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HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP  
Hà nội, ngày 6 tháng 12 năm 2004 

------------------- 
 
 VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM  
 

Hoàng Nguyên Học 
Cục trưởng, Cục Tài chính Doanh nghiệp 

Bộ Tài chính 
 

 
Công ty nhà nước hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước  là công ty do nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ. Công ty nhà nước được tổ chức theo hình thức là công ty nhà nước 
độc lập và tổng công ty.  

 
Công ty nhà nước do Chính phủ thống nhất thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu. Các 

Bộ, ngành hoặc UBND được Chính phủ phân cấp, uỷ quyền thực hiện  chức năng đại diện chủ sở 
hữu. 

 
Nhà nước đầu tư vốn trực tiếp cho Công ty nhà nước; Công ty nhà nước được sử dụng 

vốn nhà nước, vốn vay và các nguồn vốn khác để đầu tư vốn  vào các  doanh nghiệp khác; doanh 
nghiệp khác này hoạt động theo luật doanh nghiệp. 

 
Công ty nhà nước có trách nhiệm bảo toàn vốn nhà nước đầu tư  và thực hiện  được chỉ 

tiêu  tài chính về tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước. Do đó, việc quản trị doanh nghiệp tốt là 
phương thức để công ty nhà nước đạt được mục tiêu hoạt động của mình.   

 
Tổ chức quản lý công ty nhà nước theo quy định tại Luật doanh nghiệp nhà  nước có hai 

mô hình đó là: Công ty nhà nước không có Hội đồng quản trị và công ty nhà nước có Hội đồng 
quản trị. Với mô hình tổ chức có Hội đồng quản trị, Luật đã thiết lập cơ cấu quản lý, điều hành 
hoạt động kinh doanh của công ty nước; xác định rõ quyền và trách nhiệm cũng như các mối liên 
hệ giữa các chủ thể khác nhau trong công ty như: chủ sở hữu,  Hội đồng quản trị, tổng giám đốc,  
người lao động trong công ty và các chủ thể khác. Cơ cấu tổ chức quản lý không những  tạo điều 
kiện thuận lợi cho công ty và các bên có liên quan trong việc giám sát  hoạt động kinh doanh, mà 
còn góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. Đồng thời, cũng buộc 
những nhà quản lý phải cẩn trọng hơn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn trong việc quản lý 
hoạt động kinh doanh của công ty nhà nước. Cụ thể các yếu tố cấu thành quản trị công ty nhà 
nước  được quy định tại Luật doanh nghiệp nhà nước như sau: 

 
1. Đại diện chủ sở hữu đối với công ty nhà nước có các quyền và nghĩa vụ: 
 
a. Quyền của  đại diện chủ sở hữu đối với công ty nhà nước như: 
 
- Phê duyệt Điều lệ công ty; quyết  định mục tiêu, kế hoạch phát triển công ty; quyết định  

cơ cấu tổ chức quản lý của công ty; bổ nhiệm miễn nhiệm, lương thưởng của Hội đồng quản trị; 
quyết định  một số các giao dịch lớn của công ty như: về đầu tư tài sản cố định, đầu tư vốn ra 
ngoài công ty  thanh lý tài sản, huy động vốn; quy định chế độ phân phối lợi nhuận sau thuế của 
công ty, được hưởng phần lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ của công ty... 
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- Được tiếp nhận các thông tin của doanh nghiệp theo định kỳ hoặc đột xuất. 
 
- Kiểm tra giám sát đánh giá kết quả hoạt động của công ty nhà nước. 
 
b.  Trách nhiệm của  đại diện chủ sở hữu đối với công ty nhà nước như:  

 
 - Đầu tư đủ vốn điều lệ của công ty nhà nước, không  điều chuyển vốn của công ty theo 
phương thức  không thanh toán;  chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công 
ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty ...  
 

- Hỗ trợ   hoạt động của công ty và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp 
Luật. 
 

 2. Hội đồng quản trị 
 
Luật doanh nghiệp nhà nước đã khẳng định: Hội đồng quản trị tổng công ty là đại diện 

chủ sở hữu  trực tiếp vốn nhà nước. Hội đồng quản trị do người quyết định thành lập công ty bổ 
nhiệm; được thưởng hàng năm và thưởng khi kết thúc nhiệm kỳ tính theo kết quả kinh doanh của 
công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị có  quyền  quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc xác định 
và thực hiện mực tiêu, nhiệm vụ và  quyền lợi của công ty; đồng thời chịu trách nhiệm trước 
người bổ nhiệm và trước pháp luật về hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và 
quyền hạn cơ bản sau dây: 

 
a. Nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả  vốn, tài sản do chủ sở hữu nhà nước đầu tư cho 

công ty. 
 
b. Tuyển chọn, ký hợp đồng thuê hoặc bổ nhiệm, quyết định mức lương đối với tổng giám 

đốc công ty nhà nước sau khi được chấp thuận của người quyết  định thành lập công ty; 
 
-Tuyển chọn, bổ nhiệm và quyết định mức lương đối với Hội đồng quản trị công ty 

TNHH nhà nước một thành viên;   
 
- Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của công ty ở doanh nghiệp khác... 
 
c. Quyết định  một số các giao dịch lớn của công ty như: về đầu tư tài sản cố định, đầu tư 

vốn ra ngoài công ty,  thanh lý tài sản, huy động vốn theo phân cấp của người quyết định thành 
lập công ty nhà nước. 

 
d. Kiểm tra, giám sát tổng giám đốc hoặc giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm 

vụ theo quy định.  
 
Tổ chức giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty nhà nước, doanh nghiệp khác 

theo pháp luật tương ứng và điều lệ của  doanh nghiệp. 
 

đ. HĐQT,  hàng quý, năm tổ chức đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả các nghị quyết, 
quyết định trong quản lý điều hành; hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; báo cáo về 
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kết quả, những vấn đề tồn tại và đề ra biện pháp khắc phục trong quản lý của HĐQT và điều hành 
của Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp. 

e. Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

- Để công ty thua lỗ trong hai năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu  tỷ suất lợi nhuận trên 
vốn nhà nước đầu tư trong hai năm liên tiếp hoặc trong tình trạng lỗ lãi đan xen nhau nhưng 
không  khắc phục được.  

- Không trung thực khi thi hành nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng chức vụ  quyền hạn 
để thu lợi cho bản thân hạơc cho người khác; báo cáo khôgn trung thực tình hình tài chính công 
ty... 

g. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Hội đồng quản trị: 

- Là công dân Viêt Nam 

- Có trình độ đại học và năng lực kinh doanh 

- Có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp 
luật. 

h. Tiếp nhận các thông tin của công ty nhà nước: 

Luật pháp hiện hành  quy định HĐQT được tiếp nhận các thông tin liên quan đến  các 
khâu trong quá trình hoạt động của công ty: từ đầu tư và xây dựng, sản xuất , kết quả kinh doanh 
và phân phối kết quả  thông qua quyền hạn của HĐQT về giám sát nội bộ đối với hoạt động của 
công ty nhà nước. 

 

3. Người lao động trong công ty nhà nước:  

Thông qua thanh tra nhân dân, tổ chức công đoàn và đại hội công nhân viên chức của tổ 
đội, phân xưởng và công ty, thực hiện chức năng giám sát theo các hình thức như: tham gia thảo 
luận, góp ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền quyết định và theo dõi quá trình thực hiện về các 
vấn đề sau: 

- Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, sắp xếp tổ 
chức lại sản xuất kinh doanh của công ty. 

- Các nội quy, quy chế của công ty liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của 
người lao động. 

- Các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh 
thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại nghề, nâng cao trình độ của người lao động trong 
công ty. 

- Bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT 
(nếu có), Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc), kế toán trưởng 
khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. 



 5 

- Thông qua Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu công nhân, viên chức và tổ chức Công 
đoàn, người lao động có quyền thảo luận và biểu quyết, quyết định các vấn đề sau: 

+ Nội dung hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung thoả ước lao động tập thể để đại diện tập thể 
người lao động ký kết với Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc công ty nhà nước. 

+ Quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 
doanh của công ty có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động phù hợp 
với quy định của Nhà nước. 

+ Đánh giá kết quả hoạt động và chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, bầu 
Ban Thanh tra nhân dân. 

 
4. Công khai và minh bạch về tình hình hoạt động của công ty, bao gồm  cả tình hình tài 

chính, kết quả hoạt động và quản trị công ty. 
 
Công khai minh bạch tình hình hoạt động và tài chính  của công ty là căn cứ để đánh giá 

hiệu quả hoạt động, kết quả hoạt động quản lý điều hành, đồng thời là cơ sở để đề  ra các biện 
pháp và  quyết định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nahững năm tới. Cụ thể  các yêu cầu 
công khai minh bạch đối với Công ty như sau:   
 
 a Các thông tin chủ yếu cần được công khai minh bạch  đã và đang được xác lập tại các 
văn bản pháp luật  đó là: 
 
 - Thông tin về kết quả hoạt động và tình hình tài chính; 
 
 - Tiền lương, thưởng của ban quản lý, điều hành công ty; 
 
 - Chính sách  tiền lương, thưởng của người lao động... 
 

b. Các quy định hiện hành đã yêu cầu doanh nghiệp phải lập và trình bày các thông tin về 
hoạt động của công ty trên cơ sở các chuẩn mực về tài chính, kế toán. Trường hợp, báo cáo 
không trung thực tình hình tài chính của công ty thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội 
đồng quản trị hoặc giám đốc công ty  sẽ bị miễn nhiệm. 

 
c. Công khai, minh bạch các thông tin hoạt động của doanh nghiệp đã được quy định tại 

văn bản pháp luật về  kế toán, về giám sát đánh gía hiệu quả hoạt động của công ty nhà nước: 
Công ty phải thực hiện chế độ báo cáo tài chính quý, năm ( Luật kế toán); báo cáo tình hình giám 
sát hàng quý và kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh hàng năm (Quy chế giám sát 
đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty nhà nước)  

 
d. Pháp Luật hiện hành quy định  báo cáo tài chính của các công ty nhà nước  phải được 

kiểm toán bởi kiểm toán độc ựâp hoặc kiểm toán nhà nước. Các công ty kiểm toán phải chịu trách 
nhiệm về báo cáo kiểm toán đối với báo cáo tài chính của công ty nhà nước. 
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Hệ thống cơ cấu quản trị công ty nhà nước đã được quy định tại Luật doanh nghiệp nhà 
nước đã hình thành cơ bản các yếu tố đòn bảy khuyến khích những người trong nội bộ doanh 
nghiệp; hạn chế những hành vi lợi dụng quyền hạn và chức vụ để thu lợi cho cá nhân tổn hại tới 
lợi ích chung; tạo điều kiện để những người trong nội bộ bao gồm cả chủ sở hữu  thực hiện đầy 
đủ  nhiệm vụ và quyền hạn của mình góp phần tiết kiệm chi phí, thực hiện được chỉ  tiêu  lợi 
nhuận và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. 

 

      Hà Nội  tháng 11/2004 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 


