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TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI LIÊN QUAN
THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Đặng Phượng Lệ1

Tóm tắt: Người quản lý doanh nghiệp nắm vị trí, vai trò rất quan trọng trong quản trị doanh
nghiệp. Việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của người quản lý sẽ làm ảnh hưởng đến sự tồn tại
và phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, hoàn thiện các quy định pháp lý về trách nhiệm và quyền
hạn của người quản lý doanh nghiệp trở nên hết sức cần thiết. Luật doanh nghiệp năm 2020 đã đưa
ra những cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn, nâng cao và mở rộng hơn phạm vi chịu trách nhiệm của
người quản lý cũng như đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe hơn đối với người quản lý doanh nghiệp. Qua
đó, Luật đã tạo khung pháp lý nhằm nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp, góp phần tạo
nên sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.
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Abstract: Corporate officers play a very important role in corporate governance. The exercise
of the officers’ responsibilities and powers will influence the continuation and development of the
business. Therefore, perfecting the legal provisions on the responsibilities and powers of the
Corporate Officers becomes very necessary. The Law on Enterprise 2020 introduces stricter control
mechanism, improves and broadens the scope of Officers’ responsibilities as well as sets more
stringent standards for corporate management positions Thereby, the Law has created a legal
framework to improve corporate governance capacity, which contributes to the competitiveness of
Vietnamese enterprises.
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Có thể nói người quản lý doanh nghiệp
(người quản lý) giữ một vai trò hết sức quan
trọng trong doanh nghiệp. Khi ở vị trí là Chủ tịch,
thành viên Hội đồng thành viên hay thành viên
Hội đồng quản trị, Giám đốc hay thành viên Ban
giám đốc, người quản lý là người nắm giữ những
thông tin cốt yếu và trực tiếp điều hành, quyết
định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp. 

Người quản lý được ví như “người dẫn dắt”
công ty. Vị trí, vai trò của người quản lý có tầm
ảnh hưởng mang tính quyết định đến sự thành bại
của công ty, đặc biệt trong bối cảnh tham gia kinh
tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Theo

Model Business Corporation Act - American Bar
Associations, tất cả các quyền lực của công ty cũng
như các hoạt động kinh doanh hay công việc của
công ty sẽ được thực hiện, quản lý hoặc đặt dưới sự
chỉ đạo của Ban giám đốc, tùy vào giới hạn được
quy định tại điều lệ công ty hoặc theo thỏa thuận cổ
đông2. Nhắc đến vai trò của Ban giám đốc công ty,
Jill Solomon và Aris Solomon cho rằng, để một
công ty thành công nó phải được quản trị tốt, Ban
giám đốc chính là trái tim của công ty và trái tim
đó cần khỏe mạnh, cần được nuôi dưỡng cẩn thận
để công ty hoạt động có hiệu quả3.

Với vai trò quan trọng của người quản lý như
vậy, việc hoàn thiện các quy định pháp lý về

1 Thạc sỹ, Luật sư thành viên, Trưởng Chi Nhánh Công ty Luật TNHH RHTLaw Việt Nam.
2 Subchapter A. § 8.01. MODEL BUSINESS CORPORATION ACT,
http://www.lexisnexis.com/documents/pdf/20080618091347_large.pdf, truy cập ngày 18/01/2021.

3 Jill Solomon and Aris Solomon, Corporate Governance and Accountability, Chương 4 (The role of boards in
corporate governance), Tr. 65.
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trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của người
quản lý doanh nghiệp trở nên hết sức cần thiết.
Bên cạnh đó, các chuẩn mực pháp lý quốc gia về
trách nhiệm của người quản lý cũng cần được
nâng lên cho tương đồng với các chuẩn mực
pháp lý quốc tế. 

Một trong những mục tiêu của Luật doanh
nghiệp năm 20204 là nhằm nâng cao khung khổ
pháp lý về quản trị doanh nghiệp, tăng mức độ
bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư, các chủ sở hữu,
các cổ đông theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.
Những điểm mới của Luật này đã tạo khung pháp
lý nhằm nâng cao năng lực quản trị của doanh
nghiệp, hy vọng sẽ góp phần tạo nên sức cạnh
tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

1. Khái niệm về người quản lý
Theo quy định của pháp luật một số nước,

khái niệm người quản lý được hiểu khá rộng.
Người quản lý công ty thường được nhắc đến là
Chủ tịch hay Giám đốc, thư ký công ty, là những
người phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt
động kinh doanh của công ty, giám sát các công
việc của công ty và bảo vệ lợi ích cho các cổ
đông đã góp vốn vào công ty5. Theo Luật công ty
của Anh, người quản lý (officer) được định nghĩa
bao gồm các Giám đốc (director), người phụ
trách (manager) hoặc thư ký công ty (corporate
secretary) hay bất kỳ người nào có chức năng
như là “officer” của công ty không kể tên gọi là
gì6. Trong khi đó, người quản lý theo Luật công
ty của Singapore7 bao gồm rất nhiều đối tượng
như bất kỳ Giám đốc, thư ký công ty hoặc chỉ là

một người được thuê có năng lực điều hành công
ty, người quản lý tài sản hay người được Tòa án
chỉ định trong một số trường hợp.

Luật doanh nghiệp năm 2020 không đưa ra
định nghĩa cụ thể về người quản lý mà chỉ liệt kê
người quản lý bao gồm những đối tượng nào.
Theo Khoản 24 Điều 4, “Người quản lý doanh
nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân
và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh
nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch
Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành
viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản
trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản
lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty”. Đây
là quy định không có khác biệt nhiều so với Luật
doanh nghiệp năm 20148. Tuy vậy, theo Luật
mới, “chức danh quản lý khác” sẽ không còn bắt
buộc phải có thẩm quyền nhân danh công ty ký
kết giao dịch của công ty mới được coi là người
quản lý9. Do đó, Điều lệ công ty sẽ cần quy định
chi tiết về các chức danh quản lý khác cũng như
về trách nhiệm, quyền hạn cụ thể của họ.

Người quản lý doanh nghiệp và người đại
diện theo pháp luật là hai khái niệm khác nhau
nhưng dễ bị nhầm lẫn. Người đại diện theo pháp
luật cũng có những trách nhiệm cơ bản giống
như người quản lý, đó là thực hiện quyền và
nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn
trọng và trung thành với lợi ích của doanh
nghiệp10. Câu chữ của một số điều khoản trong
Luật doanh nghiệp 2020 thể hiện người đại diện

4 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày
17/6/2020 (Luật doanh nghiệp năm 2020 hay Luật mới).
5 Corporate Officer Definition: Everything You Need to Know, https://www.upcounsel.com/corporate-officer-
definition#board-of-directors, truy cập ngày 14/01/2021.
6 Companies Act 2006, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents, truy cập ngày 14/01/2021.
7  Companies Act, https://sso.agc.gov.sg/Act/CoA1967#pr157-, truy cập ngày 14/01/2021.
8  Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày
26 tháng 11 năm 2014 (Luật doanh nghiệp năm 2014).
9 Khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty
và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội
đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng
quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty
ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty”.
10 Điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2020.
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theo pháp luật được liệt kê bên cạnh các chức
danh quản lý khác. Tuy vậy, theo quan điểm của
tác giả, với cách hiểu về người quản lý dựa theo
pháp luật nước ngoài như đề cập ở trên và theo
tinh thần của Luật doanh nghiệp năm 2020, khi
thực hiện vai trò là đại diện đủ thẩm quyền của
doanh nghiệp trước bên thứ ba và phải chịu
trách nhiệm đối với thiệt hại gây ra cho doanh
nghiệp, thì người đại diện theo pháp luật có thể
được hiểu là người quản lý doanh nghiệp. Đặc
biệt là luật yêu cầu người đại diện theo pháp
luật phải nắm giữ chức danh quản lý nhất định
và chức danh này phải được quy định cụ thể
trong Điều lệ công ty11.

2. Những điểm mới nổi bật về trách nhiệm
của người quản lý theo Luật doanh nghiệp
năm 2020 

Thứ nhất, trách nhiệm của người quản lý được
kiểm soát chặt chẽ hơn khi Luật mới bổ sung một
số đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp12. 

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020, người có
khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi sẽ
không được thành lập và quản lý doanh nghiệp.
Khi tham gia điều hành, giám sát các hoạt động
hàng ngày của doanh nghiệp, họ có thể tạo ra
những rủi ro tiềm ẩn bởi khả năng nhận thức và
hành động của họ bị hạn chế và vì thế, họ không
thể giải quyết các vấn đề phát sinh của doanh
nghiệp. Hơn thế nữa, Luật mới còn cấm những
người này đảm nhiệm vị trí là người đại diện theo
ủy quyền của chủ sở hữu và của cổ đông công
ty13, hoặc kiểm soát viên trong công ty cổ phần14. 

Bên cạnh đó, các công nhân công an trong
các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt
Nam cũng không có quyền quản lý doanh
nghiệp, trừ khi họ được cử làm đại diện theo ủy
quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại
doanh nghiệp. Quy định này nhằm tránh trường
hợp họ bị sao nhãng, phân tâm khi quản trị doanh

nghiệp bởi họ vẫn phải hoàn thành các chức
năng, nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung và trách
nhiệm nghề nghiệp rất cao của ngành công an. 

Đặc biệt hơn, người đang bị tạm giam nay
cũng trở thành đối tượng bị cấm quản lý doanh
nghiệp. Tạm giam là một biện pháp ngăn chặn
được áp dụng bởi cơ quan tiến hành tố tụng đối
với bị can, bị cáo nhằm đảm bảo việc điều tra,
truy tố, xét xử khách quan và đúng đắn. Trước
đây, Luật doanh nghiệp năm 2014 đã tính đến
tình huống người đại diện theo pháp luật bị tam
giam, thành viên còn lại của công ty sẽ được
đương nhiên thay thế hoặc Hội đồng thành viên
sẽ cử người khác đảm nhiệm thay vị trí này15. Mặc
dù vậy, Luật doanh nghiệp năm 2020 tiếp tục bổ
sung quy định cho chặt chẽ hơn trường hợp người
quản lý là Chủ tịch Hội đồng thành viên16 hoặc
Chủ tịch Hội đồng quản trị17 bị tạm giam, khi đó,
Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị sẽ
bầu một người còn lại trong số các thành viên để
tạm thời thay thế người bị tam giam. 

Việc bổ sung những đối tượng bị cấm quản lý
doanh nghiệp như phân tích trên đây sẽ hạn chế
được rủi ro và khó khăn cho doanh nghiệp. Khi
người quản lý rơi vào trường hợp bị cấm theo luật,
doanh nghiệp sẽ có cơ sở pháp lý để tiến hành các
thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo duy trì hoạt động
bình thường, cũng là để bảo vệ quyền lợi của các
chủ sở hữu, cổ đông và các chủ thể có liên quan.

Thứ hai, phạm vi chịu trách nhiệm của người
quản lý được nâng lên và mở rộng hơn.

Người quản lý trong công ty cổ phần phải
chịu trách nhiệm liên đới đối với những thiệt hại
cho công ty và bên thứ ba.

Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định thành
viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám
đốc và người quản lý khác sẽ phải chịu trách nhiệm
cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích đã bị mất, trả
lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại

11 Khoản 2 Điều 12 Luật doanh nghiệp năm 2020.
12 Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp năm 2020.
13 Khoản 5 Điều 14 Luật doanh nghiệp năm 2020.
14 Khoản 1.a) Điều 169 Luật doanh nghiệp năm 2020.
15 Điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2014.
16 Khoản 8 Điều 53 Luật doanh nghiệp năm 2020.
17 Khoản 4 Điều 56 Luật doanh nghiệp năm 2020.
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cho công ty cũng như bên thứ ba nếu họ vi phạm
các nghĩa vụ và trách nhiệm quản lý18. Theo quy
định, ngoài thực hiện nghĩa vụ được giao một cách
trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi
ích hợp pháp tối đa cho công ty, người quản lý còn
cần phải trung thành và phải công khai các lợi ích
liên quan. Nếu vi phạm các nghĩa vụ này, họ sẽ
phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đối với
thiệt hại gây ra cho công ty.

Quyền khởi kiện của chủ sở hữu, thành viên,
cổ đông đối với người quản lý

Luật doanh nghiệp năm 2014 và Luật doanh
nghiệp năm 2020 đều bảo vệ và tạo cơ chế cho các
chủ sở hữu, thành viên và cổ đông công ty được
quyền khởi kiện đối với người quản lý khi họ vi
phạm các trách nhiệm, lạm dụng vị trí quản lý để
tư lợi hoặc không thực hiện công việc theo đúng
quyền hạn của mình. Trong công ty trách nhiệm
hữu hạn, bất kỳ thành viên nào của Hội đồng thành
viên cũng được quyền khởi kiện đối với Chủ tịch
Hội đồng thành viên, Giám đốc, người đại diện
theo pháp luật và người quản lý khác19. Trong khi
đó, ở công ty cổ phần, cổ đông hay nhóm cổ đông
sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông sẽ
được thực hiện quyền khởi kiện này và đối tượng
bị khởi kiện được giới hạn là thành viên Hội đồng
quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc20. 

Tuy vậy, so với Luật doanh nghiệp năm
2014, Luật doanh nghiệp năm 2020 đã tăng sự
bảo vệ đối với tài sản, lợi ích cho cổ đông nhỏ
nắm giữ từ 01% tổng số cổ phần phổ thông và
đặt trách nhiệm của người quản lý cao hơn.
Thêm vào đó, Luật mới cũng tạo khung khổ pháp
lý để những cổ đông này được quyền yêu cầu
người quản lý hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường
thiệt hại cho công ty hoặc cho người khác, trong
đó cho chính cổ đông. Đặc biệt là, Luật mới
không yêu cầu cổ đông hoặc nhóm cổ đông này
phải sở hữu liên tục cổ phần trong thời hạn 06
tháng mới được thực hiện quyền khởi kiện. Đây
là một điểm mới rất tiến bộ của Luật doanh

nghiệp năm 2020 để bảo vệ kịp thời quyền lợi
chính đáng của các cổ đông, đặc biệt là trong
những tình huống cấp bách. Đồng thời, quy định
này cũng phù hợp với chế định quyền sở hữu tài
sản theo Bộ luật dân sự. Khi một chủ thể có
quyền sở hữu đối với tài sản của mình thì họ
được pháp luật bảo vệ ngay từ thời điểm phát
sinh quyền sở hữu đó.

Thực tế cho thấy các nhà đầu tư trên thị
trường ngày càng ý thức về quyền lợi và bảo vệ
tài sản đầu tư của mình với tư cách là chủ sở hữu,
thành viên, cổ đông công ty. Các vụ kiện yêu cầu
bồi thường do vi phạm quyền và nghĩa vụ người
quản lý dần gia tăng nhiều hơn.

Thứ ba, quy định khắt khe hơn trách nhiệm
của người quản lý đối với các giao dịch có khả
năng tư lợi liên quan. 

Theo quy định, người quản lý (bao gồm Chủ
tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng
quản trị, Giám đốc, người đại diện theo pháp
luật, người quản lý khác) và kiểm soát viên có
trách nhiệm kê khai cho công ty về các lợi ích
liên quan của mình. Lợi ích đó cần được liệt kê
cụ thể, bao gồm những doanh nghiệp mà những
người quản lý làm chủ hoặc sở hữu vốn, hay
doanh nghiệp mà người có liên quan của họ làm
chủ, sở hữu vốn trên 10% vốn điều lệ21.

Nhìn lại Luật doanh nghiệp năm 2014, các
hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có
liên quan (Giao dịch đặc biệt) được ký kết không
đúng quy định, cụ thể là, không được Hội đồng
thành viên, Chủ tịch công ty, Đại hội đồng cổ
đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, sẽ bị vô
hiệu chỉ khi chúng gây ra thiệt hại cho công ty22.
Vậy nhưng, Luật mới đã đặt ra yêu cầu cao hơn
về mức độ kiểm soát đối với các giao dịch đặc
biệt này. Theo đó, cho dù thiệt hại chưa xảy ra,
nhưng các giao dịch đặc biệt sẽ bị coi là vô hiệu,
đồng thời không làm phát sinh hiệu lực và ràng
buộc trách nhiệm của công ty nếu chúng không
được ký kết theo đúng trình tự, thủ tục luật định.

18 Khoản 2 Điều 165 Luật doanh nghiệp năm 2020.
19 Điều 72 Luật doanh nghiệp năm 2020.
20 Khoản 1 Điều 166 Luật doanh nghiệp năm 2020.
21 Khoản 2 Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2020.
22 Điều 67, 86 và 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.
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Nhắc đến trách nhiệm của người quản lý trong
trường hợp này, họ phải có trách nhiệm công
khai hóa một cách trung thực các lợi ích liên
quan (nếu có), để từ đó, có thể xác định được hợp
đồng, giao dịch nào là giao dịch đặc biệt cần phải
có ý kiến chấp thuận bởi người có thẩm quyền
trong công ty trước khi ký kết.  

Vẫn liên quan đến vấn đề kiểm soát các giao
dịch đặc biệt, khi mở rộng phạm vi quyền của các
cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ 05% tổng số cổ
phần phổ thông, Luật doanh nghiệp năm 2020
cũng chú trọng điều chỉnh chặt chẽ hơn về trách
nhiệm của người quản lý. Theo đó, chỉ cần nắm
giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, cổ
đông sẽ có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông khi xét thấy Hội đồng quản trị vi phạm
nghiêm trọng quyền của cổ đông và trách nhiệm
quản lý. Trong số các quyền của nhóm cổ đông
thiểu số này, họ có quyền được tiếp cận, xem xét,
tra cứu các hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội
đồng quản trị. Đặc biệt là, họ có thể thực hiện ngay
lập tức các quyền của mình mà không cần chờ hết
thời hạn 06 tháng liên tục nắm giữ cổ phần23.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn đối với người quản
lý được Luật mới quy định khắt khe hơn nhằm
đảm bảo tính khách quan, minh bạch khi họ thực
hiện trách nhiệm quản lý công ty. Cụ thể là trong
công ty cổ phần đại chúng, doanh nghiệp nhà
nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước,
Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc không được là
người có quan hệ gia đình của người quản lý hay
kiểm soát viên công ty24.

Nhìn chung, những thay đổi trên đây của Luật
doanh nghiệp năm 2020 tuy nhỏ, nhưng có ảnh
hưởng rất lớn đối với hiệu quả quản trị doanh
nghiệp. Trách nhiệm của người quản lý được nâng
cao với tiêu chuẩn khắt khe hơn sẽ bảo vệ tốt hơn
cho các chủ sở hữu, thành viên, cổ đông trước
những hành vi không đúng đắn của những người
quản lý trong các giao dịch mang tính chất tư lợi. 

3. Lời kết
Có thể nhận định rằng, Luật doanh nghiệp

năm 2020 đã khắc phục những điểm còn chưa

chặt chẽ về trách nhiệm của người quản lý cũng
như về việc kiểm soát các giao dịch có khả
năng tư lợi liên quan đến họ. Đặc biệt là, Luật
mới đã quy định chi tiết hơn về phạm vi chịu
trách nhiệm của người quản lý đối với những
tổn thất họ gây ra do vi phạm nghĩa vụ quản lý
doanh nghiệp. Luật mở rộng phạm vi quyền
của cổ đông thiểu số nhằm tạo cơ sở thuận lợi
để cổ đông bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình,
đồng thời, hạn chế người quản lý hoặc cổ đông
lớn lạm dụng địa vị, quyền hạn gây thiệt hại
cho công ty.

Khung pháp lý mới trong Luật doanh nghiệp
năm 2020 chặt chẽ hơn, khắt khe hơn về trách
nhiệm đối với những chức danh quản lý chủ chốt
của doanh nghiệp, thông qua đó, giúp tăng hiệu
quả quản trị doanh nghiệp và bảo vệ quyền, lợi
ích chính đáng của các chủ sở hữu, cổ đông công
ty. Trên thực tế, nhiều bất đồng, tranh chấp trong
quản trị nội bộ doanh nghiệp cho thấy, các doanh
nghiệp chưa nhận thức và đánh giá đúng vị trí
vai trò của người quản lý. Doanh nghiệp và bản
thân người quản lý thậm chí còn cố ý bỏ qua các
yêu cầu và tiêu chuẩn trách nhiệm quản lý doanh
nghiệp được pháp luật quy định. Thêm vào đó,
những quy định mang tính chất định tính khó xác
định trong thực tiễn liên quan đến trách nhiệm
của người quản lý như thực hiện nghĩa vụ của
người quản lý một cách “trung thành”, “trung
thực” hay “cẩn trọng” sẽ cần được giải thích và
áp dụng bởi các luật sư, thẩm phán và các cơ
quan quản lý nhà nước mới đạt được hiệu quả
thực thi. Do đó, Điều lệ và các quy chế nội bộ
của doanh nghiệp nên được chú trọng xây dựng
chặt chẽ, chi tiết cụ thể về quyền hạn, nghĩa vụ và
trách nhiệm của từng vị trí quản lý trong doanh
nghiệp. Bên cạnh Luật doanh nghiệp, các văn
bản này sẽ trở thành những công cụ pháp lý hữu
hiệu, điều chỉnh trực tiếp về vấn đề điều hành,
kiểm soát, giám sát doanh nghiệp, phòng ngừa
và xử lý các xung đột lợi ích và các giao dịch có
tính chất tư lợi, qua đó, sẽ tạo thêm sức mạnh bền
vững cho doanh nghiệp./.

23 Khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp năm 2020.
24 Khoản 3 Điều 64, Khoản 5 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2020.
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NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Nguyễn Thị Minh Huệ1

Tóm tắt: Luật doanh nghiệp (LDN) số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (LDN năm 2014)
đã có những tác động tích cực trong tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thúc đẩy thành
lập, phát triển và mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, LDN năm 2014 còn một số
tồn tại nhất định, trong số đó có những quy định bất cập về quản trị công ty cổ phần, công ty trách
nhiệm hữu hạn (TNHH). Nhận diện các bất cập đó, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17
tháng 6 năm 2020 (LDN năm 2020) đã có những quy định góp phần nâng cao cơ chế bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của các cổ đông, thành viên của công ty cổ phần, công ty TNHH, nâng cao hiệu lực
quản trị, công khai, minh bạch và thúc đẩy quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực theo thông lệ tốt và
phổ biến trong khu vực và quốc tế. Bài viết này tập trung vào việc nhận diện, giới thiệu và luận giải
một số điểm mới quan trọng trong quản trị công ty cổ phần, công ty TNHH theo LDN năm 2020. 
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Abstract: The Enterprises Law No.68 /2014/QH13 dated November 26, 2014 (the Enterprises Law
2014) has positive impacts in creating favorable and equitable business environment, promoting the
establishment, developing and expanding enterprises’ business. However, certain limitations have been
found in the Enterprises Law 2014 including unreasonable regulations on the governance of joint-
stock companies, limited-liability companies. From that, regulations have been added to the Enterprises
Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 (the Enterprises Law in 2020) to improve mechanism of
protecting legitimate rights and interests of  shareholders, members of joint-stock companies, limited-
liability companies enhancing governance, publicity, transparency and promoting corporate
governance to reach regional and international standards of good practice. This article focuses on
recognizing, introducing and interpreting some important new points in governance of joint-stock
companies, limited-liability companies under the Enterprises Law in 2020.
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1. Một số điểm mới về quản trị công ty
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Về việc xử lý trường hợp Chủ tịch Hội đồng
thành viên vắng mặt hoặc không thể thực hiện
được nhiệm vụ (Khoản 4 Điều 56 LDN năm
2020): LDN năm 2020 đã có những quy định
mới góp phần xử lý được những trường hợp đã
và đang xảy ra khá phổ biến trên thực tế liên quan
đến việc Chủ tịch thành viên không có người
được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành
viên chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành
hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý

hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở
giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn
chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó
khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc
làm công việc nhất định. Theo Khoản 4 Điều 56
LDN năm 2020, nếu xảy ra một trong các trường
hợp nêu trên thì các thành viên còn lại bầu một
người trong số các thành viên tạm thời giữ chức
Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa
số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có
quyết định mới của Hội đồng thành viên. 

1 Thạc sỹ, Giám đốc Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế, Học viện Tư pháp.
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Về cơ cấu tổ chức (Điều 57 LND năm 2020):
Cơ cấu công ty TNHH hai thành viên trở lên có
sự thay đổi cơ bản như sau:

Ban kiểm soát (Điều 57 và Điều 65 LDN năm
2020): Theo LDN năm 2014 “Công ty TNHH có từ
11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát”.
Tuy nhiên, LDN năm 2020 chỉ đặt ra nghĩa vụ phải
thành lập Ban kiểm soát đối với công ty TNHH hai
thành viên trở lên là doanh nghiệp do Nhà nước nắm
giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại
điểm a Khoản 1 Điều 88 LDN năm 2020 và công ty
con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại
Khoản 1 Điều 88 của LDN năm 2020. Nội dung sửa
đổi nêu trên nhằm để thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết
Trung ương 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng
khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao
hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đối với các công
ty TNHH hai thành viên khác, thì việc thành lập Ban
kiểm soát tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng
thành viên. Công ty có thể thuê công ty tư vấn thực
hiện chức năng kiểm soát, phù hợp với nhu cầu và
lợi ích của công ty. Bên cạnh đó, Điều 65 LDN năm
2020 quy định về Ban kiểm soát và kiểm soát viên
– đây là quy định mới hoàn toàn so với LDN năm
2014 hướng đến việc nâng cao hiệu lực quản trị đối
với doanh nghiệp đặc biệt là đối với các doanh
nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ. 

- Người đại diện theo pháp luật (Điều 57 LDN
năm 2020): Theo Điều 57 LDN năm 2020, công ty
THNH hai thành viên trở lên phải có ít nhất một
người đại diện theo pháp luật là người giữ một
trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành
viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trường
hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch
Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp
luật của công ty. Sở dĩ LDN năm 2020 đặt ra quy
định mới này nhằm hạn chế việc nhà đầu tư lạm
dụng vỏ bọc công ty thuê người khác làm người đại
diện theo pháp luật để thực hiện kinh doanh, gây
thiệt hại cho các bên có liên quan.

Về Biên bản họp Hội đồng thành viên (Khoản
3 Điều 60 LDN năm 2020): Trên thực tế có nhiều
trường hợp chủ tọa và thư ký cuộc họp Hội đồng
thành viên không hợp tác, không ký biên bản
khiến cho công ty không thể thực hiện các thủ tục
hành chính cần thiết để triển khai Nghị quyết đã
được Hội đồng thành viên thông qua, ảnh hưởng
đến hoạt động kinh doanh của công ty. Do đó,

LDN năm 2020 bổ sung quy định tại Khoản 3
Điều 60 LDN năm 2020: “Trường hợp chủ tọa,
người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì
biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành
viên khác của Hội đồng thành viên tham dự họp
ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các
điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 2 Điều này. Biên bản
họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối
ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách
nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của
nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên”.

Về hiệu lực Nghị quyết, Quyết định của Hội
đồng thành viên (Điều 62 LDN năm 2020): LDN
năm 2020 lần đầu tiên có quy định về việc “Nghị
quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên được
thông qua bằng 100% tổng số vốn điều lệ là hợp
pháp và có hiệu lực ngay cả trong trường hợp trình
tự và thủ tục thông qua Nghị quyết, Quyết định đó
không được thực hiện đúng quy định”. Trong thời
gian qua, có nhiều Nghị quyết, Quyết định của Hội
đồng thành viên được thông qua bằng 100% tổng
số vốn điều lệ nhưng có những thiết sót về trình tự,
thủ tục thông qua nên không được thừa nhận về
hiệu lực hoặc bị khiếu nại dẫn đến việc phải tổ
chức lại rất tốn kém thời gian và công sức của các
thành viên. Do đó, LDN năm 2020 đã khắc phục
bằng quy định nêu trên theo hướng tôn trọng ý chí,
nội dung của các thành viên dự họp. 

2. Một số điểm mới về quản trị công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Về việc thực hiện quyền của chủ sở hữu công
ty trong một số trường hợp đặc biệt (Điều 78 LDN
năm 2020): LDN năm 2020 bổ sung một số
trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân có thể
ủy quyền cho người khác thực hiện một số hoặc tất
cả quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty, đó
là các trường hợp “đang chấp hành hình phạt
tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại
cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt
buộc ”. Khoản 4 Điều 78 LDN năm 2020 có quy
định rõ ràng và dẫn chiếu cụ thể đến các quy định
của pháp luật dân sự trong việc xử lý phần vốn
góp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị mất tích. 

Về cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một cá
nhân do tổ chức làm chủ sở hữu (Điều 79 LDN
năm 2020): Cơ cấu công ty TNHH một thành viên
có sự thay đổi cơ bản như sau:

- Kiểm soát viên (Khoản 1 Điều 79 LDN năm
2020): Nếu so sánh cơ cấu tổ chức của loại hình
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công ty TNHH một thành viên theo LDN năm
2014 và LDN năm 2020 có thể thấy LDN năm
2020 không đưa chức danh kiểm soát viên vào cơ
cấu bắt buộc trong tổ chức quản lý và hoạt động
của cả hai mô hình công ty TNHH một thành viên.
Cơ sở của sự thay đổi này xuất phát từ thực tế là
đa phần các công ty tổ chức hoạt động theo loại
hình này là các công ty 100% vốn ngoài nhà nước.
Quy định của LDN năm 2014 bắt buộc phải có
kiểm soát viên hạn chế công ty thiết lập mô hình
kiểm soát tốt hơn, nhưng không phải là ban kiểm
soát/kiểm soát viên vì lợi ích của chủ sở hữu.
Kiểm soát viên trong nhiều trường hợp hoạt động
hình thức, chỉ để tuân thủ pháp luật. LDN năm
2020 chỉ đặt ra việc bắt buộc phải thành lập Ban
kiểm soát đối với công ty có chủ sở hữu công ty là
doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Khoản 1
Điều 88 của LDN năm 2020. Khoản 2 Điều 79
LDN năm 2020 sửa đổi theo hướng chuyển từ bắt
buộc phải có kiểm soát viên trong cơ cấu tổ chức
sang cơ chế giao quyền cho chủ sở hữu quyết định
và lựa chọn cơ chế giám sát, phù hợp với trường
hợp cụ thể của doanh nghiệp (có thể thành lập Ban
kiểm soát/kiểm soát viên hoặc thuê kiểm toán độc
lập). Sửa đổi này góp phần giảm chi phí và tạo linh
hoạt cho công ty TNHH một thành viên trong việc
tổ chức bộ máy hoạt động.

- Người đại diện theo pháp luật (Khoản 3 Điều
79 LDN năm 2020): Khoản 3 Điều 79 LDN năm
2020 bổ sung quy định: “Công ty phải có ít nhất
một người đại diện theo pháp luật là người giữ một
trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành
viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng
giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy
định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ
tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của
công ty”. Lý do dẫn đến sự thay đổi này tương tự
như sự thay đổi của Điều 57 LDN năm 2020 như
đã được phân tích ở trên.

Về cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một cá
nhân do tổ chức làm chủ sở hữu (Điều 85 LDN năm
2020): LDN năm 2020 quy định rõ ràng việc “Chủ
sở hữu công ty là Chủ tịch công ty”. Quy định này
gắn trách nhiệm quản trị công ty TNHH một thành
viên là cá nhân vào chủ sở hữu và hạn chế việc nhà
đầu tư lạm dụng vỏ bọc công ty thuê người khác
làm Chủ tịch công ty để thực hiện kinh doanh, gây
thiệt hại cho các bên có liên quan

Về việc thông qua Nghị quyết, Quyết định của
Hội đồng thành viên (Khoản 6 Điều 80 LDN năm
2020): Nếu như Khoản 6 Điều 79 LDN năm 2014
quy định: “Nghị quyết của Hội đồng thành viên
được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên
dự họp tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một
phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải
được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán
thành”. Quy định này không điều chỉnh được
những trường hợp một tổ chức có thể cử nhiều đại
diện với tỷ lệ đại diện về vốn khác nhau và trường
hợp có số thành viên sự họp không nhiều hơn một
nửa số thành viên của Hội đồng thành viên nhưng
sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, tán
thành thông qua Nghị quyết/Quyết định của Hội
đồng thành viên. 

Khắc phục bất cập của Khoản 6 Điều 79 LDN
năm 2020 nêu trên, Khoản 6 Điều 80 LDN năm
2020 quy định: “Nghị quyết, Quyết định của Hội
đồng thành viên được thông qua khi có trên 50%
số thành viên dự họp tán thành hoặc số thành viên
dự họp sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết
tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty,
tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc
toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất
75% số thành viên dự họp tán thành hoặc số thành
viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số phiếu biểu
quyết trở lên tán thành. Nghị quyết, Quyết định
của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày
được thông qua hoặc từ ngày ghi tại Nghị quyết,
Quyết định đó, trừ trường hợp Điều lệ công ty có
quy định khác”.

3. Một số điểm mới về quản trị công ty cổ
phần theo Luật doanh nghiệp năm 2020

Về cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần (Điều
137 LDN năm 2020): Về cơ bản cơ cấu tổ chức
của công ty cổ phần theo LDN năm 2020 không
có thay đổi lớn, chỉ có một số thay đổi và bổ sung
cụ thể hơn về Ủy ban kiểm toán và người đại diện
theo pháp luật của công ty cổ phần, cụ thể:

- Đối với mô hình công ty cổ phần có Đại hội
đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc (điểm b Khoản 1 Điều 137
LDN năm 2020): Với mô hình tổ chức này, LDN
năm 2020 quy định: “Ít nhất 20% số thành viên
Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có
Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
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Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban
kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy
chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng
quản trị ban hành”. Theo quy định này, lần đầu
tiên LDN năm 2020 quy định tên gọi mới của một
bộ phận trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần
là Ủy ban kiểm toán.  Ủy ban kiểm toán là cơ quan
chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm
toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban
kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng
quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm
toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không
điều hành. Mô hình tổ chức công ty cổ phần có Ủy
ban kiểm toán là mô hình tổ chức phù hợp với
thông lệ thế giới và tên Ủy ban kiểm toán đã phản
ánh đúng thuật ngữ tiếng Anh là “Audit
Committee”. Theo điểm b Khoản 1 Điều 134 LDN
năm 2014, công ty cổ phần có Ban kiểm toán nội
bộ và thực tế là tổ chức này gây ra nhầm lẫn với
Ban kiểm toán theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP
ngày 21/01/2019 về kiểm toán nội bộ. Do đó,
LDN năm 2020 đã có sự thay đổi để đảm bảo sự
xác định đúng chức năng của Ủy ban kiểm toán
và tránh những hiểu lầm không đáng có.

- Người đại diện theo pháp luật (Khoản 2 Điều
137 LDN năm 2020): Theo Khoản 2 Điều 137
LDN năm 2020: “Trường hợp công ty chỉ có một
người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội
đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch
Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật
của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người
đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản
trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên
là người đại diện theo pháp luật của công ty”. Lý
do dẫn đến sự thay đổi này tương tự như sự thay
đổi của Điều 57 LDN năm 2020 như đã được phân
tích ở trên.

Về việc bổ sung quyền cho Đại hội đồng cổ
đông (Điều 138 LDN năm 2020): LDN năm 2020
bổ sung thêm 03 quyền mới cho Đại hội đồng cổ
đông, bao gồm: (i) Quyền quyết định ngân sách
hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; (ii) Quyền phê
duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; (iii) Quyền phê
duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết
định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra

hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên
độc lập khi xét thấy cần thiết. Đây là các quyền có
ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến quyền và lợi ích
của chính các cổ đông. Nên theo thông lệ quản trị
công ty tốt, thì cổ đông phải có quyền tham gia
thảo luận và quyết định về những vấn đề như:
Quyết định kiểm toán độc lập, quyết định thù lao
và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát. Việc sửa đổi này cũng nhằm mục
tiêu bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích của cổ đông, hạn
chế tình trạng cổ đông lớn lạm dụng quyền hạn để
chèn ép, chiếm đoạt lợi ích của cổ đông nhỏ.

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông (Điều
143 LDN năm 2020): Quy định về mẫu chỉ định
đại diện theo ủy quyền dự họp tại điểm c Khoản 3
Điều 139 LDN năm 2014 đã được bãi bỏ. Lý do
LDN năm 2020 không quy định vấn đề này là do
có nhiều công ty cổ phần lạm dụng quy định về
ban hành và gửi mẫu chỉ định đại diện uỷ quyền
cho cổ đông, để nhằm hạn chế quyền dự họp của
cổ đông bằng các cách thức như thường xuyên
thay đổi, gửi mẫu dự họp sát thời gian họp… gây
khó khăn hoặc thậm trí khiến cho cổ đông, đặc biệt
là cổ đông nước ngoài, không kịp đủ thời gian để
ủy quyền cho người khác dự họp, vì các thủ tục
hành chính như ủy quyền, hợp pháp hóa lãnh sự.
Điều 143 LDN năm 2020 không còn quy định về
mẫu chỉ định đại diện do công ty phát hành để cho
các cổ đông công ty cổ phần có quyền thực hiện
ủy quyền theo hình thức phù hợp theo quy định
của pháp luật dân sự. Cách tiếp cận này hướng đến
một trong những mục tiêu quan trọng của LDN
năm 2020 là nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của
cổ đông.

Về việc thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng
cổ đông (Điều 144 LDN năm 2020): LDN năm
2020 có một số quy định mới so với LDN năm
2014 liên quan đến quyền dự họp Đại hội cổ đông
của cổ đông, cụ thể:

- Quyền ủy quyền của cổ đông, người đại diện
theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức cho cá nhân,
tổ chức khác tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông (Khoản 1 Điều 144 LDN năm 2020): Nếu
như LDN năm 2014 không đề cập đến người đại
diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (một
đối tượng khá điển hình có quyền dự họp Đại hội
đồng cổ đông) thì LDN năm 2020 đã đề cập đến
đối tượng này nhằm đảm bảo sự phù hợp với thực
tế. Bên cạnh đó, LDN năm 2020 đã tạo điều kiện
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thuận lợi hơn cho cổ đông khi cho phép cổ đông
được quyền ủy quyền cho một số cá nhân, tổ chức
tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông – điều
mà trước đây các cổ đông không thể thực hiện
được do Khoản 1 Điều 140 LDN năm 2014 quy
định: “Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy
quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp
hoặc thông qua một trong các hình thức quy định
tại Khoản 2 Điều này”.

- Về hình thức của văn bản ủy quyền cho
người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông
(Khoản 2 Điều 144 LDN năm 2020): Do LDN
năm 2020 không còn quy định về mẫu chỉ định đại
diện theo ủy quyền dự họp tại điểm c Khoản 3
Điều 139 LDN năm 2014 nên đã bổ sung quy định
tại Khoản 2 Điều 144 LDN năm 2020 về hình thức
của văn bản ủy quyền cho người đại diện dự họp
Đại hội đồng cổ đông. Theo đó: “Việc ủy quyền
cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng
cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền
được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và
phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và
số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức
được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải
xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp
trước khi vào phòng họp”. 

Về điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông (Khoản 1 Điều 145 LDN năm 2020):
Khoản 1 Điều 145 LDN năm 2020 quy định cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có
số cổ đông dự họp đại diện “trên 50% tổng số
phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty
quy định” – quy định này tạo điều hiện thuận lợi
hơn cho công ty cổ phần trong việc tổ chức cuộc
họp Đại hội đổng cổ đông so với LDN năm 2014.
Bởi lẽ, theo Khoản 1 Điều 141 LDN năm 2014:
“Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành
khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng
số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công
ty quy định”.

Về điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông được thông qua (Điều 148 LDN năm 2020):
Đối với các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
mà không cần số cổ đông đại diện từ 65% tổng số
phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp
tán thành thông qua thì LDN năm 2020 quy định
rằng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được
thông qua khi có số cổ đông sở hữu trên 50% tổng

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán
thành (Điều 144 LDN năm 2014 quy định cần có số
cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu
quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành). 

Điều 148 LDN năm 2020 có thêm một quy
định bảo vệ quyền lợi của cổ đông cổ tức – quy
định này mới hoàn toàn so với LDN năm 2014.
Theo Khoản 6 Điều 148 LDN năm 2020, “Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay
đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu
cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ
đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng
số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc
được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75%
tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành
trong trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình
thức lấy ý kiến bằng văn bản”. Do các cổ đông sở
hữu cổ phần cổ tức không có quyền biểu quyết, dự
họp Đại hội đồng cổ đông nên nếu Đại hội đồng cổ
đông có quyết định gì làm thay đổi bất lợi quyền
lợi của cổ đông cổ tức thì cổ đông cổ tức sẽ không
có điều kiện, cơ chế để bảo vệ quyền lợi của mình
nếu pháp luật không có quy định đặc thù. Quy
định mới này của LDN năm 2020 là một quy định
góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi của cổ đông ưu
đãi cổ tức.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (Điều 150
LDN năm 2020): Trên thực tế có nhiều trường hợp
chủ tọa và thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
không hợp tác, không ký biên bản khiến cho công
ty không thể thực hiện các thủ tục hành chính cần
thiết để triển khai Nghị quyết đã được Đại hội
đồng cổ đông thông qua, ảnh hưởng đến hoạt động
kinh doanh của công ty. Do đó, LDN năm 2020
bổ sung quy định tại điểm 1 Khoản 1 Điều 150
LDN năm 2020 như sau: “Trường hợp chủ tọa, thư
ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu
lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng
quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung
theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ
việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp”.

Về việc đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ Nghị
quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (Điều
153 LDN năm 2020): Trường hợp Nghị quyết,
Quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái
với quy định của pháp luật, Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho
công ty thì  LDN năm 2020 bổ sung thêm cơ chế
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yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ
Nghị quyết, Quyết định nói trên. 

Về các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên độc
lập Hội đồng quản trị (Khoản 2 Điều 155 LDN
năm 2020): LDN năm 2020 sửa đổi một số điều
kiện áp dụng đối với thành viên độc lập Hội đồng
quản trị để đảm bảo cho các thành viên này đảm
bảo và thực hiện được tốt nhất sự độc lập, khách
quan khi tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng
quản trị. Cụ thể, thành viên độc lập của Hội đồng
quản trị không phải là người trực tiếp hoặc gián
tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết của công ty (theo điểm d Khoản 2 Điều
151 LDN năm 2014 là 1%); Không phải là người
đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền
trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02
nhiệm kỳ (điểm d Khoản 2 Điều 151 LDN năm
2014 không quy định về trường hợp được bổ
nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ).

Về việc xử lý trường hợp Chủ tịch Hội đồng
quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được
nhiệm vụ (Khoản 4 Điều 156 LDN năm 2020):
LDN năm 2020 đã có những quy định mới góp
phần xử lý được những trường hợp đã và đang xảy
ra khá phổ biến trên thực tế liên quan đến việc Chủ
tịch Hội đồng quản trị không có người được ủy
quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất
tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù,
đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ
sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc,
trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực
hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm
chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ,
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
Theo Khoản 4 Điều 156 LDN năm 2020, nếu xảy
ra một trong các trường hợp nêu trên thì các thành
viên còn lại bầu một người trong số các thành viên
giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên
tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi
có quyết định mới của Hội đồng quản trị. LDN
năm 2014 đã không quy định cụ thể, đầy đủ về các
trường hợp nêu trên khiến cho nhiều công ty cổ
phần gặp nhiều khó khăn, thậm chí lâm vào tình
trạng không thể hoạt động được do không có Chủ
tịch Hội đồng quản trị (nhất là trong trường hợp
Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo
pháp luật). 

Về hiệu lực Nghị quyết của Đại hội cổ đông
(Điều 152 LDN năm 2020): Tương tự như sự thay
đổi tại Điều 62 LDN năm 2020, Điều 152 LDN
năm 2020 lần đầu tiên ghi nhận hiệu lực Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông khi được thông qua
bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
mặc dù trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua
Nghị quyết đó vi phạm quy định của LDN năm
2020 và Điều lệ công ty.

Về Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (Điều
158 LDN năm 2020): LDN năm 2020 cũng có một
cách tiếp cận mới, thực tế và hợp lý hơn khi ghi
nhận hiệu lực cuộc họp Hội đồng quản trị trong
trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký
biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên
khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có
đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c,
d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 158 LDN năm 2020. 

Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
(Khoản 2 Điều 160 LDN năm 2020): Nếu như
Khoản 2 Điều 155 LDN năm 2020 chỉ có quy
định khá chung chung là: “Thành viên Hội
đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo Nghị
quyết của Đại hội đổng cổ đông” thì LDN năm
2020 đã có quy định cụ thể về các trường hợp
Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Chủ tịch Hội
đồng, theo Khoản 2 Điều 160 LDN năm 2020:
“Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên
Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng
quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp
bất khả kháng;”. Tuy nhiên, Khoản 3 Điều 160
LDN năm 2020 vẫn quy định trường hợp: “Khi
xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết
định thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng
quản trị ngoài trường hợp quy định tại Khoản
1 và Khoản 2 Điều này”.

Qua việc nhận diện, giới thiệu và luận giải các
điểm mới của LDN năm 2020 về quản trị công ty
cổ phần, công ty TNHH có thể nhận thấy LDN
năm 2020 đã ghi nhận và cụ thể hóa các mục tiêu
tổng quát và mục tiêu chi tiết của việc sửa đổi
LDN năm 2014 góp phần tạo nâng cao cơ chế bảo
vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà
đầu tư, cổ đông, thành viên của doanh nghiệp, thúc
đẩy quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực theo
thông lệ tốt và phổ biến trong khu vực và quốc tế./.


