ở hầu hết các quốc gia. Khi các quy định về môi trường gia tăng, các công ty ngày 
càng được kì vọng đáp ứng nhiều hơn và sẽ có báo cáo về các hoạt động ESG. Xu hướng này chắc 
chắn cũng sẽ diễn ra ở Việt Nam. 

Các công ty niêm yết đại chúng vẫn còn yếu kém trong việc thực hiện các nội dung về trách nhiệm 
của HĐQT (chỉ đạt mức điểm 36,1%), và minh bạch và công bố thông tin (đạt mức điểm 43,2%). Nếu 
xem xét mọi câu hỏi để xác định các lĩnh vực thực hiện yếu kém thì 87% số câu hỏi có điểm thấp nhất 
(trong đó hơn 90% tổng số công ty đạt điểm 0 trong một câu hỏi) có liên quan đến công bố thông tin 
và minh bạch và trách nhiệm của HĐQT. Điều này cho thấy rằng các thực tiễn quản trị công ty về 
công bố thông tin, minh bạch và trách nhiệm của HĐQT vẫn còn yếu và chưa theo chuẩn thông lệ toàn 
cầu. Tương tự như kết quả của báo cáo năm ngoái, dường như cam kết mạnh mẽ về quản trị công ty 
tốt vẫn chưa hình thành ở Việt Nam. 

b.  So sánh hoạt động quản trị công ty năm 2009 và 2010

Tổng quan hoạt động quản trị công ty được phản ánh trong bảng dưới đây. Điểm số trung bình năm 
2010 cao hơn khoảng 0,8% so với năm 2009. 

Biểu đồ 11: Tổng quan hoạt động quản trị công ty năm 2010 và 2009
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Điều quan trọng là điểm số tối thiểu đã tăng từ 20,5% năm 2009 lên 29,3% năm 2010. Sự giảm độ 
lệch chuẩn của tất cả các điểm số khoảng 2% trong năm 2010 cho thấy chất lượng quản trị công 
ty quan sát thấy qua các tài liệu công bố đã tập trung hơn, ít có khác biệt lớn trong 100 công ty 
khảo sát. 

Bảng 6: So sánh chung hoạt động quản trị công ty năm 2010 và 2009

MẪU 100 CÔNG TY 
CG 2010 CG 2009

Trung vị 44,7% 43,9%
Trung bình 44,4% 44,8%
Tối đa 58,6% 60,9%
Tối thiểu 29,3% 20,5%
Độ lệch chuẩn 5,6% 7,6%
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Bảng dưới đây thống kê số công ty trong mỗi khoảng điểm của năm 2009 và 2010 trên tổng số 100 
công ty niêm yết lớn nhất. Năm 2010, có thể thấy rằng 80% số công ty đạt điểm từ 40% đến 59%, và 
số công ty nằm trong khoảng điểm 20% đến 29% ít hơn so với năm 2009. Đây là một kết quả đáng 
khích lệ.

Bảng 7: So sánh số công ty trong mỗi khoảng điểm

Số công ty trong mỗi khoảng điểm 
Khoảng điểm quản trị công ty 2010 2009
20% đến 29% 1 7
30% đến 39% 19 14
40% đến 49% 61 59
50% đến 59% 19 19
60% đến 69% 0 1
Tổng số công ty 100 100

Phân tích hồi quy từng lĩnh vực trong số 5 lĩnh vực quản trị công ty của OECD cho thấy ở Việt Nam, 
lĩnh vực E, trách nhiệm của HĐQT, có ảnh hưởng nhiều nhất đến điểm số quản trị công ty. Tiếp theo 
về tầm quan trọng và mức ảnh hưởng là tính minh bạch và công bố thông tin, và đối xử công bằng 
với cổ đông. Những thay đổi trong các lĩnh vực này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tuân thủ các thông 
lệ quản trị công ty tốt. 

Biểu đồ bong bóng dưới đây trình bày sự thay đổi của mỗi lĩnh vực từ năm 2009 đến năm 2010. Trục 
hoành thể hiện sự phát triển hay suy giảm trong mỗi lĩnh vực trong hai năm 2009 và 2010. Trục tung 
thể hiện điểm số trung bình của mỗi lĩnh vực. Kích cỡ của bong bóng thể hiện mức độ quan trọng của 
mỗi lĩnh vực so với tổng điểm quản trị công ty. 

Các lĩnh vực A, D và E (lần lượt là Quyền của cổ đông, Minh bạch và công bố thông tin, và Trách 
nhiệm của Hội đồng quản trị) là 3 lĩnh vực quan trọng nhất và cho thấy hiện đang đi đúng hướng, mặc 
dù có xuất phát điểm thấp. Lĩnh vực D, Minh bạch và công bố thông tin, có mức tăng 3,8%. Sự thay 
đổi tích cực này có lẽ là do ảnh hưởng của việc ban hành Thông tư số 09/2010 của Bộ tài chính về 
công bố thông tin17 có hiệu lực từ năm 2010. Điều này xác nhận quan điểm cho rằng quản trị công ty 
ở Việt Nam chủ yếu bị ảnh hưởng do yếu tố tuân thủ. 

Hoạt động quản trị công ty ở lĩnh vực B, Đối xử công bằng với cổ đông, nằm bên trái đường trung tâm 
cho thấy sự suy giảm đáng kể ở lĩnh vực này, khoảng 4,1%. Nguyên nhân là do khi đánh giá câu hỏi 
B.1318 năm nay đã phát hiện được nhiều giao dịch nội gián hơn. Hơn nữa, hầu hết các công ty chưa 
xác định rõ ràng các giao dịch với bên liên quan (B.14) và áp dụng ngưỡng 20% tổng tài sản đối với 
bất kì chính sách nào liên quan đến các giao dịch này. Ngưỡng trọng yếu cao này đồng nghĩa với việc 
nhiều giao dịch với bên liên quan không phải tuân thủ các chính sách công ty về lĩnh vực này vì chúng 
có giá trị thấp hơn ngưỡng 20%. Ở các nước khác ngưỡng này thường thấp hơn nhiều. Ví dụ ở Hàn 
Quốc, các quy định niêm yết yêu cầu HĐQT phê duyệt đối với các giao dịch với bên liên quan có giá 
trị vượt quá 1% doanh thu hàng năm hoặc giá trị tổng tài sản, đồng thời yêu cầu phải báo cáo cho các 
cổ đông trong Báo cáo thường niên và tại ĐHĐCĐ. Ở Hồng Kông, các giao dịch vượt quá 10 triệu 
đô la Hồng Kông (tương đương 1,28 triệu đô la Mỹ)19 phải được đánh giá bởi một cố vấn độc lập và 

17  Thông tư  09/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành vào ngày 15 tháng 1 năm 2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin 
trên thị trường chứng khoán.

18  Câu hỏi B 13 là: “Có trường hợp giao dịch nội bộ nào liên quan tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và nhân 
viên của công ty bị phát hiện trong kỳ khảo sát hay không?”

19  Viện CFA, Giao dịch với bên liên quan, Câu chuyện cảnh giác cho các nhà đầu tư, 2009,  trang 33-34.
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được phê duyệt bởi các cổ đông không liên quan đến giao dịch đó.

Các chính sách và cơ chế đảm bảo đối xử đúng với các giao dịch với bên liên quan  chỉ mang tính 
công thức và dường như kém hiệu quả khi áp dụng vào thực tế. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc điểm 
trung bình chung quản trị công ty hầu như không tiến triển vào năm 2010.

Biểu đồ 12: Những tiến triển trong thực hiện quản trị công ty năm 2010 ở từng lĩnh vực 
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Sự cải thiện về điểm quản trị của công ty so với năm trước

Biểu đồ dưới đây cũng thể hiện rõ những thay đổi đã diễn ra trong năm 2010. Có sự tiến triển ở lĩnh 
vực D, tiến triển không -đáng kể ở các lĩnh vực A và E, suy giảm ở lĩnh vực B và hầu như không có 
thay đổi ở lĩnh vực C. Tuy nhiên, vì các lĩnh vực E, D, B có ý nghĩa lớn đối với quản trị công ty nên 
các công ty cần tập trung vào các lĩnh vực này nhằm cải thiện hoạt động của mình.
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Biểu đồ 13: So sánh điểm quản trị công ty của 100 công ty niêm yết năm 2010 và 2009
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Trong tổng số 100 công ty có dữ liệu năm 2010 được đánh giá, có 66 công ty đã được đánh giá dữ 
liệu năm 2009. Nhóm các công ty được đánh giá trong hai năm này cho thấy hầu như không có sự cải 
thiện nào về điểm số trung bình 45,2% năm 2010 so với 45,1% năm 2009. Tuy nhiên, 66 công ty này 
đã cải thiện biên độ điểm số đạt được. Số công ty đạt điểm thấp đã ít hơn. Điểm thấp nhất năm 2010 
là 29,3% có cải thiện so với mức điểm 20,5% năm 2009.

Biểu đồ 14: So sánh tổng quan quản trị công ty của 66 công ty có dữ liệu năm 2010 và 2009 được đánh giá
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c. Quản trị công ty và khả năng sinh lời

Dựa trên các thông tin tài chính, các doanh nghiệp có thông lệ quản trị công ty tốt hơn hoặc điểm số 
cao hơn dường như có khả năng sinh lời cao hơn. 25 doanh nghiệp có điểm số quản trị công ty cao 
nhất có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 
cao hơn so với các doanh nghiệp có điểm số quản trị công ty thấp hơn. ROE của các công ty có điểm 
quản trị công ty cao hơn là 19,9%, vượt xa các công ty có điểm quản trị công ty thấp hơn với ROE là 
13,9%. Kết quả tương tự cũng thu được khi xem xét tỷ suất ROA. Đây là tín hiệu đáng khích lệ đối 
với các doanh nghiệp trong quá trình cải thiện quản trị công ty, đồng thời cũng lý giải cho sự cần thiết 
phải thực hiện quản trị công ty.
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Biểu đồ 15: Thực tiễn quản trị công ty và khả năng sinh lời (tính theo tỷ suất ROE và ROA)

Quản trị công ty và khả năng sinh lời
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d.  Quản trị công ty phân theo ngành 

Việc phân ngành cho công ty dựa vào chức năng và hoạt động của công ty đó công bố trong bản cáo 
bạch khi niêm yết. Ngoài ra việc phân ngành cũng được kiểm tra chéo với dữ liệu của cổng thông tin 
điện tử về thị trường tài chính và chứng khoán Việt nam Vietstock - www.vietstock.vn, và công ty 
Chứng khoán Rồng Việt - ww.vdsc.com.vn.

Các công ty niêm yết lớn nhất thuộc 9 ngành nghề. Không có công ty viễn thông nào trong số 100 
công ty niêm yết hàng đầu ở Việt Nam. Biểu đồ sau đây trình bày sự phân bố theo ngành của mẫu 100 
công ty đã niêm yết. 

Biểu đồ 16: Phân bố theo ngành của mẫu khảo sát 
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Bảng 8: Phân tích theo ngành

Ngành nghề kinh 
doanh20 

Số công ty 
trong ngành

Điểm QTCT 
Tối đa %

Điểm QTCT 
Trung bình %

Điểm QTCT 
Tối thiểu %

Tài chính 35 55,4 44,8 35,7
Công nghiệp 24 52,4 43,2 29,3
Hàng tiêu dùng 15 58,6 43,9 36,2
Vật liệu cơ bản 7 52,8 46,3 42,0
Dịch vụ hạ tầng 
công cộng 5 51,1 43,3 37,4

Dịch vụ tiêu dùng 4 51,2 45,4 39,1
Dầu khí 4 51,6 47,5 43,6
Chăm sóc sức 
khỏe 3 55 52,1 49,1

Công nghệ 3 54,8 46,7 42.1
Tổng số công ty 100

Có sự khác biệt trong điểm quản trị công ty giữa các ngành nghề khác nhau (xem bảng dưới đây). Tuy 
nhiên, điểm trung bình của các ngành lại không khác nhau đáng kể.20

Nhóm ngành chăm sóc sức khỏe21 gồm 3 công ty, đạt được điểm quản trị công ty cao nhất với mức 
điểm số trung bình là 52,1%. Đây cũng là ngành có điểm số cao nhất năm 2009. Nhóm ngành công 
nghiệp có điểm trung bình thấp nhất trong tất cả các ngành khảo sát với điểm trung bình là 43,2%. 

Biểu đồ 17: Các nhóm ngành và hoạt động quản trị công ty 
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Ngành tài chính22 chiếm hơn 1/3 tổng số mẫu khảo sát và 50% số công ty mới niêm yết. Ngành này 
đạt điểm trung bình là 44,8% - giảm 1% so với năm 2009. Điểm trung bình quản trị công ty của tất cả 
các công ty tài chính đứng thứ 6 trong tổng số 9 ngành nghề kinh doanh khảo sát. Đây là kết quả khá 
ngạc nhiên vì ngành này thường bị giám sát chặt chẽ hơn. Kì vọng của chúng tôi là ngành tài chính 
sẽ có quản trị công ty tốt hơn các ngành khác như kết quả năm ngoái do sự giám sát bổ sung này. Tuy 

20  Ngành ‘viễn thông’ ở Việt Nam không có trong phân tích này do không có công ty viễn thông nào trong số 100 công ty niêm 
yết lớn nhất.

21 Ngành chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn phân ngành ICB áp dụng ở VN bao gồm các ngành cung cấp thiết bị, dịch vụ y tế, 
công nghệ sinh học, dược phẩm 

22  Ngành tài chính, theo Tiêu chuẩn phân ngành (ICB) 2008 được áp dụng ở Việt Nam, bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, bất động 
sản và các dịch vụ tài chính (tài chính tiêu dùng và cho vay bất động sản thế chấp).
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nhiên, điều đó đã không xảy ra và sự suy giảm này có thể là do một nửa số công ty tài chính khảo sát 
là các công ty mới niêm yết và không nằm trong báo cáo năm ngoái. Ngành tài chính có ảnh hưởng 
lớn đến nền kinh tế và việc đảm bảo ngành này có quản trị công ty tốt là là rất quan trọng đối với lợi 
ích của đông đảo người dân. Vì vậy tất cả các công ty tài chính cần nỗ lực đạt mức điểm ít nhất là 
50% trong năm sau.

e. Hoạt động quản trị công ty theo quy mô công ty

Khi so sánh điểm quản trị công ty của 25 doanh nghiệp lớn nhất, theo giá trị vốn hóa thị trường của 
vốn chủ sở hữu, điểm quản trị công ty trung bình là 47,6% , cao hơn với so với điểm trung bình là 
44,7% của toàn bộ công ty khảo sát (xem biểu đồ dưới đây). Những doanh nghiệp quy mô lớn này 
(25 công ty lớn nhất) có giá trị vốn hóa thị trường từ 40.000 tỷ đồng đến 4.000 tỷ đồng (tính tại thời 
điểm 31/12/2010). 

Biểu đồ dưới đây cho thấy quy mô công ty càng lớn thì điểm quản trị công ty có xu hướng càng cao.

Biểu đồ 18: Mối quan hệ giữa quản trị công ty và quy mô công ty 
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Cần lưu ý rằng 25 công ty nhỏ nhất trong báo cáo này có giá trị vốn hóa thị trường dưới 1.000 tỷ đồng 
và có quy mô khá nhỏ.

Các công ty lớn hơn thường có quản trị công ty tốt hơn có thể do khi các công ty phát triển về quy mô 
và mức độ phức tạp, chúng phải tăng cường chính sách và thông lệ quản trị công ty để có thể hỗ trợ 
cho việc tuân thủ các yêu cầu về pháp lý và giảm thiểu rủi ro. Điểm quản trị công ty cao có thể phản 
ánh sự cần thiết phải quản lý chặt chẽ hơn do tính phức tạp của các doanh nghiệp lớn này. Mặt khác 
đây cũng có thể do ảnh hưởng của cổ đông vì công ty lớn thường có số lượng cổ đông nhiều hơn, đại 
chúng hơn, bao gồm cả cổ đông nước ngoài, hoặc/và do áp lực của ngân hàng cho vay hay do yêu cầu 
pháp lý bắt buộc những công ty lớn phải có quy định quản trị công ty chặt chẽ hơn.

f. Tình hình thực hiện quản trị công ty theo tính chất sở hữu - Nước ngoài hay nhà nước

Báo cáo này đánh giá mối quan hệ giữa điểm quản trị công ty và yếu tố sở hữu. Kết quả đánh giá 
cho thấy tỷ lệ sở hữu nước ngoài trung bình trong các công ty có điểm quản trị công ty cao là 27,3%. 
Ở nhóm 50 công ty tốp giữa với điểm quản trị công ty thấp hơn, tỷ lệ sở hữu nước ngoài trung bình 
khoảng 14%. Nhóm 25 công ty cuối cùng có điểm quản trị công ty thấp nhất có tỷ lệ sở hữu nước 
ngoài trung bình là 17,4%. Sự chênh lệch về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong 3 nhóm này có ý nghĩa 
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thống kê. Điều đó có nghĩa là việc có mức sở hữu nước ngoài cao hơn có thể mang lại cơ hội đạt điểm 
quản trị công ty cao hơn so với các công ty còn lại. Kết quả này có thể do cổ đông nước ngoài đòi hỏi 
các công ty mà họ đầu tư phải thực hiện các thông lệ quản trị công ty tốt hơn, hay có thể do các nhà 
đầu tư nước ngoài tập trung đầu tư vào các công ty có thực tiễn quản trị công ty tốt hơn. 

Biểu đồ dưới đây xác nhận rằng các nhóm có điểm quản trị công ty thấp hơn cũng có tỷ lệ sở hữu 
nước ngoài thấp hơn.

Biểu đồ 19: Hoạt động quản trị công ty và sở hữu nước ngoài 
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Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
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Khi chia mẫu thành 2 nhóm: nhóm các công ty có sở hữu nước ngoài “đáng kể” và nhóm các công ty 
“không có” sở hữu nước ngoài”23, thì điểm quản trị công ty trung bình của các công ty có sở hữu nước 
ngoài là 45,7%. Trong khi đó, nhóm các công ty không có sở hữu nước ngoài có điểm quản trị công ty 
trung bình là 43.1%. Như vậy, nhóm các công ty có sở hữu nước ngoài có điểm quản trị công ty trung 
bình cao hơn đáng kể so với nhóm các công ty không có sở hữu nước ngoài. 

Biểu đồ 20: Hoạt động quản trị công ty và sở hữu nhà nước
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Tỷ lệ sở hữu nhà nước

23  Sở hữu nước ngoài được coi là “đáng kể” nếu cổ phần nước ngoài chiếm 10% trở lên.
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Khi phân tích sở hữu nhà nước, nhóm các công ty có điểm quản trị công ty cao nhất có tỷ lệ sở hữu 
nhà nước trung bình là 27,4%. Trong nhóm 50 công ty có điểm quản trị công ty thấp hơn, tỷ lệ sở hữu 
nhà nước trung bình là 34,9%. Ở nhóm 25 công ty có điểm quản trị công ty thấp nhất thì tỷ lệ sở hữu 
nhà nước trung bình là 32,8%.

Điều này chứng tỏ rằng sở hữu nhà nước không có ảnh hưởng tích cực đáng kể đến điểm quản trị 
công ty. 

Kết quả đánh giá này chỉ ra một cơ hội tốt để cải thiện các thông lệ quản trị công ty nói chung. Nếu 
nhà nước, với tư cách là một cổ đông, trở thành “người tiên phong” về quản trị công ty tốt và yêu cầu 
áp dụng thực tiễn quản trị công ty tốt hơn trong tất cả các công ty mà nhà nước có cổ phần, thì có thể 
tạo ra một sự khác biệt đáng kể về thực tiễn quản trị công ty ở Việt Nam, đặc biệt với thực trạng sở 
hữu nhà nước có mặt ở hầu hết các công ty được khảo sát như hiện nay. 

g. Hoạt động quản trị công ty và các đặc điểm của HĐQT – tổng quan 

Trong báo cáo cơ sở thực hiện năm ngoái dựa trên dữ liệu 2009, không có chứng cứ kết luận về mối 
liên hệ giữa quy mô của HĐQT và điểm quản trị công ty. Khảo sát dữ liệu 2010 cũng cho kết quả 
tương tự. Tuy nhiên, năm nay chúng tôi thực hiện một nghiên cứu rộng hơn về các đặc điểm của 
HĐQT, bao gồm quy mô HĐQT, số lượng thành viên không điều hành, số lượng thành viên nữ và độ 
tuổi từng thành viên của HĐQT. Các kết quả được chia sẻ trong phần dưới đây. 

Trong tổng số 100 công ty được đánh giá, có 69 công ty trong đó vai trò của CEO được tách biệt so 
với vai trò của Chủ tịch HĐQT. 

Biểu đồ 21: Sự tách biệt giữa CEO và Chủ tịch HĐQT

 

69

CEO đồng thời là chủ tịch
HĐQT
CEO không phải là chủ tịch
HĐQT

31

Bảng dưới đây cho thấy các công ty có HĐQT có tỷ lệ các thành viên không điều hành và tỷ lệ thành 
viên nữ cao hơn cũng có điểm quản trị công ty cao hơn. Đây là một phát hiện thú vị, đặc biệt trong 
bối cảnh áp lực toàn cầu đòi hỏi phải có sự đa dạng hơn về thành phần HĐQT. Quy mô HĐQT và tuổi 
trung bình của các thành viên dường như không ảnh hưởng đến điểm quản trị công ty đã đạt được. 

Cần lưu ý rằng việc phân biệt rạch ròi thành viên HĐQT ‘độc lập’ trong khi nghiên cứu quản trị công 
ty ở Việt Nam là một vấn đề khó khăn, bởi thuật ngữ này không được định nghĩa rõ ràng hay phân 
biệt với thành viên không điều hành trong các công ty niêm yết. Ở Việt nam, thành viên độc lập chỉ 
được định nghĩa trong quy định cho các tổ chức tài chính, ngân hàng.
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Bảng 9: Đặc điểm HĐQT – Tổng quan đặc điểm HĐQT 

Cơ cấu của HĐQT 
Quy mô 
HĐQT 

trung bình 

Số lượng thành 
viên không điều 

hành

Số lượng 
thành viên 

nữ

Độ tuổi trung 
bình của 
HĐQT

25 công ty có điểm 
quản trị công ty cao 
nhất 

6,48 4,16 1,20 48,4

50 công ty ở giữa 5,90 3,40 0,68 49,3
25 công ty có điểm 
quản trị công ty thấp 
nhất 

6,24 3,36 0,76 47,9

h. Quản trị công ty và đặc điểm HĐQT – Quy mô HĐQT

Các công ty được chia thành 3 nhóm theo quy mô HĐQT để so sánh. Ở nhóm đầu tiên, bao gồm 
25 công ty có điểm quản trị công ty cao hơn, trung bình các công ty có 6,5 thành viên trong HĐQT. 
Nhóm thứ 2, gồm 50 công ty có điểm quản trị công ty thấp hơn, quy mô HĐQT trung bình có 5,9 
người. Nhóm thứ 3 có điểm quản trị công ty thấp nhất, gồm 25 công ty, quy mô HĐQT trung bình là 
6,2 người. Như vậy quy mô HĐQT không khác nhau đáng kể giữa các nhóm. 

Quy mô trung bình của HĐQT trong các công ty ở Việt Nam gồm 6,1 thành viên. Trong một nghiên 
cứu thực hiện năm 2010, so sánh các công ty niêm yết lớn nhất và nhỏ nhất ở một vài nước châu Á, 
kết quả (xem bảng dưới đây) cho thấy rằng các HĐQT ở Việt Nam có quy mô nhỏ hơn so với các 
nước cùng châu lục. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm để xác định mối quan hệ giữa quy mô HĐQT 
và việc thực hiện quản trị công ty. Rất có thể là quy mô HĐQT ở Việt Nam nhỏ hơn bởi vì các công 
ty nhỏ hơn và/hoặc hoạt động kinh doanh của họ ít phức tạp hơn về bản chất và/hoặc HĐQT không 
có nhiều tiểu ban đòi hỏi phải có số lượng các thành viên không điều hành lớn hơn. 

Bảng 10: Quy mô HĐQT – Phân tích so sánh24

Quốc gia 
Số thành viên trung 
bình trong HĐQT Tối thiểu Tối đa 

Indonesia 6,90 5 10
Malaysia 8,30 5 12
Philippines 10,50 7 15
Singapore 11,10 8 14
Thái lan 13,10 10 19
Việt Nam 6,12 5 11

Một HĐQT cần có quy mô vừa đủ để thực hiện và quản lý hoạt động kinh doanh của công ty cũng 
như các hoạt động của Hội đồng và công việc của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng. Điểm đáng chú 
ý là các công ty Việt Nam hầu như không có Tiểu ban Kiểm toán hay Tiểu ban Quản trị Công ty và 
Đề cử, và đây có thể là nguyên nhân khiến việc HĐQT có quy mô nhỏ hơn. Tuy nhiên, theo quan sát 
của chúng tôi, việc thành lập 2 tiểu ban này là cần thiết nhằm hỗ trợ việc tuân thủ tốt hơn các thông 
lệ quản trị công ty tốt trên thế giới.

24  Venkatesh, S., Thông lệ về thành phần và cân bằng của các HĐQT, LAP Lambert Academic Publishing, 2010.
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i. Quản trị công ty và đặc điểm HĐQT – Tỷ lệ các thành viên không điều hành

Mặc dù pháp luật Việt Nam yêu cầu các công ty phải có ít nhất 1/3 thành viên HĐQT là không điều 
hành để đảm bảo tính độc lập của HĐQT25, 15 công ty khảo sát đã không đáp ứng được mức qui định 
này. Trung bình, các công ty thực hiện quản trị công ty tốt có 4 thành viên không điều hành trở lên 
trong HĐQT, trong khi đó các công ty thực hiện quản trị công ty kém nhất có ít thành viên không điều 
hành hơn, trung bình là 3.36 thành viên không điều hành. 

Các công ty có tỷ lệ các thành viên không điều hành trong HĐQT cao hơn có điểm số quản trị công ty 
cao hơn so với các công ty khác (xem bảng dưới đây). 25 công ty có tỷ lệ thành viên không điều hành 
cao nhất trong HĐQT có điểm QTCT trung bình là 46,4%. 50 công ty ở giữa có ít thành viên không 
điều hành hơn thì điểm QTCT trung bình là 44,9%, và nhóm 25 công ty có tỷ lệ thành viên không điều 
hành thấp nhất có điểm QTCT là 42,8%, thấp nhất trong cả 3 nhóm. 

Các thành viên không điều hành của HĐQT có ảnh hưởng tích cực đến quản trị công ty do họ mang 
đến các kĩ năng chuyên môn, ý tưởng và các mối quan hệ mới cho công ty. Các thành viên không điều 
hành cũng có thể là đối trọng và giúp giám sát tốt hơn công việc điều hành hàng ngày của các cán bộ 
quản lý trong công ty. 

Biểu đồ 22: Mối quan hệ giữa điểm quản trị công ty và tỷ lệ thành viên không điều hành 
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j. Quản trị công ty và đặc điểm HĐQT – tỷ lệ thành viên nữ

Trong biểu đồ dưới đây, các công ty có điểm quản trị công ty cao hơn có trung bình 18,9% số thành 
viên HĐQT là nữ. Trong khi các công ty có điểm quản trị công ty thấp nhất chỉ có 12% số thành viên 
là nữ trong HĐQT. Nguyên nhân lí giải điều này thì không rõ ràng, và ở nhiều nước, như Na Uy có 
40% thành viên HĐQT bắt buộc phải là nữ giới, thì các nghiên cứu về lợi ích của thành viên nữ đối 
với HĐQT chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Vấn đề mấu chốt nằm ở tính đa dạng trong thành phần của 
HĐQT chứ không phải giới tính. 

25  Luật Doanh nghiệp Việt Nam không phân biệt ‘thành viên không điều hành” và thành viên ‘độc lập’. Các thành viên độc lập 
chỉ yêu cầu cho các tổ chức tài chính.
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Biểu đồ 23: Tỷ lệ thành viên nữ trong HĐQT 

% nữ giới trong HĐQT

25 công ty đứng 
đầu
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18,9%
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13,8%

15,0%
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50 công ty 
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Tất cả các
 công ty 

65.287 

Quan niệm hiện nay về sự đa dạng trong HĐQT, đặc biệt là sự tham gia của phụ nữ trong các HĐQT, 
có thể minh họa thông qua các nhận xét của Baroness Hogg26 như sau: “sự đa dạng giúp mang lại các 
quan điểm đa chiều trong quá trình cân nhắc ra quyết định, tránh sự giống nhau về thái độ và giúp các 
công ty hiểu khách hàng và lực lượng lao động của mình hơn.”

Bà cũng bổ sung thêm “Một HĐQT có quá ít phụ nữ có thể có một điểm yếu ở ít nhất một trong những 
nội dung này.” 

Hội đồng Báo cáo Tài chính (FRC) ở Anh hiện đang tiến hành lấy ý kiến tham vấn về vai trò của phụ 
nữ trong HĐQT. Tài liệu tham vấn của tổ chức này cho rằng27:

Những vấn đề cụ thể liên quan đến tỷ lệ nữ thành viên thấp trong HĐQT bắt nguồn từ 3 mối quan 
ngại về hiệu quả của HĐQT: 

•  Sự thiếu đa dạng trên bàn thảo luận của HĐQT có thể làm suy yếu HĐQT bằng cách khuyến 
khích “tư duy nhóm”;

• Tỷ lệ phụ nữ thấp trong các HĐQT có thể chứng minh sự thất bại trong việc tận dụng tài 
năng; và 

• Các HĐQT không có hoặc có rất hạn chế thành viên nữ có thể bị yếu về khả năng kết nối, 
hoặc hiểu biết khách hàng và lực lượng lao động của mình, đồng thời ít khuyến khích tinh 
thần của lao động nữ”.

Quản trị công ty tốt khuyến khích sự đa dạng trong HĐQT vì được xem là làm giảm rủi ro “tư duy 
nhóm” và tăng cường tính phản biện của HĐQT, Chủ tịch và/hay nhóm cán bộ điều hành cao cấp. 
Nhìn chung, sự tham gia của nữ giới vào HĐQT trong các công ty Việt Nam còn thấp. Khi các công 
ty tìm kiếm các thành viên “độc lập” hay không điều hành, phụ nữ có thể là một nguồn lực phù hợp.

26  Baroness Hogg là Chủ tịch Hội đồng Báo cáo Tài chính của Vương quốc Anh – hiện đang nghiên cứu nguyên nhân các HĐQT 
có thành viên nữ hoạt động hiệu quả hơn và thực hiện quản trị công ty tốt hơn.
27  Hội đồng Báo cáo Tài chính, Tài liệu tham vấn: Đa dạng giới trong HĐQT, FRC, London, 2011.
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k. Hoạt động quản trị công ty theo sở giao dịch chứng khoán 

Trong tổng số 468 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) 
và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tại thời điểm 01/01/2010, có 188 công ty niêm yết tại 
HNX và 280 công ty niêm yết tại HOSE. Các công ty được chọn khảo sát dựa trên giá trị vốn hóa thị 
trường, và là 100 công ty niêm yết lớn nhất. 

Nhìn chung, điểm trung bình quản trị công ty của các công ty niêm yết trên HOSE cao hơn (44,9%) 
các công ty niêm yết trên HNX (44,2%). Ngoài ra, công ty đạt điểm quản trị công ty cao nhất là một 
công ty niêm yết trên HOSE. Có sự khác biệt giữa hai sàn như vậy rất có thể là do các công ty niêm 
yết tại HOSE theo quy định phải tuân thủ Quy chế Quản trị Công ty sớm hơn khoảng 2 năm so với 
các công ty niêm yết ở HNX.

Các công ty niêm yết trên HOSE chỉ chiếm 79% tổng số các công ty khảo sát, nhưng lại chiếm 84% 
trong nhóm 25 công ty có điểm cao nhất. Điều này có thể phản ánh thực tế là HOSE là sàn giao dịch 
chứng khoán lâu đời hơn với các công ty niêm yết tuân thủ tốt hơn các quy định giao dịch chứng 
khoán và yêu cầu về quản trị công ty. Ngoài ra kết quả này cũng có thể do hai sàn có các yêu cầu thông 
số niêm yết và công bố thông tin khác nhau. 

l. Nhóm 10 công ty có điểm quản trị công ty cao nhất so với nhóm 10 công ty có điểm quản trị công 
ty thấp nhất

10 công ty có điểm quản trị công ty cao nhất và 10 công ty có điểm thấp nhất được thể hiện theo ngành 
như sau: 

Bảng 11: Nhóm ngành 10 công ty có điểm cao nhất và 10 công ty có điểm thấp nhất 

Số công ty Nhóm ngành có 10 công 
ty cao nhất 

Số công ty Nhóm ngành có 10 công ty 
thấp nhất 

1 Chăm sóc sức khỏe 2 Tài chính 
1 Nguyên liệu cơ bản 2 Dịch vụ hạ tầng công cộng 
1 Công nghệ 1 Hàng tiêu dùng 
2 Hàng tiêu dung 5 Công nghiệp 
5 Tài chính 

Bảng 12: So sánh 10 công ty có điểm quản trị công ty cao nhất và 10 công ty có điểm quản trị công ty 
thấp nhất.

Nhóm công ty Điểm trung bình 
%

Tỷ suất ROA 
%

Tỷ suất ROA
 %

10 công ty có điểm 
QTCT cao nhất

54,5 13,6 25,7

10 công ty có điểm 
QTCT thấp nhất

34,9 7,4 13,2

Từ bảng trên có thể thấy rằng 10 công ty có điểm quản trị công ty cao hơn có hiệu quả hoạt động tốt 
hơn so với các công ty có điểm quản trị công ty kém hơn. Điều này có thể do nhiều yếu tố gây nên, 
tuy nhiên dường như quản trị công ty là một trong số các yếu tố đó. Trong số 10 công ty tốt hơn, chỉ 
có 2 công ty mới niêm yết, trong khi đó nhóm 10 công ty kém hơn có đến 4 công ty mới niêm yết. Tuy 
nhiên, mới niêm yết không phải là lý do bào chữa cho việc thực hiện quản trị công ty kém. 
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Nhóm 10 công ty đứng đầu có điểm quản trị công ty từ  52,8% đến 58,6%. Có thể xem xét các đặc 
điểm của 10 công ty này để từ đó xác định rõ hơn những thông lệ quản trị công ty tốt được áp dụng. 
Ở nhóm các công ty có điểm quản trị công ty cao nhất, HĐQT trung bình có 6,8 thành viên với BKS 
gồm 3,2 thành viên và trung bình có 4,7 thành viên không điều hành. Nhóm các công ty này nhìn 
chung cũng minh bạch hơn và có chính sách công bố thông tin rõ ràng hơn. Ví dụ, khi đánh giá thông 
tin về lương thưởng cho HĐQT và BKS thì có đến 90% trong số 10 công ty đứng đầu cung cấp thông 
tin này. 

Khi tiến hành so sánh với 10 công ty có điểm quản trị công ty thấp nhất (từ 29,3% đến 37,5%), thì các 
công ty này có quy mô HĐQT trung bình là 6 thành viên, nhưng BKS lại lớn hơn với trung bình 3,6 
thành viên. Một khác biệt nữa là các công ty này, với thực tiễn quản trị công ty kém hơn, có số thành 
viên không điều hành ít hơn nhiều (trung bình chỉ 2,6 thành viên). Các công ty đó dường như cũng 
kém minh bạch hơn. Khi xem xét thông tin về lương thưởng cho HĐQT và BKS thì có tới 8 trong số 
10 công ty có quản trị công ty kém hơn không cung cấp thông tin này. 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không công ty nào trong nhóm khảo sát đạt được mức điểm tốt về quản trị 
công ty. Công ty có số điểm cao nhất vẫn chưa đạt được mức điểm 60%, mà mới chỉ vượt qua mức 
quá bán. Thông lệ tốt nhất trên thế giới đòi hỏi mức điểm xấp xỉ 80%. Do đó chặng đường nâng cao 
chất lượng quản trị công ty phía trước vẫn còn dài. Tuy nhiên, một số công ty đã bắt đầu hành trình 
của mình và cần được khuyến khích. Một lần nữa chúng ta cần lưu ý rằng, ngay cả trong nhóm 10 
công ty đứng đầu, việc quan sát thấy các thông lệ quản trị công ty tốt hơn cũng không đảm bảo rằng 
chúng cũng được HĐQT thực hiện tốt, và vẫn có thể phát sinh những thất bại trong quản trị công ty 
ở những công ty này
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E.  Các phát hiện cụ thể 

Phần này đánh giá từng câu hỏi và báo cáo cụ thể tình hình thực hiện quản trị công ty của các công 
ty, từ đó có thể xác định các thực tiễn quản trị công ty tốt. Điểm mạnh và điểm yếu trong từng lĩnh 
vực quản trị công ty của các công ty khảo sát sẽ được xác định và phân tích. Một lĩnh vực được coi là 
điểm mạnh khi điểm trung bình của tất cả các công ty trong lĩnh vực này đạt hơn 70%.  Một lĩnh vực 
được coi là điểm yếu khi điểm trung bình của tất cả các công ty trong lĩnh vực này là dưới 40%. Trong 
toàn bộ phần này của Báo cáo, trên các biểu đồ càng có nhiều màu đỏ thì lĩnh vực đó càng yếu kém. 

a. Nguyên tắc OECD II - Quyền cổ đông

 Trong đánh giá việc tuân thủ nguyên tắc OECD về Quyền cổ đông (lĩnh vực A), 21 câu hỏi được thiết 
kế nhằm tìm hiểu về quyền cổ đông cơ bản và hiệu quả của việc bảo vệ và thực thi các quyền này, bao 
gồm cả việc tham dự ĐHĐCĐ của các cổ đông. Quyền cổ đông cơ bản bao gồm quyền sở hữu, đăng 
kí và chuyển nhượng cổ phần, quyền nhận được thông tin từ công ty, đặc biệt là về các giao dịch lớn 
ảnh hưởng đến công ty, quyền tham gia và biểu quyết trong các ĐHĐCĐ để bầu chọn và bãi miễn các 
thành viên của HĐQT, và quyền chia sẻ lợi nhuận của công ty.

Bảng 13: Thực hiện quyền cổ đông - so sánh 2010 và 2009 

Mức độ đo lường 
Điểm số tính theo

 % 2009
Điểm số tính theo 

% 2010
Mức điểm tối đa có thể đạt được trong 
lĩnh vực này

15 15

Số điểm tối đa công ty đạt được trong 
thực tế khảo sát 

11,8 11,1

Số điểm tối thiểu công ty đạt được 
trong thực tế khảo sát 

0,4 2,9

Số điểm trung bình công ty đạt được 
trong thực tế khảo sát 

7,0 7,3

Bảng trên cho thấy quyền cổ đông đòi hỏi có sự quan tâm nhiều hơn nữa để có thể đạt được các tiêu 
chuẩn quản trị công ty tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức độ thực hiện trung bình ở lĩnh vực này đã 
cải thiện một chút so với năm 2009. Tín hiệu đáng mừng là số công ty đạt điểm thấp đã ít hơn và mức 
điểm tối thiểu đạt được đã cao hơn so với 2009. 

Khi xem xét riêng từng chỉ số quyền cổ đông, thì các vấn đề liên quan đến quyền bầu cử và phân phối 
cổ tức của cổ đông hầu hết được giải thích rõ ràng dễ hiểu. Ngoài ra, nhiều công ty cung cấp các quyền 
sở hữu khác rộng hơn quyền cổ đông cơ bản, như quyền phê duyệt cổ tức và đối xử công bằng đối với 
tất cả các cổ đông trong việc mua lại cổ phiếu. ĐHĐCĐ cũng được công nhận là điểm liên lạc chính 
của các cổ đông và có các cơ chế/chính sách công ty được thiết lập và thực hiện đầy đủ để đảm bảo 
việc tham dự của cổ đông tại ĐHĐCĐ .

Biểu đồ dưới đây thể hiện các câu hỏi liên quan đến quyền cổ đông mà việc phân tích các tài liệu có 
sẵn của công ty cho thấy thực hiện tương đối tốt và các công ty đạt điểm trung bình trên 70%. Thông 
qua đánh giá các thông tin công bố rộng rãi, những nội dung sau có thể được coi là những điểm mạnh 
ở các công ty Việt Nam. 
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Có nhiều bằng chứng cho thấy các công ty đưa ra các quyền sở hữu khác rộng hơn các quyền cổ đông 
cơ bản, như quyền phê duyệt các giao dịch lớn của công ty. Ngoài ra, các cổ đông có cơ hội tham gia 
và chất vấn tại ĐHĐCĐ và bầu chọn các thành viên của HĐQT. Tuy nhiên, cũng có nhiều bằng chứng 
cho thấy ở Việt nam các cổ đông không thực hiện hết các quyền này. 

Biểu đồ 24: Quyền cổ đông – các lĩnh vực thực hiện tốt hơn 
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Biểu đồ dưới đây cho thấy các câu hỏi liên quan đến quyền cổ đông mà qua đó quan sát thấy công ty 
thực hiện tương đối kém và đạt điểm 40% trở xuống. Thông qua đánh giá các tài liệu sẵn có của công 
ty, những nội dung sau có thể coi là điểm yếu của công ty Việt Nam. 

Biểu đồ 25: Quyền cổ đông – các lĩnh vực thực hiện kém nhất
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Các điểm yếu cụ thể liên quan đến hiệu quả thực hiện quyền cổ đông. Ví dụ, trong khi các cổ đông có 
quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm các thành viên HĐQT, thì các ngưỡng giới hạn sở hữu để được thực 
quyền đó còn cao, do đó làm hạn chế quyền này. Quyền biểu quyết về thù lao cho HĐQT cũng bị hạn 
chế do cổ đông không được cung cấp đầy đủ thông tin. Cuối cùng, một lĩnh vực yếu kém nữa là năng 
lực của cổ đông trong việc lựa chọn và bắt kiểm toán viên độc lập phải chịu trách nhiệm giải trình. 
Các thông tin được cung cấp về công ty kiểm toán, năng lực cũng như tính độc lập của họ nhìn chung 
còn hời hợt. Đồng thời, mặc dù các cổ đông có thể đặt câu hỏi cho kiểm toán viên tại ĐHĐCĐ, nhưng 
trong nhiều trường hợp kiểm toán viên không tham dự ĐHĐCĐ hoặc không có câu hỏi nào được đưa 
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ra. Theo thông lệ quốc tế hiện hành, các cổ đông được khuyến khích tham gia vào các vấn đề của công 
ty và thực hiện các quyền của họ. 

Phân tích theo từng câu hỏi cụ thể

A1. Quyền cổ đông – Quyền cổ đông cơ bản và các quyền bổ sung khác của cổ đông (A.01 – A.05)

Các câu hỏi từ A.01 đến A.05 được thiết kế nhằm đánh giá các bằng chứng cho thấy cách thức các 
công ty xử lý quyền cổ đông cơ bản và liệu công ty có cho phép cổ đông thực hiện các quyền khác 
ngoài quyền tối thiểu hay không. 

Biểu đồ 26: Quyền cổ đông cơ bản
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Chấp hành một phần

Chấp hành

A.01 Quyền biểu quyết của cổ đông có rõ ràng và minh bạch không?

A.02 Ngoài quyền cơ bản (quyền biểu quyết, quyền tự do chuyển nhượng cổ phiếu và quyền được thông tin 
kịp thời) công ty có đưa ra các quyền bổ sung khác về sở hữu không?

A.03 Cổ đông có quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm (bãi miễn) các thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát 
hay không? 

A.04 Các chính sách về cổ tức và thanh toán cổ tức có rõ ràng minh bạch hay không? 

A.05 Cổ đông có quyền thông qua các giao dịch lớn của công ty (sáp nhập, thâu tóm, thoái vốn và/hoặc mua 
lại) hay không? 

Từ biểu đồ trên có thể thấy rằng có thông tin khá rõ ràng, đầy đủ về các quyền cơ bản của cổ đông, bao 
gồm quyền đăng ký và chuyển nhượng cổ phiếu, quyền biểu quyết đối với mỗi loại cổ phiếu, quyền 
nhận và phân phối cổ tức, và phần lớn các công ty đều đưa ra các quyền cao hơn so với quyền cơ bản 
(A.01 và A.02). Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin có chất lượng và đầy đủ về quyền biểu quyết cho 
mỗi loại cổ phiếu, quyền cổ tức, quyền phân phối và chuyển nhượng cổ phiếu cần phải được cải thiện 
hơn nữa(A.02). Việc công bố các thông tin về việc mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của cổ đông hay theo 
nghị quyết của công ty được coi là một thực tiễn tốt. 

Cổ đông cũng hiểu rõ về quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 
(A.03) như quy định tại Điều lệ mẫu. Tuy nhiên, các ngưỡng để áp dụng các quyền này khá phức tạp 
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(ngưỡng số lượng cổ đông và thời gian nắm giữ cổ phiếu) và có xu hướng cao hơn thông lệ quốc tế. 
Hầu hết yêu cầu số cổ phiếu phải nắm giữ là từ 3% đến 5%. Ngoài ra, nhóm đánh giá cũng nhận thấy 
một số nội dung thiếu nhất quán trong chính sách của các công ty liên quan đến các ngưỡng đề cử 
thành viên HĐQT. Nhiều bằng chứng cho thấy rằng mặc dù có quy định về quyền cổ đông trong bổ 
nhiệm và miễn nhiệm các thành viên của HĐQT và BKS, nhưng chúng không thực sự phát huy hiệu 
quả do có một số yếu tố trong thực tế cản trở cổ đông thực thi các quyền này. 

Quyền cổ đông tham gia vào việc phê chuẩn chính sách cổ tức (A.04) thì ít có bằng chứng rõ ràng 
hơn. Mặc dù việc phê duyệt là rõ ràng, nhưng việc thanh toán cổ tức, và thậm chí là ngày thanh toán, 
thì không rõ ràng. Ở hầu hết các công ty, cổ đông có quyền phê duyệt các giao dịch quan trọng (A.05) 
như sáp nhập và thâu tóm, như nêu tại Điều lệ mẫu. Một số ngân hàng và tổ chức tài chính áp dụng 
một ngưỡng thấp hơn so với quy định, như thấp hơn 50% tổng tài sản. Thông lệ quốc tế là ngưỡng áp 
dụng càng thấp thì càng tốt. 

Về vấn đề các giao dịch quan trọng, theo Điều lệ mẫu của Việt Nam, cổ đông có quyền thông qua 
các giao dịch quan trọng và Điều lệ mẫu đưa ra mức biểu quyết đối với việc thông qua đó. Chẳng 
hạn, tất cả các nghị quyết của ĐHĐCĐ được yêu cầu thông qua với không dưới 65% số phiếu của cổ 
đông tham dự. Tuy nhiên, nếu giao dịch được xem là một giao dịch có giá trị lớn, như bán tài sản của 
công ty có giá trị bằng 50% hoặc lớn hơn tổng tài sản của công ty thì mức quy định thông qua là 75% 
(A.05). Các ngưỡng này là cao so với các quốc gia Châu Á khác. 

A.2  Quyền cổ đông – Tham dự vào ĐHĐCĐ thường niên (A.06 – A.11)

ĐHĐCĐ thường niên là cơ quan đưa ra các quyết định quan trọng nhất của công ty. Quyền cơ bản 
của cổ đông là tham dự và bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên. Theo thông lệ tốt, ĐHĐCĐ thường niên 
đưa ra các quyết định về các vấn đề lớn tác động tới công ty và là đầu mối quan trọng để đối thoại 
hiệu quả với cổ đông. 

Biểu đồ 27: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên
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A.06  ĐHĐCĐ có được tổ chức trong vòng 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính hay không? 

A.07 Có đầy đủ các hệ thống/chính sách công ty tạo điều kiện để cổ đông tham dự ĐHĐCĐ hay không? 

A.08 Các thông báo về họp ĐHĐCĐ có hiệu quả hay không? 

A.09 Các chính sách và quy trình để cổ đông đặt câu hỏi tại ĐHĐCĐ có rõ ràng hay không và trong chương 
trình nghị sự có dành thời gian để cổ đông chất vấn hay không? 
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A.10 Thông tin về ĐHĐCĐ của năm qua có ghi lại các cơ hội để cổ đông đưa ra các câu hỏi hay không?

A.11 Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên HĐQT khác, và Tổng giám đốc (CEO) có tham 
dự ĐHĐCĐ vừa qua hay không? 

Mức độ tương tác giữa các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên trong các công ty khảo sát là không đồng 
đều (xem biểu đồ trên).

Có bằng chứng rõ ràng là ĐHĐCĐ thường được tổ chức một cách kịp thời, trong vòng bốn tháng sau 
khi kết thúc năm tài chính theo quy định của Luật Doanh nghiệp ở 88% số công ty khảo sát (A.06), 
và hiện có các cơ chế tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham dự Đại hội (A.07). Đại hội cũng 
được tổ chức tại các địa điểm và thời gian thuận tiện ở 96% số công ty khảo sát.

Chất lượng của các thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên thì không được tốt lắm, thường thiếu thông 
tin cung cấp cho cổ đông để hỗ trợ họ trong việc ra quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên (A.08). Chỉ 
có 27% số công ty cung cấp thông tin và các thông báo về ĐHĐCĐ thường niên có chất lượng. Không 
có công ty nào cung cấp Báo cáo thường niên (BCTN) cùng với thông báo về ĐHĐCĐ thường niên. 
Điều này có thể hiểu là do chi phí in ấn thường cao. Tuy nhiên, thông lệ tốt đòi hỏi ít nhất phải kèm 
theo thông báo về ĐHĐCĐ thường niên các thông tin về việc tiếp cận Báo cáo thường niên và địa 
điểm cung cấp báo cáo đó. Thông tin mời họp thường được gửi trực tiếp đến địa chỉ của cổ đông. Việc 
này có thể nảy sinh vấn đề là cổ đông có thể không nhận được thông tin do họ vắng mặt tại địa chỉ đó 
trong mùa đại hội cổ đông hoặc do thư tín gửi qua đường bưu điện bị thất lạc. Ngoài ra, các thông tin 
về biệc bổ nhiệm hoặc tái bổ nhiệm kiểm toán hết sức sơ sài, thường chỉ bao gồm một danh sách các 
công ty kiểm toán và rất ít thông tin về năng lực và kinh nghiệm công tác của họ. 

Trong số các công ty khảo sát, có một công ty cần được hoan nghênh vì đã cải tiến phương thức tiếp 
cận đối với ĐHĐCĐ thường niên. Công ty này tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đồng thời ở Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh bằng cách sử dụng công nghệ cuộc họp điện tử - một phương pháp cũng rất 
hữu ích cho việc tham dự và biểu quyết xuyên biên giới.

Chưa đến một nửa số công ty khảo sát dành thời gian trong chương trình họp cho các cổ đông đặt 
câu hỏi (A.09), và việc ghi chép lại các câu hỏi, thảo luận và phản hồi (A.10) chỉ rõ ràng ở 48% số 
công ty. Nhóm đánh giá cũng nhận thấy rằng chất lượng của các biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 
có thể được cải thiện hơn nữa. Chỉ 21% số công ty khảo sát có bằng chứng rõ ràng trong biên bản 
họp ĐHĐCĐ thường niên hoặc các tài liệu khác về sự tham gia của Chủ tịch, hoặc các thành viên của 
HĐQT, hoặc các thành viên của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên để thúc đẩy đối thoại hiệu quả giữa 
HĐQT và các cổ đông (A.11). Trong nhiều trường hợp các thông tin này không được thể hiện rõ ràng 
mà bị che lấp bởi các thông tin công ty khác. Sự có mặt của các nhân sự chủ chốt tại ĐHĐCĐ thường 
niên là tối quan trọng cho việc thông tin liên lạc với các cổ đông. 

Trong khi rõ ràng cổ đông có quyền tham gia bổ nhiệm và bầu cử các thành viên Hội đồng quản 
trị, thì có rất ít bằng chứng cho thấy cổ đông nhận được thông tin đầy đủ để đánh giá năng lực các 
thành viên Hội đồng quản trị khi bỏ phiếu cho họ (A.12). Thường chỉ có một danh sách cung cấp 
tên mà không có các thông tin cá nhân khác như hiện có giữ vị trí nào trong Hội đồng quản trị của 
công ty hay của doanh nghiệp khác không, kinh nghiệm tham gia Hội đồng quản trị và năng lực 
chuyên môn v..v.

Việc công bố chính sách thù lao và sự gắn kết của nó đối với việc phát triển bền vững và hoạt động 
của công ty trong dài hạn cũng như việc công bố tiền thù lao của từng cá nhân thành viên Hội đồng 
quản trị là thông lệ tốt. Gần đây trong giới quản trị công ty trên toàn cầu, vấn đề lương, thưởng nhận 
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được mối quan tâm đáng kể từ các cơ quan quản lý và cổ đông. Nghiên cứu thông tin của các công ty 
được khảo sát cho thấy rõ ràng là hơn 60% các công ty có thông tin rất nghèo nàn về lương thưởng 
của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và nhân sự quản lý chủ chốt trước khi thông 
qua tại Đại hội đồng cổ đông. Mặc dù các điều khoản của công ty quy định phải công bố các thông 
tin liên quan đến lương thưởng, nhưng vấn đề này vẫn thường được đề cập không rõ ràng (A.13) hoặc 
không đầy đủ.

A.3 Tham gia hiệu quả vào việc bổ nhiệm thành viên HĐQT và quyết định mức thù lao cho HĐQT 
(A.12 – A.13)

Việc tham gia hiệu quả của các cổ đông trong các quyết định lớn về quản trị công ty, chẳng hạn như 
bổ nhiệm và bầu chọn các thành viên HĐQT phải được tạo điều kiện thuận lợi. Để đảm bảo điều này 
diễn ra trong thực tế, cần cung cấp thông tin đầy đủ cho cổ đông về các ứng viên thành viên HĐQT, 
bao gồm kinh nghiệm và các thông tin cá nhân khác cũng như cam kết đối với việc thực hiện quản trị 
công ty tốt. Bên cạnh đó, cũng cần cung cấp thông tin rõ ràng về chính sách và quy định biểu quyết 
cũng như biểu quyết trong trường hợp vắng mặt. Trong thời gian gần đây, vấn đề thù lao của thành 
viên HĐQT thu hút rất nhiều sự quan tâm trên bình diện quốc tế và ở nhiều nước các cổ đông được 
khuyến khích biểu quyết về các chính sách thù lao đối với thành viên HĐQT và cán bộ điều hành cao 
cấp (xem biểu đồ dưới đây). Đặc biệt, theo thông lệ tốt, chính sách thù lao cần nêu rõ mối quan hệ 
giữa tiền lương và hiệu quả hoạt động dài hạn của công ty. 

Biểu đồ 28: Sự tham gia của cổ đông vào việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT và các chính sách thù lao 
trong công ty
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A.12 Chính sách và quy trình ĐHĐCĐ trong 2 năm qua (các thông báo và thông tin) có đầy đủ để cổ đông 
đánh giá bầu chọn các thành viên HĐQT không? 

A.13 Cổ đông có bỏ phiếu một cách hiệu quả (nhận thông tin, trình bày quan điểm và biểu quyết) đối với 
việc trả thù lao hàng năm cho HĐQT và cán bộ quản lý chủ chốt hay không? 

Trong khi rõ ràng cổ đông có quyền tham gia bổ nhiệm và bầu chọn các thành viên HĐQT, thì có rất ít 
bằng chứng cho thấy cổ đông nhận được thông tin đầy đủ để đánh giá năng lực các thành viên HĐQT 
khi bỏ phiếu cho họ (A.12). Thông tin cần bao gồm vị trí thành viên HĐQT hiện tại, kinh nghiệm 
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thành viên HĐQT và trình độ học vấn, cũng như thông tin về bản thân trong quá trình bổ nhiệm. 
Ngoài ra, việc cung cấp các thông tin trên cho cổ đông trong vòng 7 ngày trước khi diễn ra ĐHĐCĐ 
thường niên là không đủ để các cổ đông xem xét, đánh giá các ứng viên. 

Việc công bố chính sách thù lao và sự gắn kết của nó đối với sự phát triển bền vững và hiệu quả hoạt 
động của công ty trong dài hạn, cũng như việc công bố tiền thù lao của từng cá nhân thành viên HĐQT 
là thông lệ tốt. Ví dụ, chính sách thù lao có thể giải thích rõ cách thức chi trả thù lao của công ty đã 
cân bằng lợi ích của các thành viên HĐQT và cán bộ quản lý cao cấp với sự phát triển bền vững của 
công ty như thế nào. 

Trên thế giới gần đây, vấn đề lương thưởng của HĐQT nhận được mối quan tâm đáng kể từ các cơ 
quan quản lý và cổ đông. Hiện nay các cổ đông được kì vọng sẽ đưa ra ý kiến của mình hay biểu 
quyết về chính sách thù lao tại ĐHĐCĐ thường niên. Trong cuộc khảo sát này, tài liệu của các công 
ty khảo sát cho thấy rõ ràng là các thông tin về thù lao của HĐQT và của các thành viên HĐQT cũng 
như các cán bộ điều hành cao cấp tại ĐHĐCĐ thường niên là nghèo nàn ở gần 60% số công ty. Thậm 
chí ngay cả khi Điều lệ Công ty quy định các thông tin về thù lao phải được cung cấp, thì trên thực tế 
thường không có các thông tin này hay nếu có thì cũng rất phiến diện  (A.13). Ngoài ra, liên quan đến 
các thông tin cung cấp cho cổ đông về thù lao của HĐQT và cán bộ điều hành cao cấp, nhìn chung 
chính sách công bố thông tin không bao gồm tất cả các quyền lợi khác cũng như mối quan hệ giữa thù 
lao với các mục tiêu hoạt động dài hạn của công ty và việc đánh giá thực hiện các mục tiêu đó. Thiếu 
minh chứng cho thấy rằng quan điểm của các cổ đông về thù lao được xem xét tại ĐHĐCĐ thường 
niên. Các cổ đông thường không thực hiện các quyền của họ liên quan đến nội dung này và ủy quyền 
cho HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về thù lao. 

A.4 Quyền cổ đông – mối quan hệ tương tác giữa cổ đông với công ty kiểm toán (A.14 - A.16)

Các cổ đông có thể yên tâm nếu các báo cáo tài chính được một tổ chức kiểm toán có năng lực, đủ 
trình độ và độc lập thực hiện. Việc bổ nhiệm công ty kiểm toán độc lập là một phần quan trọng trong 
công tác kiểm soát của công ty và là một trách nhiệm quan trọng của cổ đông. Công ty kiểm toán cung 
cấp cho cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan quan điểm độc lập về tình hình tài chính của công 
ty và giúp tăng cường độ tin cậy của các báo cáo tài chính đó. Luật Doanh nghiệp và Quy chế Quản 
trị công ty yêu cầu hàng năm công ty kiểm toán được các cổ đông bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ và kiểm toán 
viên có thể đưa ra ý kiến về các vấn đề kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên.

Biểu đồ 29: Mối quan hệ với công ty kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên 
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A.14 Công ty kiểm toán có tham dự ĐHĐCĐ và phát biểu quan điểm về các vấn đề kiểm toán hay không? 

A.15   Cổ đông có thông qua việc bổ nhiệm công ty kiểm toán một cách có hiệu quả không? 

A.16 Thông tin cung cấp cho các cổ đông để bổ nhiệm công ty kiểm toán có đề cập tới sự độc lập của công 
ty kiểm toán hay không? 

Ở Việt Nam, vai trò và mức độ tương tác của cổ đông với công ty kiểm toán còn rất hạn hẹp (xem 
biểu đồ ở trên).

Cuộc khảo sát cho thấy có rất ít bằng chứng về việc công ty kiểm toán tham dự ĐHĐCĐ và trình bày 
quan điểm về các vấn đề kiểm toán phát sinh. Ngay cả khi công ty kiểm toán tham dự ĐHĐCĐ, có rất 
ít biên bản ghi chép lại trao đổi của cổ đông với công ty kiểm toán (A.14). Phần đông coi việc để cử 
công ty kiểm toán là một vấn đề mang tính thủ tục. Có rất ít thông tin về công ty kiểm toán. Dường 
như có một giả định rằng hầu hết các hoạt động kiểm toán được thực hiện bởi nhóm ‘4 công ty lớn’, và 
do đó thương hiệu và danh tiếng trong ngành kiểm toán của những công ty này là đủ. Thông lệ tốt yêu 
cầu doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về công ty kiểm toán cho các cổ đông, bao gồm thông tin 
chung về công ty kiểm toán, kiểm toán viên chính, quy trình soát xét lại của công ty kiểm toán, cũng 
như cách thức công ty này đảm bảo sự độc lập của tất cả các thành viên tham gia kiểm toán doanh 
nghiệp. Các cổ đông cần thực hiện vai trò quan trọng này. 

Rất ít công ty khảo sát cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện để hỗ trợ việc bổ nhiệm kiểm toán (A.15). 
Hơn nữa, trong nhiều công ty, cổ đông thường ủy quyền cho HĐQT để lựa chọn công ty kiểm toán từ 
một danh sách các công ty kiểm toán đề cử đã được thông qua. Đây là một thông lệ không nên khuyến 
khích. Yếu tố quan trọng trong giá trị của ý kiến kiểm toán là nó được đưa ra bởi một bên thứ ba độc 
lập. Vì vậy, theo thông lệ tốt, thường có thông tin đi kèm thể hiện rõ tính ‘độc lập’ của công ty kiểm 
toán được đề xuất lựa chọn. Ở Việt Nam, thương hiệu, uy tín của công ty kiểm toán, khả năng thực 
hiện kiểm toán đúng hạn và chi phí kiểm toán cạnh tranh thường được chú trọng hơn (A.16). Tính 
‘độc lập’ của công ty kiểm toán ít được quan tâm.

A.5 Quyền cổ đông - hiệu quả và quy trình của ĐHĐCĐ thường niên (A.17-A.21)

ĐHĐCĐ thường niên là cơ quan quản trị cao nhất của công ty. Thông qua ĐHĐCĐ thường niên, các cổ 
đông bắt HĐQT và BKS chịu trách nhiệm giải trình về công tác lãnh đạo công ty của họ. Tại ĐHĐCĐ 
thường niên, cổ đông thể hiện quan điểm của mình về các vấn đề quan trọng của công ty như phê duyệt 
các báo cáo thường niên và báo cáo tài chính, bầu chọn và bãi miễn thành viên HĐQT, thanh toán cổ 
tức, tái tổ chức công ty, các giao dịch quan trọng của công ty và bổ nhiệm kiểm toán độc lập. 
Giống như những nước khác, ở Việt Nam, ĐHĐCĐ là một phương thức quan trọng để HĐQT và BKS 
giải trình cho các cổ đông thông qua việc cung cấp các báo cáo về hoạt động của HĐQT và Ban kiểm 
soát như yêu cầu trong Quy chế Quản trị Công ty . Mặc dù các báo cáo này là bắt buộc, và thông tin 
cụ thể được quy định trong Quy chế Quản trị Công ty, kết quả khảo sát cho thấy các báo cáo cung cấp 
không đầy đủ thông tin (A.17 và A.18) và các thông tin cung cấp không được chi tiết.



Báo cáo Thẻ điểm Quản trị công ty 2011

56 Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)

Biểu đồ 30: Hiệu quả và quy trình của ĐHĐCĐ thường niên
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A.17 Công ty có cung cấp báo cáo đầy đủ cho ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT hay không? 

A.18 Công ty có cung cấp báo cáo đầy đủ cho ĐHĐCĐ về hoạt động của Ban kiểm soát hay không? 

A.19 Thông báo họp ĐHĐCĐ có bao gồm thông tin rõ ràng và dễ truy cập về vấn đề biểu quyết ủy quyền 
và biểu quyết vắng mặt hay không? 

A.20 Biên bản họp ĐHĐCĐ và trang web công ty có công bố từng nghị quyết với kết quả biểu quyết cho 
từng hạng mục của chương trình Đại hội hay không? 

A.21 Liệu có khoản mục bổ sung nào trong Biên bản họp ĐHĐCĐ mà trước đó không được đưa vào trong 
thông báo mời họp ban đầu không? 

Tuy nhiên so với các lĩnh vực khác, kết quả khảo sát trong lĩnh vực này nhìn chung khá khả quan. 
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên cung cấp thông tin rõ ràng về thông lệ và chính sách bầu cử, và 
các quy định về biểu quyết theo ủy quyền. Điều này khuyến khích các cổ đông tham dự đầy đủ hơn 
(A.19). Tuy nhiên, có ít bằng chứng về các cơ chế biểu quyết trong trường hợp vắng mặt thông qua 
đường bưu điện hoặc điện tử nếu cổ đông không muốn ủy quyền cho ai biểu quyết thay. 

Nhóm đánh giá cũng nhận thấy có sự minh bạch hơn trong các nghị quyết và biểu quyết của ĐHĐCĐ 
thường niên so với năm 2009 (A.20). Theo thông lệ tốt, nghị quyết được đưa ra thảo luận và thông 
qua tại ĐHĐCĐ theo từng mục, không đi kèm với nhau. Đối với mỗi nghị quyết, kết quả biểu quyết 
tương ứng ngay lập tức được đăng lên trang web của công ty và ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Năm 
2009, câu hỏi này đạt mức đánh giá ‘chấp hành’ dưới 20% trong tổng số công ty khảo sát. Năm 2010, 
thông lệ này được thực hiện ở gần 50% số công ty khảo sát. 

Cuối cùng, khi so sánh các các chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên với Biên bản hoặc Nghị quyết 
của ĐHĐCĐ thường niên, nhìn chung các biên bản họp Đại hội thường phản ánh các hoạt động diễn 
ra tại ĐHĐCĐ đúng như đã nêu trong chương trình gửi trước, không có nội dung bổ sung nào được 
ghi thêm (A.21). Tuy nhiên, chất lượng của biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên cần phải cải thiện hơn 
do thường thiếu các chi tiết hữu ích, đặc biệt là việc ghi chép sự tham gia của các thành viên HĐQT 
và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên. Biên bản là một hồ sơ pháp lý quan trọng của ĐHĐCĐ thường niên 
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và các quyết định của Đại hội, vì vậy biên bản họp ĐHĐCĐ phải phải được lưu giữ cẩn thận và sẵn 
sàng cung cấp khi cần. Theo Điều 106, Luật Doanh nghiệp, Biên bản ĐHĐCĐ phải được hoàn tất và 
thông qua trước khi bế mạc Đại hội và phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày kể 
từ ngày bế mạc Đại hội.

b. Nguyên tắc OECD III – Đối xử công bằng với cổ đông 

Theo thông lệ về quản trị công ty tốt và theo các nguyên tắc của OECD, tất cả cổ đông, bao gồm cả cổ 
đông thiểu số và cổ đông nước ngoài, phải được công ty và HĐQT đối xử công bằng, và có thể tham 
dự ĐHĐCĐ thường niên và các hoạt động chính của công ty. Những nội dung đối xử đặc biệt này 
thường được quy định bởi luật pháp hoặc trong các thỏa ước cổ đông tự nguyện có giá trị ràng buộc 
với các bên. Mục tiêu ở đây là, để đảm bảo độ tin cậy trên thị trường vốn, tất cả các nhà đầu tư phải 
được bảo vệ khỏi sự lạm dụng, bao gồm cả việc sử dụng sai hoặc biển thủ tài sản công ty, và các hoạt 
động tư lợi của cổ đông kiểm soát hay cổ đông chính.  

Ngoài ra, tất cả các cổ đông đều phải có cơ hội được khiếu nại đòi bồi thường hoặc khắc phục hậu 
quả đối với bất kỳ vi phạm quyền cổ đông nào. Điều quan trọng là các cổ đông có quyền khiếu nại và 
tiến hành các thủ tục kiện tụng pháp lý hay hành chính đối với HĐQT và Ban điều hành. Quyền này 
cần được thực hiện với chi phí hợp lí và không bị trì hoãn quá lâu. Quy trình về kiện tụng pháp lí và 
hành chính không được nghiên cứu trong báo cáo này vì chúng không thuộc phạm vi của khảo sát. 

Bảng 14: Kết quả khảo sát đối xử công bằng với cổ đông – so sánh 2010 và 2009

Mức độ đo lường Điểm số tính theo % 
2009

Điểm số tính theo % 
2010

Mức điểm tối đa có thể đạt 
được trong lĩnh vực này 20,0 20,0

Số điểm tối đa công ty đạt 
được trong thực tế khảo sát 17,2 15,6

Số điểm tối thiểu công ty đạt 
được trong thực tế khảo sát 5,0 7,8

Số điểm trung bình công ty đạt 
được trong thực tế khảo sát 13,0 12,2

Nhìn chung các công ty được điều tra đều tuân thủ khá tốt các quy định và thông lệ tốt trong lĩnh 
vực này với mức độ tuân thủ là 61%. Tuy nhiên, mức điểm này thấp hơn so với năm 2009 (65,1%). 
Nhiều quy định về thông lệ tốt được quy định rõ trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Mẫu và được 
các công ty niêm yết áp dụng. Tuy nhiên, cũng dễ dàng nhận thấy rất nhiều công ty thường áp dụng 
toàn bộ Điều lệ Mẫu mà không cân nhắc hoàn cảnh cụ thể của công ty và nhu cầu của cổ đông công 
ty để sửa đổi các quy định chung này thành một bản điều lệ riêng phù hợp với đặc thù của công ty. 
Cách làm việc như vậy không cho thấy cam kết thực sự về quản trị công ty, mà là cách tiếp cận rất 
máy móc. 

Khi đánh giá nội dung đối xử công bằng với cổ đông, hai biểu đồ dưới đây cho thấy lĩnh vực nào hoạt 
động quản trị công ty được thực hiện tốt hơn và lĩnh vực nào cần phải cải thiện. 

Biểu đồ 31 dưới đây trình bày các câu hỏi liên quan đến đối xử công bằng với cổ đông mà việc phân 
tích các dữ liệu của công ty cho thấy thực hiện tương đối tốt và các công ty đạt điểm trung bình trên 
70%. Thông qua đánh giá các thông tin sẵn có về công ty, những nội dung sau có thể được coi là điểm 
mạnh của các công ty Việt Nam.
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Nhiều bằng chứng cho thấy có các chính sách và quy trình bảo vệ cổ đông, trong đó các cổ đông của 
cùng một loại cổ phiếu có quyền như nhau, các cổ đông có thể đề cử các thành viên HĐQT và HĐQT 
thường xuyên được bầu chọn lại. Không có chứng cứ về cơ chế có thể vi phạm quyền cổ đông thiểu 
số và các cổ đông này có quyền phê duyệt những thay đổi quan trọng đối với công ty. Cũng không có 
chứng cứ rõ ràng về sự không tuân thủ các yêu cầu về giao dịch với các bên liên quan. 

Biểu đồ 31: Đối xử công bằng với cổ đông – các lĩnh vực thực hiện tốt hơn 
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Tuy nhiên, cần cẩn trọng trong việc đánh giá sự đối xử công bằng với cổ đông và trong việc bảo vệ 
thực sự các cổ đông thiểu số. Các thông tin về xung đột lợi ích, giao dịch nội bộ, giao dịch với bên có 
liên quan, việc sử dụng cơ cấu dạng kim tự tháp và sở hữu cổ phần chéo là không rõ ràng và thường 
không được công khai. Ngoài ra, có ít chứng cứ về giám sát thực thi của cơ quan quản lý trong các 
lĩnh vực này. Điều này có thể là do sự thiếu tích cực hay thiếu nguồn lực của cơ quan quản lý. 

Biểu đồ 32 cho thấy các câu hỏi liên quan đến đối xử công bằng với cổ đông mà qua đó quan sát thấy 
công ty thực hiện tương đối kém và đạt điểm 40% trở xuống. Thông qua đánh giá các tài liệu sẵn có 
của công ty, những nội dung sau có thể coi là điểm yếu của các công ty Việt Nam. 

Biểu đồ 32: Đối xử công bằng với cổ đông – các lĩnh vực thực hiện kém hơn 

Chấp hành Chấp hành một phần Không chấp hành 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

B.05

B.14

B.18

B.11

982

973

21 75

2772

4

1



Báo cáo Thẻ điểm Quản trị công ty 2011

59Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)

Các lĩnh vực cần tập trung cải tiến ở các công ty là biểu quyết xuyên biên giới, giao dịch với bên 
liên quan và quan hệ cổ đông. Cần khuyến khích và tạo điều kiện hơn nữa cho việc biểu quyết 
xuyên biên giới, sao cho tất cả các cổ đông, trong nước cũng như nước ngoài, có thể tham gia vào 
các vấn đề của công ty và khiến HĐQT có trách nhiệm giải trình. Chính sách giao dịch với bên liên 
quan cần phát huy hiệu quả hơn nữa để các giao dịch có xung đột lợi ích rõ ràng phải được phê 
duyệt bởi HĐQT hay các cổ đông tùy thuộc vào quy mô của giao dịch và các ngưỡng phê chuẩn 
phải được đặt thấp. Một cơ chế quan hệ nhà đầu tư và nhân sự có chất lượng sẽ hỗ trợ việc đối xử 
công bằng hơn với các cổ đông. 

Phân tích theo từng câu hỏi 

B.1 Đối xử công bằng với cổ đông – Quyền gắn với cổ phiếu và quyền biểu quyết

Đối với bất kỳ loại cổ phiếu nào, thông lệ tốt là tất cả các cổ phiếu cùng loại có cùng quyền như nhau 
và sau khi các cổ đông đã đầu tư vào công ty, họ phải có tiếng nói khi có sự điều chỉnh các quyền này 
dưới bất kì hình thức nào. Thông tin về các quyền gắn với các loại cổ phiếu phải được sẵn sàng cung 
cấp và chính sách ‘một cổ phiếu, một phiếu bầu’ được áp dụng bởi nhiều thể chế pháp lí. 

Biểu đồ 33: Công bằng trong quyền cổ đông và quyền biểu quyết 
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B.01  Mỗi cổ phiếu thuộc cùng một loại cổ phiếu có quyền như nhau không?

B.02  Công ty có chính sách “một cổ phiếu, một phiếu bầu” không?

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu, các quyền gắn với một loại cổ phiếu cần được phổ biến 
công khai và chỉ có thể thay đổi khi các cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết trong tổng số 
cổ phiếu phát hành thông qua việc thay đổi đó tại ĐHĐCĐ. Có một số nhầm lẫn trong tư duy của các 
công ty về ngưỡng này. Một số công ty áp dụng ngưỡng 65%, theo quy định trong khoản 1, điều 20 
Điều lệ mẫu, là không đúng. Ngưỡng 75% cần được áp dụng khi sửa đổi các quyền gắn với mỗi loại 
cổ phiếu. Khoảng 80% công ty được khảo sát khá minh bạch và thực hiện công bằng quyền cổ đông. 
Tuy nhiên, có chưa tới 60% các công ty có chính sách “một cổ phiếu một phiếu bầu” rõ ràng. Hầu hết 
chính sách này chỉ thể hiện cam kết đối với một loại hoặc một nhóm cổ phiếu trong đó một cổ phiếu 
gắn với một quyền biểu quyết. Thường trong thực tế, các công ty áp dụng chính sách ‘một cổ phiếu, 
một phiếu bầu’ nhưng chính sách đó không được đề cập trong bất kì tài liệu nào của công ty, do vậy 
cần cải thiện tính minh bạch về vấn đề này.
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B.2 Thực tiễn áp dụng quyền cổ đông, đảm bảo đối xử công bằng

Cần lưu ý rằng khảo sát việc tham gia trong thực tế của cổ đông thiểu số vào các hoạt động quan trọng 
của công ty, ví dụ như tác động tới thành phần HĐQT và tham gia biểu quyết đối với các quyết định 
quan trọng của công ty cũng như biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên, kể cả trường hợp cổ đông là 
người nước ngoài, thể hiện một điều là, trong thực tế, tại các công ty của Việt Nam có rất ít cam kết 
về việc thực hiện đối xử công bằng với mọi cổ đông (xem biểu đồ 34 sau đây). 

Biểu đồ 34: Áp dụng thực tế quyền cổ đông 
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B.03 Các cổ đông thiểu số có thể tác động tới thành phần HĐQT không?

B.04 Có yêu cầu đề cử hoặc bầu chọn lại theo định kỳ đối với các thành viên HĐQT không?

B.05 Công ty có tạo điều kiện cho việc biểu quyết xuyên biên giới không?

Trên thực tế, chỉ có khoảng 50% các công ty khảo sát thể hiện rõ trong các tài liệu công ty về việc cổ 
đông thiểu số có quyền đề cử thành viên HĐQT hay có thể tác động tới thành phần HĐQT thông qua 
việc sử dụng bầu dồn phiếu (B.03), ngay cả trong trường hợp các thành viên HĐQT được đề cử hoặc 
bầu chọn lại theo định kỳ (B.04). Cần nói thêm rằng ít có quy định về việc cổ đông là người nước 
ngoài tham gia vào các quyết định của công ty. Lý do là việc biểu quyết xuyên biên giới chưa được 
tạo điều kiện thuận lợi trong 99% các trường hợp (B.05). Ít thấy bằng chứng về chính sách biểu quyết 
xuyên biên giới và các tài liệu, thông tin bằng tiếng Anh về việc làm thế nào để nhà đầu tư nước ngoài 
có thể tham gia biểu quyết. Biểu quyết điện tử có thể hỗ trợ cho việc tham gia biểu quyết xuyên biên 
giới nhưng hiện hình thức này vẫn chưa được áp dụng tại Việt nam. Tuy nhiên một công ty có cổ đông 
là người nước ngoài có nỗ lực đáng ghi nhận khi cho biết công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ở 
một số địa điểm khác nhau để tạo điều kiện cho cổ đông tham gia. 

B.3 Cơ cấu công ty và quyền bảo vệ của cổ đông

Nhiều công ty niêm yết có thể có một cổ đông nắm quyền chi phối, ví dụ như các cổ đông trong một 
gia đình hoặc cổ đông là nhà nước. Trong trường hợp này, mặc dù có thể có lợi cho công ty, nhưng 
việc một cổ đông nắm quyền kiểm soát có thể có khả năng xâm phạm tới quyền lợi của các cổ đông 
thiểu số, đặc biệt là trong trường hợp trách nhiệm trung thành của thành viên HĐQT đối với công ty 
và cổ đông chưa được định nghĩa rõ ràng và chưa được hiểu rõ. Do vậy, cấu trúc quản trị của công ty 
phải rõ ràng và các cổ đồng cần có được công cụ phòng vệ hữu hiệu để bảo vệ quyền của mình (xem 
biểu đồ sau đây).
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Biểu đồ 35: Cơ cấu của công ty và quyền bảo vệ của cổ đông 
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B.06 Cấu trúc tập đoàn của công ty có được mô tả một cách rõ ràng và minh bạch không?

B.07 Có thấy bằng chứng của việc cấu trúc/cơ chế có khả năng xâm phạm tới quyền của cổ đông thiểu số 
không? 

B.08   Có cơ chế cho phép giải quyết chính đáng khiếu nại của cổ đông không?

Mặc dù tốn nhiều thời gian và phức tạp, song việc phân biệt và xác định cấu trúc tập đoàn của công ty 
chỉ có thể thực hiện được một cách phiến diện ở gần 90% các công ty niêm yết được khảo sát (B.06). 
Không dễ dàng thấy được bằng chứng của việc cấu trúc sở hữu có thể xâm phạm quyền của các cổ 
đông thiểu số, ví dụ như sở hữu chéo hay cấu trúc hình kim tự tháp (B.07) bởi mức độ công bố thông 
tin sở hữu cổ phiếu và giao dịch cổ phiếu chưa tốt. Có những công ty gia đình hay tập đoàn được biết 
đến với những mối quan hệ mật thiết và phức tạp. Tuy nhiên, từ những thông tin công khai có sẵn, 
khó có thể xác định được bản chất của các mối quan hệ đó. Mặc dù Báo cáo thường niên có cung cấp 
sơ đồ tổ chức, nhưng cấu trúc kinh doanh của tập đoàn và các thông tin khác không được cung cấp 
đầy đủ. Khó có thể có được thông tin về người chủ thực sự của công ty và một điều thường xảy ra là 
quyền kiểm soát sở hữu có thể bị ảnh hưởng thông qua mạng lưới sở hữu đan xen giữa các công ty 
con của công ty đại chúng và công ty tư nhân.

Thực tiễn tại Việt Nam cho thấy trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu đã có những bảo vệ nhất 
định đối với cổ đông thiểu số nhằm đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông, ví dụ như đã có quy 
định về quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của doanh nghiệp khi công ty tăng vốn. Đồng thời, hầu 
hết các công ty đều có chính sách và quy trình giải quyết khiếu nại của cổ đông (B.08). Ở một vài 
quốc gia có hệ thống và quy trình kiện tụng chậm chạp và nặng nề, thì cơ quan trọng tài là một giải 
pháp thay thế để bảo vệ cổ đông. Trọng tài là khái niệm chưa được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam trong 
việc bảo vệ cổ đông và do vậy có thể đáng được lưu tâm trong xử lý các xung đột quản trị công ty. 

B.4 Cổ đông tại ĐHĐCĐ

Một trong số các biện pháp bảo vệ tốt nhất đối với các cổ đông thiểu số là quyền thông qua các thay đổi 
quan trọng của công ty. Thông lệ tốt nhất là điều lệ công ty quy định chính sách rõ ràng đối với việc cổ 
đông tham gia và thông qua các thay đổi quan trọng tại Đại hội cổ đông bất thường và ĐHĐCĐ thường 
niên. Tại Việt Nam, các yêu cầu này được quy định rõ tại Điều lệ Mẫu và qua đánh giá thực tế, đặc biệt 
qua các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên, cho thấy có 80% công ty tuân thủ quy định này (B.09).
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Biểu đồ 36: Cổ đông và ĐHĐCĐ thường niên 
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B.09 Các cổ đông có quyền thông qua các thay đổi quan trọng của công ty không?

B.10 ĐHĐCĐ được thông báo trước bao nhiêu ngày?

B.11 Cổ đông thiểu số có thể đưa một vấn đề vào chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ không?

Tuy nhiên, để đảm bảo cổ đông được tham dự đầy đủ tại ĐHĐCĐ thường niên, việc gửi thông báo 
họp ĐHĐCĐ từ trước 20 đến 30 ngày được coi là thông lệ tốt. Qua khảo sát cho thấy khoảng 25% số 
công ty có thời gian thông báo ngắn hơn 15 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ (B.10). 

Ngoài ra, thông lệ tốt cho thấy một công ty cần có các chính sách và quy trình cho phép các cổ đông 
nhỏ đưa nội dung vào chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên (B.11), nếu thỏa mãn mức 
ngưỡng quy định trong điều lệ công ty. Các công ty khảo sát đều có các chính sách về vấn đề này, tuy 
nhiên các mức ngưỡng đối với quyền này của cổ đông là tương đối cao và thường đòi hỏi mức sở hữu 
từ 5% đến 10% hoặc thậm chí cao hơn trong một số trường hợp. Các mức ngưỡng này có xu hướng 
phủ định tính hiệu quả thực tế của chính sách. Một công ty cam kết quản trị công ty tốt có thể, với sự 
cho phép của cổ đông, tự nguyện hạ thấp các ngưỡng này vì lợi ích của cổ đông. Nhóm đánh giá nhận 
thấy có một số nội dung không nhất quán giữa các ngưỡng quy định trong Điều lệ và chính sách liên 
quan đến vấn đề này của một số công ty. 

B.5 Định nghĩa người nội bộ, xung đột lợi ích và giao dịch của bên có liên quan

Các thành viên của HĐQT cần hành xử một cách đúng mực vì lợi ích cao nhất của công ty và các cổ 
đông của công ty. Để làm được điều này, họ phải có trách nhiệm trung thành và trung thực với công 
ty theo như quy định của Luật Doanh nghiệp. Họ cần tránh xung đột giữa lợi ích cá nhân với trách 
nhiệm của họ trước công ty và không được trục lợi cá nhân từ mối quan hệ của họ với công ty hoặc từ 
thông tin mà họ có được từ mối quan hệ với công ty, mà không công bố giao dịch. Giao dịch nội bộ 
và hành vi lạm dụng giao dịch phải bị nghiêm cấm. Các thành viên HĐQT cần thực hiện trách nhiệm 
của mình một cách công bằng đối với tất cả các cổ đông.

Những vấn đề này được đánh giá trong những câu hỏi dưới đây. 
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Biểu đồ 37: Xung đột lợi ích, giao dịch nội gián và giao dịch của bên có liên quan
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B.12  Công ty có chính sách ngăn ngừa một cách hiệu quả việc lạm dụng thông tin của các thành viên HĐQT, 
BGĐ và nhân viên của công ty?

B.13  Có trường hợp giao dịch nội gián nào liên quan tới các thành viên HĐQT, BGĐ và nhân viên của công ty 
bị phát hiện trong kỳ khảo sát hay không?

B.14 Công ty có chính sách hiệu quả cho việc chấp thuận cho phép các giao dịch của bên có liên quan không?

B.15 Đối với các giao dịch lớn, công ty có chính sách yêu cầu cung cấp thông tin để giải trình về giao dịch của 
bên có liên quan và phải được cổ đông chấp thuận các giao dịch của bên có liên quan nêu trên khi vượt một 
ngưỡng nhất định hay không?

B.16  Trong kỳ khảo sát có xảy ra trường hợpnào không tuân thủ các quy định về giao dịch của bên có liên quan 
hay không?

B.17 HĐQT giải quyết vấn đề công bố thông tin về xung đột lợi ích như thế nào?

Hầu hết các công ty được khảo sát đã có chính sách quy định đối với nhân sự cấp cao trong vấn đề lạm 
dụng thông tin của công ty (B.12). Các chính sách này cần định nghĩa về “người nội bộ” và bao gồm 
các quy định về việc sử dụng, bảo vệ và công bố thông tin, các chính sách bảo mật, chính sách giao 
dịch cổ phiếu và quy tắc ứng xử trong công ty. Tuy nhiên, hầu hết nỗ lực của các công ty vẫn chưa 
đầy đủ và còn thiếu định nghĩa về ‘người nội bộ’. Cả hai cuộc khảo sát dữ liệu năm 2009 và 2010 đều 
cho thấy các thiếu sót này. Rất ít công ty áp dụng quy tắc ứng xử (một văn bản rõ ràng đưa ra các quy 
định về cách thức ứng xử của tất cả các thành viên HĐQT và nhân viên về mặt đạo đức, minh bạch, 
giao dịch công bằng và mức độ chấp nhận rủi ro). Việc tăng cường sự rõ ràng trong các chính sách và 
quy trình liên quan đến sử dụng sai thông tin và giao dịch cổ phiếu bởi những ‘người nội bộ’ sẽ giúp 
cải thiện lĩnh vực này. 

Giao dịch sử dụng các thông tin nội bộ có thể bị ngăn chặn bằng việc áp dụng các chính sách giao dịch 
cổ phiếu chặt chẽ và các thời kì ‘hạn chế’ giao dịch. Việc áp dụng thời kì ‘hạn chế’ giao dịch nhằm 
ngăn ngừa giao dịch nội bộ chưa được hiểu thấu đáo. Mặc dù vậy, theo hồ sơ UBCKNN và SGDCK, 
có một vài trường hợp giao dịch nội bộ tai tiếng bị phát hiện liên quan đến thành viên HĐQT công 
ty, BGĐ hoặc nhân viên vào năm ngoái (B.13). Việc cưỡng chế thực thi trong lĩnh vực này là rất khó 
khăn do những cản trở trong việc giám sát và thu thập chứng cứ, đồng thời các cơ chế cưỡng chế chưa 
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được xác định rõ ràng. UBCKNN hiện đang xây dựng nguồn lực và kĩ năng giám sát phát hiện và hi 
vọng có thể tăng cường giám sát thực thi các quy định về giao dịch nội bộ trong thời gian tới. 

Các chính sách công ty hiệu quả điều chỉnh giao dịch của bên có liên quan khi giao dịch này xảy ra 
đòi hỏi phải định nghĩa rõ ràng về các giao dịch đó, có chính sách và cơ chế giải quyết rõ ràng và áp 
dụng các chính sách và cơ chế đó trong thực tế để kiểm soát và phê chuẩn giao dịch của bên có liên 
quan khi cần thiết. Các chính sách này bao gồm yêu cầu công bố thông tin sớm cho HĐQT và/hay cổ 
đông, và loại trừ việc tham gia biểu quyết cho bất kỳ giao dịch nào mà người đó có lợi ích trực tiếp 
hay gián tiếp. 

Điều này đặc biệt quan trọng ở Châu Á, nơi phổ biến mô hình công ty gia đình và công ty do nhà nước 
nắm quyền kiểm soát. Theo thông lệ quản trị công ty tốt, các cổ đông chi phối có thể thực hiện thỏa 
thuận hợp đồng với công ty vì lợi ích của công ty nói chung, nhưng phải tôn trọng đầy đủ quyền của 
cổ đông thiểu số và các chủ nợ. Ngoài ra, thông lệ tốt cho rằng các giao dịch với các bên liên quan 
phải được các thành viên độc lập của HĐQT xem xét cẩn thận nhằm đảm bảo rằng chúng được giao 
dịch theo giá thị trường và theo các điều kiện và định giá thương mại. Hiện nay ngày càng phổ biến 
xu hướng là giao dịch với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT đều do các 
thành viên độc lập của HĐQT phê chuẩn. 

Tất cả 100 công ty được khảo sát đều đã có chính sách xử lý giao dịch của bên có liên quan. Tuy 
nhiên, biện pháp tiếp cận còn thiếu nghiêm ngặt. Nhiều trường hợp còn thiếu định nghĩa rõ ràng 
về “bên có liên quan”, đồng thời mức ngưỡng đòi hỏi phải có sự chấp thuận của HĐQT (dưới 50% 
tổng tài sản) và sự chấp thuận của ĐHĐCĐ thường niên (từ 50% tổng tài sản trở lên) là quá cao so 
với thông lệ quốc tế (B.14). Các ngưỡng này được quy định tại điều 20 Luật Doanh nghiệp. Tuy 
nhiên công ty có thể tự nguyện áp dụng ngưỡng dưới 50%. Khác với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 
Mẫu (điều 34) quy định việc phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan ở các mức dưới ngưỡng 
20% tổng tài sản cần phê duyệt của HĐQT và trên 20% tổng tài sản cần phê duyệt của cổ đông. 
Hầu hết các công ty áp dụng ngưỡng quy định của Điều lệ mẫu. Thông lệ quốc tế trong lĩnh vực 
này là khác nhau và thường sử dụng hai cách tiếp cận là đòi hỏi công bố thông tin và đòi hỏi có sự 
phê chuẩn của cổ đông. Mức ngưỡng đòi hỏi sự phê chuẩn của cổ đông ở Trung Quốc là 30%28 tổng 
tài sản, còn tại Singapore cần có sự chấp thuận của cổ đông đối với các giao dịch có giá trị lớn hơn 
5% tài sản hữu hình ròng.

Khi xin phê duyệt của cổ đông, công ty cần cung cấp đầy đủ các thông tin có liên quan để họ có thể 
phê duyệt hiệu quả các giao dịch với các bên liên quan. Trong số các công ty được khảo sát, các thông 
tin/giải thích được cung cấp còn sơ sài hoặc không hoàn chỉnh (B.15). Các chính sách được coi là kém 
hiệu quả và các giải thích là chưa đầy đủ. Tuy nhiên, trong 100% số công ty, chưa có chứng cứ về sự 
không tuân thủ các yêu cầu về các bên liên quan trong kỳ khảo sát (B.16). Cần cẩn thận trong việc áp 
dụng kết quả này bởi việc thiếu chứng cứ có thể là do cơ chế giám sát và thực thi chưa đủ mạnh, chứ 
không phải vì các công ty có thông lệ quản trị công ty tốt. 

Chính sách, quy trình và thủ tục tốt về HĐQT đòi hỏi quy định về hình thức và nội dung công bố các 
xung đột lợi ích phải được đưa ra trong Bộ Tiêu chuẩn Đạo đức Nghề nghiệp hoặc Bộ Quy tắc ứng xử 
áp dụng cho HĐQT, bao gồm quy trình công bố xung đột lợi ích và công bố các trách nhiệm HĐQT 
cần có trước cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên và trong Báo cáo Thường niên. Việc công bố thông tin 
này đã được triển khai tại 2% các công ty được khảo sát; 93% công ty mới chỉ thực hiện được một 
phần, chưa đầy đủ hoặc chất lượng chưa cao (B.17).

28  Hướng dẫn của OECD về việc Ngăn ngừa lạm dụng Giao dịch của Người  liên quan tại Châu Á, Tháng 9/2009, Paris.
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B.6 Quan hệ với nhà đầu tư và cung cấp thông tin

Có nhiều bước nhằm đảm bảo đối xử công bằng với các cổ đông, tạo điều kiện và bảo vệ cổ đông 
thiểu số dựa trên cơ sở công bố thông tin và minh bạch (xem thêm phần D – Minh bạch và Công bố 
thông tin). Trong lĩnh vực này, các chính sách và chương trình quan hệ nhà đầu tư hiệu quả và đảm 
bảo dòng thông tin thông suốt tới các cổ đông là quan trọng nhất. Chính sách, quy trình và cơ chế quan 
hệ nhà đầu tư đầy đủ đã được triển khai ở 4% số công ty hoặc triển khai từng phần ở 21% số công ty 
được khảo sát (xem Biểu đồ dưới đây). Thực tế hầu hết các công ty không bổ nhiệm người phụ trách 
quan hệ với cổ đông.

Biểu đồ 38: Quan hệ nhà đầu tư và cung cấp thông tin 
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B.18 Công ty có chính sách, chương trình quan hệ/thông tin đầu tư hiệu quả không?

c.  Nguyên tắc OECD IV – Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan 

 Theo định nghĩa, các bên có quyền lợi liên quan là các bên có một phần lợi ích trong công ty, có thể 
có lợi hay bị thiệt hại tùy theo hoạt động của công ty. Sự gắn kết với các bên có quyền lợi liên quan có 
thể giúp các công ty hiểu rõ hơn về lợi ích và mối quan tâm của các nhóm quyền lợi có liên quan, từ 
đó công ty và HĐQT có thể đưa ra các quyết định đầy đủ thông tin về việc cân bằng lợi ích của tất cả 
các nhóm mà họ phải có trách nhiệm. Nguyên tắc OECD IV cho rằng công tác quản trị công ty trong 
một công ty cần nhận biết được quyền của các bên có quyền lợi liên quan trong hoạt động kinh doanh 
của mình. 

 Thực tế trong các bộ quy tắc quản trị công ty quốc tế ban hành gần đây như Quy tắc King III ở Nam 
Phi, hay như các sửa đổi bổ sung đối với luật công ty của một số nước, các thành viên HĐQT phải 
quan tâm đến lợi ích của nhân viên công ty, quan hệ kinh doanh với các nhà cung ứng, khách hàng và 
những người khác, đồng thời phải quan tâm đến ảnh hưởng của các hoạt động của công ty đến cộng 
đồng và môi trường. 

 Nhìn chung, các công ty được khảo sát ở Việt Nam chưa đạt chuẩn thông lệ quốc tế với mức độ tuân 
thủ thông lệ tốt là 29.4%. Phần đánh dấu màu “đỏ’ và “vàng” trong biểu đồ dưới đây thể hiện điều 
này.
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Bảng 15: Kết quả khảo sát về vai trò của các bên có quyền lợi liên quan – so sánh 

Mức độ đo lường Điểm số tính theo % 2009 Điểm số tính theo % 2010
Mức điểm tối đa có thể đạt 
được trong lĩnh vực này 5,0 5,0
Số điểm tối đa công ty đạt 
được trong thực tế khảo sát 3,4 3,4
Số điểm tối thiểu công ty đạt 
được trong thực tế khảo sát 0,3 0,0
Số điểm trung bình công ty đạt 
được trong thực tế khảo sát 1,5 1,5

Việc xem xét các bên có quyền lợi liên quan bao gồm việc xem xét mối quan hệ của công ty với nhân 
viên công ty, nhà cung ứng, người tiêu dùng và khách hàng, và chủ nợ, và xem xét tác động của công 
ty tới môi trường và cộng đồng nói chung. 

Biểu đồ 39: Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong quản trị công ty
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C.01 Công ty có công nhận trách nhiệm của công ty (trong luật và trong các thỏa thuận) trước các bên có quyền 
lợi liên quan chủ chốt và có cam kết với họ không?

C.02 Công ty có thực hiện các hoạt động đem lại lợi ích cho người lao động phù hợp với lợi ích của công ty và 
người lao động không?

C.03  Công ty có đưa ra các cơ chế hỗ trợ trao đổi thông tin với các thành viên HĐQT về các hành vi vi phạm pháp 
luật hoặc phi đạo đức trong hoạt động của công ty không?

C.04  Chính sách/thông tin của công ty có công nhận an sinh và phúc lợi cho người lao động không?

C.05  Chính sách/thông tin của công ty có nhắc đến vấn đề môi trường không?

C.06  Các bên có quyền lợi liên quan có thể trao đổi thông tin trực tiếp về hoạt động của công ty với HĐQT, BGĐ 
và Ban kiểm soát không?

C.07 Công ty có hình thức công nhận nào về trách nhiệm của công ty trước cộng đồng không?

C.08 Có quy định rõ ràng về việc cường chế thực thi quyền của chủ nợ không?
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Thực tiễn quản trị công ty liên quan đến các bên có quyền lợi liên quan ở các công ty Việt Nam khác 
nhau một cách đáng kể và chỉ có 11% số công ty đánh giá được ghi nhận mức tuân thủ tốt, phần lớn 
trên các lĩnh vực mà công ty có nghĩa vụ thực hiện theo luật lệ hiện hành, ví dụ như luật lao động, luật 
kinh doanh, luật thương mại hay luật phá sản, hoặc theo các thỏa thuận hay quan hệ hợp đồng (C.01). 
Nhìn chung, việc ghi nhận vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong các tài liệu và thông tin về 
công ty là không đáng kể và mang tính hình thức. Việc xem xét vai trò của các bên có quyền lợi liên 
quan cũng đã được thực hiện một phần trong các vấn đề liên quan tới chủ nợ (C.08), theo đó công ty 
phải cung cấp đầy đủ thông tin cho các ngân hàng và chủ nợ như quy định tại Điều 25 của Quy chế 
Quản trị Công ty. Các thông tin này cũng cần phải kịp thời và đầy đủ.

Ở những trường hợp mà mối quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan mang tính tự nguyện nhiều 
hơn thì việc áp dụng các thông lệ tốt rất ít thấy. Ví dụ, 98% các công ty được khảo sát không có cơ 
chế khuyến khích trao đổi thông tin từ phía các bên có quyền lợi liên quan với HĐQT về những vấn 
đề vi phạm pháp luật hoặc đạo đức kinh doanh. Điều này có thể vi phạm quyền của các bên có quyền 
lợi liên quan và cũng có thể gây tổn hại tới uy tín của công ty (C.03). Trong số các công ty khảo sát 
chỉ có một công ty có đề cập rõ ràng về việc trao đổi thông tin với HĐQT về các vấn đề vi phạm pháp 
luật và đạo đức kinh doanh trong Điều lệ công ty. 

Cũng có ít chứng cứ về cơ chế trao đổi thông tin của các bên có quyền lợi liên quan với BGĐ, HĐQT 
hay BKS về hoạt động của công ty (C.06). Chỉ có 19% số công ty có quy định về các cơ chế và chính 
sách trao đổi thông tin này. Ở hầu hết các trường hợp, thông tin liên lạc là không rõ ràng, ví dụ không 
có  tên, số điện thoại/địa chỉ email của người liên lạc. Điều thú vị là các công ty nhỏ có xu hướng cung 
cấp thông tin liên lạc đầy đủ hơn các công ty lớn. 

Giá trị của người lao động trong việc hỗ trợ hoạt động bền vững của công ty thường được công nhận 
thông qua tăng cường lợi ích của người lao động nhằm gắn kết lợi ích của họ với lợi ích của công ty. 
39% các công ty khảo sát cho thấy vấn đề này được thực hiện hoặc thực hiện một phần. Tuy nhiên, 
hầu hết các công ty không có thông tin chính sách rõ ràng về chế độ hưu trí, kế hoạch chia sẻ lợi 
nhuận, quyền mua cổ phiếu của người lao động, chương trình đào tạo người lao động và/hay các lợi 
ích khác (C.02). Các công ty dường như chưa quan tâm nhiều tới sức khỏe và an toàn của người lao 
động, bằng chứng là 78% các công ty khảo sát không có thông tin và chính sách cho thấy rằng đây là 
những vấn đề quan trọng (C.04). Người lao động là nền tảng của hoạt động kinh doanh bền vững và 
các công ty ngày càng được kì vọng là phải đảm bảo lương và các điều kiện phù hợp khác cho người 
lao động. 

Theo thông lệ tốt nhất hiện nay, các vấn đề về môi trường và cộng đồng nơi công ty hoạt động đang 
ngày càng được coi trọng. Tại Việt Nam, việc quan tâm tới môi trường chưa được ghi nhận trong dữ 
liệu của 70% các công ty được khảo sát (C.05). Tuy nhiên, sự quan tâm tới cộng đồng đã được ghi 
nhận, bằng chứng là ở 71% các công ty, các hoạt động cộng đồng hoặc hoạt động từ thiện đã được đề 
cập và thực hiện hoặc thực hiện một phần thể hiện qua các thông tin về công ty (C.07). Điều 25, Quy 
chế Quản trị Công ty cũng yêu cầu công ty chú trọng tới những vấn đề này và những kết quả khảo sát 
trên cho thấy sự tiến triển ít ỏi so với năm 2009. 

Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan ngày càng được chú trọng trong thông lệ quản trị công ty 
toàn cầu bởi các công ty hiểu rằng để phát triển bền vững họ phải tôn trọng nhóm 3 ‘nền tảng cơ bản’. 
Để thu hút các nhà đầu tư tương lai, họ phải mạnh về kinh tế, có trách nhiệm với xã hội và bền vững 
về môi trường. 
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d. Nguyên tắc OECD V – Minh bạch và công bố thông tin

“Một hệ thống công bố thông tin hiệu quả, tăng cường minh bạch là 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 trên cơ sở được cung cấp thông tin đầy đủ”. “Công bố thông tin cũng giúp cải thiện sự hiểu biết 
của công chúng về cấu trúc và hoạt động của các doanh nghiệp, chính sách công ty và tình hình hoạt 
động”29. Công bố thông tin không đòi hỏi phải có chi phí lớn bất hợp lý và đặt công ty vào tình trạng 
nguy hiểm. Việc công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về các vấn đề quan trọng và các vấn đề 
ảnh hưởng tới giá của cổ phiếu và quyết định của nhà đầu tư được quy định tại Điều 27, 28 và 29 của 
Quy chế Quản trị Công ty. Thông tin yêu cầu phải công bố liên quan đến doanh nghiệp, tình hình và 
hiệu quả hoạt động, và tình hình quản trị công ty của doanh nghiệp.

Một thông tư mới về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 09/2010/TT-BTC) đã 
được ban hành và được áp dụng từ ngày 15/1/1010. Điều 4.2 yêu cầu một công ty phải công bố trên 
website của mình các tài liệu như Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Báo cáo thường 
niên, các báo cáo tài chính, các tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên và các thông tin quan trọng khác. 

ĐHĐCĐ thường niên (đã được đề cập trong Phần A của báo cáo này), Báo cáo thường niên và website 
của công ty là những đầu mối trao đổi thông tin chính với nhà đầu tư hiện tại và tương lai. Do vậy các 
tài liệu và website này cần phải bao gồm đầy đủ các thông tin quan trọng liên quan tới nhà đầu tư và 
các bên có quyền lợi liên quan khác. 

Bảng 16: Kết quả khảo sát về minh bạch và công bố thông tin – so sánh giữa 2010 và 2009

Mức độ đo lường Điểm số tính theo % 2009 Điểm số tính theo % 2010
Mức điểm tối đa có thể đạt 
được trong lĩnh vực này 30,0 30,0
Số điểm tối đa công ty đạt 
được trong thực tế khảo sát 18,8 18,4
Số điểm tối thiểu công ty đạt 
được trong thực tế khảo sát 4,7 7,3
Số điểm trung bình công ty đạt 
được trong thực tế khảo sát 11,8 13,0

Minh bạch và công bố thông tin, và trách nhiệm của HĐQT được xác định là hai trụ cột quan trọng 
nhất cần được chú trọng trong thực tiễn quản trị công ty ở Việt Nam. Vì vậy hai lĩnh vực này có trọng 
số cao nhất (30%). Khi so sánh với việc tuân thủ các thông lệ tốt trên thế giới về minh bạch và công 
bố thông tin, các công ty Việt Nam được khảo sát đạt mức điểm trung bình là 43,2% năm 2010. Điều 
này chứng tỏ các công ty cần phải cố gắng nhiều nếu muốn thu hẹp khoảng cách với thế giới. Nhìn 
chung hoạt động minh bạch và công bố thông tin ở Việt Nam cần chi tiết và đầy đủ hơn. Tuy nhiên, 
cũng cần ghi nhận rằng tình hình thực hiện các nội dung này đã có sự tiến triển so với mức điểm trung 
bình 39,4% của khảo sát năm ngoái. 

Biểu đồ dưới đây trình bày các câu hỏi liên quan đến minh bạch và công bố thông tin mà việc phân 
tích các dữ liệu của công ty cho thấy thực hiện tương đối tốt và các công ty đạt điểm trung bình trên 
70%. Thông qua đánh giá các thông tin sẵn có về công ty, những nội dung sau có thể được coi là điểm 
mạnh của các công ty Việt Nam.

Hầu hết các công ty cung cấp các báo cáo tài chính quý hoặc 6 thángvà các báo cáo tài chính này 
thường được giám đốc điều hành hoặc giám đốc tài chính xác nhận. Ngoài ra, các báo cáo tài chính 

29  OECD, Nguyên tắc quản trị công ty của OECD, 2004, Paris.
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luôn được kiểm toán hàng năm bởi một công ty kiểm toán được chấp thuận, và ý kiến của công ty 
kiểm toán được công bố rộng rãi. Hầu hết các công ty đều có và sử dụng các công cụ trao đổi thông 
tin khác nhau. Công ty cũng có các quy trình đảm bảo việc công bố thông tin liên tục về các vấn đề 
quan trọng.  

Biểu đồ 40: Minh bạch và Công bố thông tin – các lĩnh vực thực hiện tốt 
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Biểu đồ dưới đây cho thấy các câu hỏi liên quan đến minh bạch và công bố thông tin mà qua đó quan 
sát thấy công ty thực hiện tương đối kém và đạt điểm 40% trở xuống. Thông qua đánh giá các tài liệu 
sẵn có của công ty, những nội dung sau có thể coi là điểm yếu của công ty Việt Nam. 

Biểu đồ 41: Minh bạch và Công bố thông tin – các lĩnh vực thực hiện kém hơn
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Qua số lượng câu hỏi và mức độ màu đỏ thể hiện trong biểu đồ trên ta có thể thấy mặc dù có các nỗ lực 
đáng kể đã đề cập ở phần trên và thể hiện trong các thông tin báo cáo rộng rãi, HĐQT của các doanh 
nghiệp Việt nam còn yếu kém trong việc giám sát chặt chẽ hoạt động của công ty kiểm toán, bao gồm 
xem xét việc công ty kiểm toán thực hiện các dịch vụ ngoài kiểm toán cho doanh nghiệp – mà các 
dịch vụ này có thể ảnh hưởng đến tính độc lập của họ trong hoạt động kiểm toán doanh nghiệp. Thực 
tế tính ‘độc lập’ của công ty kiểm toán và lý do kiểm toán phải độc lập dường như chưa được hiểu 
thấu đáo và thường không được đề cập đến trong tài liệu công ty. Ngoài ra, nếu có thay đổi công ty 
kiểm toán trong vòng hai năm qua, thì lí do thay đổi không được ghi lại hoặc công bố rộng rãi30. Việc 
giám sát kiểm toán bên ngoài dường như chỉ là một thủ tục và việc báo cáo chỉ mang tính hình thức. 
Ngoài ra nhìn chung không có công ty nào có báo cáo quản trị công ty kèm theo Báo cáo thường niên, 
do việc này không mang tính bắt buộc. Ở Việt Nam, dường như trở thành một thông lệ là nếu quản trị 
công ty không mang tính bắt buộc thì không được áp dụng. 
Việc công bố thông tin về bản chất mang tính đối phó nhiều hơn, thiếu bao quát và không chi tiết. Ví 
dụ, có rất ít thông tin báo cáo về thù lao của HĐQT, về các cán bộ điều hành chủ chốt của công ty và 
trách nhiệm của họ, về sự tham gia của các thành viên HĐQT vào các cuộc họp của Hội đồng và hoạt 
động của công ty, và các rủi ro có thể lường trước mà công ty phải đối mặt. Thực tế các thông tin về 
kinh nghiệm và kĩ năng của HĐQT hết sức sơ sài. Do vậy hoạt động minh bạch và công bố thông tin 
trong các công ty Việt Nam cần phải cải thiện. 

Phân tích từng câu hỏi 

D.1 Báo cáo thường niên- Thông tin tài chính 

Biểu đồ 42:  Báo cáo thường niên – Thông tin tài chính
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D.01 Có bằng chứng nào thể hiện công ty hiểu rõ khái niệm “thông tin trọng yếu” không?

D.02 Báo cáo Thường niên có cung cấp một bức tranh đầy đủ và rõ ràng về tình hình/hoạt động tài chính 
của công ty không?

D.03 Các báo cáo tài chính có được công bố kịp thời không?

D.04 Công ty có cung cấp các báo cáo quý và báo cáo bán niên trong năm khảo sát hay không?

D.05 Giám đốc điều hành và kế toán trưởng có ký xác nhận báo cáo tài chính năm hay không?

30  Tính minh bạch về việc đề cử và thay đổi kiểm toán có vai trò quan trọng và theo thông lệ tốt, nếu có sự thay đổi công ty kiểm 
toán thì các nguyên nhân thay đổi cần được công bố. Trong nhóm khảo sát, 82% số công ty không thay đổi kiểm toán. Tuy nhiên, 
trong 18 công ty có thay đổi  kiểm toán trong vòng hai năm qua, chỉ có 1 công ty công bố lí do thay đổi (D.25).



Báo cáo Thẻ điểm Quản trị công ty 2011

71Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)

D.06 Công ty có áp dụng các tiêu chuẩn kế toán được quốc tế thừa nhận hay không?

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và thông tin tài chính toàn diện là nguồn thông tin về công ty 
được sử dụng rộng rãi nhất và do vậy có vai trò rất quan trọng. Kết quả của các câu hỏi trong lĩnh vực 
này cho thấy một hình ảnh không đồng nhất, nhưng có sự tiến triển so với năm 2009. Ở 62% số công 
ty khảo sát, Báo cáo thường niên cung cấp một bức tranh đầy đủ và rõ ràng về tình hình hoạt động tài 
chính của công ty, và có đính kèm cả báo cáo tài chính đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp 
không đính kèm hoặc không có báo cáo tài chính đầy đủ trong Báo cáo thường niên. Rất nhiều công 
ty chỉ cung cấp báo cáo tài chính tóm tắt (D.02). Điều này là không chấp nhận được vì đây là những 
thông tin cốt yếu đối với nhà đầu tư. 

Một điểm cần lưu ý là có một số công ty, Báo cáo Thường niên nộp cho các Ủy ban Chứng khoán có 
sự khác biệt với Báo cáo Thường niên công ty công bố trên website của mình. Nhìn chung, khi có sự 
khác biệt này, thông tin trong báo cáo nộp cho các Ủy ban Chứng khoán thường kém đầy đủ hơn. Điều 
này có thể cho thấy sự ‘vội vã tuân thủ’ về thời hạn với UBCKNN. Tuy nhiên, nếu đúng là như vậy, 
thì điều đó có thể cho thấy rằng hoạt động báo cáo tài chính trong các công ty cần được cải thiện. Có 
nhiều minh chứng thấy rằng các thông lệ và chuẩn mực kiểm toán và kế toán ở Việt Nam cần cải thiện 
hơn nữa. Và chừng nào hai lĩnh vực này còn chưa được cải thiện thì sẽ có ít thay đổi về chất lượng 
của các thông tin tài chính được báo cáo. 

100% số công ty khảo sát có cung cấp báo cáo quý và báo cáo 6 tháng (D.04) và 82% công ty có báo 
cáo tài chính thường niên được Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng xác nhận (D.05). Cả hai nội dung 
này đều có sự cải thiện so với năm 2009. Tuy nhiên, trên thị trường có bằng chứng cho thấy rằng một 
số báo cáo tài chính có thể không đáng tin cậy. Sự đánh giá các thông tin tài chính bởi kiểm toán độc 
lập có năng lực, theo Tiêu chuẩn kiểm toán toàn cầu, được khuyến khích thực hiện. 

Khái niệm trọng yếu trong thông tin tài chính và việc cung cấp “thông tin trọng yếu” cho nhà đầu tư 
và các bên có quyền lợi liên quan dường như chỉ được áp dụng một cách hình thức. Rất hiếm khi khái 
niệm “trọng yếu” được định nghĩa đầy đủ và được đề cập đến trong Báo cáo Thường niên, báo cáo tài 
chính hay chính sách công bố thông tin của công ty (D.01). Nhóm đánh giá nhận thấy trong trường 
hợp có sử dụng từ ngữ liên quan đến ‘thông tin trọng yếu’ trong các Báo cáo thường niên, thì đó chính 
xác là những gì đã được quy định tại điều 27 của Quy chế Quản trị Công ty. Điều này cho thấy việc 
xem xét ‘thông tin trọng yếu’ chỉ mang tính hình thức và không thấu đáo. Ngoài ra một điểm đáng 
quan ngại nữa là báo cáo tài chính thường niên hay bất thường thường không được nộp đúng hạn yêu 
cầu. 92% công ty khảo sát nộp báo cáo không đúng hạn (D.03) tuy nhiên rất ít bằng chứng cho thấy 
công ty bị phạt vì nộp báo cáo chậm. Do vậy cần thực hiện cứng rắn hơn các yêu cầu về công bố thông 
tin. Đây là những lĩnh vực khó khăn thể hiện trong cả báo cáo năm ngoái và năm nay. 

Hầu hết các công ty khảo sát đều áp dụng Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) theo Luật Kế toán 
Việt Nam. Chỉ có hai công ty áp dụng theo IFRS. Tuy nhiên, VAS không bao hàm tất cả các lĩnh vực 
trong IFRS đã được ban hành và thừa nhận trên toàn thế giới (D.06), như các chuẩn mực do Hội đồng 
Chuẩn mực Kế toán Thế giới (IASB) ban hành. Việc áp dụng đầy đủ các chuẩn mực kế toán đã được 
quốc tế hiểu rõ và thừa nhận rộng rãi giúp xây dựng sự tín nhiệm trên thị trường và tăng độ tin cậy của 
các thông tin của công ty, đồng thời cho phép các nhà đầu tư có cơ hội so sánh tương đối các công ty 
Việt Nam với các công ty ở các lĩnh vực khác cùng áp dụng IFRS. 

D.2 Báo cáo Thường niên – Thông tin về mục tiêu của công ty và cơ cấu sở hữu cổ phần

Theo thông lệ tốt, Báo cáo Thường niên, với tư cách là phương tiện thông tin chủ chốt với cổ đông và 
công chúng, ngoài cung cấp thông tin tài chính còn bao gồm các thông tin phi tài chính về tình hình 
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kinh doanh, hoạt động, tình hình quản trị công ty, mức độ chấp nhận rủi ro và cơ cấu sở hữu của công 
ty. Liên quan đến vấn đề này, Quy chế Quản trị Công ty có các yêu cầu về công bố thông tin rất rõ ràng.

Các báo cáo thường niên được đánh giá cho thấy rằng chúng có thể cung cấp thông tin rõ ràng hơn, 
đặc biệt là về việc công bố thông tin nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT và BGĐ, kinh nghiệm 
thành viên HĐQT, kĩ năng và tính độc lập cũng như thông tin về thù lao của HĐQT. 

Biểu đồ 43: Báo cáo Thường niên – Thông tin về mục tiêu hoạt động của công ty và cơ cấu sở hữu cổ phần
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D.07 Báo cáo Thường niên có cung cấp một bức tranh toàn cảnh và rõ ràng về hoạt động của công ty, vị thế 
cạnh tranh và các vấn đề phi tài chính khác hay không?

D.08 Chi tiết về các cổ đông lớn nhất hiện thời có được cung cấp hay không?

D.09 Sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát có được công bố hay không?

D.10 Sở hữu cổ phần của các cán bộ quản lý cao cấp có được công bố hay không?

D 11 Cổ phần của công ty có được sở hữu đại chúng không?

Mặc dù các thông tin phi tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty có thể tìm thấy 
trong Báo cáo Thường niên, nhưng có đến 63% trường hợp là thông tin cung cấp không cụ thể hoặc 
chỉ thấy một phần. Theo thông lệ tốt, Báo cáo Thường niên phải bao gồm cả các thông tin phi tài chính 
và các thông tin khái quát về sứ mệnh và tầm nhìn của công ty, mục tiêu kinh doanh quan trọng, rủi ro 
kinh doanh có thể xảy ra, cũng như chính sách của công ty về đạo đức kinh doanh (D.07).

Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải nhận thức được các rủi ro trọng yếu mà công ty phải đối mặt. 
Đồng thời họ cũng cần hiểu được cơ cấu sở hữu cổ phiếu của công ty và liệu các thành viên HĐQT 
và BGĐ có là các cổ đông lớn hay không. Các thông tin này giúp nhà đầu tư nhận biết được những 
xung đột lợi ích tiềm tàng, giao dịch của bên có liên quan và giao dịch nội bộ. Thông tin về các vấn đề 
này cần phải cải thiện hơn nữa. Chi tiết về các cổ đông lớn nhất cần được cung cấp đầy đủ trong Báo 
cáo Thường niên và trên website của công ty và phải là các thông tin cập nhật và toàn diện. Trong các 
công ty khảo sát, chỉ có 6% công ty cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện về các nội dung này (D.08). 
Trong nhiều trường hợp, các thông tin về sở hữu cổ phần và các thông tin cung cấp trên website công 
ty không mang tính cập nhật. 
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Tương ứng có 28% và 53% số công ty được xem xét không công bố thông tin về việc nắm giữ cổ 
phiếu của thành viên HĐQT và BGĐ, bao gồm các thông tin cập nhật về sở hữu của cá nhân từng 
thành viên (D.09 và D.10). Ngoài ra, mức độ cổ phiếu được nắm giữ rộng rãi và có cơ cấu sở hữu đại 
chúng trong từng công ty chưa được thể hiện rõ trong 78% trường hợp khảo sát (D.11). Các kết quả 
này tương đồng với sự do dự chung của các công ty trong việc công bố thông tin đầy đủ, đặc biệt là 
về sở hữu cổ phần và các thay đổi về sở hữu cổ phần của những người được coi là ‘nội bộ’.

Đa số các công ty niêm yết ở Việt Nam có sở hữu khá tập trung do chúng phần lớn thuộc sở hữu/điều 
hành bởi nhà nước hoặc gia đình. Những thông tin về giao dịch cổ phần và việc nắm giữ cổ phần của 
những ‘người nội bộ’ là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư, bao gồm các cổ đông thiểu số, do vậy 
cần được cập nhật và sẵn sàng cung cấp. Mặc dù không phải là không thể, nhưng những ‘người nội 
bộ’ khó có thể lợi dụng được các cổ đông thiểu số nếu như cổ phần của công ty được nắm giữ phân 
tán. Do đó mức độ phân tán của việc nắm giữ cổ phần là thông tin rất quan trọng. 

D.3 Báo cáo Thường niên –Công bố thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị 

Tương ứng với những phát hiện được đề cập ở phần trên về minh bạch và công bố thông tin, các thông 
tin liên quan đến các thành viên HĐQT được nêu tại Báo cáo Thường niên thường không đầy đủ hoặc 
không phù hợp với các thông lệ tốt. Các công ty được khảo sát công bố rất ít thông tin về các thành 
viên HĐQT công ty. Thực tế ở lĩnh vực này, kết quả khảo sát cho thấy có ít thay đổi so với năm 2009. 
Hầu hết các công ty không cung cấp Báo cáo thường niên cùng với các thông báo về họp ĐHĐCĐ 
thường niên và không cho các cổ đông biết có thể tải Báo cáo thường niên từ địa chỉ nào. 

Biểu đồ 44: Báo cáo Thường niên – Công bố thông tin về các thành viên HĐQT và BKS

Không chấp hành

Chấp hành một phần

Chấp hành

120

100

80

60

40

20

D.12 D.13 D.14 D.15
0

D.12 Trong Báo cáo Thường niên kinh nghiệm của thành viên HĐQT có được công bố không?

D.13 Trong Báo cáo Thường niên có chỉ rõ các thành viên HĐQT không điều hành không?

D.14 Trong Báo cáo Thường niên có nhận dạng cụ thể các thành viên HĐQT “độc lập”?

D.15 Trong Báo cáo Thường niên có công bố sự tham gia của từng thành viên trong các buổi họp HĐQT 
hay BKS không?

Các thông tin về kỹ năng, trình độ học vấn, lý lịch của các cá nhân thành viên HĐQT, việc bổ nhiệm 
các tiểu ban của HĐQT và các bổ nhiệm khác không rõ ràng trong 34% trường hợp khảo sát, và có 
nêu nhưng không đầy đủ trong 66% trường hợp (D.12). Các dữ liệu liên quan đến việc tham gia của 
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các cá nhân thành viên HĐQT và Bam Kiểm soát không được công bố trong 100% trường hợp (D.15). 
Các thông tin này có thể là thông tin có giá trị về các kĩ năng của mỗi thành viên HĐQT và cam kết 
của người đó đối với công ty, cũng như đối với vai trò là thành viên HĐQT của họ.

Căn cứ theo thông tin được nêu tại Báo cáo Thường niên, hầu hết các công ty (82%) không xác định 
cụ thể và không phân biệt thành viên điều hành và không điều hành của HĐQT (D.13). Các thông tin 
cung cấp về vấn đề này rất không rõ ràng. Các công ty có xu hướng chỉ công bố các vai trò quản lý 
chủ chốt như Giám đốc điều hành hay Phó giám đốc công ty.

Luật lệ của Việt Nam yêu cầu “một phần ba các thành viên HĐQT không được điều hành và độc lập” 
và chỉ phân biệt hai loại thành viên HĐQT là – “điều hành” và “không điều hành và độc lập”. Điều 
2 Mục d của Quy chế Quản trị Công ty định nghĩa “độc lập” khi đề cập đến thành viên HĐQT hay 
thành viên BKS bằng cách phân biệt họ với các thành viên điều hành chủ chốt của HĐQT. Định nghĩa 
này cho rằng tất các các thành viên ‘không điều hành’ là ‘độc lập’ – điều này không hoàn toàn đúng. 

Tính độc lập của thành viên HĐQT trong các thông lệ tốt nhất được nhìn nhận khác nhau. Tính độc 
lập yêu cầu một thành viên HĐQT có khả năng đánh giá một cách khách quan và không có mối quan 
hệ gần gũi với BGĐ hoặc các cổ đông lớn hoặc nắm quyền kiểm soát. Mặc dù định nghĩa về tính độc 
lập có thể khác nhau tại các nước khác nhau nhưng hầu hết các định nghĩa đều đề cập đến việc không 
có mối quan hệ với thành viên BGĐ về mặt huyết thống hoặc hôn nhân, không liên quan tới cổ đông 
lớn, không phải là nhân viên công ty hoặc họ hàng của nhân viên công ty hoặc của công ty con của 
công ty trong 3 năm gần nhất cũng như trong hiện tại, và không phải là người đại diện cho các doanh 
nghiệp có mối quan hệ làm ăn lớn với công ty. Các nước như Singapore, Hồng Kông, Philippines và 
Ấn độ sử dụng các khái niệm nêu trên để định nghĩa “tính độc lập”.

Do đó tại Việt Nam, không có gì ngạc nhiên khi các Báo cáo Thường niên không có sự giải thích nào 
về tính độc lập và không xác định cụ thể các thành viên HĐQT độc lập trong 100% công ty được 
khảo sát (D.14). Gần ¼ số công ty có xác định các thành viên HĐQT là độc lập, nhưng khi nhóm đánh 
giá tìm hiểu sâu hơn thì lại không phải như vậy. Việc phân biệt rõ giữa tính ‘độc lập’ của thành viên 
HĐQT độc lập và thành viên không điều hành của HĐQT là rất cần thiết.  

D.4 Báo cáo Thường niên –Công bố thông tin về thù lao 

Trong cuộc khủng hoảng tài chính gần đây, vấn đề minh bạch mức thù lao và sự gắn kết của nó với 
hoạt động bền vững dài hạn của công ty đã nhận được sự quan tâm đáng kể. Những khoản tiền thưởng 
quá mức và không công bằng đã bị xem xét, chỉ trích. 

Là một nội dung của thông lệ tốt về quản trị công ty, chính sách thù lao của công ty đối với các thành 
viên điều hành và không điều hành của HĐQT và thành viên quản lý chủ chốt nên được công bố một 
cách chi tiết và ĐHĐCĐ thường niên cần thảo luận về các chính sách thù lao này. Đồng thời chính 
sách thù lao cần gắn với hiệu quả hoạt động bền vững lâu dài của công ty và có sự gắn kết giữa thù 
lao của các thành viên điều hành HĐQT và BKS với thù lao của đa số nhân viên. Ở một số nước, thù 
lao thực tế của các thành viên điều hành và không điều hành trong HĐQT được công bố chung và đôi 
khi được công bố riêng rẽ. 

Biểu đồ dưới đây chỉ ra sự yếu kém về tính minh bạch trong lĩnh vực này trong các công ty niêm yết ở 
Việt Nam. Luật Doanh nghiệp quy định rõ rằng HĐQT có quyền quyết định chế độ thù lao của Tổng 
giám đốc và một số bộ phận điều hành khác.
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Biểu đồ 45: Báo cáo thường niên – Công bố thông tin về thù lao 
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D.16 Những thông tin cơ bản về thù lao của HĐQT (mức thù lao và hình thức thù lao) có được công bố tại 
Báo cáo Thường niên không?

D.17 Báo cáo Thường niên gần nhất có xác định các thành viên điều hành chính của công ty và trách nhiệm 
của họ không?

D. 18 Báo cáo Thường niên gần nhất có công bố mức thưởng của các thành viên điều hành chính không?

Trong 100% Báo cáo Thường niên được khảo sát, mức độ và hình thức thù lao của các thành viên 
HĐQT và mối quan hệ của thù lao với hiệu quả hoạt động, sự tham gia vào các cuộc họp của HĐQT 
công ty là không rõ ràng (D.16). Các chi tiết rất rải rác. Phần lớn các công ty chỉ công bố tổng thù lao 
của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý cấp cao theo % lợi nhuận sau thuế của công ty hoặc bằng một con 
số cụ thể. Các chính sách thù lao không rõ ràng và như vậy không gắn kết chặt chẽ với hiệu quả hoạt 
động của công ty. 95% các công ty khảo sát không công bố thông tin về thù lao trả cho các thành viên 
điều hành chủ chốt, các công ty còn lại thì chỉ công bố một cách vắn tắt (D.18). Các cổ đông ngày 
càng trở nên nhạy cảm với những khoản tiền thưởng lớn, thưởng cổ phiếu và quyền chọn mua cổ 
phiếu. Các công ty cần thực hiện minh bạch tối đa nội dung này nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa các 
mục tiêu của cổ đông với mục tiêu của các thành viên HĐQT và BGĐ. Từ năm 2009 đến năm 2010, 
có ít thay đổi trong số 100 công ty niêm yết hàng đầu về nội dung này.

Để có được một bức tranh tổng thể về mức thù lao như là một phần thưởng cho trách nhiệm và hiệu 
quả công việc, các nhà đầu tư cần xác định rõ các thành viên điều hành chủ chốt và trách nhiệm cụ 
thể của họ. Có 72% trong số các công ty được khảo sát có cung cấp một số thông tin nhưng không chi 
tiết về lĩnh vực này trong Báo cáo Thường niên của công ty (D.17). Thông tin toàn diện về vai trò và 
trách nhiệm chỉ rõ ràng ở 4% số công ty được khảo sát.
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D.5 Báo cáo Thường niên – Các thông tin công bố chủ yếu khác

Biểu đồ 46: Báo cáo Thường niên – Các thông tin công bố chủ yếu khác
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D.19 Công ty có chính sách yêu cầu công bố thông tin liên quan đến các giao dịch của bên có liên quan không?

D.20 Có các văn bản yêu cầu thành viên HĐQT phải báo cáo các giao dịch của họ đối với cổ phiếu của công 
ty không? 

D.21 Báo cáo Thường niên có giải thích các rủi ro kinh doanh tiềm tàng không?

D.22 Báo cáo Thường niên có kèm riêng một báo cáo quản trị công ty không? 

Trong phần phân tích về Đối xử công bằng với các cổ đông, báo cáo này đã xem xét việc quản lý các 
giao dịch với các bên có liên quan (B.14) và vai trò của cổ đông trong việc phê duyệt một số giao dịch 
cũng như việc thiếu tuân thủ của công ty với các yêu cầu về bên có liên quan (B.16). Công ty cần phải 
có một chính sách bao quát các nội dung công bố sau:

• Chính sách về những giao dịch nào cần được báo cáo cho HĐQT để phê duyệt, thông thường 
bởi các thành viên độc lập của HĐQT hoặc các những thành viên không có quyền lợi liên 
quan, và các giao dịch cần được cổ đông phê duyệt, 

• Các bên tham gia và mối quan hệ của họ, 

• Thông tin rõ ràng về tài sản được chuyển nhượng, 

• Cơ sở định giá tài sản và các đền bù có liên quan, 

• Thông tin về các giao dịch với các bên liên quan cần cho biết tên của bên liên quan và mối 
quan hệ với bên đối tác, bao gồm xung đột lợi ích, khối lượng giao dịch, lý do tại sao tài sản 
được chuyển nhượng và tại sao được chuyển nhượng vào thời điểm này. 

Tại Việt Nam, các yêu cầu về công bố thông tin được quy định rõ tại một số văn bản, bao gồm Luật 
Chứng khoán, Thông tư số 09/2010 của Bộ Tài chính và Tiêu chuẩn Kế toán VAS 26 về công bố thông 
tin của bên có liên quan. Đây là nội dung phức tạp và mỗi công ty cần phải xây dựng chính sách đối 
với bên có liên quan của công ty như là một phần của chính sách và quy tắc quản trị công ty. Chính 
sách này cần phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS 24 về giao dịch với bên có liên quan.
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Do tính phức tạp của các yêu cầu, không có gì ngạc nhiên là 95% công ty được khảo sát cho thấy có 
chính sách đối với các giao dịch của bên có liên quan và công bố thông tin nhưng các chính sách này 
không đầy đủ hoặc còn thiếu sót (D.19). Thực tế khảo sát cho thấy một vấn đề nổi cộm là các mức 
ngưỡng của giao dịch đòi hỏi phải công bố thông tin rất cao, ở mức 20% tổng tài sản, và do vậy rất ít 
thông tin được công bố bởi có ít giao dịch phải báo cáo lên HĐQT hoặc trên thị trường. Để kiểm soát 
tốt hơn các giao dịch với các bên có liên quan, các công ty có thể tự nguyện hạ thấp ngưỡng yêu cầu 
báo cáo và phê duyệt so với quy định. 

Thông lệ tốt nhất là công bố thông tin trong vòng hai ngày sau khi thực hiện giao dịch của các thành 
viên HĐQT đối với cổ phần của công ty và đây là một dấu hiệu quan trọng đối với nhà đầu tư cho 
thấy những người nội bộ nghĩ gì về công ty. Nhiều công ty đơn thuần không công bố thông tin giao 
dịch của mình cho các cơ quan quản lý. 16% số công ty được khảo sát cho thấy chứng cứ về việc có 
các yêu cầu của cơ quan quản lý buộc các thành viên HĐQT báo cáo các giao dịch của họ đối với cổ 
phần công ty (D.20). 

Chỉ trong 22% các Báo cáo Thường niên được xem xét, việc công bố thông tin về các rủi ro kinh do-
anh tiềm tàng quan trọng được thực hiện hoặc thực hiện một phần. Các rủi ro được nhận diện và giải 
thích (D.21). Những thông tin này rất rất hữu ích cho cổ đông trong việc đánh giá các chiến lược và 
thách thức mà công ty phải đối mặt. Nhóm đánh giá thấy rằng phần lớn các công ty không có chính 
sách công bố thông tin rõ ràng về hệ thống quản lý và báo cáo rủi ro. Cuộc khủng hoảng tài chính gần 
đây đã cho thấy rằng nhìn chung các HĐQT không quan tâm đầy đủ đến việc giám sát rủi ro cũng như 
thiếu sự xem xét trách nhiệm của HĐQT trong việc xác định mức độ chấp nhận rủi ro.

Để đảm bảo việc thực hiện quản trị công ty có chất lượng và thể hiện cam kết của thành viên HĐQT 
trong vấn đề này, báo cáo về quản trị công ty thường được đính kèm theo Báo cáo Thường niên. Ở 
nhiều nước việc đính kèm này là bắt buộc. Thông lệ tốt là trong tài liệu công ty phải có quy chế quản 
trị công ty nội bộ, và hướng dẫn thực hiện quy chế đó trong công ty, chính sách và cơ cấu quản trị 
công ty (bao gồm các tiểu ban và mô tả công việc của chúng), tên của thành viên HĐQT, vai trò và 
thù lao, quy trình HĐQT và quy tắc ứng xử cũng như các quy tắc quản trị công ty không bắt buộc đã 
được thực hiện. Tất cả đều phải được báo cáo trong Báo cáo quản trị công ty đính kèm theo Báo cáo 
thường niên. 100% trường hợp khảo sát không cung cấp báo cáo quản trị công ty. Điều này có thể do 
luật lệ hiện hành không yêu cầu công bố báo cáo này hoặc do chất lượng báo cáo kém (D.22). 

D.6 Công bố thông tin liên quan đến kiểm toán độc lập và các hoạt động kiểm toán

Kiểm toán độc lập do công ty kiểm toán độc lập có đủ trình độ và năng lực cần thiết thực hiện là một 
phần quan trọng trong khuôn khổ kiểm soát của công ty và mang lại sự đảm bảo và tin cậy đối với 
báo cáo và thông tin tài chính do công ty cung cấp. Tất cả các công ty được khảo sát đều có báo cáo 
tài chính do công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ 
mẫu và Thông tư 09/2010 (D.23). Có 82% trường hợp mà ý kiến của cán bộ kiểm toán được công bố 
rộng rãi phù hợp với thông lệ tốt (D.27). Ngoài ra, không có bằng chứng về năng lực kế toán và kiểm 
toán hoặc các nghi vấn liên quan tới báo cáo tài chính trong hai năm vừa qua trong 90% trường hợp 
được xem xét (D.28). Trong 10 trường hợp còn lại, UBCKNN cho thấy đã tích cực thực hiện thẩm 
vấn một công ty về các khác biệt giữa các báo cáo tài chính chưa được kiểm toán và các báo cáo tài 
chính đã được kiểm toán
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Biểu đồ 47: Công bố thông tin liên quan đến kiểm toán độc lập và các hoạt động kiểm toán
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D.23 Công ty có thực hiện việc kiểm toán độc lập hàng năm bởi một công ty kiểm toán được chấp thuận 
không?

D.24 ĐHĐCĐ và/hoặc tài liệu công ty có đề cập đến “tính độc lập” của công ty kiểm toán không?

D.25 Nếu có thay đổi công ty kiểm toán trong hai năm vừa qua, thì lý do của việc thay đổi có được công bố 
không?

D.26 Công ty có chính sách xem xét việc công ty kiểm toán thực hiện thêm các dịch vụ phi kiểm toán cho 
mình không?

D.27 Ý kiến của công ty kiểm toán có được công bố ra công chúng không?

D.28 Có ngoại trừ kế toán, kiểm toán hoặc các nghi vấn liên quan đến báo cáo tài chính trong hai năm vừa 
qua không?

Một yếu tố quan trọng của công tác kiểm toán là công ty kiểm toán phải độc lập với công ty được 
kiểm toán và BGĐ. Tuy nhiên, có 98% trường hợp không nêu “tính độc lập” của công ty kiểm toán, 
và các vấn đề liên quan đến ý kiến “độc lập” đối với các báo cáo tài chính là không rõ ràng (D.24). 
Tuy nhiên, có hai công ty đã nêu rõ ý nghĩa của kiểm toán độc lập và có cam kết nhằm đảm bảo tính 
liên tục của mối quan hệ độc lập này.  

Sự minh bạch liên quan đến việc bổ nhiệm hay thay đổi công ty kiểm toán là rất quan trọng, và theo 
thông lệ tốt, nếu có sự thay đổi công ty kiểm toán thì lý do của sự thay đổi đó cần được công bố. Trong 
các công ty được khảo sát, 82% công ty không thay đổi công ty kiểm toán và do đó không có sự giải 
thích nào về sự thay đổi. Tuy nhiên, tại 18 công ty có thay đổi công ty kiểm toán trong 2 năm qua chỉ 
có 1 công ty công bố lý do cho sự thay đổi đó (D.25). 

Trong năm 2002, Ủy ban Kỹ thuật của IOSCO (Tổ chức các Ủy ban Chứng khoán quốc tế) đã đưa ra 
các chỉ dẫn về tính độc lập của công ty kiểm toán đối với báo cáo tài chính để đảm bảo rằng các công 
ty kiểm toán độc lập trên cả lí thuyết lẫn thực tế. Để tăng cường tính độc lập của công ty kiểm toán, 
công ty nên có chính sách minh bạch đối với công ty kiểm toán thực hiện các dịch vụ phi kiểm toán 
cho mình và công ty cần rà soát và phê duyệt các dịch vụ phi kiểm toán nhằm đảm bảo tính độc lập 
không bị vi phạm. IOSCO đã bày tỏ quan ngại về mức độ gần gũi trong quan hệ giữa công ty kiểm 
toán với công ty được kiểm toán và năng lực của kiểm toán viên trong việc chất vấn công ty nếu cần. 
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Ví dụ, tính độc lập của kiểm toán có thể bị ảnh hưởng nếu các dịch vụ ‘phi kiểm toán’ có mức phí 
cao hơn nhiều so với mức phí kiểm toán và/hoặc nếu công ty kiểm toán thu lợi nhuận dựa trên cơ sở 
mối quan hệ gần gũi với công ty được kiểm toán trong các lĩnh vực thuế và tài chính doanh nghiệp. 
Các đe dọa khác về tính độc lập của công ty kiểm toán có thể là do công ty kiểm toán cung cấp dịch 
vụ kiểm toán cho doanh nghiệp trong thời gian quá lâu. Việc đánh giá các yếu tố này thông thường 
là một phần hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán thuộc HĐQT. Tất cả các công ty được khảo sát đều 
không công bố chính sách xác định và hỗ trợ tính độc lập của kiểm toán (D.26)  và thông tin về việc 
giám sát mối quan hệ này của Tiểu ban Kiểm toán hay BKS. Ở Việt nam, một công ty kiểm toán bên 
ngoài được coi là độc lập nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. 

 D.7 Kênh công bố thông tin

Các nguyên tắc và hướng dẫn cụ thể của OECD cho rằng “các kênh công bố thông tin cũng có vai trò 
quan trọng như bản thân nội dung của thông tin. Mạng Internet và các công nghệ thông tin khác tạo 
điều kiện cho việc phổ biến thông tin dễ dàng hơn. Đối với công bố thông tin định kỳ/bất thường, việc 
công bố “ngay lập tức” những diễn biến quan trọng là một thông lệ tốt”31.

Biểu đồ 48: Các kênh công bố thông tin 
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D.29 Công ty có cung cấp các phương thức đa dạng về công bố thông tin không?

D.30 Thông tin trên website của công ty có cụ thể và dễ tiếp cận không?

D.31 Công ty có chính sách và quy trình đảm bảo việc công bố liên tục và theo yêu cầu đối với các vấn đề 
quan trọng không?

D.32 Công ty có tạo điều kiện để công chúng tiếp cận được dễ dàng và thông tin liên lạc của cán bộ/hoặc bộ 
phận quan hệ nhà đầu tư có được công bố chi tiết không?

Hầu hết các công ty (67%) có cung cấp các phương thức trao đổi thông tin và liên lạc đa dạng; website 
của công ty, Báo cáo Thường niên, Tóm tắt cho các nhà phân tích và thông cáo báo chí đều sẵn có 
và thông tin khá kịp thời (D.29). Một số công ty không cung cấp bản Tóm tắt cho các nhà phân tích. 
Tuy nhiên, chất lượng và khả năng tiếp cận thông tin cung cấp không được thể hiện rõ (D.30). Chỉ có 
30% trường hợp thông tin được cung cấp là toàn diện, bao gồm Báo cáo Thường niên, thông tin bằng 
tiếng Việt và tiếng Anh, thông tin về tổ chức, chiến lược và quản trị công ty của công ty. Một số tài 

31  OECD, Những nguyên tắc quản trị công ty của OECD, 2004, Paris.
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liệu không dễ dàng tải về hoặc không sử dụng dưới dạng file điện tử được. Thực tế kinh nghiệm của 
nhóm đánh giá cho thấy việc tiếp cận thông tin trên nhiều website là không dễ dàng. 

Thời hạn công bố thông tin cũng là một vấn đề cần quan tâm. Mặc dù 60% công ty có chính sách đảm 
bảo việc công bố thông tin liên tục ‘đặc biệt’ về các vấn đề quan trọng (D.31), nhưng quan sát cho 
thấy nhiều công ty chậm trễ trong công bố thông tin tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở 
Giao dịch Chứng khoán. Các công ty cũng có thể cải thiện việc thành lập và tạo điều kiện tiếp cận bộ 
phận quan hệ nhà đầu tư riêng biệt và chỉ định người chịu trách nhiệm công bố thông tin. Chỉ có 7% 
công ty được khảo sát cung cấp dịch vụ nói trên (D.32). Một công ty có thiết lập chính sách quan hệ 
nhà đầu tư, đồng thời phát hành bản tin điện tử hàng quý về quan hệ với nhà đầu tư. 

e. Nguyên tắc OECD VI – Trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

“Khuôn khổ quản trị công ty cần đảm bảo HĐQT có định hướng chiến lược đối với công ty, giám sát 
BGĐ có hiệu quả và HĐQT đồng thời phải có trách nhiệm giải trình đối với công ty và cổ đông”32. 
Cơ cấu và các thủ tục liên quan đến HĐQT là khác nhau giữa các nước khác nhau, tùy thuộc vào cơ 
cấu và yêu cầu pháp lý và quản lý của từng nước. 

Trong trường hợp của Việt Nam, các công ty áp dụng mô hình hai cấp bao gồm HĐQT và BKS. Theo 
Quy chế Quản trị công ty, HĐQT chịu trách nhiệm trước cổ đông về chiến lược và hiệu quả hoạt động 
của công ty, bao gồm kế hoạch kinh doanh và tài chính thường niên, hướng dẫn và kiểm soát BGĐ, 
đồng thời đảm bảo có các chính sách và quá trình quản trị công ty sao cho các thành viên HĐQT có 
thể hoàn thành các nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật hiện hành. HĐQT có trách 
nhiệm đảm bảo sự tuân thủ điều lệ công ty, hoạt động vì lợi ích cao nhất của công ty, đối xử công 
bằng và bình đẳng với tất cả các cổ đông. HĐQT còn có trách nhiệm đảm bảo hoạt động thông suốt 
của HĐQT, các cuộc họp và công việc, về việc bổ nhiệm và bãi nhiệm các thành viên điều hành chủ 
chốt, về việc đánh giá hiệu quả hoạt động, thù lao, kỉ luật đối với HĐQT, BKS và BGĐ, và báo cáo 
kết quả cho các cổ đông, ít nhất là tại ĐHĐCĐ thường niên. 

BKS chịu trách nhiệm về việc giám sát tình hình tài chính của công ty và đảm bảo việc tuân thủ trong 
công ty với các quy định của pháp luật hiện hành. BKS cũng chịu trách nhiệm giám sát kiểm soát nội 
bộ và báo cáo cho cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên tình hình thực hiện các vai trò của mình, cũng 
như mối quan hệ của BKS với HĐQT và BGĐ. Với việc giao thẩm quyền cho BKS như vậy, rút cuộc 
nhiều công ty ở Việt Nam không có Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT. 

Thẻ điểm quản trị công ty xem xét một cách có chọn lựa các lĩnh vực trách nhiệm chủ chốt của thành 
viên HĐQT, bao gồm môi trường quản trị công ty do HĐQT thiết lập nên; vai trò của Chủ tịch và vai 
trò lãnh đạo của HĐQT; thành phần của HĐQT; vai trò của HĐQT trong việc giám sát công ty và 
các hoạt động chủ chốt của HĐQT, hoạt động kiểm soát công ty, cũng như các hoạt động của BKS. 

Minh bạch và công bố thông tin, cũng như trách nhiệm của thành viên HĐQT được xác định là hai 
lĩnh vực quan trọng nhất nhằm đạt được mục đích quản trị công ty có chất lượng tại Việt Nam. Do đó 
đây cũng là hai lĩnh vực có trọng số cao nhất, với thang điểm tối đa cho mỗi lĩnh vực là 30%. 

32  OECD, Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD, 2004, Paris.



Báo cáo Thẻ điểm Quản trị công ty 2011

81Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)

Bảng 17: Kết quả khảo sát về trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát – so sánh 2010 và 2009

Mức độ đo lường Điểm số tính theo % 2009 Điểm số tính theo % 2010
Mức điểm tối đa có thể đạt 
được trong lĩnh vực này 30,0 30,0
Số điểm tối đa công ty đạt 
được trong thực tế khảo sát 16,0 16,5
Số điểm tối thiểu công ty đạt 
được trong thực tế khảo sát 3,4 5,3
Số điểm trung bình công ty đạt 
được trong thực tế khảo sát 10,6 10,8

Nhìn chung tại Việt Nam, việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT và BKS của các công ty được khảo 
sát đạt mức tuân thủ là 36,1%, do đó các công ty cần phải tiếp tục cải thiện đối với lĩnh vực vô cùng 
quan trọng này. Mức điểm này cho thấy sự cải thiện rất nhỏ so với mức điểm 35,3% của năm 2009. 
Các chi tiết về từng nội dung cụ thể được nêu dưới đây. Thực tế quan sát từ kết quả đánh giá cho thấy 
có rất ít nỗ lực về trách nhiệm của HĐQT, BKS và các thành viên HĐQT. 

Biểu đồ 49 dưới đây cho thấy mỗi câu hỏi về Trách nhiệm của HĐQT và BKS mà qua đó kết quả giám 
sát các dữ liệu công ty là tương đối tốt với điểm số trên 70%. Từ các thông tin được công bố rộng rãi, 
những nội dung sau có thể được coi là những điểm mạnh của các công ty Việt Nam. 

HĐQT cần hiểu biết rõ vai trò và trách nhiệm của mình đồng thời giải thích rõ ràng cho các cổ đông. 
Phần lớn những nội dung thông tin này của các công ty là rõ ràng. Có sự công bố hợp lí về các quy 
định và chính sách công ty liên quan đến trách nhiệm của HĐQT về các giao dịch trọng yếu, về vai 
trò của Chủ tịch HĐQT tại các cuộc họp của HĐQT và việc ghi nhận các vai trò đặc thù của các thành 
viên không điều hành trong HĐQT. Cũng có chứng cứ cho thấy rằng HĐQT hiểu rõ vai trò của mình 
trong việc giám sát BGĐ, giám sát tài chính, cũng như trách nhiệm đối với các kế hoạch kinh doanh 
và chiến lược của công ty. 

Biểu đồ 49: Trách nhiệm của HĐQT – các lĩnh vực thực hiện tốt hơn 
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Tuy nhiên, biểu đồ dưới đây lại cho thấy câu hỏi về trách nhiệm của HĐQT và BKS mà qua đó kết 
quả giám sát dữ liệu công ty là tương đối kém với  điểm số dưới 40%. Các lĩnh vực đặc biệt yếu kém 
liên quan đến hoạt động giám sát của HĐQT và BKS đối với công ty và các thành viên BGĐ, bao gồm 
đánh giá hoạt động thường niên đối với Tổng Giám đốc (CEO), đánh giá thường niên đối với HĐQT 
và BKS, đánh giá các chính sách, quy trình kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro cũng như giám sát kiểm 
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toán độc lập. Từ những thông tin được công bố rộng rãi, những nội dung sau có thể được coi là những 
điểm yếu trong các công ty Việt Nam. 

Biểu đồ 50: Trách nhiệm của HĐQT – các lĩnh vực thực hiện kém hơn
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Nhiều câu hỏi bị bao phủ bởi màu đỏ trên biểu đồ cho thấy rằng nhiều câu hỏi liên quan đến các thông 
lệ tốt về trách nhiệm của HĐQT không được hiểu thấu đáo hoặc không được áp dụng hiệu quả trong 
các công ty niêm yết được khảo sát. Theo quy định, các thành viên HĐQT chỉ được tham gia không 
quá 6 HĐQT. Tuy nhiên, không có thông tin về số ghế thực sự mà mỗi thành viên HĐQT nắm giữ. Về 
mặt bầu chọn HĐQT, thành viên HĐQT được bầu dường như không được thông tin về các hoạt động 
và vấn đề của công ty ở giai đoạn ban đầu của mình. Thêm vào đó, ít có thông tin về việc HĐQT và 
BKS tự đánh giá bản thân và các hoạt động hàng năm của mình. Một vai trò chủ chốt của HĐQT là 
đánh giá CEO hàng năm nhưng có rất ít thông tin đề cập về việc thực hiện vai trò này. 

Việc hiểu biết về khái niệm các thành viên ‘độc lập’ và vai trò của họ trong HĐQT với tư cách là đối 
trọng của các cổ đông nắm quyền kiểm soát chưa được hiểu một cách rõ ràng. Theo thông lệ tốt nhất, 
khái niệm “độc lập” đòi hỏi có một tỷ lệ nhất định các thành viên HĐQT, thông thường là 1/3 trở lên 
số lượng thành viên HĐQT phải ‘độc lập’33, nghĩa là thành viên đó có năng lực trong việc đánh giá rõ 
ràng và khách quan tại mọi thời điểm. Để độc lập, thành viên này không được là cổ đông chính hoặc 
cổ đông nắm quyền kiểm soát của công ty, hay không có mối quan hệ thân thiết với những cổ đông 
như vậy; không làm việc cho công ty trong vòng 5 năm trở lại đây; không liên quan đến công ty hay 
tư vấn của công ty, các bên có liên quan hoặc là một nhà cung ứng cho công ty; không phải là kiểm 
toán độc lập của công ty trong 5 năm trở lại đây. Còn có nhiều tiêu chí về tính độc lập, nhưng đây chỉ 
là các tiêu chí tiêu biểu. Là thành viên không điều hành của HĐQT không nhất thiết có nghĩa là thành 
viên độc lập. 

Một lần nữa vai trò của HĐQT trong việc giám sát kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ và giám sát 
hiệu quả của hoạt động kiểm soát nội bộ là không rõ ràng. Rất có thể là do vai trò này được coi là vai 
trò của BKS. Tuy nhiên, có ít minh chứng cho thấy rằng BKS thực tế thực hiện vai trò của mình một 

33  Xem giải thích đầy đủ về tính ‘độc lập’ của các thành viên HĐQT trong cuốn “Sổ tay Quản trị Công ty”, tiếng Việt do  IFC 
xuất bản, trang 125 - 129.
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cách mạnh mẽ. Báo cáo của BKS về các hoạt động này hết sức sơ sài và mang tính hình thức. 

Để cải thiện quản trị công ty trong các công ty Việt Nam, vai trò của HĐQT và BKS phải tách bạch 
rõ ràng, hiệu quả và phải được phối hợp tốt. 

Phân tích từng câu hỏi 

E.1  Hội đồng quản trị và môi trường quản trị công ty

Biểu đồ 51: Hội đồng quản trị và môi trường quản trị công ty
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E.01  Công ty có ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty tốt không?

E.02  Công ty có các giá trị và định hướng công ty rõ ràng theo sự chỉ đạo của HĐQT không?

E.03  Quy chế nội bộ về quản trị của công ty có đề cập đến các giao dịch trọng yếu cần có sự phê chuẩn của 
HĐQT không?

Các công ty Việt Nam đã nhận thức được yêu cầu về quản trị công ty tốt. 100% công ty được khảo sát 
đã có các hướng dẫn quản trị công ty cụ thể. Tuy nhiên chỉ có 19% công ty là có hướng dẫn đầy đủ và 
đề cập rõ ràng đến giá trị, trách nhiệm của HĐQT và BKS và công nhận cần thiết có sự phối hợp giữa 
HĐQT, BKS với BGĐ công ty nhằm mục đích giám sát và đánh giá kết quả hoạt động của công ty có 
hiệu quả (E.01). Trong một số trường hợp, các hướng dẫn quản trị công ty đơn giản là bản sao chép 
của Điều lệ mẫu cho thấy một cách tiếp cận thiếu suy nghĩ và thiếu cẩn trọng. Trong lĩnh vực này, kết 
quả khảo sát dữ liệu năm 2010 cho thấy có ít thay đổi so với năm 2009. 

HĐQT là cơ quan cao nhất thiết lập lên tôn chỉ “từ trên xuống” của công ty và để làm được điều này 
HĐQT cần xây dựng tầm nhìn rõ ràng bằng văn bản cho công ty, xây dựng bộ Quy tắc đạo đức nghề 
nghiệp hoặc Quy tắc đạo đức kinh doanh áp dụng cho hoạt động kinh doanh của công ty. Tất cả mọi 
thành viên làm việc trong công ty cần phải biết và tuân thủ các giá trị này. Tại 94% các công ty được 
khảo sát không có bằng chứng rõ ràng hoặc có nhưng chưa đầy đủ về sự tồn tại của “tôn chỉ” này. 
Trên thực tế, chỉ có 1% các công ty làm tốt công tác này (E.02). Ở hầu hết các công ty không có bằng 
chứng cho thấy có bộ Quy tắc đạo đức kinh doanh bằng văn bản. Việc lãnh đạo của HĐQT đối với 
công ty cần phải dựa trên giá trị cốt lõi nhiều hơn và cần được công khai khuyến khích bởi HĐQT. 

Tuy nhiên, khảo sát cho thấy các công ty thực hiện tốt hơn trong việc làm rõ vấn đề HĐQT thông qua 
các giao dịch quan trọng của công ty. 91% công ty được khảo sát cho thấy có các quy định về quyền 
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hạn phê duyệt của HĐQT đồng thời cũng có quy định về các giới hạn mà vượt mức đó thì BGĐ không 
được phép thông qua các giao dịch (E.03).

E.2  Vai trò của chủ tịch và lãnh đạo Hội đồng quản trị

Ngày nay, chủ tịch HĐQT được giao nhiều trọng trách. Người này cần lãnh đạo HĐQT và đảm bảo 
hoạt động hiệu quả của toàn thể Hội đồng cũng như từng thành viên của hội đồng, xây dựng các chính 
sách, cơ cấu, quy trình và kế hoạch nhằm giám sát công ty hiệu quả. Để HĐQT hoạt động có hiệu 
quả, chủ tịch HĐQT phải tổ chức và điều hành các cuộc họp của HĐQT, đảm bảo sự tham gia của mọi 
thành viên HĐQT và đảm bảo quá trình ra quyết định được hiệu quả. Người này sẽ có quan hệ công 
việc mật thiết với các trưởng tiểu ban trực thuộc HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý 
cao cấp. Chủ tịch HĐQT có tác động lớn đối với việc đánh giá năng lực và phát triển của từng thành 
viên HĐQT cũng như giữ vai trò tham vấn cho các thành viên. Người này sẽ tham gia lựa chọn và 
giới thiệu các thành viên không điều hành và giữ mối quan hệ tốt với các cổ đông, nhà đầu tư và các 
bên có quyền lợi liên quan chủ yếu. 

Để đảm trách vai trò này, chủ tịch HĐQT cần có đầy đủ thẩm quyền phù hợp, có tính liêm chính cao 
và được các thành viên khác của HĐQT cũng như các cổ đông tin cậy.

Biểu đồ 52: Vai trò của chủ tịch HĐQT và lãnh đạo HĐQT
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E.04  Quy chế nội bộ về quản trị công ty của doanh nghiệp có quy định rõ ràng về vai trò của Chủ tịch HĐQT 
tại các cuộc họp hay không?

E.05  Chủ tịch HĐQT có phải là thành viên HĐQT không điều hành không?

E.06  Chủ tịch HĐQT có “độc lập” với công ty không?

Vai trò của chủ tịch HĐQT dường như được quy định rõ ràng và đầy đủ trong Quy chế quản trị nội bộ 
của công ty (E.04). Ở 35% các trường hợp, chủ tịch HĐQT không phải là thành viên điều hành công 
ty (E.05). Việc tách biệt giữa vai trò của Chủ tịch HĐQT và quản lý, đặc biệt trong vai trò Giám đốc 
điều hành, được coi là thông lệ tốt và điều này cho phép duy trì sự cân bằng về quyền lực giữa hai vị 
trí quan trọng nhất trong công ty. Tuy nhiên, khái niệm Chủ tịch HĐQT độc lập với công ty chưa được 
phổ biến hoặc chưa được triển khai. Ở 65% số công ty được khảo sát, Chủ tịch HĐQT đồng thời là 
thành viên điều hành công ty, và ở gần 1/3 số công ty khảo sát thì Chủ tịch HĐQT đồng thời là CEO. 
Chính điều này trên thực tế làm cho việc đánh giá năng lực CEO trở thành hình thức. 
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Không có công ty nào có thông tin rõ ràng về sự độc lập của Chủ tịch HĐQT (E.06). Trong hầu hết 
các trường hợp, người này hoặc là thành viên điều hành, hoặc giữ hơn 5% cổ phiếu trong công ty, là cổ 
đông chính, thành lập công ty, đã làm việc cho các tổ chức (ngân hàng, và các công ty chứng khoán) 
có mối quan hệ gần gũi với công ty, hoặc đã hay đang làm việc cho các khách hàng lớn/chiến lược 
hoặc đối tác của công ty. Nhiều trường hợp trong số này, các xung đột lợi ích có thể phát sinh và điều 
này khiến cho chủ tịch HĐQT khó đảm bảo rằng lợi ích cao nhất của công ty và các cổ đông được bảo 
vệ và/hoặc thấy rằng được bảo vệ. 

Khái niệm độc lập được miêu tả tại Nguyên tắc VI của OECD và theo định nghĩa về độc lập của IFC 
yêu cầu rằng chủ tịch (hoặc các thành viên khác của HĐQT) không có mối quan hệ mật thiết nào khác 
với công ty ngoài tư cách là thành viên HĐQT, không phải là cổ đông lớn hoặc đại diện cổ đông lớn 
nắm giữ từ 5% cổ phiếu của công ty. Ngoài ra, người này không được có quan hệ mật thiết với BGĐ 
của công ty, không phải là nhân viên của công ty trong vòng 5 năm trở lại đây và không có quan hệ 
kinh doanh với công ty trong vòng 3 năm trở lại đây. 

Pháp luật Việt Nam không yêu cầu cũng không phân biệt giữa tính độc lập và không điều hành của 
chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT. Tuy nhiên, ở nhiều nước, sự hiện diện mang tính độc lập của 
một số thành viên HĐQT và/hoặc Chủ tịch được coi là thông lệ tốt.

E.3  Sự cân bằng trong Hội đồng quản trị - các kỹ năng, năng lực và đào tạo

Để lãnh đạo công ty, đưa ra quyết định độc lập, khách quan đối với các giao dịch kinh doanh của công 
ty và để có thể giám sát được hoạt động quản lý công ty, thành phần của HĐQT cần có sự cân bằng. 
Mục đích là nhằm có được sự cân bằng về kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm và phẩm chất cá nhân 
của các thành viên HĐQT. Thông lệ quốc tế khuyến khích HĐQT có sự cân bằng giữa các thành viên 
điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó có các thành viên độc lập với công ty, nhưng 
tất cả các thành viên cần phải có đủ thời gian để thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong HĐQT.

Điều lệ mẫu và Quy chế Quản trị Công ty mới chỉ phân biệt thành viên HĐQT điều hành và không 
điều hành (bao gồm thành viên HĐQT độc lập). Quy chế Quản trị Công ty yêu cầu một phần ba trong 
số thành viên HĐQT phải là thành viên không điều hành và không có quy định gì về số lượng thành 
viên HĐQT độc lập cần có. 

Biều đồ 53: Sự cân bằng trong Hội đồng quản trị – kỹ năng, năng lực và đào tạo

 

Không chấp hành

Chấp hành một phần

Chấp hành

120

100

80

60

40

20

E.07 E.08 E.09 E.10 E.11 E.12 E.13

0



Báo cáo Thẻ điểm Quản trị công ty 2011

86 Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)

E.07  Có bao nhiêu thành viên HĐQT không tham gia điều hành?

E.08  Tỷ lệ thành viên HĐQT “độc lập” là bao nhiêu?

E.09  Có bằng chứng nào cho thấy HĐQT “có sự cân bằng” không?

E.10  Thông tin doanh nghiệp và thông tin về thành viên HĐQT có công bố rõ ràng số lượng HĐQT mà mỗi 
thành viên tham gia hay không?

E.11  Công ty có chính sách giới thiệu định hướng và có chương trình đào tạo đối với thành viên HĐQT và 
BKS mới được bổ nhiệm hay không?

E.12  HĐQT và BKS có tiến hành tự đánh giá/ tự kiểm điểm hàng năm hay không?

E.13  Thành viên HĐQT và BKS có tham dự các chương trình tập huấn về Quản trị Công ty và báo cáo về 
hoạt động tập huấn này hay không?

83% số công ty được đánh giá có ít nhất 1/3 số thành viên không điều hành trong thành phần HĐQT 
(E.07). Một số ít các công ty vi phạm yêu cầu 1/3 này. Tuy nhiên, chỉ có 4% các thành viên không 
điều hành được xác định rõ ràng là ‘độc lập’ (E.08). Nhiều thành viên HĐQT đồng thời là thành viên 
ban điều hành, cổ đông chính, đại điện của công ty mẹ hay đại diện của cổ đông chính. Chìa khóa của 
HĐQT có chất lượng là đảm bảo rằng có các quyết định công bằng, độc lập được xem xét tại các cuộc 
họp HĐQT và trong quá trình ra quyết định. Ở 58% số công ty được khảo sát, có thông tin rõ ràng về 
sự đa dạng trong kĩ năng và kinh nghiệm của các thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT của các 
công ty này chứng minh được kiến thức kinh doanh, kĩ năng kế toán và tài chính, kinh nghiệm thực tế 
và sự cân bằng giữa các thành viên điều hành và không điều hành (E.09). Trong số 23% công ty được 
đánh giá, sự đa dạng của HĐQT được ghi nhận nhưng thông tin cung cấp còn thiếu chi tiết. 

Để hoàn thành tốt vai trò, tất cả thành viên HĐQT cần dành thời gian cống hiến cho các nhiệm vụ 
của mình. Tuy nhiên số lượng ghế trong HĐQT tại các công ty mà một thành viên tham gia lại không 
xác định được. Quy chế Quản trị Công ty yêu cầu các thành viên HĐQT được giữ tổng số 6 ghế trở 
xuống trong HĐQT. Thông tin công ty và thông tin chi tiết về từng thành viên cũng không nêu rõ số 
lượng ghế trong HĐQT mà người đó nắm giữ. Không công ty nào công bố thông tin toàn diện về số 
ghế HĐQT mà mỗi thành viên nắm giữ (E.10). 

Để đảm bảo năng lực của các thành viên HĐQT cũng như BKS ngay khi mới được bổ nhiệm, việc 
cung cấp một chương trình giới thiệu cho tất cả các thành viên mới của HĐQT là một thông lệ tốt. 
100% các công ty được khảo sát cho thấy không có các chương trình và chính sách như vậy (E.11). Có 
thể những chương trình như vậy có tồn tại nhưng không có thông tin công bố rõ ràng để xác nhận điều 
này. Vì một thành viên phải chịu trách nhiệm về các quyết định được đưa ra tại buổi họp HĐQT đầu 
tiên người này tham gia, nên việc giới thiệu là rất quan trọng để thành viên đó có thể biết rõ về hoạt 
động kinh doanh, BGĐ, các thành viên khác của HĐQT và tình hình tài chính hiện tại của công ty. 

Để tiếp tục hoạt động hiệu quả trong một môi trường luôn thay đổi về quản trị công ty và các quy định 
pháp luật khác, HĐQT cần đảm bảo sự phát triển và duy trì các kiến thức và kỹ năng cho các thành 
viên của mình. Đánh giá định kỳ về hoạt động của HĐQT và BKS cũng được yêu cầu trong Quy chế 
Quản trị Công ty. Tuy nhiên, không nhiều công ty lưu ý đến việc tự đánh giá của HĐQT và BKS trong 
các báo cáo của mình. Nhìn chung, có rất ít chứng cứ về việc đánh giá này. Trong 100% các trường 
hợp cho thấy việc đánh giá HĐQT và BKS không được thực hiện, hoặc thậm chí chỉ là một phần 
(E.12). Các chương trình đào tạo, tập huấn dựa trên những đánh giá định kỳ đối với HĐQT, BKS và 
các thành viên HĐQT là nền tảng cho sự phát triển của HĐQT. Quy chế Quản trị Công ty yêu cầu các 
thành viên HĐQT và BKS phải tham dự các khóa học cơ bản về quản trị công ty. Bằng chứng về sự 
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tham dự các khóa đào tạo, tập huấn này tuy nhiên lại không rõ ràng ở hầu hết các công ty được đánh 
giá (E.13). Điều này có thể do công ty không công bố thông tin về vấn đề này. Tuy nhiên, sự cam kết 
của các thành viên HĐQT và BKS đối với quản trị công ty tốt và sự phát triển của công tác này có thể 
được cải thiện bằng cách đánh giá, đào tạo và tăng cường minh bạch về vấn đề này.

E.4 Hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị – thông tin, họp và lưu trữ thông tin 

Để có hiệu quả cao, HĐQT và BKS cần có một kế hoạch công tác trong đó bao gồm các chủ đề thường 
kỳ cần đưa ra thảo luận và quyết định cũng như các vấn đề bất thường có thể phát sinh và một có kế 
hoạch tổ chức họp. Thông báo họp và giao tài liệu HĐQT cho các thành viên cần được đưa ra ít nhất 
trước 05 ngày (07 ngày thì tốt hơn) để các thành viên HĐQT có thể chuẩn bị tốt cho cuộc họp. Biên bản 
cuộc họp hay các báo cáo tốc kí là những tài liệu quan trọng và cần được lưu giữ cũng như gửi lần lượt 
đến tất cả thành viên HĐQT và BKS. Những tài liệu này chính là những hồ sơ quan trọng có thể sử dụng 
để chứng minh rằng HĐQT và BKS đã làm tròn trách nhiệm chăm lo đối với công ty và các cổ đông.

Biểu đồ 54: Hiệu quả của Hội đồng quản trị – thông tin, các cuộc họp và lưu trữ thông tin

 

Không chấp hành

Chấp hành một phần

Chấp hành

120

100

80

60

40

20

E.14 E.15 E.16 E.17

0

E.14  HĐQT có thường xuyên họp trong năm qua không?

E.15  BKS có thường xuyên họp trong năm qua không?

E.16  Có các cơ chế đảm bảo rằng các thành viên HĐQT nhận được đầy đủ thông báo về họp HĐQT đối với 
tất cả các cuộc họp HĐQT/ BKS không?

E.17  HĐQT và BKS có lưu giữ các biên bản họp và các nghị quyết của mỗi cuộc họp hay không?

Mặc dù  theo quy định của Điều lệ Mẫu, HĐQT của hầu hết các công ty phải họp ít nhất một lần một 
quý, nhưng nhìn chung sự tham dự của các cá nhân trong các cuộc họp này thì không rõ và chỉ được 
ghi nhận ở 19% trường hợp (E.14). Theo Quy chế Quản trị Công ty thì BKS phải họp ít nhất 2 lần một 
năm. Việc này dường như có diễn ra (E.15) nhưng bằng chứng về sự tham dự của các cá nhân trong 
các cuộc họp này thì công chúng không biết rõ. Thực tế các thông tin về các cuộc họp của BKS là rất 
ít ỏi. Sự minh bạch về các cuộc họp của HĐQT và sự tham dự của từng thành viên trong các cuộc họp 
này sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá được cam kết của các thành viên HĐQT đối với công ty và mức độ 
sẵn sàng của mỗi thành viên trong việc thực hiện vai trò của mình.
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Hầu hết các công ty áp dụng Điều lệ mẫu và theo đó các tài liệu chuẩn bị cho HĐQT được phát trước 
cuộc họp ít nhất 5 ngày (E.16) – 7 ngày là thông lệ tốt hơn. Các thông báo này cùng với việc xây dựng 
và thực hiện lịch làm việc thường niên của HĐQT và kỹ năng chuyên nghiệp của thư ký công ty giúp 
nâng cao hiệu quả của các cuộc họp HĐQT.

Cuộc khảo sát ghi nhận rằng sự minh bạch về chính sách và quy trình đối với các cuộc họp của BKS 
và hồ sơ lưu các cuộc họp BKS có xu hướng mang tính hình thức (E.16 và E.17). Các tài liệu lưu giữ 
của BKS thường tập trung vào quản trị công ty của Ban giám đốc công ty và của công ty mà không đề 
cập mấy đến bản thân BKS. Các thông tin về hoạt động của BKS chỉ mang tính phác thảo và dường 
như vai trò của BKS không được xem xét đầy đủ trong các thông tin công bố rộng rãi của công ty. 
Với vai trò quan trọng của việc kiểm soát và giám sát tài chính công ty thì đây là điều đáng lo ngại. 
Nếu BKS không tích cực trong các chức năng giám sát của mình thì HĐQT có thể thành lập Tiểu ban 
Kiểm toán thuộc HĐQT để thực hiện các chức năng này. 

E.5 Hiệu quả của Hội đồng quản trị – Chiến lược công ty, rủi ro và giám sát

Theo Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD, HĐQT cần đáp ứng đầy đủ các chức năng chính yếu 
bao gồm, “rà soát và định hướng chiến lược, các kế hoạch hành động chính, chính sách về rủi ro, ngân 
sách hàng năm và các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp; đề ra các mục tiêu hoạt động; theo dõi 
việc thực hiện và hoạt động của công ty”34 và giám sát việc quản trị. Thông thường, một số tiểu ban 
của HĐQT được thành lập nhằm hỗ trợ một số chức năng chính yếu cho HĐQT. Việc làm này rất có 
lợi vì nó cho phép một số thành viên HĐQT tập trung vào một số vấn đề cụ thể và xây dựng kĩ năng 
chuyên môn của họ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đó. Chúng cũng cho phép xử lý một số 
lượng lớn hơn các vấn đề trong các lĩnh vực cụ thể so với việc bị quản lý bởi HĐQT. Theo thông lệ 
tốt, hầu hết các tiểu ban HĐQT (như các Tiểu ban kiểm toán, lương thưởng, đề cử và quản trị công 
ty) được lãnh đạo bởi và có đa số các thành viên độc lập. Thực tế ở châu Á, 94% các công ty được 
niêm yết đều có một Tiểu ban kiểm toán, 75% có Tiểu ban lương thưởng và 56% có Tiểu ban đề cử35.

Biểu đồ 55: Hiệu quả của Hội đồng quản trị – Chiến lược công ty, rủi ro và giám sát
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34  OECD, Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD, 2004, Paris.
35  Gavin Grant, Ngoài những con số: Quản trị công ty ở Châu Úc và Châu Á, Deutsche Bank, London 2007, truy cập tại: www.
db.com.
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E.18  HĐQT có thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng (Tiểu ban Kiểm toán, Tiểu ban lương thưởng và 
Tiểu ban nhân sự) hoặc chỉ định các thành viên HĐQT phụ trách các lĩnh vực này hay không?

E.19  Có bằng chứng nào cho thấy HĐQT có nhận được các báo cáo của BGĐ thường xuyên về hoạt động 
của công ty cũng như tình hình tài chính của công ty không?

E.20  Có bằng chứng nào cho thấy HĐQT chịu trách nhiệm về chiến lược và các kế hoạch kinh doanh của 
công ty hay không?

E.21  HĐQT có chịu trách nhiệm và giám sát hệ thống quản lý rủi ro của công ty hay không?

E.22  HĐQT/BKS có tiến hành đánh giá Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt khác hàng năm hay 
không?

Do môi trường kinh doanh của các công ty ngày càng phức tạp hơn, yêu cầu đặt ra với HĐQT cũng 
tăng lên, vì thế các tiểu ban trực thuộc HĐQT thường được thành lập để hỗ trợ HĐQT, đặc biệt là ở 
các lĩnh vực đòi hỏi kĩ năng chuyên môn. Tuy nhiên, việc thành lập các tiểu ban này không phải là bắt 
buộc và trong bất kể trường hợp nào, trách nhiệm cuối cùng về hoạt động của các tiểu ban này cũng 
thuộc về HĐQT. Ở Việt Nam, cả Quy chế Quản trị công ty cũng như Điều lệ mẫu đều đề xuất HĐQT 
lập ra các tiểu ban chuyên trách nhằm hỗ trợ hoạt động của Hội đồng. Điều 15 của Quy chế Quản trị 
Công ty quy định rằng nếu các tiểu ban của HĐQT không được thành lập, thì một cá nhân thành viên 
HĐQT sẽ được chỉ định chịu trách nhiệm đối với các hoạt động cụ thể. Những thông tin về vấn đề này 
không đầy đủ hoặc không thực hiện ở 82% các công ty được khảo sát do có rất ít thông tin về cơ cấu 
và hoạt động của các tiểu ban HĐQT (E.18). Một công ty nên thành lập tối thiểu một Tiểu ban kiểm 
toán, một Tiểu ban quản trị công ty và một Tiểu ban đề cử. 

Trong các hoạt động khác của HĐQT, có vẻ có nhiều thông tin hơn. Trong 81% các trường hợp cho 
thấy HĐQT nhận được báo cáo định kỳ của BGĐ và báo cáo về tình hình tài chính của công ty (E.19). 
Tuy nhiên, có rất ít thông tin cho biết là HĐQT có sử dụng hay thảo luận các vấn đề phát sinh từ các 
báo cáo này hay không. Ngược lại, có chứng cứ rõ ràng cho thấy rằng HĐQT phê duyệt và giám sát 
chiến lược và các kế hoạch kinh doanh của công ty. Ở 93% số công ty được đánh giá cung cấp thông 
tin có chất lượng về vấn đề này (E.20). 

HĐQT còn có trách nhiệm giám sát hệ thống quản trị rủi ro nhằm kiểm soát và giảm thiểu rủi ro để 
đạt được mục tiêu chiến lược của công ty. Rủi ro là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất có ảnh 
hưởng đến quyết định của nhà đầu tư. Ngoài ra, đây là cũng là lĩnh vực được tập trung cải tiến bởi các 
ngân hàng và các tổ chức tài chính trên toàn thế giới. 

Trong đánh giá thẻ điểm của chúng tôi, có bằng chứng là các ngân hàng và các tổ chức tài chính Việt 
Nam có cung cấp thông tin về các hệ thống quản lý rủi ro của họ. Tuy nhiên, nói chung trong 95% 
số công ty được đánh giá, có ít chứng cứ về việc HĐQT xem xét chi tiết hệ thống quản lý rủi ro và 
các báo cáo rủi ro (E.21). Nhìn chung, các báo cáo HĐQT không đề cập rủi ro hoặc chỉ cung cấp một 
thảo luận mang tính hình thức về vấn đề đó. Các thông tin về quản lý rủi ro cho thấy nó có thể chỉ 
được xem xét ở một chừng mực hạn chế như một chức năng quản lý liên quan đến kiểm soát nội bộ.  

Theo thông lệ tốt, HĐQT chịu trách nhiệm về quản lý rủi ro, bao gồm giám sát, điều hành và quyết 
định, bởi HĐQT chịu trách nhiệm cao nhất về quá trình ra quyết định của doanh nghiệp. HĐQT phải 
đảm bảo rằng các rủi ro của công ty phải được nhận diện. HĐQT sẽ xây dựng chuẩn chấp nhận rủi ro 
và các chuẩn khác được áp dụng trong toàn công ty, đồng thời định kì nhận các báo cáo quản lý rủi 
ro và xem xét các báo cáo đó. HĐQT cũng sẽ yêu cầu Kiểm toán nội bộ báo cáo trực tiếp lên HĐQT 
hoặc Tiểu ban Kiểm toán. Mối quan hệ giữa Tiểu ban Kiểm toán và BKS là rất quan trọng trong việc 
giám sát rủi ro. 



Báo cáo Thẻ điểm Quản trị công ty 2011

90 Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)

Cuối cùng, một vai trò quan trọng của HĐQT hay BKS là đảm bảo công ty được lãnh đạo có hiệu quả. 
Việc đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt hàng năm chính vì vậy 
cũng rất quan trọng. Tổng giám đốc và đội ngũ lãnh đạo chủ chốt cần được đánh giá về việc đạt được 
các mục tiêu và chiến lược của công ty, văn hóa nội bộ công ty, quản lý nguồn vốn và các nguồn lực 
tài chính cũng như lãnh đạo nhân viên. Chìa khóa của vai trò này là đảm bảo hoạt động ổn định lâu 
dài của công ty. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của CEO là khó khăn, nếu không muốn nói là không 
thể, khi CEO đồng thời là Chủ tịch HĐQT, và đặc biệt là CEO, chủ tịch HĐQT cùng chịu trách nhiệm 
về hiệu quả hoạt động của đội ngũ quản lý cao cấp. Trong 100% các công ty được khảo sát, thông tin 
về việc đánh giá CEO và các lãnh đạo chủ chốt còn thiếu hoặc không có (E.22).

E.6  Vai trò của Hội đồng quản trị trong việc kiểm soát công ty

“HĐQT theo dõi và kiểm soát các xung đột lợi ích tiềm ẩn trong đội ngũ lãnh đạo, thành viên HĐQT 
và các cổ đông, bao gồm việc sử dụng sai trái các tài sản của doanh nghiệp và trục lợi trong các giao 
dịch với bên có liên quan. Một chức năng quan trọng của HĐQT là giám sát các hệ thống kiểm soát 
nội bộ bao gồm hệ thống báo cáo tài chính. Các chức năng này đôi khi được giao cho kiểm toán nội 
bộ, là bộ phận cần được tiếp cận trực tiếp lên HĐQT”36. Trách nhiệm cốt yếu của HĐQT là giám sát 
rủi ro và BGĐ.

Biểu đồ 56: Vai trò của HĐQT trong kiểm soát công ty
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E.23  Có bằng chứng về việc không tuân thủ của công ty trong kỳ khảo sát không?

E.24  Các tài liệu của công ty có đề cập đến cơ cấu kiểm soát nội bộ, chính sách và thực tiễn thực hiện 
không?

E.25  Kiểm toán nội bộ có đánh giá độc lập về quy trình kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro cho công ty hàng 
năm không?

E.26  Công ty có báo cáo về các hoạt động của kiểm toán nội bộ trong báo cáo thường niên và/hoặc báo cáo 
của BKS không?

Trong số 58% các công ty được khảo sát, có bằng chứng cho thấy sự không tuân thủ trong năm vừa 
qua. Những tài liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch Chứng khoán cho thấy 
rằng có nhiều doanh nghiệp không nộp báo cáo đúng hạn, hoặc có thắc mắc về báo cáo tài chính, hoặc 
các thành viên HĐQT được yêu cầu cung cấp chi tiết các giao dịch cổ phiếu (E.23). 

36  OECD, Những nguyên tắc quản trị công ty của OECD, 2004, Paris.
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Các tài liệu của công ty hiếm khi công bố những thông tin về cơ cấu, chính sách và hoạt động kiểm 
soát nội bộ (E.24). Điều này đúng với 99% các trường hợp được khảo sát. Tương tự, các công ty cũng 
không cung cấp thông tin đầy đủ về hoạt động kiểm toán nội bộ, việc đánh giá độc lập về quy trình 
kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro (E.25). Sự thiếu hụt các thông tin kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro 
như vậy cho thấy những vấn đề này không được HĐQT hay BKS quan tâm đúng mức. Với chứng cứ 
và các bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính về các vấn đề có thể phát sinh nếu mức chấp nhận rủi 
ro và quản lý rủi ro không được quan tâm đúng mức, các công ty Việt Nam cần nhanh chóng cải thiện 
cách thức tiếp cận của mình đối với quản lý rủi ro và báo cáo các cổ đông về tình hình giám sát rủi ro. 

Các thông tin có xu hướng gói gọn trong chức năng kiểm toán nội bộ. Chỉ có 3% số công ty có báo cáo 
đầy đủ về thực hiện kiểm toán nội bộ (E.26). Chỉ có 3 công ty có mô tả chi tiết trong báo cáo thường 
niên về các hoạt động kiểm toán nội bộ. Tất cả 3 công ty này đều là các ngân hàng. Điều này có lẽ 
phản ánh thực tế là các quy định luật pháp về kiểm soát đối với các ngân hàng là chặt chẽ hơn. Về lý 
thuyết, theo Luật doanh nghiệp, BKS có vai trò kiểm soát cao nhất nhằm đảm bảo các kiểm soát phù 
hợp được thiết lập trong công ty. Nếu bộ phận này hoạt động không hiệu quả (đúng trong trường hợp 
các công ty Việt Nam), thì thông lệ tốt cần áp dụng là HĐQT thành lập một Tiểu ban kiểm toán để 
thực hiện chức năng giám sát này.

E.7  Sự giám sát của Ban kiểm soát

Trong khuôn khổ quản trị công ty tại Việt Nam, BKS đóng vai trò rất quan trọng. Ban này chịu trách 
nhiệm giám sát BGĐ và HĐQT, chịu trách nhiệm kiểm tra và đánh giá các báo cáo tài chính. Điều lệ 
mẫu còn yêu cầu BKS kiểm soát quản lý mối quan hệ với kiểm toán độc lập. Tất cả những trách nhiệm 
này trong cơ cấu quản trị công ty của các nước khác đều thuộc về Tiểu ban Kiểm toán của HĐQT.

Biểu đồ 57: Sự giám sát của Ban kiểm soát

Không chấp hành

Chấp hành một phần

Chấp hành

120

100

80

60

40

20

E.27 E.28 E.29 E.30 E.31
0

E.27  Có bằng chứng về sự giám sát của BKS với kiểm toán độc lập không?

E.28  Có bằng chứng về việc BKS rà soát và phê duyệt các báo cáo thường niên và báo cáo tài chính không?

E.29  Báo cáo của BKS có bao gồm những trao đổi về sự giám sát của BKS về tình hình tài chính và hoạt 
động công ty, hoạt động của BGĐ, HĐQT và các cán bộ quản lý chủ chốt khác không?

E.30  Báo cáo của BKS có bao gồm các nội dung liên quan đến hoạt động của BKS, các vấn đề được thảo 
luận cũng như quyết định được đưa ra hay không?

E.31  Báo cáo của BKS có bao gồm việc đánh giá sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, BGĐ và các cổ đông không?
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Vai trò và mối quan hệ của BKS với kiểm toán độc lập là rất quan trọng, tuy nhiên trong số 95% công 
ty khảo sát, việc thảo luận thực tế của BKS về việc bổ nhiệm kiểm toán, hoặc phạm vi, quy trình kiểm 
toán và các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán không thấy được đề cập đến (E.27). Về khía 
cạnh này, chứng cớ về vai trò của BKS là ít ỏi và vì vậy việc thành lập tiểu ban kiểm toán của HĐQT 
nên được khuyến khích. Chỉ có chứng cớ  rõ ràng là BKS tiến hành việc rà soát và phê duyệt các báo 
cáo tài chính (E.28). 

Cuộc khảo sát nhận thấy báo cáo của BKS trước Đại hội cổ đông thường niên nhìn chung không đầy 
đủ. Những yêu cầu về báo cáo của BKS trước Đại hội cổ đông thường niên được nêu rõ trong Điều 
8, Quy chế Quản trị Công ty. Một bản báo cáo của BKS cần bao gồm các thông tin về các hoạt động 
cũng như kết quả đạt được của BKS liên quan đến tình hình điều hành hoạt động và tài chính, báo 
cáo về HĐQT, BGĐ và các cán bộ điều hành. 64% các công ty được khảo sát cho thấy có báo cáo này 
tốt hoặc đầy đủ (E.29). Tuy nhiên, báo cáo của BKS cũng cần đề cập đến hoạt động của chính BKS, 
hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và BGĐ, bao gồm các vấn đề được đưa ra thảo luận và 
các quyết định của mình. Cần siết chặt hơn nữa vai trò giám sát, kiểm tra của BKS và báo cáo về các 
hoạt động nói trên (E.30).

Thường thì BKS sẽ phải đánh giá sự phối kết hợp giữa BKS, BGĐ, HĐQT và các cổ đông. Nhìn 
chung việc đánh giá này là có nhưng không có giải thích cụ thể (E.31). Bằng chứng về việc đánh giá 
sẽ là một thông lệ tốt và sẽ nâng cao giá trị của các thông tin công bố.
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E. Kết luận và khuyến nghị

“Cuộc hành trình nghìn dặm bắt đầu bằng một bước chân…và ngay cả cuộc hành trình dài nhất 
cũng phải bắt đầu từ nơi bạn đứng.” Lão Tử

Nhận thức, hiểu biết và áp dụng quản trị công ty ở 100 công ty niêm yết lớn nhất ở Việt Nam hiện 
đang ở giai đoạn sơ khai. Điều này có thể mang lại cơ hội cho các công ty tiếp tục xây dựng các tiêu 
chuẩn quản trị tốt hơn và đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ đối với các tiêu chuẩn này. Nhìn chung, 
các thông lệ quản trị công ty ở các nước trong khu vực Châu Á phát triển hơn do nền kinh tế của các 
nước này bắt đầu cuộc hành trình quản trị công ty sớm hơn Việt Nam. 

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gần đây đã tạo nên những thay đổi đáng kể đối với 
các thông lệ quản trị công ty tốt ngay trong khi chúng tôi đang tiến hành thực hiện cuộc khảo sát thẻ 
điểm này. Đã có những yêu cầu cổ đông cần đóng một vai trò tích vực trong các vấn đề của công ty, 
đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức, dẫn đến việc ban hành Bộ quy tắc Quản gia ở Anh và đã được áp 
dụng bởi nhiều tập đoàn đầu tư lớn. Đã có nhiều biện pháp được đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả 
và trách nhiệm của HĐQT, hạn chế thù lao HĐQT ít nhất là ở các nền kinh tế phát triển, đồng thời 
yêu cầu HĐQT có trách nhiệm giải trình về giám sát rủi ro và giám sát kiểm soát nội bộ, kiểm toán 
nội bộ và kiểm toán độc lập. 

Những thay đổi này chắc chắn sẽ tạo ra các thách thức phía trước đối với các công ty Việt Nam nếu họ 
muốn đạt được thông lệ quản trị công ty tốt toàn cầu. Trong bối cảnh quản trị công ty thế giới  năng 
động này, các công ty Việt Nam cần phải luôn tiếp tục tự thay đổi, hoàn thiện để phù hợp với hoàn 
cảnh mới. Có lẽ Việt Nam cần có một Lộ trình Quản trị Công ty giống như Kế hoạch quản trị công 
ty của Malaysia. 

Rõ ràng là một số tiến bộ đã đạt được trong các thông lệ quản trị công ty ở Việt Nam kể từ Báo cáo 
đánh giá thẻ điểm đầu tiên được thực hiện năm ngoái cho đến báo cáo này. Số lượng các công ty thực 
hiện quản trị yếu kém đã giảm xuống so với năm ngoái. Tuy nhiên, rõ ràng là quản trị công ty tiếp 
tục được thực hiện như một bài tập tuân thủ các quy định bắt buộc và các công ty dường như áp dụng 
quản trị công ty theo quan điểm tối thiểu. Với cách tiếp cận này, chắc chắn các công ty Việt Nam khó 
có thể đạt tới các thông lệ quản trị công ty tốt nhất, bởi các thông lệ này đòi hỏi nỗ lực lớn hơn so với 
các yêu cầu tối thiểu theo luật định. 

Các tiểu ban của HĐQT cần hỗ trợ HĐQT trong việc hoàn thành vai trò đầy thách thức của mình. 
Một Tiểu ban Kiểm toán sẽ hỗ trợ quản lý tốt hơn công tác kiểm toán, rủi ro và môi trường kiểm soát. 
Ngoài ra, Tiểu ban Quản trị công ty và Tiểu ban Đề cử sẽ tăng cường hiệu quả của các quy trình đề 
cử thành viên HĐQT. Cả hai tiểu ban này sẽ giúp tăng cường hiệu quả và trọng tâm công tác quản 
trị công ty của HĐQT và đưa Việt Nam đi cùng hướng với các nước trong khu vực Châu Á. 94% các 
công ty niêm yết ở Châu Á đã thành lập Tiểu ban Kiểm toán và 56% đã thành lập Tiểu ban đề cử37. 

Thông tin tài chính là yếu tố cơ bản và quan trọng nhất đối với quyết định của nhà đầu tư. Thông tin 
tài chính được quan sát thường là không đầy đủ, chậm và không đáng tin cậy. Các công ty và các cơ 
quan quản lý cần yêu cầu các báo cáo tài chính hoàn chỉnh và các thông tin cập nhật, đúng thời hạn và 
đáng tin cậy. Để làm được điều này, sự phát triển của các tiêu chuẩn nghề kế toán và kiểm toán và các 
chuẩn mực kế toán, kiểm toán theo các thông lệ tốt nhất thế giới là một vấn đề quan trọng. 

37  Nguồn: Gavin Grant, Ngoài những con số: Quản trị công ty ở Châu Á và Úc, Deutsche Bank, 2007, London, trích trong tài 
liệu lãnh đạo hội đồng quản trị GCGF
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Nhìn chung HĐQT và BKS ở các công ty khảo sát không xem xét đầy đủ các hoạt động kiểm soát 
nội bộ, giám sát và quản lý rủi ro. Nếu muốn đạt được mục tiêu chiến lược của công ty, thì HĐQT và 
BKS cần coi trọng hơn việc xem xét, giám sát rủi ro và môi trường kiểm soát

Các công ty Việt Nam chưa nhận ra thông điệp rằng quản trị công ty mang lại lợi ích cho doanh nghiệp 
và có thể ảnh hưởng tích cực đến khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động của công ty. 

Đóng góp cho công tác quản trị công ty tốt hơn, như báo cáo này đã cho thấy, là sự phổ biến của các 
thành viên không điều hành và thành viên nữ trong thành phần của HĐQT. Tính đa dạng của HĐQT 
không phải là điểm yếu mà là điểm mạnh, góp phần mang lại những hiểu biết sâu rộng hơn cho công 
ty và chiến lược tạo giá trị dài hạn của công ty. Trong lĩnh vực này, các công ty có thể tự nguyện định 
nghĩa ‘tính độc lập’ để áp dụng cho các thành viên HĐQT và tìm ra người có đủ năng lực phẩm chất 
làm thành viên độc lập của HĐQT. 

Khi thực hiện một vài nghiên cứu về các lĩnh vực có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến quản trị công 
ty và các thành viên, các HĐQT nên tập trung vào cải thiện 3 lĩnh vực then chốt, gồm: 

• Trách nhiệm của HĐQT và thông lệ của HĐQT;

• Minh bạch và công bố thông tin; và 

• Đối xử công bằng với các cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số.

Ở Việt Nam, cần quan tâm đúng mức đến hiệu quả của BKS trong các hoạt động giám sát. Cuộc khảo 
sát cho thấy rõ ràng là BKS dường như không hoạt động đầy đủ và hiệu quả như Tiểu ban Kiểm toán 
thuộc HĐQT ở các quốc gia láng giềng của Việt Nam. Có thể có nhiều nguyên nhân, không chỉ là thời 
gian BKS cần có để thực hiện tất cả các nhiệm vụ của một tiểu ban kiểm toán. Trên cơ sở đó, chúng 
tôi khuyến nghị thành lập tiểu ban kiểm toán thuộc HĐQT, hiểu rõ vai trò của tiểu ban này và thực 
hiện vai trò đó có hiệu quả. 

Cũng rõ ràng nhận thấy rằng chính phủ và các cơ quan quản lý có cam kết cải thiện thông lệ quản trị 
công ty ở Việt Nam. Nhà nước, với tư cách là cổ đông chính, có vị thế tối thượng để trở thành người 
‘tiên phong’ trong việc quản trị công ty tốt. Nhà nước có thể yêu cầu áp dụng thông lệ quản trị tốt nhất 
từ phía các thành viên HĐQT và bản thân HĐQT. Ngoài ra, các cơ quan quản lý và các cơ quan thuộc 
chính phủ có thể cung cấp nguồn lực nhằm đảm bảo sự phát triển, giám sát và tăng cường thực hiện 
quản trị công ty. Đặc biệt, các cơ quan quản lý cần chứng minh cam kết giám sát và cưỡng chế tuân 
thủ các quy định pháp luật, đồng thời áp dụng các nguồn lực có kĩ năng cho các hoạt động này. Các 
biện pháp thực thi cần đủ mạnh để trở thành một công cụ ngăn chặn. 

Với sự phát triển quản trị công ty theo hướng ‘từ trên xuống’ và bị chi phối bởi các cơ quan quản lý 
như hiện nay, các cơ quan này vẫn còn giữ vai trò lãnh đạo sự phát triển quản trị công ty ở Việt nam. 
Các cơ quan quản lý có thể hỗ trợ tăng cường quản trị công ty tốt hơn bằng cách cung cấp một số 
hướng dẫn thông lệ tốt nhất cho các công ty, như thông lệ đề cử HĐQT, chính sách thù lao cho thành 
viên HĐQT, công bố thông tin về việc xử lý các giao dịch với bên có liên quan. Các cơ quan này cũng 
cần báo cáo những phát triển và cải tiến về các thông lệ quản trị công ty toàn cầu. 

Một số quan sát trong nghiên cứu này cho thấy việc sử dụng các chế tài thực thi các quy định về 
quản trị công ty ở Việt nam còn ít. Báo cáo thường niên không được nộp hoặc nộp muộn mà không 
bị phạt; ĐHĐCĐ thường niên không được tổ chức đúng thời hạn và cũng không bị phạt; báo cáo tài 
chính chậm và không nộp theo đúng yêu cầu và không bị phạt. Mặc dù việc áp dụng chế tài xử phạt 
là không đơn giản, nhưng chính tính chặt chẽ của các quy định và sự tuân thủ chúng mới thu hút được 
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các nhà đầu tư. Các cơ quan quản lý cần thực hiện các hoạt động giám sát, thực thi và đảm bảo có đủ 
nguồn lực cần thiết, về con người và công nghệ, để thực hiện vai trò này. Quản trị công ty tốt hơn sẽ 
tạo nên sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam và các công ty Việt Nam đối với các nhà đầu tư trong 
và ngoài nước. 

Các cổ đông vẫn chưa thực hiện hết các quyền của họ được pháp luật quy định, và các cơ quan quản 
lý và công ty cần khuyến khích họ làm điều đó. Cũng cần khuyến khích các cổ đông tham gia nhiều 
hơn vào ĐHĐCĐ thường niên. Đồng thời cổ đông cần hiểu rằng họ có quyền tiếp cận thông tin có 
chất lượng từ công ty và HĐQT, và yêu cầu tính minh bạch cao hơn cũng như công bố thông tin rõ 
ràng và kịp thời hơn. Quyền chỉ tốt khi được thực hiện, và cuộc khủng hoảng tài chính gần đây đã cho 
thấy các cổ đông mong muốn cải thiện nội dung này. 

Báo cáo cũng cho thấy rõ là cộng đồng và ‘những người gác cổng’ quản trị công ty có thể đóng một 
vai trò tích cực hơn trong việc đạt được quản trị công ty tốt hơn. Các phương tiện truyền thông, kiểm 
toán, cơ quan định mức tín nhiệm, công ty chứng khoán, tư vấn doanh nghiệp, các bên cho vay và 
những đối tượng liên quan khác cần được khuyến khích có quan điểm phê phán đối với công tác quản 
trị yếu kém của các công ty và gắn các yêu cầu thực hiện thông lệ quản trị công ty tốt hơn vào mối 
quan hệ của họ với công ty.

Khuyến nghị

Việc lựa chọn ưu tiên cụ thể cho các hoạt động tiếp theo nhằm tăng cường quản trị công ty ở Việt nam 
là không dễ dàng vì có rất nhiều cơ hội để cải thiện như báo cáo Thẻ điểm năm nay đã chỉ ra. Một số 
khuyến nghị mang tính ngắn hạn và một số khác lại có ý nghĩa dài hạn hơn. Tuy nhiên, những vấn đề 
nêu dưới đây có thể là những vấn đề cần tập trung giải quyết trước trong  bối cảnh cụ thể ở Việt Nam.

Đối với cơ quan quản lý

1. Các cơ quan quản lý cần đảm bảo có đủ năng lực và thẩm quyền cần thiết để hướng dẫn các 
thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty, và đảm bảo cung cấp các chỉ dẫn cần thiết cho công 
ty về việc thực hiện các thông lệ này. Ví dụ, hướng dẫn thông lệ tốt nhất về vai trò của tiểu ban 
kiểm toán, các thông lệ đề cử HĐQT, các chính sách giao dịch với các bên liên quan, cách thức 
áp dụng Điều lệ mẫu vào từng công ty cụ thể được xem là hữu ích. 

2. Các cơ quan quản lý cần xây dựng kĩ năng và năng lực cho nhân viên và các nguồn lực khác 
nhằm giám sát quản trị công ty, và thực thi tích cực và rõ ràng các luật lệ và quy định liên quan 
đến quản trị công ty. Việc giám sát thực thi các yêu cầu về minh bạch và công bố thông tin cũng 
như cung cấp cho thị trường các thông tin tài chính chính xác và đáng tin cậy có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng.

3. Cần đào tạo thường xuyên cho nhân viên UBCKNN và các SGDCK về những phát triển trong 
lĩnh vực quản trị công ty trên thế giới và những ứng dụng của chúng. Các vấn đề khác cần thực 
nhiệm nhằm đảm bảo: có thẩm quyền đầy đủ và năng lực thẩm tra, mức lương cạnh tranh của 
nhân viên cơ quan quản lý, tính độc lập về tài chính của các cơ quan quản lý. 

4. Khái niệm và giá trị của sự ‘độc lập’ của các thành viên HĐQT và giá trị độc lập của các kiểm 
toán viên chưa được hiểu thấu đáo. Cơ quan quản lý cần đưa ra định nghĩa thành viên ‘độc 
lập’, phân biệt họ với các thành viên không điều hành, tăng cường vai trò của lợi ích của thành 
viên độc lập và yêu cầu tỷ lệ % thành viên độc lập của HĐQT, thông thường bằng 1/3 quy mô 
HĐQT. Ngoài ra, các cơ quan quản lý cần yêu cầu chứng thực của các công ty kiểm toán về 
tính độc lập và tăng cường vai trò của các kiểm toán viên với tư cách là người rà soát, đánh giá 
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các báo cáo tài chính. 

5. Các cơ quan quản lý cần xây dựng, với sự tham gia của các bên có quyền lợi liên quan, phê 
chuẩn và công bố rộng rãi một Lộ trình Quản trị Công ty sao cho tất cả các bên liên quan hiểu 
rõ quyết tâm của chính phủ và cơ quan quản lý trong việc cải thiện hoạt động quản trị công ty 
ở Việt Nam. Việc áp dụng sớm các thông lệ quản trị công ty tốt nhất đối với các công ty niêm 
yết trong đó nhà nước là cổ đông chính sẽ tạo ra định hướng phát triển quản trị công ty mà Việt 
Nam đang cần. 

6. Với các điều kiện cụ thể của Việt Nam và sự miễn cưỡng của các công ty trong thực hiện quản 
trị công ty khi không bị bắt buộc, các cơ quan quản lý cần yêu cầu đào tạo về quản trị công ty 
đối với tất cả các thành viên của HĐQT tại thời điểm niêm yết. Ngoài ra, việc đào tạo thường 
xuyên đối với thành viên HĐQT của tất cả các công ty niêm yết cần mang tính bắt buộc và phải 
được báo cáo trong Báo cáo thường niên. Các cơ quan quản lý cũng có thể yêu cầu đánh giá và 
báo cáo việc đánh giá đối với HĐQT và BKS thường xuyên.

7. Nhà nước với vai trò là nhà đầu tư lớn trên thị trường chứng khoán cần đi tiên phong trong việc 
thúc đẩy quản trị công ty tốt. Do vậy, cần ban hành, cải tiến quy chế người đại diện và đồng thời 
tăng cường công tác đào tạo về quản trị công ty cho đại diện sở hữu nhà nước trong các công 
ty niêm yết nói riêng và công ty cổ phần nói chung.

Tăng cường thể chế 

8. Tiêu chuẩn và thông lệ chuyên môn về nghiệp vụ kế toán và kiểm toán cần được cải tiến nhằm 
cung cấp các thông tin cần thiết, tin cậy và kịp thời về tất cả các vấn đề tài chính của công ty 
cho các nhà đầu tư. Nâng cao các tiêu chuẩn kế toán và kiểm toán trong nước tiến đến hội nhập 
với các tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, các thông lệ và người thực hiện báo cáo tài chính và kế 
toán trong các công ty phải được tăng cường. Các kiểm toán viên cần tham gia ĐHĐCĐ thường 
niên và trả lời các câu hỏi của cổ đông về các báo cáo tài chính. Cần có hướng dẫn về các vấn 
đề cụ thể của thị trường Việt Nam. 

9. Cần có trọng tâm trong phát triển quản trị công ty ở Việt Nam. Việc sớm thành lập một Trung 
tâm Quản trị Công ty với các hoạt động thúc đẩy thông lệ quản trị công ty tốt, đào tạo thành 
viên HĐQT, cập nhật thông tin phát triển về quản trị công ty cho tất cả các bên hữu quan đồng 
thời gắn chúng với thực tiễn Việt Nam là rất quan trọng. Tuy nhiên, trọng tâm cơ bản của trung 
tâm phải là đào tạo các thành viên HĐQT về quản trị công ty. 

10. Giá trị quản trị công ty tốt cần được lãnh đạo ban, ngành thuộc chính phủ khuyến khích, và họ 
cần trở thành những người ‘tiên phong’ trong việc thúc đẩy áp dụng thông lệ quản trị công ty 
tốt.  Trong các tổ chức nhà nước, cần có quy định rõ ràng về quyền và trách nhiệm của HĐQT 
và sự rõ ràng về vai trò của nhà nước với tư cách là một cổ đông. Việc áp dụng “Hướng dẫn về 
Quản trị Công ty cho các Doanh nghiệp Nhà nước của OECD” cần được khuyến khích trong 
các công ty nhà nước.

11. Cần khuyến khích sự gắn kết của cổ đông với các công ty, đồng thời các công ty cũng cần tạo 
điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham gia vào các vấn đề của công ty. 

Phát triển khu vực tư nhân 

12. Báo cáo này cho thấy các công ty cần tập trung thực hiện các thông lệ quản trị công ty tốt nhất 
ở 3 lĩnh vực quan trọng: 
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• Trách nhiệm của HĐQT;

• Minh bạch và Công bố thông tin; và 

• Đối xử công bằng với các cổ đông và sự tham gia của họ vào các vấn đề của công ty. 

13. Các công ty cần đảm bảo rằng BKS thực hiện tất cả các chức năng của một Tiểu ban Kiểm toán 
và/hoặc HĐQT tự nguyện thiết lập một Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT. Việc thành lập 
một Tiểu ban Quản trị công ty và Đề cử cũng rất cần thiết nhằm đảm bảo việc bổ nhiệm các 
chức danh HĐQT một cách hiệu quả, minh bạch và có quy hoạch kế nhiệm cho HĐQT.

14. Các thành viên HĐQT cần hiểu rõ tất cả các trách nhiệm của bản thân. Họ cần tham gia nhiều 
hơn vào giám sát và báo cáo các rủi ro của công ty, đặc biệt là đảm bảo thiết lập một khuôn khổ, 
chính sách và quy trình cho một môi trường kiểm soát phù hợp.

15. Cần đào tạo có chất lượng về quản trị công ty cho các thành viên HĐQT và cán bộ quản lý cấp 
cao. Để tránh do dự trong việc thực hiện công tác đào tạo, việc đào tạo thành viên HĐQT hàng 
năm cần được báo cáo trong Báo cáo thường niên và bắt buộc phải có quy định về mức đào tạo 
tối thiểu. Cần tiếp tục phát triển các chương trình, tài liệu đào tạo và các nghiên cứu điển hình 
liên quan đến Việt Nam và theo chuẩn thông lệ tốt nhất toàn cầu. 

16. Các tổ chức thuộc khu vực tư nhân như ngân hàng và các định chế  cho vay khác cũng như các 
nhà đầu tư tổ chức cần nâng cao nhận thức về lợi ích của quản trị công ty tốt và gắn yêu cầu 
thực hiện quản trị công ty tốt với các yêu cầu cho vay hay đầu tư của mình đối với công ty. Các 
phương tiện truyền thông cũng cần được khuyến khích trong việc nâng cao nhận thức về tầm 
quan trọng của quản trị công ty đối với hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của công ty. 

17. Các công ty cần phân biệt giữa quản trị công ty tốt với tuân thủ theo pháp luật, và thể hiện rõ 
cam kết của mình đối với quản trị công ty tốt. Thông lệ quản trị công ty tốt nhất có nội hàm 
rộng hơn nhiều so với sự tuân thủ, và nếu các công ty muốn tạo sự khác biệt với một loạt các 
công ty được niêm yết khác thì nên cung cấp thông tin đầy đủ và có chất lượng hơn cho các 
cổ đông và cho thị trường. Ngoài ra, công ty cần cải tiến các chính sách, quy trình và thủ tục 
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cổ đông tham gia vào 
ĐHĐCĐ, đồng thời cần đảm bảo việc cung cấp thông tin về ĐHĐCĐ thường niên chính xác 
đầy đủ và kịp thời hơn. Công ty cũng cần thực hiện công bố thông tin và minh bạch tốt hơn.

18. Các công ty cần tăng cường mối liên hệ với cổ đông và khuyến khích sự tham gia của cổ đông 
vào các vấn đề của công ty. 
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G.  Phụ lục 

a.  Danh sách các công ty khảo sát theo số liệu năm 2010

Giá trị vốn hóa thị trường của toàn bộ mẫu khảo sát (100 công ty) chiếm 83% giá trị vốn hóa thị 
trường của cả HNX và HOSE tính tại ngày 1/1/2010. 

STT Mã 
GD SGDCK Tên công ty Ngành

1 ACB HNX Ngân hàng thương mại Á Châu Tài chính 
2 AGR HOSE Công ty cổ phần chứng khoán AgriBank Tài chính 
3 ANV HOSE Công ty cổ phần Nam Việt Hàng tiêu dùng 
4 BCC HNX Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Công nghiệp 
5 BCI HOSE Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh Tài chính 
6 BMI HOSE Tổng công ty bảo hiểm Bảo Minh Tài chính 
7 BMP HOSE Công ty cổ phần nhựa Bình Minh Công nghiệp 
8 BT6 HOSE Công ty Bê tông Châu Thới Công nghiệp 
9 BTP HOSE Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa Dịch vụ hạ tầng 
10 BTS HNX Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn Công nghiệp 
11 BVH HOSE Tập đoàn Bảo Việt Tài chính 
12 BVS HNX Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt Tài chính 

13 CII HOSE Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng thành phố Hồ Chí 
Minh Công nghiệp

14 CSM HOSE Công ty cổ phần công nghiệp cao su miền Nam Hàng tiêu dùng 
15 CTG HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Tài chính 

16 CTS HNX Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng công thương 
Việt Nam Tài chính 

17 DHG HOSE Công ty cổ phần dược Hậu Giang Chăm sóc sức 
khỏe 

18 DIG HOSE Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Tài chính 

19 DMC HOSE Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco Chăm sóc sức 
khỏe 

20 DPM HOSE Công ty phân bón và hóa chất Petrovietnam Vật liệu cơ bản 
21 DPR HOSE Công ty cổ phần cao su Đồng Phú Vật liệu cơ bản 
22 DRC HOSE Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng Hàng tiêu dùng 
23 DVP HOSE Công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ Tài chính 

24 EIB HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt 
Nam Tài chính 

25 FPT HOSE Tập đoàn FPT Công nghệ 
26 GMD HOSE Công ty Gemadept Công nghiệp 
27 HAG HOSE Công ty cổ phần HAGL Tài chính 
28 HCM HOSE Công ty chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Tài chính 
29 HLG HOSE Tập đoàn Hoàng Long Hàng tiêu dùng 
30 HOM HNX Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai Công nghiệp 
31 HPC HNX Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng Tài chính 
32 HPG HOSE Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Công nghiệp
33 HSG HOSE Tập đoàn HOASEN Vật liệu cơ bản 
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34 HT1 HOSE Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 Công nghiệp 
35 HVG HOSE Tập đoàn Hùng Vương Hàng tiêu dùng 

36 IMP HOSE Công ty cổ phần dược Imexpharm Chăm sóc sức 
khỏe 

37 ITA HOSE Tập đoàn công nghiệp Tân Tạo Tài chính 
38 ITC HOSE Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Tài chính 
39 KBC HOSE Công ty cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc Tài chính 
40 KDC HOSE Tập đoàn Kinh Đô Hàng tiêu dùng 
41 KLS HNX Công ty chứng khoán Kim Long Tài chính 
42 LCG HOSE Công ty cổ phần Licogi 16 Công nghiệp 
43 LSS HOSE Công ty cổ phần đường Lam Sơn Hàng tiêu dùng 
44 MPC HOSE Công ty cổ phần hải sản Minh Phú Hàng tiêu dùng 
45 MSN HOSE Công ty cổ phần tập đoàn Masan Hàng tiêu dùng 
46 NBB HOSE Công ty đầu tư Năm Bảy Bảy Tài chính 
47 NTL HOSE Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm Tài chính 
48 NTP HNX Công ty cổ phần nhựa Tiền Phong Công nghiệp 
49 PAC HOSE Công ty cổ phần pin ắc quy Hàng tiêu dùng 
50 PET HOSE Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Petrovietnam Công nghiệp 
51 PGD HOSE Công ty cổ phần phân phối LPG Petro Vietnam Dầu khí 
52 PHR HOSE Công ty cổ phần cao su Phước Hòa Vật liệu cơ bản 
53 PLC HNX Công ty cổ phần hóa dầu Petrolimex Dầu khí 
54 PNJ HOSE Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận Vật liệu cơ bản 
55 PPC HOSE Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại Hạ tầng cơ bản 

56 PVD HOSE Công ty cổ phần dịch vụ khoan và hóa phẩm dầu khí 
PetroVietNam Dầu khí 

57 PVF HOSE Công ty cổ phần tài chính PetroVietnam Tài chính 
58 PVI HNX Công ty cổ phần bảo hiểm Petrovietnam Tài chính 
59 PVS HNX Công ty dịch vụ kĩ thuật Petrovietnam Dầu khí 
60 PVT HOSE Công ty vận tải dầu khí Petrovietnam Công nghiệp 
61 PVX HNX Công ty cổ phần xây dựng Petro Vietnam Công nghiệp 
62 REE HOSE Công ty cổ phần cơ điện lạnh Công nghiệp 
63 RIC HOSE Công ty quốc tế Hoàng gia Dịch vụ tiêu dùng 
64 SAM HOSE Công ty đầu tư và phát triển SACOM Công nghệ 
65 SBT HOSE Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh Hàng tiêu dùng 
66 SD9 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 9 Công nghiệp 
67 SGT HOSE Công ty viễn thông và công nghệ Sài Gòn Công nghệ 
68 SHB HNX Ngân hàng cổ phần thương mại Sài Gòn – Hà Nội Tài chính 
69 SHS HNX Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội Tài chính 

70 SJS HOSE Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công 
nghiệp Sông Đà Tài chính 

71 SRC HOSE Công ty cổ phần cao su Sao Vàng Hàng tiêu dùng 
72 SSI HOSE Công ty chứng khoán Sài Gòn Tài chính 
73 STB HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Tài chính 
74 SVC HOSE Công ty dịch vụ tổng hợp Sài Gòn Dịch vụ tiêu dùng 
75 SZL HOSE Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành Tài chính 
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76 TBC HOSE Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà Hạ tầng công cộng 

77 TCL HOSE Công ty cổ phần đại lí giao nhận vận tải xếp dỡ Tân 
Cảng Công nghiệp 

78 TCM HOSE Công ty cổ phần đầu tư thương mại dệt may Thành 
Công Hàng tiêu dùng 

79 TDH HOSE Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức Tài chính 
80 TIX HOSE Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tân Bình Tài chính 
81 TMP HOSE Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ Hạ tầng công cộng 
82 TRC HOSE Công ty cổ phần cao su Tây Ninh Vật liệu cơ bản 

83 VCB HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt 
Nam Tài chính 

84 VCG HNX Công ty cổ phần xây dựng và xuất nhập khẩu Việt 
Nam Công nghiệp 

85 VCS HNX Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex Công nghiệp 
86 VHC HOSE Công ty Vĩnh Hoàn Hàng tiêu dùng 
87 VIC HOSE Công ty cổ phần VINCOM Tài chính 
88 VIP HOSE Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Việt Nam Công nghiệp 
89 VIS HOSE Công ty cổ phần thép Việt Ý Vật liệu cơ bản 
90 VIX HNX Công ty cổ phần chứng khoán VINCOM Tài chính 
91 VNM HOSE Công ty cổ phần sữa Việt Nam Hàng tiêu dùng 
92 VNR HNX Tổng công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam Tài chính 
93 VNS HOSE Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam Dịch vụ tiêu dùng 
94 VPH HOSE Công ty Vạn Phát Hưng Tài chính 
95 VPL HOSE Công ty cổ phần Vinpearland Dịch vụ tiêu dùng 
96 VSC HOSE Công ty cổ phần contenơ Việt Nam Công nghiệp 
97 VSH HOSE Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh Hạ tầng công cộng 
98 VSP HNX Công ty cổ phần vận tải biển và bất động sản Việt Hải Công nghiệp 
99 VST HOSE Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam Công nghiệp 
100 VTO HOSE Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Việt Nam Công nghiệp 
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b.  Số công ty được khảo sát trong cả hai năm 2009 và 2010 

STT Mã 
GD SGDCK Tên công ty

1 ACB HNX Ngân hàng thương mại Á Châu 
2 ANV HOSE Công ty Nam Việt 
3 BCC HNX Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn
4 BMI HOSE Tổng công ty bảo hiểm Bảo Minh 
5 BMP HOSE Công ty cổ phần nhựa Bình Minh
6 BT6 HOSE Công ty Bê tông Châu Thới 
7 BTS HNX Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn 
8 BVS HNX Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt 
9 CII HOSE Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh 
10 DHG HOSE Công ty cổ phần dược phẩm Hậu Giang 
11 DMC HOSE Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thiết bị y tế Domesco 
12 DPM HOSE Công ty cổ phần phân bón hóa chất Petrovietnam 
13 DPR HOSE Công ty cổ phần cao su Đồng Phú 
14 DRC HOSE Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng 
15 FPT HOSE Tập đoàn FPT 
16 GMD HOSE Công ty Gemadept 
17 HAG HOSE Công ty cổ phần HAGL 
18 HPC HNX Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng 
19 HPG HOSE Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát 
20 HSG HOSE Tập đoàn HOA SEN
21 HT1 HOSE Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 
22 IMP HOSE Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm 
23 ITA HOSE Tập đoàn đầu tư công nghiệp Tân Tạo 
24 KBC HOSE Công ty cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc 
25 KDC HOSE Công ty Kinh Đô 
26 KLS HNX Công ty chứng khoán Kim Long 
27 LCG HOSE Công ty cổ phần Licogi 16 
28 LSS HOSE Công ty cổ phần đường Lam Sơn 
29 MPC HOSE Công ty cổ phần hải sản Minh Phú 
30 NTL HOSE Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm 
31 NTP HNX Công ty cổ phần nhựa Tiền Phong 
32 PAC HOSE Công ty cổ phần pin ắc quy 
33 PET HOSE Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Petrovietnam 
34 PLC HNX Công ty cổ phẩn hóa dầu Petrolimex 
35 PPC HOSE Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại 
36 PVD HOSE Công ty cổ phần dịch vụ khoan và hóa phẩm dầu khí PetroVietNam
37 PVF HOSE Công ty cổ phần tài chính PetroVietnam 
38 PVI HNX Công ty cổ phần bảo hiểm Petrovietnam 
39 PVS HNX Công ty dịch vụ kĩ thuật Petrovietnam 
40 PVT HOSE Công ty vận tải Petrovietnam 
41 REE HOSE Công ty Cơ điện lạnh
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42 RIC HOSE Công ty cổ phần quốc tế Hoàng gia 
43 SAM HOSE Công ty đầu tư phát triển SACOM 
44 SBT HOSE Công ty cổ phầnBourbon Tay Ninh
45 SD9 HNX Công ty cổ phần Sông Đà 9
46 SGT HOSE Công ty viễn thông công nghệ Sài Gòn 
47 SJS HOSE Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 
48 SSI HOSE Công ty chứng khoán Sài Gòn 
49 STB HOSE Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín 
50 SZL HOSE Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 
51 TDH HOSE Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức 
52 TRC HOSE Công ty cổ phần cao su Tây Ninh 
53 VCG HNX Công ty cổ phần xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam 
54 VCS HNX Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex 
55 VHC HOSE Công ty Vĩnh Hoàn 
56 VIC HOSE Công ty cổ phần VINCOM 
57 VIP HOSE Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Việt Nam 
58 VIS HOSE Công ty cổ phần thép Việt Ý 
59 VNM HOSE Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
60 VNR HNX Tổng công ty tái bảo hiểm Việt Nam 
61 VNS HOSE Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam 
62 VPL HOSE Công ty cổ phần Vinpearlland 
63 VSC HOSE Công ty cổ phần contenơ Việt Nam 
64 VSH HOSE Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 
65 VSP HNX Công ty cổ phần vận tải biển và bất động sản Việt Hải 
66 VTO HOSE Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Việt Nam 
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c.  Danh sách công ty khảo sát phân theo ngành
 
TT Mã số Ngành TT Mã số Ngành
20 DPM Vật liệu cơ bản 17 DHG Chăm sóc sức khỏe
21 DPR Vật liệu cơ bản 19 DMC Chăm sóc sức khỏe
33 HSG Vật liệu cơ bản 36 IMP Chăm sóc sức khỏe
52 PHR Vật liệu cơ bản 25 FPT Công nghệ
54 PNJ Vật liệu cơ bản 64 SAM Công nghệ
82 TRC Vật liệu cơ bản 67 SGT Công nghệ
89 VIS Vật liệu cơ bản 9 BTP Hạ tầng công cộng
3 ANV Hàng tiêu dùng 55 PPC Hạ tầng công cộng
14 CSM Hàng tiêu dùng 76 TBC Hạ tầng công cộng
22 DRC Hàng tiêu dùng 81 TMP Hạ tầng công cộng
29 HLG Hàng tiêu dùng 97 VSH Hạ tầng công cộng
35 HVG Hàng tiêu dùng 51 PGD Dầu khí
40 KDC Hàng tiêu dùng 53 PLC Dầu khí
43 LSS Hàng tiêu dùng 56 PVD Dầu khí
44 MPC Hàng tiêu dùng 59 PVS Dầu khí
45 MSN Hàng tiêu dùng 1 ACB Tài chính
49 PAC Hàng tiêu dùng 2 AGR Tài chính
65 SBT Hàng tiêu dùng 5 BCI Tài chính
71 SRC Hàng tiêu dùng 6 BMI Tài chính
78 TCM Hàng tiêu dùng 11 BVH Tài chính
86 VHC Hàng tiêu dùng 12 BVS Tài chính
91 VNM Hàng tiêu dùng 15 CTG Tài chính
63 RIC Dịch vụ tiêu dùng 16 CTS Tài chính
74 SVC Dịch vụ tiêu dùng 18 DIG Tài chính
93 VNS Dịch vụ tiêu dùng 23 DVP Tài chính
95 VPL Dịch vụ tiêu dùng 24 EIB Tài chính
4 BCC Công nghiệp 27 HAG Tài chính
7 BMP Công nghiệp 28 HCM Tài chính
8 BT6 Công nghiệp 31 HPC Tài chính
10 BTS Công nghiệp 37 ITA Tài chính
13 CII Công nghiệp 38 ITC Tài chính
26 GMD Công nghiệp 39 KBC Tài chính
30 HOM Công nghiệp 41 KLS Tài chính
32 HPG Công nghiệp 46 NBB Tài chính
34 HT1 Công nghiệp 47 NTL Tài chính
42 LCG Công nghiệp 57 PVF Tài chính
48 NTO Công nghiệp 58 PVI Tài chính
50 PET Công nghiệp 68 SHB Tài chính
60 PVT Công nghiệp 69 SHS Tài chính
61 PVX Công nghiệp 70 SJS Tài chính
62 REE Công nghiệp 72 SSI Tài chính
66 SD9 Công nghiệp 73 STB Tài chính
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77 TCL Công nghiệp 75 SZL Tài chính
84 VCG Công nghiệp 79 TDH Tài chính
85 VCS Công nghiệp 80 TIX Tài chính
88 VIP Công nghiệp 83 VCB Tài chính
96 VSC Công nghiệp 87 VIC Tài chính
98 VSP Công nghiệp 90 VIX Tài chính
99 VST Công nghiệp 92 VNR Tài chính
100 VTO Công nghiệp 94 VPH Tài chính

Các công ty được phân loại dựa trên tiêu chí của Bảng phân ngành chuẩn toàn cầu (ICBU) ban hành 
năm 2008. Bảng này được sử dụng để phân loại các công ty theo từng nhóm ngành. ICBU cho phép 
phân loại công ty theo 4 cấp độ ngành. Trong bản nghiên cứu này cấp độ ngành thứ nhất và cũng là 
cấp độ có phạm vi rộng nhất được sử dụng. Cấp độ này bao gồm các nhóm ngành: (1) Dầu khí; (2) Vật 
liệu cơ bản; (3) Công nghiệp; (4) Hàng tiêu dùng; (5) Chăm sóc sức khỏe; (6) Dịch vụ tiêu dùng; (7)
Viễn thông; (8) Dịch vụ hạ tầng công cộng; (9) Tài chính; (10) Công nghệ. Việt nam không có công 
ty niêm yết nào thuộc ngành viễn thông nằm trong Top 100 công ty niêm yết.

Việc phân ngành cho công ty dựa vào chức năng và hoạt động của công ty đó công bố trong bản cáo 
bạch khi niêm yết. Ngoài ra việc phân ngành cũng được kiểm tra chéo với dữ liệu của 2 công ty chứng 
khoán của Việt Nam là Vietstock, một cổng thông tin điện tử cung cấp các dữ liệu về thị trường tài 
chính và chứng khoán Việt nam - www.vietstock.vn, và công ty Chứng khoán Rồng Việt - ww.vdsc.
com.vn.
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d.  Danh mục các tài liệu chính được sử dụng trong khảo sát

STT Văn bản
1 Điều lệ công ty
2 Quy chế nội bộ về QTCT
3 Báo cáo thường niên
4 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
5 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
6 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2010
7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010
8 Báo cáo của HĐQT 
9 Báo cáo của BKS
10 Báo cáo QTCT 
11 Các nghị quyết của HĐQT 
12 ĐHĐCĐ bất thường (thông báo, nghị quyết, biên bản…)
13 Vi phạm (giao dịch nội gián, các trường hợp không tuân thủ, giải 

trình báo cáo tài chính)
14 Bản cáo bạch
15 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2009
16 Trang web công ty
17 Tài liệu khác

e. Nhóm nghiên cứu đánh giá

Bà Anne Molyneux – Tư vấn dự án 

TS. Nguyễn Thu Hiền – Trưởng nhóm dự án 

Ông Trần Duy Thanh – Giám sát dự án 

Bà Phạm Ngọc Trâm Anh – Điều phối viên 

Bà Hứa Thanh Tú

Bà Nguyễn Thị Minh Huệ

Bà Nguyễn Viết Quỳnh Nga

Bà Nguyễn Hữu Kim Khánh

Bà Mai Lê Phương Thảo

Ông Nguyễn Thành Dũng

Ông Võ Khắc Tiệp

Bà Võ Bạch Ngọc Hoàng Thi

Ông Lê Minh Lộc
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f.  Bảng câu hỏi thẻ điểm

A Quyền cổ đông (trọng số trong thẻ điểm - 15%)
Nguyên tắc QTCT OECD II - Khuôn khổ quản trị công ty phải bảo vệ và tạo điều kiện 
thực hiện quyền cổ đông.

A.1 Quyền biểu quyết của cổ đông có rõ ràng và minh bạch không?
A.2 Ngoài quyền cơ bản (quyền biểu quyết, quyền tự do chuyển nhượng cổ phiếu và quyền 

được thông tin kịp thời) công ty có đưa ra các quyền bổ sung khác về sở hữu không?

A.3 Cổ đông có quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm (bãi miễn) các thành viên của HĐQT và BKS 
hay không?

A.4 Các chính sách về cổ tức và thanh toán cổ tức có rõ ràng minh bạch hay không?
A.5 Cổ đông có quyền thông qua các giao dịch lớn của công ty (sáp nhập, thâu tóm, thoái vốn 

và/hoặc mua lại) hay không? 

A.6 ĐHĐCĐ có được tổ chức trong vòng bốn tháng sau khi kết thúc năm tài chính hay không? 
A.7 Có đầy đủ các hệ thống/chính sách công ty tạo điều kiện để cổ đông tham dự ĐHĐCĐ hay 

không?

A.8 Các thông báo họp ĐHĐCĐ có hiệu quả hay không? 
A.9 Các chính sách và quy trình để cổ đông đặt câu hỏi tại ĐHĐCĐ có rõ ràng hay không và 

trong chương trình nghị sự có giành thời gian để cổ đông chất vấn hay không? 

A.10 Thông tin về ĐHĐCĐ của năm qua có ghi lại các cơ hội để cổ đông đưa ra các câu hỏi hay 
không

A.11 Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, các thành viên HĐQT khác, và Tổng giám đốc (CEO) có 
tham dự ĐHĐCĐ vừa qua hay không? 

A.12 Chính sách và quy trình ĐHĐCĐ trong 2 năm qua (các thông báo và thông tin) có đầy đủ 
để cổ đông đánh giá bổ nhiệm các thành viên HĐQT không? 

A.13 Cổ đông có bỏ phiếu một cách hiệu quả (nhận thông tin, trình bày quan điểm và biểu quyết) 
đối với việc trả thù lao hàng năm cho Hội đông quản trị và cán bộ quản lý chủ chốt hay 
không? 

A.14 Công ty kiểm toán có tham dự ĐHĐCĐ và phát biểu quan điểm về các vấn đề kiểm toán 
hay không?

A.15 Cổ đông đã thông qua việc bổ nhiệm công ty kiểm toán một cách có hiệu quả chưa?
A.16 Thông tin cung cấp cho các cổ đông để bổ nhiệm công ty kiểm toán có đề cập tới sự độc 

lập của công ty kiểm toán hay không?

A.17 Công ty có cung cấp báo cáo đầy đủ cho ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT hay không? 
A.18 Công ty có cung cấp báo cáo đầy đủ cho ĐHĐCĐ về hoạt động của BKS hay không?
A.19 Thông báo họp ĐHĐCĐ có bao gồm thông tin rõ ràng và dễ dàng truy cập về vấn đề biểu 

quyết ủy quyền và biểu quyết vắng mặt hay không? 

A.20 Biên bản họp ĐHĐCĐ và trang web công ty có công bố từng nghị quyết với kết quả biểu 
quyết cho từng hạng mục của chương trình Đại hội hay không? 

A.21 Liệu có khoản mục bổ sung nào trong Biên bản họp ĐHĐCĐ mà trước đó không được đưa 
vào trong thông báo mời họp ban đầu không? 
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B Đối xử công bằng với cổ đông (Trọng số trong thẻ điểm - 20%)
Nguyên tắc QTCT OECD III - Khuôn khổ quản trị công ty cần đảm bảo sự đối xử 
bình đẳng đối với mọi cổ đông, trong đó có cổ đông thiểu số và cổ đông nước ngoài. 
Mọi cổ đông phải có cơ hội khiếu nại hiệu quả khi quyền của họ bị xâm phạm.

B.1 Mỗi cổ phiếu thuộc cùng một loại cổ phiếu có quyền như nhau không?

B.2 Công ty có chính sách “một cổ phiếu, một phiếu bầu” không?

B.3 Các cổ đông thiểu số có thể tác động tới thành phần HĐQT không?

B.4 Có yêu cầu đề cử hoặc bầu chọn lại theo định kỳ đối với các thành viên HĐQT không?

B.5 Công ty có tạo điều kiện cho việc biểu quyết xuyên biên giới không?

B.6 Cấu trúc tập đoàn của công ty có được mô tả một cách rõ ràng và minh bạch không?

B.7 Có thấy bằng chứng của việc cấu trúc/ cơ chế có khả năng xâm phạm tới quyền của cổ 
đông thiểu số không?

B.8 Có cơ chế cho phép giải quyết hiệu quả khiếu nại của cổ đông không?

B.9 Các cổ đông có quyền thông qua các thay đổi quan trọng của công ty không?

B.10 ĐHĐCĐ được thông báo trước bao nhiêu ngày?

B.11 Cổ đông thiểu số có thể đưa một vấn đề vào chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ không?

B.12 Công ty có chính sách ngăn ngừa một cách hiệu quả việc lạm dụng thông tin của các thành 
viên HĐQT, BGĐ và nhân viên của công ty?

B.13 Có trường hợp giao dịch nội gián nào xảy ra liên quan tới các thành viên HĐQT, BGĐ và 
nhân viên của công ty xảy ra trong kỳ khảo sát hay không?

B.14 Công ty có chính sách hiệu quả cho việc thông qua các giao dịch của bên có liên quan hay 
không?

B.15 Đối với các giao dịch lớn của công ty, công ty có chính sách yêu cầu cung cấp thông tin 
để giải trình về giao dịch của bên có liên quan và yêu cầu cổ đông thông qua giao dịch của 
bên có liên quan với mức sở hữu vượt ngưỡng hay không?

B.16 Trong kỳ khảo sát, có xảy ra trường hợp không tuân thủ nào đối với các yêu cầu về giao 
dịch của bên có liên quan hay không?

B.17 HĐQT giải quyết vấn đề về công bố xung đột lợi ích như thế nào?

B.18 Công ty có chính sách, chương trình quan hệ/thông tin đầu tư hiệu quả không?

C Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan (Trọng số trong thẻ điểm – 5%)
Nguyên tắc QTCT OECD IV - Công nhận quyền của các bên có quyền lợi liên quan 
đã được pháp luật hay quan hệ hợp đồng quy định và khuyến khích sự hợp tác tích 
cực giữa công ty và các bên có quyền lợi liên quan. 

C.1 Công ty có công nhận các trách nhiệm của công ty (trong luật và trong các thỏa thuận, hợp 
đồng) trước các bên có quyền lợi liên quan chủ chốt và có cam kết với họ không?

C.2 Công ty có thực hiện các hoạt động đem lại lợi ích cho người lao động phù hợp với lợi ích 
của công ty và người lao động không?

C.3 Công ty có đưa ra các cơ chế hỗ trợ trao đổi thông tin với thành viên HĐQT về các hành 
vi phạm pháp hoặc phi đạo đức trong hoạt động của công ty không?

C.4 Chính sách/thông tin về công ty có công nhận an sinh và phúc lợi cho người lao động 
không?
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C.5 Chính sách/thông tin của công ty có nhắc đến vấn đề môi trường không?
C.6 Các bên có quyền lợi liên quan có thể trao đổi thông tin trực tiếp về hoạt động của công ty 

với HĐQT, BGĐ và BKS không?
C.7 Công ty có hình thức công nhận nào về trách nhiệm của công ty trước cộng đồng hay 

không?
C.8 Có quy định rõ ràng về việc cưỡng chế thực thi quyền của chủ nợ không?

D Công khai, minh bạch – (Trọng số trong thẻ điểm – 30%)
Nguyên tắc QTCT OECD V – Khuôn khổ quản trị công ty phải đảm bảo việc công bố 
thông tin kịp thời và chính xác về mọi vấn đề quan trọng liên quan đến công ty, bao 
gồm tình hình tài chính, hoạt động, sở hữu và quản trị của công ty. 

D.1 Có bằng chứng nào cho thấy công ty hiểu rõ khái niệm “thông tin trọng yếu” không?
D.2 Báo cáo Thường niên có cung cấp một bức tranh đầy đủ và rõ ràng về tình hình/ hoạt động 

tài chính của công ty không?
D.3 Các báo cáo tài chính có được công bố kịp thời không?
D.4 Công ty có cung cấp các báo cáo quý và báo cáo bán niên trong năm khảo sát hay không?
D.5 Giám đốc điều hành và kế toán trưởng có ký xác nhận báo cáo tài chính năm hay không?
D.6 Công ty có áp dụng các tiêu chuẩn kế toán được quốc tế thừa nhận hay không?
D.7 Báo cáo Thường niên có cung cấp một bức tranh toàn cảnh và rõ ràng về hoạt động của công 

ty, vị thế cạnh tranh và các vấn đề phi tài chính khác hay không?
D.8 Các chi tiết về cổ đông lớn nhất hiện thời có được cung cấp hay không?
D.9 Sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT và BKS có được công bố hay không?
D.10 Sở hữu cổ phần của các cán bộ quản lý cao cấp có được công bố hay không?
D.11 Cổ phần của công ty có được sở hữu đại chúng không?
D.12 Trong Báo cáo Thường niên kinh nghiệm của thành viên HĐQT có được công bố không?
D.13 Trong Báo cáo Thường niên có chỉ rõ các thành viên HĐQT không điều hành không?
D.14 Trong Báo cáo Thường niên có nhận dạng cụ thể các thành viên HĐQT “độc lập” không?
D.15 Trong Báo cáo Thường niên có công bố sự tham gia của từng thành viên trong các buổi họp 

HĐQT hay BKS không?
D.16 Những thông tin cơ bản về thù lao của HĐQT (mức thù lao và hình thức thù lao) có được 

công bố tại Báo cáo Thường niên không?
D.17 Báo cáo Thường niên gần nhất có xác định các thành viên điều hành chính của công ty và 

trách nhiệm của họ không?
D.18 Báo cáo Thường niên gần nhất có công bố mức thưởng của các thành viên điều hành chính 

không?
D.19 Công ty có chính sách yêu cầu công bố thông tin liên quan đến các giao dịch của bên có 

liên quan không?
D.20 Có các văn bản yêu cầu các thành viên HĐQT phải báo cáo các giao dịch của họ đối với cổ 

phiếu của công ty hay không?
D.21 Báo cáo Thường niên có giải thích các rủi ro kinh doanh tiềm tàng hay không?
D.22 Báo cáo Thường niên có kèm riêng một báo cáo về quản trị công ty hay không?
D.23 Công ty có thực hiện việc kiểm toán độc lập hàng năm bởi một công ty kiểm toán được chấp 

thuận không?
D.24 ĐHĐCĐ và/ hoặc tài liệu công ty có đề cập đến “tính độc lập” của công ty kiểm toán không?
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D.25 Nếu có thay đổi công ty kiểm toán trong hai năm vừa qua, thì lý do của việc thay đổi có 
được công bố không?

D.26 Công ty có chính sách xem xét việc công ty kiểm toán thực hiện thêm các dịch vụ phi kiểm 
toán cho mình không?

D.27 Ý kiến của công ty kiểm toán có được công bố ra công chúng không?
D.28 Có ngoại trừ kế toán, kiểm toán hoặc các nghi vấn liên quan đến báo cáo tài chính trong hai 

năm vừa qua không?
D.29 Công ty có cung cấp các phương thức đa dạng về công bố thông tin không?
D.30 Thông tin trên website của công ty có cụ thể và có thể tiếp cận được không?
D.31 Công ty có chính sách và quy trình đảm bảo việc công bố liên tục và theo yêu cầu đối với 

các vấn đề quan trọng không?
D.32 Công ty có tạo điều kiện để công chúng tiếp cận được dễ dàng và thông tin liên lạc của cán 

bộ/hoặc bộ phận quan hệ nhà đầu tư có được công bố chi tiết không?

E Trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Trọng số trong thẻ điểm - 30%)
Nguyên tắc QTCT OECD VI - Khuôn khổ quản trị công ty cần đảm bảo định hướng 
chiến lược của công ty, giám sát có hiệu quả công tác quản lý của Hội đồng quản trị và 
trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với công ty và cổ đông.

E.1 Công ty có ban hành các quy chế nội bộ về quản trị công ty tốt không?
E.2 Công ty có các giá trị và định hướng công ty rõ ràng theo sự chỉ đạo của HĐQT không?
E.3 Quy chế nội bộ về quản trị của công ty có đề cập đến các giao dịch trọng yếu cần có sự phê 

chuẩn của HĐQT không?
E.4 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của doanh nghiệp có quy định rõ ràng về vai trò của Chủ 

tịch HĐQT tại các cuộc họp hay không?
E.5 Chủ tịch HĐQT có phải là thành viên HĐQT không điều hành không?
E.6 Chủ tịch HĐQT có “độc lập” với công ty không?
E.7 Có bao nhiêu thành viên HĐQT không tham gia điều hành?
E.8 Tỷ lệ thành viên HĐQT “độc lập” là bao nhiêu?
E.9 Có bằng chứng nào cho thấy HĐQT “có sự cân bằng” về kỹ năng và kinh nghiệm không?
E.10 Thông tin doanh nghiệp và thông tin về thành viên HĐQT có công bố rõ ràng số lượng 

HĐQT mà mỗi thành viên tham gia hay không?
E.11 Công ty có chính sách giới thiệu định hướng và có chương trình đào tạo đối với thành viên 

HĐQT và BKS mới được bổ nhiệm hay không?
E.12 HĐQT và BKS có tiến hành tự đánh giá/ tự kiểm điểm hàng năm hay không?
E.13 Thành viên HĐQT và BKS có tham dự các chương trình tập huấn về quản trị Công ty và 

báo cáo về hoạt động tập huấn này không?
E.14 HĐQT có thường xuyên họp mặt trong năm qua không?
E.15 BKS có thường xuyên họp mặt trong năm qua không?
E.16 Có các cơ chế nhằm đảm bảo rằng các thành viên HĐQT nhận đầy đủ thông báo về họp 

HĐQT đối với tất cả các cuộc họp HĐQT/ BKS không?
E.17 HĐQT và BKS có lưu giữ các biên bản họp và các nghị quyết của mỗi cuộc họp hay không?
E.18 HĐQT có thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng (Tiểu ban Kiểm toán, Tiểu ban lương 

thưởng và Tiểu ban nhân sự) hoặc chỉ định các thành viên HĐQT phụ trách các lĩnh vực 
này hay không?
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E.19 Có bằng chứng nào cho thấy HĐQT có nhận được các báo cáo của BGĐ thường xuyên về 
hoạt động của công ty cũng như tình hình tài chính của công ty không?

E.20 Có bằng chứng nào cho thấy HĐQT chịu trách nhiệm về chiến lược và các kế hoạch kinh 
doanh của công ty hay không?

E.21 HĐQT có chịu trách nhiệm và giám sát hệ thống quản lý rủi ro của công ty hay không?
E.22 HĐQT/BKS có tiến hành đánh giá Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt khác hàng 

năm hay không?
E.23 Có bằng chứng về việc không tuân thủ của công ty trong năm vừa qua không?
E.24 Các tài liệu của công ty có đề cập đến cơ cấu kiểm soát nội bộ, chính sách và thực tiễn thực 

hiện không?
E.25 Kiểm toán nội bộ có đánh giá độc lập về quy trình kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro cho 

công ty hàng năm không?
E.26 Công ty có báo cáo về các hoạt động của kiểm toán nội bộ trong báo cáo thường niên và/

hoặc báo cáo của BKS không?
E.27 Có bằng chứng về sự giám sát của BKS với kiểm toán độc lập hay không?
E.28 Có bằng chứng về việc BKS rà soát và phê duyệt các báo cáo thường niên và báo cáo tài 

chính không?
E.29 Báo cáo của BKS có bao gồm những trao đổi về sự giám sát của BKS về tình hình tài chính 

và hoạt động công ty; hoạt động của BGĐ, HĐQT và các cán bộ quản lý chủ chốt khác 
không?

E.30 Báo cáo của BKS có bao gồm nội dung liên quan đến hoạt động của BKS, các vấn đề được 
thảo luận cũng như các quyết định được đưa ra hay không?

E.31 Báo cáo của BKS có bao gồm việc đánh giá sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, BGĐ và các cổ 
đông không?
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