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NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO CHUẨN OECD 

Quản trị công ty là khái niệm trừu tượng, mới mẻ trong quy định của pháp luật. 
Tuy nhiên dưới góc độ của chủ sở hữu doanh nghiệp, quản trị công ty là một khái 
niệm không còn quá xa lạ, nó gắn liền trực tiếp với quy định của Luật Doanh 
nghiệp và các nguyên tắc của quản trị công ty giống như kim chỉ nan giúp cho 
công ty bạn hoạt động hiệu quả.  

1. Quản trị công ty được định nghĩa như thế nào? 

Quản trị công ty là hệ thống các thiết chế, chính sách, luật lệ nhằm định hướng, 
vận hành và kiểm soát công ty. Quản trị công ty bao gồm những cơ chế, cơ cấu 
và quá trình điểu chỉnh các mối quan hệ giữa các chủ sở hữu, ban điều hành và 
các đối tượng hữu quan khác mà thông qua đó, mọi hoạt động của công ty được 
định hướng, điều hành và kiểm soát một cách tốt nhất, đảm bảo quyền lợi cho chủ 
sở hữu và các bên có lợi ích liên quan như: cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác 
kinh doanh và cả môi trường, cộng đồng, xã hội.  

Do vậy, quản trị công ty cũng bao hàm mối quan hệ giữa nhiều bên, không chỉ 
trong nội bộ công ty như giữa các cổ đông (đối với Công ty cổ phần) hoặc thành 
viên góp vốn (đối với Công ty TNHH), Ban giám đốc điều hành, Hội đồng quản 
trị/Hội đồng thành viên mà còn có những bên có lợi ích liên quan bên ngoài công 
ty.  

Cần hiểu quản trị kinh doanh và quản trị công ty là hai khái niệm hác nhau. Trong 
khi quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị nhằm duy trì và phát 
triển hoạt động kinh doanh thì quản trị công ty là quá trình giám sát và kiểm soát 
thực hiện để đảm bảo cho việc thực thi quản trị kinh doanh; giúp cân bằng, đảm 
bảo lợi ích của các nhà đầu tư, cũng như lợi ích của các bên liên quan khác.  

Quản trị công ty tập trung chủ yếu đến cơ chế định hướng, điều hành và kiểm soát 
để nhà đầu tư, cổ đông có thể kiểm soát việc điều hành công ty nhằm đem lại hiệu 
quả cao nhất. 

2. Khuôn khổ pháp lý cho quản trị công ty ở Việt Nam 

Kể từ năm 2004 đến nay, quy định của pháp luật Việt Nam đã có những thay đổi 
để phù hợp hơn cho việc gia nhập WTO. Dưới đây là các văn bản pháp luật là 
khuôn khổ pháp lý cho quản trị công ty ở Việt Nam hiện nay: 

• Luật doanh nghiệp 2014 (sửa đổi 2020);  
• Luật chứng khoán 2006 (đã sửa đổi 2010, 2019) 
• Luật đầu tư 2014 (sửa đổi 2020);  
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• Luật cạnh tranh 2018,  
• Luật phá sản 2014;  
• Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 về hướng dẫn quản trị công ty 

đại chúng. 

3. Nguyên tắc quản trị công ty theo OECD 

OECD là tên viết tắt của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for 
Economic Cooperation and Development), thành lập năm 1961 trên cơ sở Tổ chức 
Hợp tác Kinh tế Châu Âu (OEEC) với 20 thành viên sáng lập gồm các nước có 
nền kinh tế phát triển trên thế giới như Mỹ, Canada và các nước Tây Âu.  

Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD được Hội đồng Bộ trưởng OECD phê 
chuẩn lần đầu vào năm 1999 và từ đó trở thành chuẩn mực quốc tế cho các nhà 
hoạch định chính sách, nhà đầu tư, công ty và các bên có quyền lợi liên quan khác 
trên toàn thế giới.  

Bộ nguyên tắc đã đẩy mạnh tầm quan trọng của quản trị công ty và cung cấp 
hướng dẫn cụ thể cho các sáng kiến pháp lý và quản lý ở các quốc gia thuộc lẫn 
không thuộc OECD. Sau này đã được sửa đổi để bao quát các diễn biến và vấn đề 
mới.  

Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty này tập trung vào các công ty cổ phần đại chúng 
trong lĩnh vực tài chính và phi tài chính. Tuy nhiên, trong phạm vi có thể, bộ 
nguyên tắc cũng là công cụ hữu ích để nâng cao quản trị công ty ở các công ty 
không phải là công ty cổ phần như doanh nghiệp tư nhân và công ty nhà nước.  

 Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD có 6 nguyên tắc cơ bản:  

Nguyên tắc 1: Đảm bảo cơ sở cho một khuôn khổ quản trị công ty hiệu quả  

Khuôn khổ quản trị công ty cần 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. 

A. Khuôn khổ quản trị công ty cần được phát triển dựa trên quan điểm về tác động 
của nó đối với hiệu quả kinh tế nói chung, tính toàn vẹn của thị trường và các cơ 
chế khuyến khích mà khuôn khổ này tạo ra cho các bên tham gia thị trường, và sự 
thúc đẩy thị trường minh bạch và hiệu quả.  

B. Các quy định pháp lý và quản lý tác động tới thông lệ quản trị công ty cần phù 
hợp với quy định của pháp luật, minh bạch và có khả năng cưỡng chế thực thi.  
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C. Việc phân định trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý khác nhau phải được quy 
định rõ ràng và đảm bảo phục vụ lợi ích của công chúng.  

D. Các cơ quan giám sát, quản lý và cưỡng chế thực thi phải liêm chính, có đủ 
thẩm quyền, và nguồn lực để hoàn thành chức năng của mình một cách chuyên 
nghiệp và khách quan. Hơn nữa, các quyết định của những cơ quan này phải kịp 
thời, minh bạch và được giải thích đầy đủ. 

 Nguyên tắc 2: Quyền của cổ đông và các chức năng sở hữu chính  

Khuôn khổ quản trị công ty phải bảo vệ và tạo điều kiện thực hiện quyền của cổ 
đông.  

A. Các quyền cơ bản của cổ đông bao gồm quyền được:  

1) Đảm bảo các phương thức đăng ký quyền sở hữu;  
2) Chuyển nhượng cổ phần;  
3) Tiếp cận các thông tin liên quan và quan trọng về công ty một cách kịp thời 
và thường xuyên;  
4) Tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;  
5) Bầu và bãi miễn các thành viên Hội đồng Quản trị;  
6) Hưởng lợi nhuận của công ty.  

B. Cổ đông phải có quyền tham gia và được cung cấp đầy đủ thông tin về các 
quyết định liên quan tới những thay đổi cơ bản của công ty, ví dụ:  

1) Sửa đổi các quy định hay điều lệ của công ty hay các văn bản quản trị tương 
đương của công ty;  
2) Cho phép phát hành thêm cổ phiếu;  
3) Các giao dịch bất thường, bao gồm việc chuyển nhượng tất cả hay một phần 
lớn tài sản của công ty, dẫn đến việc bán công ty.  

C. Cổ đông phải có cơ hội tham gia một cách hiệu quả và biểu quyết tại Đại hội 
đồng cổ đông, và phải được thông tin về quy định họp Đại hội đồng cổ đông, bao 
gồm cả thủ tục biểu quyết:  

1. Cổ đông cần được thông tin đầy đủ và kịp thời về thời gian, địa điểm và 
chương trình của các Đại hội đồng cổ đông cũng như thông tin đầy đủ và kịp 
thời về các vấn đề phải được thông qua tại các đại hội này.  
2. Cổ đông phải có cơ hội đặt câu hỏi cho Hội đồng Quản trị, kể cả câu hỏi 
liên quan tới kiểm toán độc lập hàng năm, kiến nghị các vấn đề đưa vào 
chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông, và đề xuất các giải pháp trong 
giới hạn hợp lý.  
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3. Phải tạo điều kiện cho cổ đông tham gia hiệu quả vào việc ra quyết định 
quản trị công ty ví dụ việc đề cử và bầu chọn thành viên Hội đồng Quản trị. 
Cổ đông có thể đưa ra quan điểm của mình đối với chính sách thù lao cho 
thành viên Hội đồng Quản trị và cán bộ quản lý chủ chốt. Thưởng cổ phiếu 
hay quyền mua cổ phiếu trong kế hoạch thù lao cho thành viên Hội đồng Quản 
trị và người lao động phải được sự chấp thuận của cổ đông.  
4. Cổ đông có thể biểu quyết trực tiếp hay vắng mặt và việc biểu quyết trực 
tiếp hay vắng mặt đều có hiệu lực ngang nhau.  

D. Cơ cấu vốn và các thỏa ước cho phép một số cổ đông nắm giữ quyền kiểm soát 
không tương ứng với tỷ lệ cổ phần mà họ sở hữu phải được công bố công khai.  

E. Thị trường giao dịch thâu tóm công ty phải được phép hoạt động một cách hiệu 
quả và minh bạch.  

1. Quy định và thủ tục đối với việc thâu tóm công ty trong thị trường vốn và 
các giao dịch bất thường như sáp nhập và bán phần lớn tài sản của công ty 
phải được quy định và công bố rõ ràng để các nhà đầu tư hiểu được quyền và 
sự trợ giúp đối với mình. Các giao dịch phải diễn ra với mức giá minh bạch, 
trong điều kiện công bằng, bảo vệ quyền lợi của tất cả các cổ đông theo loại 
của họ.  
2. Không được sử dụng các công cụ chống thâu tóm để bảo vệ Ban Giám đốc 
và Hội đồng Quản trị khỏi trách nhiệm của họ.  

F. Cần tạo điều kiện thực hiện quyền sở hữu cho mọi cổ đông, bao gồm cả các 
nhà đầu tư tổ chức.  

1. Các nhà đầu tư tổ chức, hoạt động ủy thác cần công bố thông tin về quản 
trị công ty và chính sách biểu quyết đối với các khoản đầu tư của họ, bao gồm 
cả thủ tục quyết định việc sử dụng quyền biểu quyết.  
2. Các nhà đầu tư tổ chức hoạt động ủy thác cần công bố cách thức quản lý 
các xung đột lợi ích quan trọng có thể ảnh hưởng tới việc thực hiện các quyền 
sở hữu cơ bản liên quan tới các khoản đầu tư của họ.  

G. Cổ đông, bao gồm cả cổ đông tổ chức, phải được trao đổi với nhau về các vấn 
đề liên quan tới quyền cổ đông cơ bản như nêu trong bộ Nguyên tắc Quản trị Công 
ty này, trừ trường hợp ngoại lệ nhằm ngăn ngừa lạm dụng. 

Nguyên tắc 3: Đối xử bình đẳng đối với cổ đông 

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 vi phạm.  
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A. Tất cả các cổ đông cùng loại cần được đối xử bình đẳng như nhau.  

1. Mọi cổ phiếu cùng loại và cùng một đợt phát hành đều có quyền như nhau. 
Nhà đầu tư trước khi mua cần được cung cấp thông tin đầy đủ về các quyền 
gắn liền với tất cả các đợt phát hành và loại cổ phiếu. Bất cứ thay đổi nào về 
quyền biểu quyết phải được sự thông qua của các cổ đông sở hữu loại cổ phiếu 
bị ảnh hưởng bất lợi bởi sự thay đổi đó.  
2. Cổ đông thiểu số phải được bảo vệ khỏi các hành động lạm dụng trực tiếp 
hoặc gián tiếp bởi hoặc vì lợi ích của các cổ đông nắm quyền kiểm soát và họ 
cần có các phương tiện khiếu nại hiệu quả.  
3. Các tổ chức lưu ký hoặc được chỉ định đại diện cho cổ đông phải biểu quyết 
theo cách đã thỏa thuận với cổ đông mà họ đại diện.  
4. Những trở ngại đối với biểu quyết từ nước ngoài cần được loại bỏ.  
5. Các quy trình và thủ tục của Đại hội đồng cổ đông phải đảm bảo sự đối xử 
bình đẳng với mọi cổ đông. Các thủ tục của công ty không được gây khó dễ 
hoặc phát sinh chi phí không cần thiết khi biểu quyết.  

B. Cần ngăn cấm giao dịch nội gián và lạm dụng mua bán tư lợi cá nhân.  

C. Thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý cấp cao phải công khai cho 
Hội đồng Quản trị biết họ có lợi ích đáng kể nào trong bất kỳ một giao dịch hay 
vấn đề gì ảnh hưởng trực tiếp tới công ty hay không, cho dù là trực tiếp, gián tiếp 
hay thay mặt cho bên thứ ba.  

 Nguyên tắc 4: Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong quản trị công 
ty  

Khuôn khổ quản trị công ty phải công nhận quyền của các bên có quyền lợi liên 
quan đã được pháp luật hay quan hệ hợp đồng quy định và phải khuyến khích sự 
hợp tác tích cực giữa công ty và các bên có quyền lợi liên quan trong việc tạo 
dựng tài sản, việc làm và ổn định tài chính cho doanh nghiệp.  

A. Quyền của các bên có quyền lợi liên quan được pháp luật quy định hoặc theo 
các thỏa thuận song phương phải được tôn trọng.  

B. Khi lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan được pháp luật bảo vệ, các bên 
có quyền lợi liên quan phải có cơ hội được khiếu nại hiệu quả khi quyền lợi của 
họ bị vi phạm.  

C. Cần xây dựng các cơ chế nâng cao hiệu quả tham gia của người lao động.  
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D. Khi các bên có quyền lợi liên quan tham gia vào quá trình quản trị công ty, họ 
phải được tiếp cận với thông tin phù hợp, đầy đủ và đáng tin cậy một cách kịp 
thời và thường xuyên.  

E. Các bên có quyền lợi liên quan, bao gồm cả người lao động và tổ chức đại diện 
cho họ, phải được tự do truyền đạt những mối quan ngại của họ về những việc 
làm không hợp pháp hoặc không phù hợp đạo đức lên Hội đồng Quản trị và việc 
này không được phép ảnh hưởng tới quyền của họ.  

F. Khuôn khổ quản trị công ty cần được hỗ trợ bằng một khuôn khổ về phá sản 
hiệu quả và thực thi hiệu quả quyền của chủ nợ. 

 Nguyên tắc 5: Công bố thông tin và tính minh bạch  

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, 
tình hình hoạt động, sở hữu và quản trị công ty.  

A. Công bố thông tin phải bao gồm, nhưng không hạn chế, các thông tin quan 
trọng về:  

1. Kết quả tài chính và hoạt động của công ty.  
2. Mục tiêu của công ty.  
3. Sở hữu cổ phần đa số và quyền biểu quyết.  
4. Chính sách thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và cán bộ quản lý cấp 
cao, bao gồm trình độ, quy trình tuyển chọn, các vị trí đang nắm giữ tại công 
ty khác và liệu họ có được Hội đồng Quản trị coi là độc lập hay không.  
5. Các giao dịch với các bên liên quan.  
6. Các yếu tố rủi ro có thể tiên liệu.  
7. Các vấn đề liên quan đến người lao động và các bên có quyền lợi liên quan 
khác.  
8. Cơ cấu và chính sách quản trị, cụ thể là nội dung của bất kỳ quy tắc hoặc 
chính sách quản trị nào và quy trình thực hiện nó.  

B. Thông tin phải được chuẩn bị và công bố phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng 
cao về công bố thông tin kế toán, tài chính và phi tài chính.  

C. Kiểm toán hàng năm phải được tiến hành bởi một đơn vị kiểm toán độc lập, đủ 
năng lực và có chất lượng cao nhằm cung cấp ý kiến đánh giá độc lập và khách 
quan cho Hội đồng Quản trị và các cổ đông, đảm bảo rằng các báo cáo tài chính 
đã thể hiện một cách trung thực tình hình tài chính và hoạt động của công ty về 
mọi mặt chủ chốt.  
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D. Đơn vị kiểm toán độc lập phải chịu trách nhiệm đối với cổ đông và có trách 
nhiệm thực hiện công tác kiểm toán một cách chuyên nghiệp đối với công ty.   

E. Các kênh phổ biến thông tin phải tạo điều kiện tiếp cận thông tin bình đẳng, 
kịp thời và hiệu quả chi phí cho người sử dụng. 

F. Khuôn khổ quản trị công ty phải được bổ sung bằng các biện pháp thúc đẩy sự 
phát triển của các dịch vụ phân tích hay tư vấn do các tổ chức phân tích, môi giới 
chứng khoán, định mức tín nhiệm v…v cung cấp. Các phân tích, tư vấn có liên 
quan tới quyết định của nhà đầu tư này phải không bị ảnh hưởng bởi những xung 
đột lợi ích quan trọng có thể tác động đến tính trung thực của ý kiến phân tích 
hoặc tư vấn của họ. 

 Nguyên tắc 6: Trách nhiệm giải trình của Hội đồng quản trị 

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.  

A. Thành viên Hội đồng Quản trị phải làm việc với thông tin đầy đủ, tin cậy, siêng 
năng và cẩn trọng, và vì lợi ích cao nhất của công ty và cổ đông.  

B. Khi quyết định của Hội đồng Quản trị có thể ảnh hưởng tới các nhóm cổ đông 
khác nhau theo các cách khác nhau thì Hội đồng Quản trị phải đối xử bình đẳng 
với mọi cổ đông.  

C. Hội đồng Quản trị phải áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức cao, phải quan tâm tới 
lợi ích của cổ đông.  

D. Hội đồng Quản trị phải thực hiện các chức năng chủ yếu bao gồm:  
1. Xem xét và định hướng chiến lược công ty, các kế hoạch hoạt động cơ bản, 
chính sách rủi ro, ngân sách và kế hoạch kinh doanh hàng năm; đặt ra các mục 
tiêu hoạt động, theo dõi việc thực hiện mục tiêu và hoạt động của công ty; 
giám sát các hoạt động đầu tư vốn, thâu tóm và thoái vốn chủ yếu.  
2. Giám sát hiệu quả thực tiễn quản trị công ty và thực hiện các thay đổi khi 
cần thiết.  
3. Lựa chọn, trả lương, giám sát và thay thế các cán bộ quản lý chủ chốt khi 
cần thiết và giám sát kế hoạch chọn người kế nhiệm.  
4. Gắn mức thù lao của cán bộ quản lý cấp cao và Hội đồng Quản trị với lợi 
ích lâu dài của công ty và cổ đông.  
5. Đảm bảo sự nghiêm túc và minh bạch của quy trình đề cử và bầu chọn Hội 
đồng Quản trị.  
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6. Giám sát và xử lý các xung đột lợi ích tiềm ẩn của Ban Giám đốc, Hội đồng 
Quản trị và cổ đông, bao gồm việc sử dụng tài sản công ty sai mục đích và lợi 
dụng các giao dịch với bên có liên quan. 7. Đảm bảo tính trung thực của hệ 
thống báo cáo kế toán và tài chính của công ty, kể cả báo cáo kiểm toán độc 
lập, và bảo đảm rằng các hệ thống kiểm soát phù hợp luôn hoạt động, đặc biệt 
là các hệ thống quản lý rủi ro, kiểm soát tài chính và hoạt động, tuân thủ theo 
pháp luật và các tiêu chuẩn liên quan.  
8. Giám sát quy trình công bố thông tin và truyền đạt thông tin.   

E. Hội đồng Quản trị phải có khả năng đưa ra phán quyết độc lập, khách quan về 
các vấn đề của công ty.  

1. Hội đồng Quản trị phải xem xét việc bổ nhiệm một số lượng đủ các thành 
viên Hội đồng Quản trị không điều hành có khả năng đưa ra phán quyết độc 
lập đối với các vấn đề khi tiềm ẩn xung đột về lợi ích. Ví dụ về các trách nhiệm 
chủ chốt của Hội đồng quản trị là đảm bảo tính trung thực của các báo cáo tài 
chính và phi tài chính, xem xét lại các giao dịch với các bên có liên quan, đề 
cử thành viên Hội đồng Quản trị và cán bộ quản lý chủ chốt và thù lao cho 
Hội đồng Quản trị.  
2. Khi các ủy ban của Hội đồng Quản trị được thành lập, thẩm quyền, thành 
phần và quy trình hoạt động của các ủy ban phải được Hội đồng Quản trị quy 
định và công bố rõ ràng.  
3. Thành viên Hội đồng Quản trị phải cam kết thực hiện các trách nhiệm của 
mình một cách hiệu quả.   

F. Để thực hiện trách nhiệm của mình, thành viên Hội đồng Quản trị phải được 
tiếp cận với thông tin chính xác, phù hợp và kịp thời.  

4. Kết luận 

Như vậy, chúng tôi đã tổng hợp và cung cấp đến bạn khái niệm về quản trị công 
ty và các nguyên tắc quản trị công ty của OECD thường được áp dụng cho Công 
ty Cổ phần, đặc biệt là các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam. Tuy nhiên, quy tắc quản trị công ty này cũng được tham khảo và áp dụng 
cho Công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, Công ty nhà nước… 

Quản trị công ty đang là vấn đề cấp thiết của các quốc gia trong xu thế hội nhập. 
Việt Nam cũng đang bước đầu thực hiện những cải cách trong việc thực hành 
quản trị công ty, đặc biệt là tại các công ty niêm yết. Để nhanh chóng đạt được 
hiệu quả cao, các công ty cần học hỏi kinh nghiệm quản trị từ các quốc gia phát 
triển trong khối OECD như đã trình bày ở bài viết này. Hi vọng Viện Quản trị số 
sẽ là một cầu nối giúp công ty của bạn ngày càng thịnh vượng. 

 


