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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Doanh nghiệp nhà nước là khái niệm được biết đến từ nhiều thập kỷ 

nay, tuy nhiên những vấn đề pháp lý xoay quanh DNNN vẫn luôn là chủ đề 

thường xuyên được đưa ra bàn luận. Khái niệm DNNN được thừa nhận về 

mặt pháp lý từ năm 1991 tại Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp 

nhà nước ban hành kèm theo nghị định số 388-HĐBT ngày 20/11/1991. Khái 

niệm DNNN đã có rất nhiều thay đổi về mặt nội dung cũng như hình thức qua 

các thời kỳ. Nhận thức được tầm quan trọng của DNNN trong thời đại kinh tế 

thị trường cũng như gắn nó trong mối tổng hoà với những loại hình doanh 

nghiệp khác. Ngày 26/11/2014, Quốc Hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp 

2014, thay thế Luật Doanh nghiệp 2005. Pháp luật về DNNN theo đó cũng có 

một sự thay đổi cơ bản. Từ ngày 01/7/2015, khi Luật Doanh nghiệp 2014 có 

hiệu lực thi hành thì tất cả các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ dưới 

100% vốn không còn là DNNN. Chỉ những doanh nghiệp do Nhà nước sở 

hữu 100% vốn điều lệ mới được coi là DNNN. Luật Doanh nghiệp 2014 cũng 

dành riêng một chương để quy định về loại hình doanh nghiệp này chứ không 

quy định chung quản lý theo loại hình công ty cổ phần hay công ty TNHH 

như Luật Doanh nghiệp 2005. 

 Do pháp luật có sự thay đổi, đòi hỏi các DNNN hiện hữu cũng phải 

thay đổi để đáp ứng những quy định của pháp luật. Theo đó, vấn đề tổ chức 

quản lý DNNN là một trong những vấn đề đầu tiên được quan tâm nghiên 

cứu. 

Đối với các DNNN thì phải được hoạt động theo mô hình Công ty 

TNHH một thành viên, tổ chức quản lý theo hai hình thức có Hội đồng thành 

viên hoặc có Chủ tịch công ty. Mặc dù cơ cấu tổ chức này không còn là mới 
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tuy nhiên, pháp luật hiện hành cũng quy định rất khác về tiêu chuẩn cũng như 

quyền, nghĩa vụ của các bộ phận quản lý DNNN.  

Việc thực thi một đạo luật mới không bao giờ là việc dễ dàng vì nó cần 

một thời gian tiếp cận nhất định. Tuy nhiên, chúng ta có thể rút ngắn được 

thời gian đó nếu tìm hiểu pháp luật một cách kỹ càng và hệ thống vì sẽ tránh 

được những rủi ro do việc không hiểu đúng, hiểu đủ pháp luật.  

Vì vậy, nghiên cứu về “Pháp luật về tổ chức quản lý Doanh nghiệp nhà 

nước tại Việt Nam hiện nay” là yêu cầu cấp thiết, đáp ứng được đòi hỏi đối 

với  Luận văn thạc sĩ khoa học luật. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Liên quan đến nghiên cứu pháp luật về DNNN, hiện có một số công trình 

nghiên cứu, chẳng hạn như: luận án tiến sĩ, Nguyễn Thị Huế,“Pháp luật về 

chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thành công ty TNHH một thành 

viên, luận án thạc sỹ, Phạm Thị Thúy Hồng,“Chuyển đổi DNNN, doanh nghiệp 

của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội thành công ty TNHH một thành viên – 

những vấn đề lý luận và thực tiễn”, luận án tiến sĩ , Vũ Phương Đông (2015) 

“Những vấn đề pháp lý về Tập đoàn kinh tế tại Việt Nam”, Trường Đại học Luật 

Hà Nội; luận văn thạc sỹ  Nguyễn Thị Thanh Nga (2014), “Pháp luật về công ty 

TNHH một thành viên ở Việt Nam”, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, các 

bài viết đăng trên tạp chí Luật học như : TS. Bùi Ngọc Cường (2004),“Bàn về 

tính thống nhất của pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay”, Tạp 

chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2004, Số 6, tr.28-30, Th.S Đồng 

Ngọc Ba (2004), “Quan niệm về Luật Doanh nghiệp - Một số vấn đề phương 

pháp luận”, Tạp chí  Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2004, Số 2, tr.9-16 

Những công trình nghiên cứu kể trên nghiên cứu chung về DNNN, tập 

đoàn kinh tế Nhà nước và chuyển đổi DNNN. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa 

có một công trình khoa học nào nghiên cứu một cách chuyên sâu, toàn diện và 
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hệ thống về tổ chức quản lý DNNN tại Việt Nam trên cơ sở so sánh và học 

tập kinh nghiệm của nước ngoài, từ đó đưa ra những khuyến nghị hoàn thiện 

pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện tốt cho hoạt động 

thực tiễn, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN ở Việt Nam. 

3.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu đề tài 

Việc nghiên cứu đề tài này nhằm tìm hiểu những vấn đề lý luận về tổ 

chức quản lý DNNN theo Luật Doanh nghiệp (2014) và thực tiễn áp dụng các 

quy định pháp luật đó, từ đó kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp 

luật về tổ chức quản lý DNNN. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 

Để đạt được mục đích trên, luận văn phải giải quyết được một  số nhiệm 

vụ sau: 

- Giải quyết những vấn đề lý luận về DNNN và tổ chức quản lý DNNN; 

- Nghiên cứu hệ thống pháp luật hiện hành về tổ chức quản lý DNNN; 

- Đưa ra kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và hoàn 

thiện pháp luật. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu những quy định của pháp luật Việt Nam 

về DNNN và tổ chức quản lý trong nội bộ DNNN, trong đó trọng tâm là 

nghiên cứu các quy định của Luật Doanh nghiệp (2014) và các văn bản hướng 

dẫn thi hành và các văn bản liên quan  

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Để nghiên cứu pháp luật về tổ chức quản lý DNNN, luận văn sử dụng những 

phương pháp sau: 

- Phương pháp duy vật biện chứng: xem xét giải pháp pháp lý nhằm hoàn 

thiện pháp luật về tổ chức quản lý DNNN ở Việt Nam hiện nay một cách toàn 
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diện trong mối tương quan với một số nước phát triển thế giới và thực tiễn tại 

Việt Nam. 

- Phương pháp phân tích tổng hợp: luận văn phân tích các quy định pháp luật, 

thực trạng thực hiện pháp luật về DNNN. Sau khi phân tích thì tổng hợp lại và 

khái quát để đưa tới sự nhận thức tổng thể về pháp luật về tổ chức quản lý 

DNNN ở Việt Nam hiện nay và đưa ra giải pháp hoàn thiện. 

- Phương pháp quy nạp và phương pháp diễn dịch: đề tài đi từ những vấn đề 

tổng quan về DNNN đến những vấn đề về tổ chức quản lý DNNN; Từ phân 

tích những ví dụ thực tiễn điểm hình để đưa ra cái nhìn khái quát về vấn đề 

thực trạng tổ chức quản lý DNNN ở Việt Nam hiện nay. 

- Phương pháp thống kê: đề tài tập hợp những số liệu về số lượng DNNN ở 

Việt Nam, trên thế giới và thực tiễn làm cơ sở khoa học. 

- Phương pháp so sánh: đề tài đặt thực tiễn về vấn đề cần nghiên cứu trong 

mối liên hệ và so sánh với thực tiễn của một số nước phát triển trên thế giới, 

qua đó tìm ra những điểm khác nhau về khái niệm DNNN của Thế giới và 

Việt Nam.  

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

Luận văn đã hệ thống hóa, kế thừa và phát triển các luận cứ khoa học 

nhằm làm sáng rõ cơ sở lý luận về tổ chức quản lý DNNN 

Thông qua việc đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về 

DNNN trong thực tiễn, luận văn đã đánh giá những mặt tích cực, ưu điểm, 

đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, bất cập trong các quy định của pháp luật 

hiện hành về tổ chức quản lý DNNN. 

Luận văn cũng đã đề xuất phương hướng, một số kiến nghị góp phần 

hoàn thiện pháp luật về DNNN nói chung và tổ chức quản lý DNNN nói riêng 

nhằm giải quyết những bất cập của pháp luật về DNNN ở Việt  Nam. 
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7. Cơ cấu của luận văn 

 Ngoài lời nói đầu, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung  

chủ yếu của luận văn được trình bày trong 3 chương: 

 Chương 1: Những vấn đề lý luận về DNNN và pháp luật về tổ chức 

quản lý doanh nghiệp nhà nước. 

 Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam về tổ chức quản lý DNNN 

 Chương 3: Hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp 

luật về tổ chức quản lý DNNN. 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ 

PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

1.1. Khái quát pháp luật về doanh nghiệp nhà nước 

1.1.1. Khái niệm Doanh nghiệp nhà nước 

Ở hầu hết các Quốc gia trên thế giới đều tồn tại một bộ phận kinh tế 

Nhà nước và do đó đều có các cở sở kinh tế của Nhà nước hay còn gọi là 

DNNN. Sự tồn tại của DNNN bắt nguồn từ yêu cầu giải quyết các mục tiêu 

kinh tế xã hôi và yêu cầu điều tiết vĩ mô của Nhà nước trong nền kinh tế thị 

trường. Có thể nhận thấy một quan điểm khá phổ biến hiện nay cho rằng vai 

trò của DNNN ngày càng giảm khi kinh tế thị trường phát triển. Tuy nhiên 

thực tế cho thấy, DNNN vẫn là thành phần chính trong các ngành, lĩnh vực 

quan trọng, then chốt như tài chính, hạ tầng, chế tạo, năng lượng, khai 

khoáng. 

Trong thực tiễn, có nhiều quan điểm khác nhau về DNNN. Sự khác 

nhau là do góc độ nhìn nhận khác nhau và vị trí khác nhau của người quan sát 

khi tiếp cận DNNN. Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung (KHHTT), sở 

hữu toàn dân là tư tưởng chi phối, DNNN là tổ chức kinh tế thuộc sở hữu nhà 

nước, đóng vai trò là “cỗ máy cái” trong mọi khu vực, lĩnh vực của kinh tế 

quốc dân. Sự phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia có nền kinh tế 

KHHTT ở các nước XHCN trong nửa sau của Thế kỷ XX cung cấp những 

bằng chứng hiển nhiên về vai trò này của DNNN đối với sự phát triển ở các 

quốc gia này. Như tên gọi của nó, DNNN là thuộc sở hữu nhà nước/công hữu, 

và được điều hành, kiểm soát về mọi phương diện bởi Nhà nước. Đồng quan 

điểm trên, Ngân hàng Thế giới định nghĩa về DNNN như sau: “DNNN là một 

chủ thể kinh tế mà quyền sở hữu hay quyền kiểm soát thuộc về chính phủ, và 
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phần lớn thu nhập của chúng được tạo ra từ việc bán hàng hoá và dịch vụ”, 

(Ngân hàng Thế giới, 1999, tr 28). [24, tr. 29] 

Tuy nhiên, sự xác định giới hạn của DNNN ở các nước trên thế giới không 

hoàn toàn giống nhau. Ủy ban Cộng đồng chung châu Âu xác định DNNN là 

Doanh nghiệp mà các nhà cầm quyền có thể dựa vào quyền sở hữu, quyền khống 

chế cổ phần hoặc các điều lệ quản lý đối với doanh nghiệp để gây ảnh hưởng có 

tính chất chi phối trực tiếp và gián tiếp đối với chúng. [34, tr. 175] 

Năm 1956, khi nước Anh thành lập Ủy ban đặc biệt về quốc hữu hóa 

doanh nghiệp đã quy định các DNNN gồm 3 điều kiện: (1) Hội đồng quản trị 

doanh nghiệp do Chính Phủ bổ nhiệm; (2) Ủy ban quốc hữu hóa công nghiệp 

kiểm tra tài khoản kinh doanh của doanh nghiệp; (3) Thu nhập của Doanh 

nghiệp phần lớn không dựa vào sự cung cấp của Quốc hội hoặc của các cơ 

quan tài chính Nhà nước. 

Theo Luật DNNN của New Zealand (1986), tất cả các DNNN đều là 

Công ty TNHH mà Nhà nước là chủ sở hữu duy nhất và hai Bộ trưởng thay 

mặt Nhà nước thực hiện quyền sở hữu này. [1, tr. 46]  Các nước như: Thụy 

Điển, Phần Lan, Brazil, Mê hi cô…. Đều xác định các doanh nghiệp nhà nước 

là doanh nghiệp trong đó Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ của Nhà 

nước. 

Như vậy, mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau về DNNN nhưng các 

tổ chức quốc tế và nhiều nước trên thế giới đều thống nhất một điểm chung là: 

DNNN là những cơ sở sản xuất kinh doanh do Nhà nước sở hữu toàn bộ hay 

phần lớn vốn trong doanh nghiệp. Những doanh nghiệp này thuộc quyền sở 

hữu của Nhà nước hay chủ yếu thuộc quyền quản lý của Nhà nước, do đó 

Chính phủ có thể gây ảnh hưởng có tính chi phối trực tiếp hay gián tiếp đối 

với doanh nghiệp. 
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Ở Việt Nam, loại hình doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước được thừa 

nhận về mặt pháp lý từ năm 1948 trong Sắc lệnh số 104-SL do Chủ tịch Hồ 

Chí Minh ký ban hành 01/01/1948. Theo điều 2 của Sắc lệnh, DNNN lúc bấy 

giờ được gọi là doanh nghiệp quốc gia: “Doanh nghiệp quốc gia là một doanh 

nghiệp thuộc quyền sở hữu của quốc gia và do quốc gia điều khiển”. Thời 

điểm đó, các đơn vị kinh tế Nhà nước được gọi là Xí nghiệp quốc doanh 

(trong công nghiệp), nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh (trong 

nông nghiệp), cửa hàng quốc doanh (trong thương nghiệp)… 

Đến cuối năm 1991, Thuật ngữ “DNNN” mới chính thức được sử dụng 

trong Quy chế về thành lập và giải thể DNNN ban hành kèm nghị định số 

388-HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ). 

Theo điều 1 của Quy chế này: “DNNN là tổ chức kinh doanh do Nhà nước 

thành lập, đầu tư vốn và quản lý với tư cách chủ sở hữu. DNNN là một pháp 

nhân kinh tế; hoạt động theo pháp luật và bình đẳng trước pháp luật.” Từ đó 

đến nay, thuật ngữ “DNNN được dùng để nói lên đặc điểm sở hữu của doanh 

nghiệp, không dùng để chỉ hình thức pháp lý của doanh nghiệp. 

Thống nhất quan điểm của Nghị định 388-HĐBT ngày 20/11/1991, 

Điều 1, Luật DNNN năm 1995 quy định như sau: “DNNN là tổ chức kinh tế 

do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh 

hoặc hoạt động công ích, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội do Nhà 

nước giao. DNNN có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự, tự 

chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, kinh doanh trong phạm vi số vốn do 

doanh nghiệp quản lý. DNNN có tên gọi, có con dấu riêng và có trụ sở chính 

trên lãnh thổ Việt Nam.” 

Cho đến thời điểm trước khi Luật DNNN 2003 ban hành, DNNN vẫn 

được hiểu là Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ. Thuật 

ngữ DNNN tiếp tục được ghi nhận trong Luật DNNN 2003 nhưng cách hiểu 
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về DNNN đã có sự thay đổi. Điều 1 Luật DNNN 2003 quy định: “DNNN là tổ 

chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn 

góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, 

công ty trách nhiệm hữu hạn.” Theo đó, DNNN không chỉ là những Doanh 

nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ mà còn là những doanh 

nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, có nghĩa là Nhà nước 

chiếm trên 50% vốn điều lệ. 

Với mục tiêu tạo lập khung khổ pháp lý áp dụng thống nhất cho các 

loại hình doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và đổi mới cơ chế 

quản trị DNNN theo nguyên tắc thị trường và thông lệ quốc tế, Luật doanh 

nghiệp 2005 được ban hành thay thế cho Luật doanh nghiệp năm 1999.  

Khoản 22 điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005 định nghĩa: “DNNN là doanh 

nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.” Luật doanh nghiệp 

2005 quy định việc chuyển đổi DNNN được thực hiện theo lộ trình chuyển 

đổi hằng năm, nhưng chậm nhất trong thời hạn bốn năm kể từ ngày Luật 

Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực (1/7/2006), các công ty nhà nước thành lập 

theo quy định của Luật DNNN năm 2003 phải chuyển đổi thành công ty trách 

nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp 

2005.  

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

đã thông qua Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, khái niệm DNNN trong Luật 

doanh nghiệp 2014 có sự thay đổi đáng kể so với Luật doanh nghiệp 2005. 

Khoản 8 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “DNNN là doanh nghiệp 

do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.  Luật Doanh nghiệp 2014 có một 

chương riêng quy định về DNNN.  Theo đó, DNNN chỉ tồn tại dưới hình thức 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 
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Có thể thấy rằng, quan niệm DNNN theo Luật Doanh nghiệp 2014 

tương đồng với khái niệm DNNN năm 1995 và trong Quy chế thành lập và 

Giải thể DNNN ban hành kèm theo Nghị định số 338-HĐBT của Hội đồng 

Bộ trưởng ngày 20/11/1991, đó là DNNN được hiểu là tổ chức kinh tế do Nhà 

nước thành lập, đầu tư vốn và quản lý với tư cách chủ sở hữu. Khi khái niệm 

mới của DNNN có hiệu lực, các công ty cổ phần, công ty TNHH trong đó vốn 

nhà nước chiếm ít hơn 100% thì không hưởng quy chế pháp lý của DNNN và 

không bị áp dụng các phương thức quản lý của DNNN. Đây là một sự thay 

đổi cơ bản rất lớn dẫn đến sự thay đổi trong quản lý chiến lược của doanh 

nghiệp, từ đó góp phần thúc đẩy sự cải tiến doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa. 

Đồng thời cũng sẽ hạn chế được sự chi phối của Nhà nước đối với các Doanh 

nghiệp có vốn của Nhà nước. 

1.1.2.  Đặc điểm doanh nghiệp nhà nước 

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành, 

DNNN có những đặc điểm sau đây: 

Thứ nhất, về sở hữu: DNNN là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư và 

thành lập. Nhà nước là chủ đầu tư toàn bộ vốn điều lệ, không chia sẻ với bất 

kỳ ai quyền đầu tư ban đầu nên Nhà nước đương nhiên là thành viên sáng lập 

duy nhất và có quyền quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến sự tồn tại 

và hoạt động của DNNN: Một là: quyết định về hình thành, tổ chức lại và 

định đoạt doanh nghiệp như thành lập, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển 

nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn cho tổ chức, cá nhân khác; giải thể doanh 

nghiệp; hai là, quyết định mục tiêu, chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất 

kinh doanh, đầu tư tài chính của doanh nghiệp; hai là, quyết định mô hình 

quản lý doanh nghiệp, quyết định giải thể, tổ chức lại doanh nghiệp, phê 

duyệt điều lệ hoạt động, sửa đổi và bổ sung điều lệ, quyết định việc bổ nhiệm, 

miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật người quản lý doanh nghiệp 



 11 

(chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát 

viên, tổng giám đốc/giám đốc); ba là, quyết định các chỉ tiêu cơ bản để đánh 

giá hoạt động của doanh nghiệp; bốn là, kiểm tra, giám sát thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp đã được giao.  

DNNN sau khi được thành lập là một chủ thể kinh doanh, tuy nhiên chủ 

thể kinh doanh này không có quyền sở hữu đối với tài sản trong doanh nghiệp 

mà chỉ là người quản lý tài sản và kinh doanh trên cơ sở sở hữu của Nhà nước. 

Nhà nước giao vốn cho doanh nghiệp, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm 

trước Nhà nước về việc bảo toàn và phát triển vốn mà Nhà nước giao. 

Để đảm bảo thống nhất sự quản lý của chủ sở hữu Nhà nước và nâng 

cao hiệu quả hoạt động của DNNN, Nhà nước quản lý DNNN thông qua cơ 

quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp của Chính phủ. Bao 

gồm những nội dung sau: Thứ nhất, Nhà nước quy định mô hình cơ cấu tổ 

chức quản lý trong từng loại DNNN phù hợp với quy mô của nó. Thứ hai, quy 

định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các cơ cấu tổ chức trong DNNN như 

hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, Tổng giám đốc...Thứ ba, quy định thẩm 

quyền trình tự thủ tục của việc bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật các 

chức vụ quan trọng của doanh nghiệp như chủ tịch công ty, chủ tịch Hội đồng 

thành viên…Chính phủ là cơ quan thống nhất quản lý và thực hiện chức năng 

chủ sở hữu Nhà nước đối với DNNN. Chính phủ phân công, phân cấp cho 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 

các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ chủ sở hữu Nhà nước đối với DNNN và 

không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của DNNN, 

đảm bảo phân tách chức năng của cơ quan Nhà nước với vai trò của cơ quan 

hành chính chủ quản và với vai trò của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà 

nước. 
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Thứ hai, mục tiêu, lĩnh vực hoạt động: DNNN được tổ chức hoạt động 

theo các mục tiêu kinh tế, xã hội do Nhà nước giao. DNNN không chỉ là đối 

tượng quản lý của Nhà nước như các loại hình doanh nghiệp khác mà nó còn 

là công cụ để Nhà nước thực hiện chức năng điều tiết kinh tế theo định hướng 

đã vạch ra. Do đó, một mặt, Nhà nước trao cho doanh nghiệp quyền tự chủ 

sản xuất kinh doanh để doanh nghiệp có đủ sức tồn tại và phát triển trong cơ 

chế thị trường, trong môi trường cạnh tranh với các doanh nghiệp thuộc các 

thành phần kinh tế khác. Mặt khác, Nhà nước phải thiết lập được mối quan hệ 

chắc chắn bền vững với các DNNN về mặt tổ chức quản lý doanh nghiệp. Để 

đảm bảo thực hiện đúng vai trò, mục tiêu và chức năng chủ đạo của DNNN 

trong nền kinh tế hiện nay, Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào 

sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định 91/2005/NĐ-

CP của Chính phủ ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh 

nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã giới hạn phạm vi 

đầu tư vốn nhà nước để thành lập DNNN trong bốn ngành, lĩnh vực sau: 

- Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, đảm bảo an sinh xã 

hội, bao gồm: Dịch vụ bưu chính công ích; xuất bản (không bao gồm lĩnh vực 

in và phát hành xuất bản phẩm); hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp 

theo quy định của pháp luật; quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi, thuỷ nông 

liên tỉnh, liên huyện; quản lý, khai thác, điều hành hệ thống kết cấu hạ tầng 

đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đảm bảo an toàn bay, an toàn hàng hải; 

Trường hợp khác theo quyết định của chính phủ. 

- Hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ Quốc phòng, an ninh theo 

quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức quản lý và 

hoạt động của doanh nghiệp Quốc phòng, an ninh. 

- Hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên, bao gồm: Hệ thống 

truyền tải điện quốc gia, nhà máy thuỷ điện có quy mô lớn, đa mục tiêu, nhà 
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máy điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với 

quốc phòng, an ninh; in, đúc và sản xuất vàng miếng; xổ số kiến thiết; đầu tư 

kinh doanh vốn Nhà nước, mua, bán và xử lý nợ phục vụ tái cơ cấu và hỗ trợ 

điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô; trường hợp khác theo quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Hoạt động ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát 

triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực khác và nền kinh tế. 

Như vậy, hiện nay, pháp luật đã khẳng định, DNNN chỉ được thành lập 

và hoạt động ở những khâu, công đoạn then chốt trong một số ngành, lĩnh vực 

nhằm mục tiêu đảm bảo lợi ích của cộng đồng, đảm bảo an ninh quốc gia và 

toàn vẹn lãnh thổ và kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao đầu tư lớn mà 

các thành phần kinh tế khác không muốn hoặc không thể cung cấp. 

Thứ ba, về hình thức tồn tại: DNNN hiện nay tồn tại dưới hình thức là 

công ty TNHH một thành viên, bao gồm 2 dạng sau: 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ 

của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

Mặc dù tồn tại dưới hình thức công ty TNHH một thành viên tuân thủ 

quy định của Luật doanh nghiệp 2005 và các luật khác có liên quan về loại 

hình công ty này nhưng hiện nay trên thực tế trong giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, DNNN tồn tại với những tên gọi khác nhau như: Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam là công ty mẹ trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; tập 

đoàn Điện lực Việt Nam là công ty mẹ trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia 

Việt Nam, tổng công ty Hàng không Việt Nam, tổng công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn nhà nước, công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến Đá An 
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Giang, công ty TNHH MTV Hanel, công ty TNHH MTV Cao su Dầu 

Tiếng… 

Thứ tư, về tư cách pháp lý và trách nhiệm tài sản: DNNN tồn tại dưới 

hình thức Công ty TNHH một thành viên, có tư cách pháp nhân kể từ ngày 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nói đến DNNN cần phân 

biệt hai chủ thể pháp lý khác nhau, đó là: (i) DNNN là một chủ thể có tư cách 

pháp nhân độc lập, có tài sản riêng và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng 

đó về mọi khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Doanh nghiệp; (ii) Nhà 

nước với tư cách là chủ đầu tư vào Doanh nghiệp nên Nhà nước có trách 

nhiệm, quyền hạn của chủ đầu tư vì vậy Nhà nước chỉ chịu trách nhiệm đối 

với các khoản nợ và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ 

của doanh nghiệp. 

1.1.3. Phân loại doanh nghiệp nhà nước 

Căn cứ vào các tiêu chí khác nhau, DNNN được chia thành nhiều loại 

khác nhau: 

1.1.3.1. Dựa vào quy mô và hình thức tồn tại DNNN gồm: 

 DNNN là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty 

nhà nước, công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con: 

Công ty mẹ tồn tại dưới hình thức Công ty TNHH một thành viên. 

Công ty mẹ và công ty con, công ty liên kết có quyền và nghĩa vụ của doanh 

nghiệp theo quy định pháp luật; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt 

động sản xuất kinh doanh của mình; chịu sự ràng buộc về quyền, nghĩa vụ 

theo hợp đồng liên kết, thỏa thuận giữa các doanh nghiệp. Theo quy định của 

Luật Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, công ty mẹ trong TĐKT, tổng 

công ty Nhà nước mới được coi là DNNN, còn những công ty do công ty mẹ 

đầu tư vốn không được coi là DNNN. 
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Chức năng, quyền, nghĩa vụ, tổ chức quản lý công ty mẹ là doanh 

nghiệp nhà nước trong tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước tuân 

thủ quy định từ điều 18 đến điều 27 nghị định 69/2014/NĐ – CP của Chính 

Phủ ngày 15/7/2014. 

 DNNN là công ty TNHH một thành viên độc lập, không thuộc cơ 

cấu công ty mẹ, công ty con.  

Đây là các doanh nghiệp nhà nước độc lập không nằm trong tổ hợp tập 

đoàn kinh tế nhà nước hay tổng công ty nhà nước và thường có quy mô hoạt 

động không lớn. Các doanh nghiệp nhà nước độc lập thường do các Bộ quản 

lý ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập. 

Ví dụ, Công ty TNHH cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, công ty 

TNHH thoát nước Hà Nội…Các công ty TNHH một thành viên do công ty 

mẹ của Tập đoàn kinh tế nhà nước hoặc Tổng công ty nhà nước đầu tư 100% 

vốn điều lệ không được coi là DNNN và được hưởng các quy chế áp dụng 

cho DNNN. 

1.1.3.2. Dựa vào cách thức tổ chức, quản lý doanh nghiệp, gồm: 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì cơ quan đại diện chủ sở 

hữu quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công 

ty trách nhiệm hữu hạn theo một trong hai mô hình: doanh nghiệp nhà nước 

có Hội đồng thành viên và DNNN không có Hội đồng thành viên. 

 DNNN có hội đồng thành viên 

 Là DNNN mà ở đó Hội đồng thành viên thực hiện chức năng quản lý 

hoạt động của doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Chính phủ hoặc cơ quan 

quản lý Nhà nước được Chính phủ uỷ quyền về sự phát triển của doanh 

nghiệp. Cơ cấu tổ chức quản lý bao gồm: Hội đồng thành viên, Giám 

đốc/Tổng Giám đốc; Kiểm soát viên. Hội đồng thành viên là đại diện chủ sở 

hữu trực tiếp tại DNNN này. 
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 DNNN không có hội đồng thành viên 

Là DNNN mà ở đó cơ cấu tổ chức quản lý bao gồm: Chủ tịch Công ty, 

Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên. Pháp luật hiện hành không 

quy định loại DNNN nào được tổ chức theo mô hình không có Hội đồng 

thành viên tuy nhiên DNNN là công ty TNHH một thành viên độc lập thường 

là các DNNN không có Hội đồng thành viên. Bởi lẽ thông thường những 

DNNN độc lập thường có quy mô nhỏ hơn, các vấn đề có thể do một cá nhân 

quyết định, không nhất thiết phải họp bàn và cần sự quyết định tập thể quyết 

định khiến bộ máy tổ chức quản lý thêm cồng kềnh, tốn thời gian. 

1.2 .  Khái quát pháp luật về tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước 

1.2.1 Khái niệm về tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước và vai trò của 

pháp luật về tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước 

Tổ chức quản lý được hiểu là sự thiết lập và vận hành hệ thống cơ quan 

quản lý điều hành ở từng doanh nghiệp. 

Nhiệm vụ đặt ra cho các DNNN là phải xác định đúng đắn các chức 

năng quản lý để từ đó lựa chọn một cơ cấu tổ chức quản lý hợp lý. Đây là tiền 

đề cần thiết và khách quan để tổ chức quản lý doanh nghiệp đạt hiệu quả cao 

về các mặt kỹ thuật - sản xuất và kinh tế – xã hội. Hơn nữa, muốn tổ chức hệ 

thống cơ quan quản lý hợp lý và có hiệu lực không thể không phân tích sự 

phù hợp giữa cơ cấu tổ chức với các chức năng quản lý; bảo đảm quá trình 

quản lý trọn vẹn (không bỏ sót chức năng quản lý), tạo điều kiện nghiên cứu 

tỉ mỉ khối lượng công việc quản lý và xác định chính xác số lượng cán bộ và 

nhân viên quản lý. 

Khi thiết lập và vận hành hệ thống cơ quan quản lý người quản lý cần 

tuân thủ các nguyên tắc chung và nguyên tắc riêng cho tổ chức. 

Tổ chức quản lý gồm ba yếu tố tạo thành: chức năng, cơ cấu và cơ chế 

vận hành. Chức năng là lý do hình thành và tồn tại của DNNN được khái quát 
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từ các nhiệm vụ chính phải làm thường xuyên để thực hiện mục tiêu của 

doanh nghiệp đó. Cơ cấu là phương tiện để thực hiện chức năng, bao gồm các 

bộ phận hợp thành như Hội đồng thành viên, giám đốc…. Cơ chế là phương 

thức vận hành để cơ cấu hoạt động đúng chức năng. 

Cần phân biệt tổ chức quản lý trong nội bộ DNNN với quản lý Nhà 

nước đối với DNNN. 

Quản lý nhà nước đối với DNNN là phương thức tác động của nhà 

nước đối với các DNNN thông qua hệ thống luật pháp, các quy định, cách 

thức, phương tiện để DNNN hoạt động, thực hiện theo các mục tiêu kinh tế – 

xã hội mà Nhà nước đề ra.  

Các phương thức tác động của Nhà nước đối với DNNN bao gồm: (i) 

Nhà nước tác động trực tiếp thông qua hình thức đầu tư, quản lý nhân sự, các 

chiến lược phát triển. (ii) Nhà nước tác động gián tiếp thông qua hệ thống 

pháp luật, các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô, các định hướng phát triển 

chung của nền kinh tế ,…(iii) Các phương tiện tác động của Nhà nước đối với 

DNNN: Hệ thống luật pháp: luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật phá sản…; 

các kế hoạch Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát…;chính sách kinh tế: 

chính sách chống độc quyền, tự do cạnh tranh; chính sách thuế, tín dụng, lãi 

suất…  

 Cũng như các quy định khác, pháp luật về tổ chức quản lý DNNN cũng 

có vai trò quan trọng trong việc định hướng, điều tiết kinh tế - xã hội, cụ thể 

như sau: 

- Pháp luật về tổ chức quản lý DNNN định hướng phát triển cho DNNN nói 

riêng và nền kinh tế nói chung. Chức năng tổ chức quản lý kinh tế của Nhà 

nước có phạm vi rộng, phức tạp, trên nhiều lĩnh vực. Mọi hoạt động tổ chức 

của DNNN đều đòi hỏi Nhà nước phải hoạt động tích cực, tạo ra một cơ chế 

đồng bộ, thúc đẩy quá trình phát triển đúng hướng của DNNN và mang lại 
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hiệu quả thiết thực. Nhà nước chỉ thực hiện quản lý ở tầm vĩ mô vì vậy cần 

một hệ thống pháp luật tổ chức quản lý DNNN hoàn thiện, đầy đủ, phù hợp 

với thực tiễn và quá trình phát triển kinh tế xã hội để giúp Nhà nước quản lý 

và giúp DNNN hoạt động đúng hướng và vận hành một cách thuận lợi, linh 

hoạt, có hiệu quả. 

- Pháp luật về tổ chức quản lý DNNN có vai trò đảm bảo quyền của chủ sở 

hữu đối với DNNN. 

Pháp luật nói chung ngoài vai trò định hướng còn có vai trò đảm bảo quyền 

hợp pháp cho mọi người dân. Pháp luật về tổ chức quản lý DNNN cũng như 

vậy, những quy định này giúp cho chủ sở hữu Nhà nước nắm giữ vai trò quyết 

định, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư vốn, vừa 

đảm bảo chức năng quản lý Nhà nước vừa đảm bảo chức năng quản lý nội bộ 

doanh nghiệp đối với DNNN.  

1.2.2. Nội dung cơ bản của pháp luật về tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà 

nước 

Hiện nay, pháp luật về tổ chức quản lý DNNN được quy định trong các 

văn bản pháp luật chủ yếu sau: 

- Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. 

- Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

Doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014. 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010. 

-  Nghị định 69/2014/NĐ-CP quy định về Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 

Nhà nước ngày 15/7/2014.  

- Nghị định 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định về quản lý người giữ 

chức danh, chức vụ tại Doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên mà 

nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.  
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- Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/6/2013 về ban hành quy chế hoạt 

động của Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm 

giữ 100 Vốn điều lệ.  

Trong các văn bản kể trên, tổ chức quản lý DNNN được quy định với 

những nội dung cơ bản sau: 

- Quy định về cơ cấu tổ chức quản lý DNNN: DNNN được tổ chức 

theo hướng có hội đồng thành viên hoặc không có Hội đồng thành viên, Giám 

đốc/ Tổng giám đốc, Kiểm soát viên. 

- Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nội bộ 

DNNN: quy định cụ thể quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng cơ quan 

trong tổ chức hoạt động của DNNN cũng như chế độ báo cáo đối đới cơ quan 

chủ sở hữu. 

- Quy định về quyền hạn, trách nhiệm của chủ sở hữu đối với tổ chức 

quản lý DNNN: quy định rõ những quyền và nghĩa vụ của các cơ quan đại 

diện chủ sở hữu nhà nước và các đại diện chủ sở hữu nhà nước trực tiếp tại 

DNNN trong việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý, sử dụng 

vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và giám sát 

việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Quy định về tiêu chuẩn của những người giữ chức danh quản lý trong 

DNNN và điều kiện bổ nhiệm, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh 

giá và bồi dưỡng kiến thức đối với người quản lý DNNN: các chức danh quản 

lý trong DNNN bao gồm Chủ tịch HĐTV, chủ tịch công ty, thành viên Hội 

đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó 

Giám đốc, Kế toán trưởng. Với mỗi chức danh đều có tiêu chuẩn riêng và 

được chủ sở hữu nhà nước quản lý rất gắt gao trong quy trình bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại… 
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1.2.3. Quá trình phát triển của pháp luật về tổ chức quản lý doanh nghiệp 

nhà nước ở Việt Nam 

1.2.3.1. Giai đoạn trước năm 1995 

Giai đoạn trước năm 1995, mặc dù nước ta đã thừa nhận DNNN như 

một loại doanh nghiệp tuy nhiên không có quy định, hướng dẫn cụ thể về tổ 

chức quản lý DNNN theo tiêu chuẩn chung. Nghị định 388/HĐBT ngày 

20/11/1991 ban hành quy chế về thành lập và giải thể DNNN cũng không quy 

định về tổ chức quản lý doanh nghiệp mà chỉ quy định Điều lệ tổ chức quản 

lý doanh nghiệp là một thành phần của hồ sơ thành lập DNNN của cơ quan đề 

nghị thành lập. Thường thì cơ quan đề nghị thành lập là cơ quan quản lý Nhà 

nước cấp trên trực tiếp của doanh nghiệp sẽ ra quyết định ban hành điều lệ tổ 

chức quản lý doanh nghiệp. 

1.2.3.2. Giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2004 

Luật DNNN năm 1995 là bước khởi đầu hình thành khung tổ chức 

quản lý các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Cụ thể là, về mô hình quản lý, 

Luật DNNN năm 1995 đã phân biệt Tổng công ty nhà nước và DNNN độc 

lập có quy mô lớn và doanh nghiệp khác. Đối với Tổng công ty và DNNN 

độc lập có quy mô lớn, mô hình quản lý bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát và Tổng giám đốc hoặc Giám đốc và bộ máy giúp việc. Đối với các 

doanh nghiệp khác thì có Giám đốc và bộ máy giúp việc. 

Luật DNNN năm 1995 cũng đã quy định Chính phủ là đại diện chủ sở 

hữu nhà nước. Những quyền của chủ sở hữu cũng đã được quy định tại khoản 

1, Điều 27 Luật DNNN 1995. Chính phủ không trực tiếp thực hiện quyền sở 

hữu đó mà phân cấp hoặc ủy quyền cho cán bộ thực hiện quyền sở hữu đối 

với doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của họ. 

Theo Luật DNNN năm 1995, Hội đồng quản trị được thiết lập tại các 

Tổng công ty và Công ty nhà nước độc lập có quy mô lớn. Hàng loạt các nội 



 21 

dung phổ biến thường thấy liên quan đến Hội đồng quản trị, như địa vị pháp 

lý, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy mô và nhiệm kỳ, chế độ làm 

việc, tiêu chuẩn, thù lao và các lợi ích khác… của thành viên Hội đồng quản 

trị đã được quy định. 

Về địa vị pháp lý, Hội đồng quản trị được quy định là cơ quan quản lý 

doanh nghiệp (Điều 29, Luật DNNN năm 1995). Nhưng, xét về chức năng, 

nhiệm vụ thì Hội đồng quản trị là cơ quan tham mưu cho chủ sở hữu về chiến 

lược và kế hoạch phát triển dài hạn của doanh nghiệp; đồng thời, phê 

chuẩn  những đề xuất, kiến nghị của Tổng Giám đốc trong các vấn đề như: 

phương án sử dụng và bảo toàn vốn, quyết toán tài chính hàng năm, phương 

án vay vốn, tổ chức, bộ máy của doanh nghiệp; chỉ kiểm tra, giám sát Tổng 

giám đốc trong việc sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, chứ không 

phải trong toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành kinh doanh ở doanh nghiệp. 

Tổng Giám đốc do Thủ tướng hoặc Bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh bổ nhiệm; là người đại diện theo pháp luật của công ty. Tổng 

Giám đốc vừa chịu trách nhiệm với người bổ nhiệm, vừa chịu trách nhiệm 

trước Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành công ty. Tổng giám đốc có 

quyền hạn và trách nhiệm khá nặng nề. Trong số quyền hạn của Tổng Giám 

đốc, có các quyền như: cùng với Chủ tịch Hội đồng quản trị ký nhận vốn, bảo 

toàn và phát triển vốn được giao, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển dài 

hạn, hàng năm, xây dựng dự án đầu tư, đề án tổ chức quản lý, định mức kinh 

tế kỹ thuật, đề nghị bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Giám đốc đơn vị thành 

viên, bổ nhiệm những chức vụ quản lý khác… Như vậy, trên thực tế, Tổng 

giám đốc là người “trung tâm” đầy quyền lực trong quản lý doanh nghiệp, là 

người xây dựng và thực thi chiến lược, về cơ bản kiểm soát tài chính và nhân 

sự ở doanh nghiệp. 
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Ban kiểm soát do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, thay mặt Hội đồng quản 

trị giám sát Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

Tổ chức quản lý DNNN được hình thành và phát triển trong Luật 

DNNN năm 2003 không có thay đổi cơ bản so với Luật DNNN năm 1995. 

Xét về tổ chức quản lý nói chung, nó có quy định bổ sung thêm một số yếu tố. 

Quyền của chủ sở hữu đã được quy định cụ thể và đầy đủ hơn. Khác với trước 

đây, các quyền của chủ sở hữu đã được “phân công”, “phân cấp” thực hiện 

một cách phân tán giữa Chính phủ, các Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

nhưng lại không có cơ chế và thể chế phối hợp giữa các cơ quan nói trên 

trong thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước. [11] 

1.2.3.3. Giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2013 

Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã là một bước tiến lớn, tạo ra 

một thay đổi căn bản trong quá trình hoàn thiện về tổ chức quản lý doanh 

nghiệp ở nước ta nói chung và DNNN nói riêng. Lúc này, pháp luật áp dụng 

thống nhất và không phân biệt đối xử đối với tất cả các doanh nghiệp, không 

phân biệt tính chất sở hữu; người trong nước và người nước ngoài có quyền 

tự chủ lựa chọn bất kỳ loại hình nào trong bốn loại hình doanh nghiệp do luật 

quy định: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu 

hạn và công ty cổ phần. Như vậy, DNNN không còn được coi là một thành 

phần kinh tế riêng biệt mà được coi bình đẳng với các doanh nghiệp khác. 

Luật Doanh nghiệp 2005 đã xác định thời hạn bốn năm, kể từ khi Luật có 

hiệu lực, để DNNN chuyển đổi thành TNHH hay Công ty Cổ phần và tổ chức 

quản lý, hoạt động theo quy định tương ứng. 

1.2.3.4.  Giai đoạn từ năm 2014 đến nay 

Luật Doanh nghiệp 2014 ban hành thay thế Luật Doanh nghiệp 2005 đã 

tạo ra một sự khác biệt đáng kể về tổ chức quản lý DNNN. Theo quy định tại 
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khoản 8 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 về giải thích từ ngữ, DNNN là 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

Như vậy, ta có thể hiểu DNNN là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu 

toàn bộ vốn điều lệ hoặc toàn bộ số cổ phần, được tổ chức dưới hình thức 

công ty trách nhiệm hữu hạn.  Đây là một điểm mới trong quy định pháp luật 

DNNN so với Luật DNNN 2003. Ở Luật DNNN 2003, một doanh nghiệp 

được gọi là DNNN khi sở hữu 50% vốn điều lệ trở lên, do đó, DNNN có thể 

được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần. Tuy nhiên, đến Luật doanh 

nghiệp 2014 đã có sự thay đổi, DNNN phải là doanh nghiệp do nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ. 

Luật doanh nghiệp 2014 có một chương riêng quy định những đặc thù 

trong tổ chức quản lý DNNN. Theo đó việc tổ chức quản lý DNNN được thực 

hiện theo Chương IV về DNNN, mục 2 Chương III về Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên và các quy định khác có liên quan. Tuy nhiên ưu tiên 

áp dụng quy định tại chương 4 trong trường hợp có sai khác giữa quy định 

của các chương. Theo đó, DNNN được tổ chức quản lý dưới hình thức công 

ty TNHH một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu. Cơ quan đại diện chủ sở 

hữu DNNN sẽ lựa chọn một trong hai mô hình quy định tại khoản 1 Điều 78 

Luật Doanh nghiệp 2014 là DNNN có Hội đồng thành viên và DNNN không 

có Hội đồng thành viên. 

Kết luận chương 1 

Từ việc nghiên cứu lý luận về DNNN và pháp luật về tổ chức quản lý 

DNNN, các quy định của pháp luật cũng có nhiều thay đổi qua các thời kỳ, 

đáp ứng được yêu cầu đổi mới của đất nước và của nền kinh tế. DNNN theo 

pháp luật hiện hành là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

và được các cơ quan đại diện Nhà nước làm chủ sở hữu. DNNN được tổ chức 

quản lý dưới hình thức là công ty TNHH một thành viên theo hai dạng: Công 
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ty TNHH một thành viên không có HĐTV và có HĐTV. Doanh nghiệp nhà 

nước mặc dù là khái niệm được đề cập đến từ những năm 1990, tuy nhiên, 

đến thời điểm hiện tại mới dần dần được hoàn thiện. Những vấn đề pháp lý 

xoay quanh vấn đề DNNN nói chung và tổ chức quản lý nói riêng vẫn còn 

được quy định rải rác trong nhiều văn bản pháp luật nên khi áp dụng cũng gặp 

rất nhiều khó khăn. 

Do DNNN là loại hình doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước nên Nhà 

nước áp dụng cơ chế quản lý riêng biệt. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả của 

DNNN, Nhà nước cần tách biệt rõ giữa chức năng tổ chức quản lý trong nội 

bộ doanh nghiệp và chức năng quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp. 

Điều này cũng một phần giúp làm giảm cơ chế “ưu tiên” đối với DNNN và 

làm tăng tính bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ 

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

2.1. Quy định đặc thù trong tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước  

2.1.1. Tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước có Hội đồng thành viên 

 Như đã phân tích ở Chương 1, DNNN được tổ chức quản lý theo loại 

hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhưng có một số đặc trưng 

phù hợp với nguyên tắc quản trị công ty mà chủ sở hữu là nhà nước, chịu sự 

giám sát, quản lý của Nhà nước và thực hiện các chức năng kinh tế của Nhà 

nước. 

Theo điều 78, 89 Luật Doanh nghiệp 2014 thì DNNN được Cơ quan 

đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách 

nhiệm hữu hạn theo một trong hai mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc 

Tổng giám đốc và Kiểm soát viên; hoặc Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc 

Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. 

 Thông thường, các công ty có quy mô lớn thường được tổ chức quản lý 

theo mô hình công ty TNHH một thành viên có Hội đồng thành viên. Một khi 

công ty có quy mô lớn, rất cần phải có sự bàn bạc thống nhất và chịu trách 

nhiệm tập thể nên cần phải có Hội đồng thành viên.  

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty mẹ cũng có sự thay đổi theo từng thời 

kỳ. Trước thời điểm 01/07/2010, công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty 

nhà nước được quy định trong Luật Doanh nghiệp nhà nước (2003) bao gồm: 

HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc (Tổng giám đốc và các Phó tổng giám 

đốc), Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. Hiện nay, công ty mẹ trong tập đoàn 

hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 

được quy định tại Nghị định 25/2010/NĐ-CP, theo đó cơ cấu tổ chức công ty 

mẹ bao gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và các Kiểm soát viên.  
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 Theo như phân tích tại chương 1, hiện nay các công ty mẹ của tập đoàn 

kinh tế, tổng công ty Nhà nước được quy định tổ chức quản lý theo mô hình 

có Hội đồng thành viên.  

Tuy nhiên nghị định 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 quy định cụ thể 

Công ty mẹ có cơ cấu tổ chức quản lý gồm Hội đồng thành viên, Tổng Giám 

đốc, Kiểm soát viên và bộ máy giúp việc. Như vậy, theo quy định này thì 

công ty mẹ cuả tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước bắt buộc phải có Hội 

đồng thành viên.  

 So với quy định của luật doanh nghiệp 2014 thì quy định tại nghị định 

69/2014/NĐ-CP có mâu thuẫn, không phù hợp. Đồng thời phần lớn các nghị 

định ban hành điều lệ của các công ty mẹ này đều được ban hành trước khi có 

luật doanh nghiệp 2014. Điều tất yếu sẽ có những điểm sai khác, không phù 

hợp với luật hiện hành. Như vậy trong tương lai nghị định 69/2014/NĐ-CP 

cần được sửa đổi cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và đảm bảo tính tự 

lựa chọn của chủ sở hữu, đồng thời cũng cần phải ban hành lại điều lệ mẫu 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2.1.1.1.Hội đồng thành viên 

Hội đồng thành viên là cơ quan quản lý DNNN, có toàn quyền nhân  

danh chủ sở hữu Nhà nước tổ chức thực hiện các quyền của chủ sở hữu, nhân 

danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quản lý và hoạt động 

của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu công ty.  

a.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên 

Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ cơ bản như quyết định 

chiến lược phát triển công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc và cán bộ quản lý quan trọng khác của công ty, quyết 

định mức lương và lợi ích khác của cán bộ quản lý, quyết định cơ cấu tổ chức, 

quy chế quản lý công  ty, quyết định lập chi nhánh, văn phòng đại diện, trình 
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báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên chủ sở hữu công ty, chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và 

nhiệm vụ được giao. 

Để thực hiện chức năng quản lý hoạt động kinh doanh  của công ty với 

tư cách là cơ quan đại diện trực tiếp của chủ sở hữu Nhà nước tại công ty, Hội 

đồng thành viên có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

- Đề nghị cấp có thẩm quyền như Chính Phủ, Thủ tướng Chính Phủ… 

quyết định việc điều chỉnh vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung điều lệ; tổ chức lại, 

chuyển đổi sở hữu, giải thể, phá sản doanh nghiệp; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các 

quyền lợi khác đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên. 

- Quyết định sau khi cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt về các nội 

dung: Chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất, 

kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp; Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 

nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Tổng giám đốc hoặc Giám đốc; Huy 

động vốn, đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định, dự án đầu tư ra ngoài 

doanh nghiệp, dự án đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp; Góp vốn, tăng, 

giảm vốn góp, chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp đầu tư tại công ty 

cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Tiếp nhận công 

ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty 

con, công ty liên kết của doanh nghiệp; Báo cáo tài chính; phân phối lợi 

nhuận, trích lập các quỹ hằng năm của doanh nghiệp. 

- Quyết định các nội dung như quy chế quản lý nội bộ của doanh 

nghiệp; Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác đối với Tổng giám 

đốc hoặc Giám đốc, các chức danh khác do Hội đồng thành viên bổ nhiệm; 

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù 

lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác đối với Phó Tổng giám đốc hoặc Phó 
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Giám đốc, Kế toán trưởng; Quyết định hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc 

hoặc Giám đốc quyết định phương án huy động vốn, dự án đầu tư, xây dựng, 

mua, bán tài sản cố định thuộc thẩm quyền. 

- Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại 

diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc; 

- Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm, chủ trương phát 

triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của công ty; 

- Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ và quyết định thành lập đơn vị 

kiểm toán nội bộ của công ty. 

- Quản lý, điều hành doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật và 

quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

- Chịu trách nhiệm trước cơ quan đại diện chủ sở hữu trong quản lý, sử 

dụng, bảo toàn, phát triển vốn; báo cáo kịp thời cơ quan đại diện chủ sở hữu 

khi doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, 

không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về vi phạm gây tổn thất vốn, tài sản 

của doanh nghiệp. 

- Thực hiện quyền, trách nhiệm khác theo quy định của Luật doanh 

nghiệp, điều lệ doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác, số 

lượng không quá 07 người.  

b.  Tiêu chuẩn và quyền, nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng thành viên 

Thành viên Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và 

do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 

hoặc khen thưởng, kỷ luật. Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của 

Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên có 

thể được bổ nhiệm lại nhưng chỉ được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng 



 29 

thành viên của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ. 

Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng thành viên được quy định tại điều 

92 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 8 Nghị định 97/2015/NĐ-CP như sau:  

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh 

hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp. 

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, 

con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người 

đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên 

Hội đồng thành viên; Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng 

giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên công ty. 

- Không phải là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc không phải là người quản lý, điều 

hành tại doanh nghiệp thành viên. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức 

được bổ nhiệm giữ chức danh quản lý thì phải có quyết định thuyên chuyển, 

điều động công tác (đối với cán bộ, công chức) hoặc phải chấm dứt hợp đồng 

làm việc (đối với viên chức). 

- Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội 

đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc, Phó Tổng giám đốc của DNNN. 

- Có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc tập đoàn, tổng 

công ty, công ty mình. 

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty. 

Thành viên Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ: Tham gia 

cuộc họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề 

thuộc thẩm quyền cuả Hội đồng thành viên; Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao 

chép hoặc trích lục sổ ghi chép hoặc trích lục sổ ghi chép và theo dõi các giao 

dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm, sổ biên bản họp Hội đồng thành 
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viên, các giấy tờ và tài liệu khác của công ty; Quyền và nghĩa vụ khác theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty. 

c.  Tiêu chuẩn và quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Đứng đầu hội đồng thành viên là chủ tịch Hội đồng thành viên do cơ 

quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm. Tiêu chuẩn để được Chủ tịch Hội đồng 

thành viên giống như tiêu chuẩn của Chủ tịch công ty tuy nhiên không được 

kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc tại tập đoàn, tổng công ty, 

công ty mình và các doanh nghiệp khác. 

Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ: Xây dựng kế 

hoạch hoạt động hàng quý, hàng năm của Hội đồng thành viên; Chuẩn bị 

chương trình, tài liệu cuộc họp hoặc lấy ý kiến Hội đồng thành viên; Triệu tập 

và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội 

đồng thành viên; Tổ chức thực hiện các nghị quyết của cơ quan đại diện chủ 

sở hữu và nghị quyết Hội đồng thành viên; Tổ chức giám sát, trực tiếp giám 

sát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, kết quả hoạt động của 

công ty, kết quả quản lý điều hành của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công 

ty; Tổ chức công bố, công khai thông tin về công ty theo quy định của pháp 

luật; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực và tính 

hệ thống của thông tin được công bố; Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định 

của Luật doanh nghiệp 2014, pháp luật có liên quan và điều lệ công ty. 

 Ngoài các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch và thành viên Hội đồng 

thành viên nêu trên, Điều 96 Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định ràng buộc 

trách nhiệm của Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng thành viên như 

sau: Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty; 

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất 

nhằm bảo đảm tối đa lợi ích hợp pháp của công ty và Nhà nước; Trung thành 

với lợi ích của công ty và Nhà nước; Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ 
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hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ, tài sản của công ty để tư lợi hoặc 

phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; Thông báo kịp thời, đầy đủ và 

chính xác cho công ty về các doanh nghiệp mà mình và người có liên quan 

làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp. Thông báo này được niêm yết 

tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty; Chấp hành các nghị quyết của Hội 

đồng thành viên; Chịu trách nhiệm cá nhân khi lợi dụng danh nghĩa công ty 

thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch 

khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác; 

thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn khi có nguy cơ rủi ro tài chính có thể 

xảy ra đối với công ty. Trường hợp phát hiện thành viên Hội đồng thành viên 

có hành vi vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì 

thành viên khác của Hội đồng thành viên có nghĩa vụ báo cáo bằng văn bản 

với cơ quan đại diện chủ sở hữu; yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và có giải 

pháp khắc phục hậu quả. 

Đồng thời, pháp luật cũng quy định về miễn nhiệm, cách chức chủ tịch 

Hội đồng thành viên và các thành viên khác và quy định Trong thời hạn 60 

ngày, kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm, cách chức, cơ quan đại diện chủ 

sở hữu xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế. 

 Các trường hợp bị miễn nhiệm chủ tịch Hội đồng thành viên và các 

thành viên khác như sau: Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại 

Điều 92 của Luật này; Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở 

hữu chấp thuận bằng văn bản; Có quyết định điều chuyển, bố trí công việc 

khác hoặc nghỉ hưu; Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được 

giao; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Không đủ sức khỏe 

hoặc không còn uy tín để giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên. 

Các trường hợp bị cách chức chủ tịch Hội đồng thành viên và các thành 

viên khác như sau: Công ty không hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 
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hằng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo yêu cầu của cơ quan 

đại diện chủ sở hữu mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc 

giải trình nguyên nhân không được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận; 

Bị truy tố và bị Tòa án tuyên là có tội; Không trung thực trong thực thi quyền, 

nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của công ty để tư lợi 

hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình 

hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. 

 Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ tập thể: Mọi vấn đề thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng thành viên đều được xem xét và quyết định theo đa 

số tại cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng 

văn bản. Hội đồng thành viên phải họp ít nhất mỗi quý một lần để xem xét và 

quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Đối với những vấn đề 

không cần thảo luận thì Hội đồng thành viên có thể lấy ý kiến của các thành 

viên bằng văn bản. Hội đồng thành viên có thể họp bất thường để giải quyết 

các vấn đề cấp bách của công ty theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu 

công ty hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc 

Tổng giám đốc hoặc trên 50% tổng số thành viên Hội đồng thành viên đề 

nghị. 

 Các cuộc họp lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên chỉ hợp lệ 

khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham dự. Nghị quyết của Hội 

đồng thành viên được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên tham dự 

biểu quyết tán thành, trường hợp số phiếu ngang nhau thì nội dung có số 

phiếu tán thành của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người được Chủ tịch 

Hội đồng thành viên uỷ quyền chủ trì cuộc họp là nội dung được thông qua. 

Thành viên Hội đồng thành viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình và kiến 

nghị lên cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty. Trường hợp lấy ý kiến các 
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thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bản thì nghị quyết của Hội đồng 

thành viên được thông qua khi có hơn một nửa tổng số thành viên tán thành. 

 So với Hội đồng thành viên của công ty TNHH một thành viên thông 

thường, HĐTV của DNNN được luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp 

luật liên quan quy định cụ thể hơn đặc biệt là các quy định về tiêu chuẩn và 

trình tự thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với thành viên HĐTV. Luật doanh 

nghiệp 2014 không quy định về tiêu chuẩn của thành viên HĐTV trong công 

ty TNHH một thành viên và cũng không quy định cụ thể về quyền và nghĩa 

vụ của họ trong luật mà chỉ quy định về quyền, nghĩa vụ và quan hệ làm việc 

của HĐTV đối với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại điều 

lệ công ty và pháp luật có liên quan.  

2.1.1.2. Kiểm soát viên 

Căn cứ quy mô của công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định bổ 

nhiệm 01 Kiểm soát viên hoặc thành lập Ban kiểm soát gồm 03 đến 05 kiểm 

soát viên. Nhiệm kỳ kiểm soát viên không quá 05 năm và được chủ sở hữu 

xem xét bổ nhiệm lại nếu hoàn thành nhiệm vụ và đáp ứng được các tiêu 

chuẩn, điều kiện của Kiểm soát viên nhưng mỗi cá nhân chỉ được bổ nhiệm 

làm kiểm soát viên của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ. 

Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại công ty; các thành 

viên khác có thể tham gia Ban kiểm soát của không quá 04 DNNN nhưng 

phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

Để có thể trở thành Kiểm soát viên của DNNN, một người phải có tiêu 

chuẩn và điều kiện như sau: 

- Có đủ năng lực hành vi dân sự; Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, 

trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật. 

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm 

toán, luật, quản trị kinh doanh và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc; 
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Trưởng Ban kiểm soát phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc liên quan 

đến chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh 

được đào tạo. 

- Không phải là người lao động của công ty. 

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con 

đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của 

đối tượng sau đây: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại 

diện chủ sở hữu của công ty; Thành viên Hội đồng thành viên của công ty; 

Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm 

soát viên khác của công ty. 

- Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp 

khác. 

- Không được đồng thời là Kiểm soát viên, thành viên Hội đồng thành 

viên, thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp không phải là DNNN. 

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty. 

 Với chức năng giúp cơ quan đại diện chủ sở hữu kiểm soát, giám sát 

toàn diện các hoạt động của công ty, kiểm sát viên có các quyền như sau: 

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng thành viên, các cuộc tham vấn và 

trao đổi chính thức và không chính thức của cơ quan đại diện chủ sở hữu với 

Hội đồng thành viên; có quyền chất vấn Hội đồng thành viên, thành viên Hội 

đồng thành viên và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty về các kế hoạch, 

dự án hay chương trình đầu tư phát triển và các quyết định khác trong quản lý 

điều hành công ty. Kiểm soát viên tham dự các cuộc họp có quyền phát biểu 

nhưng không có quyền biểu quyết. 

-  Xem xét sổ sách kế toán, báo cáo, hợp đồng, giao dịch và tài liệu khác 

của công ty; kiểm tra công việc quản lý điều hành của Hội đồng thành viên, 
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thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc khi xét thấy 

cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

-  Xem xét, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài 

chính của công ty, thực trạng vận hành và hiệu lực các quy chế quản trị nội bộ 

công ty. 

-  Yêu cầu thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người 

quản lý khác báo cáo, cung cấp thông tin về bất cứ việc gì trong phạm vi quản 

lý và hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty. 

- Yêu cầu những người quản lý công ty báo cáo về thực trạng tài chính, 

thực trạng và kết quả kinh doanh của công ty con khi xét thấy cần thiết để 

thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trường hợp phát hiện có thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc và những người quản lý khác làm trái các quy định về 

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ hoặc có nguy cơ làm trái các quy định 

đó; hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, làm trái các quy định về quản 

lý kinh tế, trái quy định Điều lệ công ty hoặc các quy chế quản trị nội bộ công 

ty phải báo cáo ngay cho cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty, các thành viên 

khác của Ban kiểm soát và cá nhân có liên quan. 

- Đề nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu thành lập đơn vị thực hiện nhiệm 

vụ kiểm toán tham mưu và trực tiếp hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ được giao. 

- Yêu cầu cung cấp bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của công ty để nghiên cứu, xem xét phục vụ thực hiện 

nhiệm vụ theo quy định. Trong trường hợp cần thiết phải xem xét hồ sơ, tài 

liệu của công ty con, công ty liên kết thì Kiểm soát viên phối hợp với người 
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đại diện phần vốn của công ty mẹ tại công ty con, công ty liên kết sau khi 

được sự chấp thuận của chủ sở hữu. 

- Được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, báo cáo về các nội dung 

thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, 

Tổng Giám đốc (Giám đốc) có liên quan đến việc điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và thực hiện 

các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu giao. 

- Kiểm soát viên được sử dụng con dấu của công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên cho các văn bản, hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm soát viên.  

- Được đào tạo nghiệp vụ kiểm soát. Trường hợp cần thiết, Kiểm soát 

viên được quyền yêu cầu tư vấn của các chuyên gia, tổ chức chuyên ngành để 

phục vụ công tác của Kiểm soát viên sau khi được sự đồng ý bằng văn bản 

của chủ sở hữu. Chi phí thuê chuyên gia, tổ chức chuyên ngành và chi phí 

hoạt động khác của Kiểm soát viên thực hiện theo khung mức chi do chủ sở 

hữu quyết định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các quyền khác quy định tại Điều lệ công ty. 

Song song với các quyền nêu trên, Kiểm sát viên cũng có những nghĩa 

vụ và trách nhiệm phải thực hiện như sau: Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công 

ty, quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu và đạo đức nghề nghiệp trong 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và 

Điều lệ công ty. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung 

thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp 

của các bên tại công ty; Trung thành với lợi ích của Nhà nước và công ty; 

không được sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, lạm dụng địa vị, 
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chức vụ, tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá 

nhân khác.   

Trường hợp vi phạm nghĩa vụ trên mà gây thiệt hại cho công ty thì Kiểm 

soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó; 

tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và thiệt hại còn có thể bị xử lý kỷ luật, xử 

phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định 

pháp luật. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên trực tiếp hoặc gián 

tiếp có được do vi phạm nghĩa vụ nêu trên đều phải trả lại công ty. Trường 

hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và 

nghĩa vụ được giao thì thành viên khác của Ban kiểm soát có nghĩa vụ báo 

cáo bằng văn bản đến cơ quan đại diện chủ sở hữu; yêu cầu chấm dứt hành vi 

vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

Đồng thời Kiểm sát viên phải thường xuyên nắm bắt tình hình, thu thập 

thông tin và thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho chủ sở hữu về các 

doanh nghiệp mà Kiểm soát viên và người có liên quan của Kiểm soát viên 

làm chủ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tại 

trụ sở chính và chi nhánh của công ty; Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột 

xuất theo yêu cầu của chủ sở hữu về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh, 

vấn đề tài chính của công ty và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; Chủ 

động báo cáo và khuyến nghị kịp thời tới chủ sở hữu về những hoạt động bất 

thường, trái với pháp luật và các quy định của chủ sở hữu; chịu trách nhiệm 

trước chủ sở hữu và trước pháp luật về các hành vi cố ý bỏ qua hoặc bao che 

cho các vi phạm. 

Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: Không còn 

đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định; Có đơn xin từ chức và được cơ 

quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận; Được cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc 
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cơ quan có thẩm quyền khác điều động, phân công thực hiện nhiệm vụ khác; 

Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Kiểm soát viên bị cách chức trong các trường hợp sau đây: Không hoàn 

thành nhiệm vụ, công việc được phân công; Không thực hiện quyền và nghĩa 

vụ của mình, trong 03 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; Vi phạm 

nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định 

của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty; Trường hợp khác theo quy 

định tại Điều lệ công ty. 

Ban kiểm soát cũng là một điểm đặc thù và có sự khác biệt giữa công ty 

TNHH một thành viên và DNNN. Công ty TNHH một thành viên thông 

thường do tổ chức là chủ sở hữu chỉ cần có kiểm soát viên mà không lập ban 

kiểm soát. Theo đó, công ty có thể có 1, 2 kiểm soát viên hoạt động độc lập, 

không bị ràng buộc bởi quy chế đối với Ban kiểm soát. Vì vậy, Luật Doanh 

nghiệp 2014 cũng không quy định về cơ cấu, nhiệm kỳ và bãi nhiệm kiểm 

soát viên trong công ty TNHH một thành viên.  

Kiểm soát viên trong Luật Doanh nghiệp 2014 không được coi là người 

quản lý, trừ khi điều lệ có quy định khác. Điều này cũng phù hợp vì kiểm soát 

viên không tham gia điều hành công ty. Tuy nhiên Luật Doanh nghiệp 2014 

cơ bản yêu cầu kiểm soát viên tuân thủ các trách nhiệm của người quản lý. 

Nghị định 97/2015/NĐ-CP quy định những người quản lý doanh nghiệp là 

người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm cả kiểm 

soát viên. Như vậy kiểm soát viên trong DNNN được coi là người quản lý, 

khác với kiểm soát viên trong công ty TNHH một thành viên thông thường. 

2.1.1.4. Giám đốc /Tổng giám đốc 

Giám đốc/ Tổng Giám đốc (Sau đây gọi chung là Giám đốc) là người 

điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm 
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trước chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. 

Giám đốc có thể đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty. Giám 

đốc do chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ 

quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận. 

Với chức năng là người điều hành công ty, giám đốc phải có năng lực và 

phẩm chất nhất định. Điều 100 Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã đưa ra các tiêu 

chuẩn và điều kiện tuyển chọn Giám đốc như: Có trình độ chuyên môn, kinh 

nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề 

kinh doanh của công ty và do điều lệ công ty quy định 

Đồng thời người đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc phải không là vợ 

hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị 

ruột, em ruột của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại 

diện chủ sở hữu; Không là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, 

con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng thành 

viên. Không là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con 

nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc và Kế 

toán trưởng của công ty; Không là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, 

mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, 

em dâu của Kiểm soát viên công ty; Không đồng thời là cán bộ, công chức 

trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; 

Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng 

thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám 

đốc hoặc Phó Giám đốc tại công ty hoặc ở DNNN khác; Không được kiêm 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác;  

Giám đốc được bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng theo thời hạn không quá 5 

năm. Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch công ty về 

việc thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao.  
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Giám đốc có thể bị miễn nhiệm khi không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn 

nêu trên hoặc có đơn xin nghỉ việc. Hoặc bị cách chức trong trường hợp 

doanh nghiệp không bảo toàn được vốn theo quy định pháp luật; Doanh 

nghiệp không hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hằng năm; 

Không có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển 

và kế hoạch kinh doanh mới của doanh nghiệp; Doanh nghiệp vi phạm pháp 

luật hoặc có hoạt động kinh doanh trái với quy định của pháp luật; Vi phạm 

một trong số các nghĩa vụ của người quản lý quy định tại Điều 96 của Luật 

này; Và các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

Để thực hiện công việc điều hành hoạt động của công ty, Giám đốc cũng 

được trao quyền nhất định, đồng thời cũng là những nghĩa vụ mà Giám đốc 

phải thực hiện. Đó là:  

- Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án 

kinh doanh, kế hoạch đầu tư của công ty; 

- Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội 

đồng thành viên, Chủ tịch công ty và của cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty; 

- Quyết định các công việc hằng ngày của công ty; 

- Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty đã được Hội đồng thành 

viên hoặc Chủ tịch công ty chấp thuận; 

- Ký hợp đồng, thỏa thuận nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; 

- Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng đối với 

các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của 

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; 

- Tuyển dụng lao động; 
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- Lập và trình Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo định 

kỳ hằng quý, hằng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh và 

báo cáo tài chính hằng năm; 

- Kiến nghị phương án tổ chức lại công ty, khi xét thấy cần thiết; 

- Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài 

chính khác của công ty; 

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Trong công ty, giúp việc cho các Giám đốc còn có các Phó Giám đốc 

hoặc Phó Tổng giám đốc (Gọi tắt là Phó Giám đốc) 

Tuỳ theo quy mô, công ty có thể có một hoặc một số Phó Giám đốc. Số 

lượng Phó giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty. Chủ tịch công ty quyết 

định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, 

thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác đối với Phó Giám đốc. Quyền và 

nghĩa vụ của Phó Giám đốc công ty được quy định tại Điều lệ công ty và/hoặc 

Hợp đồng lao động. Các phó giám đốc giúp Giám đốc điều hành công ty theo 

phân công và sự uỷ quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước giám đốc và 

trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền. 

Điều lệ của công ty quy định số lượng Phó Giám đốc (Tập đoàn dầu khí 

Việt Nam không quá 08 Phó tổng giám đốc, Tập đoàn điện lực Việt Nam không 

quá 07 Phó tổng giám đốc, Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam không quá 07 

Phó tổng giám đốc, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam không quá 05 Phó tổng giám 

đốc). Việc quy định số lượng Phó tổng giám đốc cho từng tập đoàn phụ thuộc 

vào quy mô là một giải pháp hợp lý tuy nhiên số lượng Phó tổng giám đốc vẫn 

khá nhiều. Nghị định 69/2014/NĐ-CP, nghị định 97/2015/NĐ-CP và Điều lệ 

TĐKT nhà nước hiện nay đều không quy định về điều kiện bổ nhiệm cho Phó 

Giám đốc. 
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2.1.2. Tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước không có hội đồng thành 

viên 

Bên cạnh DNNN là công ty TNHH một thành viên có Hội đồng thành 

viên, DNNN còn tồn tại theo mô hình công ty TNHH không có Hội đồng 

thành viên. Theo mô hình này, đứng đầu công ty sẽ là chủ tịch công ty sau đó 

đến Giám đốc/Tổng giám đốc và kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát. 

Thông thường, các công ty TNHH một thành viên độc lập được tổ chức 

theo mô hình DNNN không có Hội đồng thành viên là các công ty có quy mô 

nhỏ, cá nhân có thể quyết định được các vấn đề liên quan đến công ty. 

2.1.2.1. Chủ tịch công ty 

Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu công ty tổ chức thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty được quy định tại Luật Doanh  

nghiệp 2014 và pháp luật có liên quan. Chủ tịch công ty có quyền nhân danh 

công ty để quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp cuả công ty, 

chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước chủ sở hữu công ty về việc thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Chế độ làm việc, quyền và nghĩa vụ 

của chủ tịch công ty được quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên 

quan. Mọi quyết định của chủ tịch công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

chủ sở hữu công ty có giá trị pháp lý kể từ thời điểm được chủ sở hữu công ty 

phê duyệt trừ một số trường hợp công ty có quy định khác. 

Tiêu chuẩn của chủ tịch công ty cũng như vấn đề miễn nhiệm, cách 

chức quy định đối với chủ tịch Hội đồng thành viên đã nêu ở trên. 

Chủ sở hữu bổ nhiệm chủ tịch công ty để thực hiện chức năng người 

đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại DNNN. Theo đó, quyền và trách nhiệm của 

chủ tịch công ty giống với quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên đã nêu 

ở trên và cũng tập trung thành ba nhóm: các vấn đề đề nghị cơ quan đại diện 

chủ sở hữu quyết định; các vấn đề quyết định sau khi cơ quan đại diện chủ sở 
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hữu phê duyệt và các nội dung được tự quyết định. 

Các quyết định của Chủ tịch công ty phải được lập thành văn bản. 

Trường hợp chủ tịch công ty vắng mặt tại Việt Nam trên 30 ngày thì phải uỷ 

quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của 

chủ tịch công ty; Việc uỷ quyền phải được thông báo kịp thời bằng văn bản 

đến cơ quan đại diện chủ sở hữu. Các trường hợp uỷ quyền khác thực hiện 

theo quy định tại quy chế quản lý nội bộ của công ty. 

Chủ tịch công ty sử dụng bộ máy quản lý, điều hành, bộ phận giúp việc 

nếu có và con dấu của công ty để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 

Trường hợp cần thiết, chủ tịch công ty tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia tư 

vấn trong và ngoài nước trước khi quyết định các vấn đề quan trọng thuộc 

thẩm quyền của chủ tịch công ty. Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư vấn được 

quy định tại quy chế quản lý tài chính của công ty. 

2.1.2.2. Giám đốc/Tổng giám đốc  

Giám đốc/Tổng Giám đốc (Sau đây gọi chung là Giám đốc) là người điều 

hành hoạt động hàng ngày của DNNN theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị 

quyết, quyết định của chủ tich công ty phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của công ty; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch công ty và trước pháp luật về việc 

thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Điều lệ công ty đều quy định rõ 

điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Giám đốc.  

Giúp việc cho Giám đốc là các Phó Giám đốc được quy định trong điều 

lệ của công ty. 

Tất cả các quy định về quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn của Giám đốc giống 

với Giám đốc của DNNN có Hội đồng thành viên đã trình bày ở phần 2.1.1. 

2.1.2.3.  Kiểm soát viên  

Kiểm soát viên là cá nhân do chủ sở hữu bổ nhiệm để giúp chủ sở hữu 

kiểm soát việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, việc quản lý điều hành công 
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việc kinh doanh tại DNNN của chủ sở hữu, Giám đốc. Quy chế hoạt động của 

kiểm soát viên theo quy định tại Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg.  

Để đảm bảo hoạt động quản lý đạt hiệu quả, DNNN thường phân công 

trách nhiệm cụ thể cho Chủ tịch công ty các Giám đốc và Phó giám đốc. Mối 

quan hệ giữa Chủ tịch công ty và Ban giám đốc, giữa Kiểm soát viên và Chủ 

tịch công ty, Ban giám đốc đã được luật hóa tương đối cụ thể.  

2.2. Thực tiễn thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức quản lý doanh 

nghiệp nhà nước  

2.2.1. Những thành công trong việc thực hiện quy định pháp luật về tổ 

chức quản lý doanh nghiệp nhà nước 

Quy định về tổ chức quản lý DNNN sau một thời gian dài khi Luật 

DNNN 2003 không còn phù hợp do sự ra đời của Luật Doanh nghiệp 2014 đã 

được Luật hoá. Mặc dù các quy đình này không hoàn toàn là mới nhưng 

khẳng định lại chắc chắn các DNNN phải tổ chức quản lý theo cách riêng, 

khắt khe hơn do DNNN sở hữu vốn của dân và phục vụ các mục tiêu kinh tế 

xã hội. 

Hiện Nhà nước đang đầu tư một khối lượng rất lớn vốn và tài sản vào 

sản xuất - kinh doanh tại các doanh nghiệp. Chỉ tính riêng số liệu của 781 

doanh nghiệp 100% sở hữu Nhà nước năm 2014 thì tổng tài sản đã lên tới 

3,105 triệu tỷ đồng, trong đó tập đoàn, tổng công ty và công ty mẹ - con 

chiếm 90%. Vốn chủ sở hữu là 1,233 triệu tỷ đồng, trong đó tập đoàn chiếm 

65%, tổng công ty chiếm 25,2%, khối công ty mẹ - con chiếm 2,3%. Nếu tính 

toàn bộ các doanh nghiệp có 100% và trên 50% sở hữu Nhà nước thì tổng 

nguồn vốn kinh doanh, hay tổng tài sản lên đến 5,408 triệu tỷ đồng. [19] 

Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước còn rất ít, hầu hết các DNNN khác 

đã và đang cổ phần hóa để bình đẳng về địa vị, bình đẳng về cơ hội và bình 

đẳng về bảo hộ của Nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp. Cụ thể, tính 
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đến năm 2012, cả nước có 1.309 DNNN, trước khi có Luật Doanh nghiệp 

năm 2014, số lượng DNNN khoảng 700 doanh nghiệp, nếu hoàn thành được 

Đề án tái cấu trúc thì chỉ còn lại khoảng 300 DNNN theo tỷ lệ vốn quy 

định. [19] Dự kiến, Sau 2015, cả nước còn 692 doanh nghiệp 100% vốn nhà 

nước, được tổ chức thành 44 tập đoàn, tổng công ty với 150 công ty con 

100% vốn (10 tập đoàn, 5 tổng công ty 91 và 26 tổng công ty thuộc Bộ, 3 

tổng công ty thuộc địa phương.) Đến năm 2020 còn 17 tập đoàn, tổng công ty 

do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ và khoảng 200 doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực độc quyền nhà nước, an ninh, quốc phòng và công ích. [21] 

Qua nhiều năm xây dựng và hoàn thiện, những quy định của pháp luật về tổ 

chức quản lý DNNN đã có những bước tiến bộ vượt bậc, phù hợp với sự phát 

triển của nền kinh tế cũng như đòi hỏi của xã hội. Đặc biệt là Luật Doanh 

nghiệp 2014 ra đời đã giải quyết được rất nhiều hạn chế trong quy định về tổ 

chức quản lý DNNN tồn tại trong Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản 

liên quan. Cụ thể như sau: 

2.2.1.1. Quy định được những đặc thù về bổ nhiệm và quản lý người giữ chức 

danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước. 

Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định tương đối rõ ràng những vấn đề 

mang tính đặc thù về tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước. Đó là những 

quy định về cơ cấu của Hội đồng thành viên, quyền, nghĩa vụ của Hội đồng 

thành viên, chủ tịch Hội đồng thành viên; miễn nhiệm, cách chức thành viên 

Hội đồng thành viên; chế dộ làm việc của Hội đồng thành viên; Quyền, nghĩa 

vụ của Chủ tịch Công ty, của giám đốc/ tổng giám đốc, kiểm soát viên, Ban 

kiểm soát. 

Ngoài quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, điều kiện bổ nhiệm, trình 

tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá và bồi dưỡng kiến thức đối với 

người quản lý doanh nghiệp nhà nước còn phải tuân thủ theo những quy định 
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rất chặt chẽ của Nghị định 97/2015/NĐ-CP. 

Những quy định này được coi là đặc thù bởi lẽ các công ty TNHH một 

thành viên thông thường không được Luật Doanh nghiệp quy định cụ thể chi 

tiết mà chỉ quy định mang tính định hướng để công ty ghi nhận tại điều lệ 

công ty. Điều lệ công ty là căn cứ để áp dụng quyền nghĩa vụ đối với những 

người giữ chức danh quản lý trong Công ty TNHH một thành viên thông 

thường. 

Sở dĩ luật quy định cụ thể như vậy là vì tính chất đặc thù của doanh 

nghiệp nhà nước là sử dụng vốn nhà nước, vốn của người dân nên yêu cầu 

phải có một bộ máy quản lý tổ chức có đủ tiêu chuẩn và được quản lý giám 

sát chặt chẽ, tránh làm thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân. 

2.2.1.2.Phân tách được rõ giữa chức năng quản lý nhà nước và chức năng 

quản lý của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước: 

Trong một thời gian dài, trong các văn bản pháp luật về DNNN đã 

không quy định phân tách rõ ràng về chức năng quản lý nhà nước và chức 

năng quản lý của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước. Thực trạng phổ 

biến kéo dài trong nhiều năm qua là có quá nhiều cơ quan nhà nước luôn thực 

hiện song hành hai vai: Vừa là chủ thể quản lý nhà nước, vừa là chủ thể đại 

diện sở hữu DNNN hoặc đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. 

Quá trình đẩy mạnh tái cấu trúc DNNN nhất định phải giải quyết vấn đề này 

bằng công cụ pháp luật. 

Nhận thức được sự khác biệt rõ ràng giữa hai chức năng quản lý nhà 

nước và chức năng quản lý của chủ sở hữu nhà nước. Trong các quy định 

pháp luật hiện hành của Luật doanh nghiệp 2014 (tiếp tục kế thừa quy định 

của Luật doanh nghiệp 20050; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư 

vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 

99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính Phủ về phân công, phân cấp 
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thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với 

doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, đã quy 

định, phân định nội dung quản lý nhà nước với quản lý chủ sở hữu nhà nước 

đối với DNNN. Cụ thể: 

+ Với chức năng công quyền, nội dụng quản lý nhà nước đối với doanh 

nghiệp (gồm cả quản lý đối với các DNNN) bao gồm: (i) Ban hành, phổ biến 

và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về doanh nghiệp và văn bản 

pháp luật có liên quan; (ii) Tổ chức đăng ký kinh doanh, hướng dẫn việc đăng 

ký kinh doanh bảo đảm thực hiện chiến lược, quy hoạch và kế hoạch định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội; (iii) Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ, nâng cao đạo đức kinh doanh cho người quản lý doanh 

nghiệp; phẩm chất, chính trị, đạo đức, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước 

đối với doanh nghiệp; đào tạo và xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề; (iv) 

Thực hiện chính sách ưu đã đối với doanh nghiệp theo định hướng, mục tiêu 

của chiến lược, quy hoạch và kế  hoạch phát triển kinh tế - xã hội; (v) Kiểm 

tra, thanh tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; xử lý các hành vi vi 

phạm pháp luật của doanh nghiệp, của cá nhân và tổ chức có liên quan theo 

quy định của pháp luật. 

+ Với tư cách là chủ sở hữu: Nhà nước thông qua cơ quan đại diện của 

chủ sở hữu (cơ quan, tổ chức được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách 

nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước) hoặc người đại diện chủ sở hữu trực 

tiếp tại doanh nghiệp (cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ 

nhiệm vào Hội đồng thành viên, chủ tịch công ty để thực hiện quyền, trách 

nhiệm của chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp) quyết định các vấn đề quan 

trọng sau: (i) Quyết định thành lập, tổ chức lại và định đoạt doanh nghiệp; (ii) 

Quyết định nội dung điều lệ công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty; (iii) 

Quyết định đầu tư vốn điều lệ, điều chỉnh, chuyển nhượng một phần hoặc 
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toàn bộ vốn điều lệ; (iv) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty; bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty; (v)Quyết định 

kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển; (vi) Phê duyệt 

chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay; (vii) Quy định 

chế độ tài chính, phân phối lợi nhận, trích lập và sử dụng các quỹ; phê duyệt 

báo cáo tài chính hàng năm; (ix) Quyết định thành lập công ty con, góp vốn 

vào công ty khác; (x) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của 

công ty. 

Về tổ chức quản lý đối với các công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, tổng 

công ty nhà nước. Hiện nay, các quy định của pháp luật về tổ chức quản lý 

cũng như Điều lệ của các công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, tổng công ty đều 

xác định rõ vai trò của HĐTV, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát…, quy định rõ 

trách nhiệm của những cơ quan này. Xây dựng được mô hình tổ chức quản lý 

trong nội bộ công ty mẹ với việc thành lập BKS trong công ty có nhiệm vụ 

quản lý giám sát và hoạt động của HĐTV và Tổng Giám đốc trong việc thực 

hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà chủ sở hữu nhà nước giao cho tập đoàn. Cơ cấu 

tổ chức quản lý này ở các tập đoàn là tương đối giống nhau. 

Trong các TĐKT nhà nước ở Việt Nam hiện nay, chỉ có công ty mẹ Tập 

đoàn viễn thông quân đội Viettel không hoạt động theo cơ cấu tổ chức này. Mô 

hình quản lý công ty mẹ - Tập đoàn viễn thông quân đội bao gồm: Tổng giám 

đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng theo quy định tại nghị định số 

101/2014/NĐ-CP ngày 07/11/2014 về điều lệ tổ chức và hoạt động của tập 

đoàn viễn thông quân đội. 

Ví dụ về cơ cấu tổ chức quản lý của Tập đoàn điện lực Việt Nam 
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Bảng 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và điều hành EVN (cập nhật 

ngày 09/09/2015) 

2.2.2. Những hạn chế trong việc thực hiện quy định pháp luật về tổ chức, 

quản lý doanh nghiệp nhà nước 

Quy định của pháp luật là kim chỉ nam để các DNNN tự vận động, tuân 

thủ để thực hiện tốt vai trò của mình. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi cũng 

đã bộc lộ một số bất cập hạn chế. 

2.2.2.1. Hạn chế về cơ cấu tổ chức quản lý 

Hiện nay đối với các DNNN thì vấn đề tự quyết cơ cấu tổ chức quản lý 

còn hơi xa vời. Bằng chứng là việc các Điều lệ tổ chức hoạt động của các Tập 

đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước đều được chính phủ ban hành thông qua 

các Nghị định. Ví dụ Nghị định số 149/2013/NĐ-CP ngày 31/10/2013 của 

Chính Phủ ban hành điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt 

Nam; Ngày 16 tháng 6 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Nghị 

định số 57/2014/NĐ-CP; Nghị định số 12/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

25/2/2014 Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực 

miền Bắc. Đồng thời trong các điều lệ đó lại có những nội dung phải được 

Thủ tướng chính phủ xem xét quyết định. Ví dụ như tại điều lệ tổ chức hoạt 

đông của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) quy định số lượng Phó 

http://business.gov.vn/Portals/0/2014/57_2014_ND_CP.pdf
http://business.gov.vn/Portals/0/2014/57_2014_ND_CP.pdf
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Tổng Giám đốc không quá 08 người. Trường hợp cần điều chỉnh số lượng 

vượt quá 08 người, Hội đồng thành viên PVN báo cáo Bộ Công Thương và 

Bộ Nội vụ trình Thủ tướng chính phủ xem xét. 

Như vậy, các quy định có phần khắt khe hơn so với các công ty tư nhân 

hoặc công ty có vốn nhà nước dưới 100%. Sự khắt khe này sẽ làm cho DNNN 

không tự chủ được vấn đề nhân sự vì việc xin xét duyệt liên quan đến vấn đề 

nội bộ doanh nghiệp cũng phải xin trình ý kiến từ Bộ ngành quản lý đến cấp 

Chính Phủ mất rất nhiều thời gian. Trong một số trường hợp sẽ không đáp 

ứng được nhu cầu cấp bách hoặc để lọt những người phù hợp. Tuy nhiên sự 

khắt khe này cũng có một phần phù hợp do bộ máy tổ chức quản lý là “người 

Nhà nước”, hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước hoặc từ vốn Nhà nước bỏ ra 

để đầu tư. Vì vậy, việc phải thông qua cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét 

duyệt đảm bảo tính phân cấp quản lý và công bằng, đúng đắn trong cơ cấu tổ 

chức quản lý doanh nghiệp. 

Trong các DNNN sau khi Luật Doanh nghiệp 2014 ra đời, cơ quan đại 

diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý DNNN theo một trong 2 mô hình 

hoặc là có Hội đồng thành viên, hoặc là có chủ tịch công ty. Tuy nhiên Luật 

doanh nghiệp không chỉ ra những đối tượng doanh nghiệp phải có Hội đồng 

thành viên hoặc ngược lại. Theo đó DNNN độc lập có thể tổ chức theo một 

trong hai mô hình như đã phân tích ở trên. Bất cập ở đây là ở chỗ quan niệm 

cho rằng công ty có quy mô lớn cần phải có Hội đồng thành viên nhưng như 

thế nào là có quy mô lớn, nếu công ty đó chỉ có Chủ tịch công ty thì có vi 

phạm điều gì không? Tất cả đều không được làm rõ. Nghị định 69/2014/NĐ-

CP quy định về Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước có quy định bắt 

buộc công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải được tổ 

chức theo mô hình có Hội đồng thành viên. Tuy nhiên nghị định này được 

ban hành từ ngày 15/7/2014, trước ngày ban hành Luật Doanh nghiệp 2014 
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(26/11/2014) và là văn bản dưới luật, vì vậy nên quy định này không còn phù 

hợp. Về nguyên tắc áp dụng pháp luật thì phải áp dụng các quy định của Luật 

Doanh nghiệp 2014. Như vậy, đến thời điểm này, công ty mẹ của tập đoàn 

kinh tế, tổng công ty nhà nước không bắt buộc phải có hội đồng thành viên. 

Đồng thời pháp luật cũng không quy định về trình tự, thủ tục, điều kiện để 

thay đổi cơ cấu tổ chức trong DNNN. 

Hiện chưa có số liệu thống kê chính xác về số lượng DNNN theo cơ cấu 

có Hội đồng thành viên cũng như có Chủ tịch công ty, nhưng số lượng 

DNNN được tổ chức quản lý theo mô hình có Chủ tịch công ty là người đứng 

đầu có số lượng ít hơn so với công ty có Hội đồng thành viên. Đa phần vì tâm 

lý của các cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu luôn đánh giá cao ý kiến của 

tập thể hơn là cá nhân, đồng thời cũng có sự kiểm tra chéo lẫn nhau giữa các 

thành viên trong Hội đồng thành viên, vô hình chung Hội đồng thành viên 

được coi là quản lý tốt hơn so với Chủ tịch công ty. 

2.2.2.2. Hạn chế về Hội đồng thành viên 

Có thể nói HĐTV theo quy định là đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 

công ty, có chức năng tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở 

hữu nhưng thực tế cho thấy, HĐTV vẫn chỉ là một cấp trung gian giữa chủ sở 

hữu với bộ máy điều hành HĐTV, quyền can thiệp của cơ quan nhà nước là 

rất lớn. HĐTV hoạt động theo chế độ tập thể và không rõ chế độ giám sát cá 

nhân thành viên HĐTV. Do đó trách nhiệm giải trình của HĐTV trước chủ sở 

hữu Nhà nước hầu như không được đề cao. Chính điều này cũng tác động đến 

sự minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp. 

 Pháp luật chỉ quy định Chủ tịch HĐTV không được kiêm nhiệm làm 

Tổng Giám đốc/Giám đốc của tập đoàn mình cũng như tập đoàn, tổng công ty 

khác, tuy nhiên quy định này không được áp dụng với thành viên HĐTV. Vì 

vậy, thành viên HĐTV vẫn có thể bị chi phối bởi chức năng điều hành DNNN 
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nếu kiêm nhiệm, ít có thời gian chú ý đến vai trò định hướng chiến lược và 

giám sát công ty thực hiện theo đúng định hướng của Tập đoàn. Pháp luật đã 

có quy định về thành viên HĐTV độc lập tuy nhiên hiện nay rất khó để tìm 

dược người thoả mãn các tiêu chuẩn của pháp luật. 

2.2.2.3. Hạn chế về tiêu chuẩn của người quản lý doanh nghiệp 

Quy định về tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng thành viên chưa rõ ràng 

và cụ thể cũng dẫn đến việc thực hiện lựa chọn gặp nhiều vướng mắc và có 

nhiều quan điểm trái chiều. Luật chỉ quy định tiêu chuẩn về chuyên môn và 

kinh nghiệm nhưng đánh giá như thế nào là có chuyên môn và kinh nghiêm 

thì chưa có một quy chuẩn nhất định. Trên thực tế, trình độ có thể được đánh 

giá thông qua bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, chứng chỉ sau các khóa học 

về kế toán, kiểm toán, thương mại…Những loại bằng cấp hay chứng chỉ này 

một lần nữa được xem xét qua các mức độ khác nhau: giỏi, khá, trung bình, 

kém, yếu….Bên cạnh đó, cá nhân còn phải đáp ứng được yêu cầu về kinh 

nghiệm thực tế trong lĩnh vực kinh doanh riêng của doanh nghiệp. Điều kiện 

này tương đối khác nhau trong từng công ty. Về cơ bản, chúng thường là quá 

trình làm việc lâu dài trong nhiều năm của cá nhân đó, khả năng thích nghi và 

xử lý công việc có nhanh chóng hay không? Đôi khi chúng còn bao gồm các 

kỹ năng khác như: kỹ năng lãnh đạo, phân phối công việc, giao tiếp, v.v…. 

Về điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng thành viên còn phải đáp 

ứng không phải là người có quan hệ ruột thịt với những người chủ chốt trong 

doanh nghiệp. Quy định này khá thực tế vì thực chất nếu các thành viên trong 

HĐTV có quan hệ ruột thịt hoặc họ hàng với nhau thì rất khó để đảm bảo tính 

khách quan, minh bạch trong công việc. Với các thành viên không nằm trong 

mối quan hệ này thì đó lại là một rào cản khá lớn trong quá trình đóng góp, 

cống hiến năng lực của mình cho công ty. Trong nhiều trường hợp, cá nhân sẽ 

bị hạn chế việc tự ứng cử vào HĐTV để có thể tham gia vào các quyết định 

http://dangkykinhdoanhhn.com/nganh-nghe-kinh-doanh-3.html
http://dangkykinhdoanhhn.com/nganh-nghe-kinh-doanh-3.html
http://dangkykinhdoanhhn.com/quyen-va-nghia-vu-cua-cong-ty-me-voi-cong-ty-con.html
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quan trọng trong công ty vì không có mối quan hệ với các thành viên khác. 

Về một khía cạnh nào đó, trong thực tế những thành viên Hội đồng thành viên 

chỉ “độc lập tương đối” với các thành viên chủ chốt của công ty.  

Để đảm bảo tính chuyên trách khi thực hiện nhiệm vụ, luật cũng quy 

định thành viên Hội đồng quản trị không được là cán bộ, công chức của cơ 

quan nhà nước. Quy định này áp dụng vào thực tiễn là rất phù hợp, bởi một 

cán bộ Bộ Tài Chính làm thành viên Hội đồng quản trị DNNN sẽ xử lý như 

thế nào nếu Doanh nghiệp mình trình đề án phê duyệt tổng mức đầu tư dự án. 

Liệu có có sự “ưu tiên” hay không hay hoàn toàn khách quan, việc này rất 

khó đánh giá. 

Thêm vào đó, thành viên HĐTV phải là người chưa từng bị cách 

chức Chủ tịch HĐTV, thành viên HĐTV hay Chủ tịch, giám đốc của DNNN. 

Nếu cá nhân khi đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trên do sai phạm mà bị 

cách chức thì sẽ không thể trở thành viên HĐTV một lần nữa. Đây cũng là 

một yêu cầu nhằm tăng tính chặt chẽ, nghiêm ngặt trong tiêu chuẩn của 

HĐTV, đồng thời nó cũng một biện pháp khiến cho các cá nhân làm việc có 

tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và cẩn trọng trong mọi hành vi của mình, 

đảm bảo điều lệ và khuôn khổ của công ty. 

Chẳng hạn, công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết An Giang có 

2 kiểm soát viên, 1 chuyên trách, 1 kiêm nhiệm và được Uỷ ban nhân dân tỉnh 

An Giang bổ nhiệm nên hoàn toàn độc lập chứ không phải do Doanh nghiệp 

tự lựa chọn, tuyển dụng và bổ nhiệm. 

Các quy định liên quan đến chức danh quản lý đều không có quy định về 

tiêu chuẩn sức khoẻ và phẩm chất chính trị của những người giữ chức năng 

này. Bản chất việc công việc quản lý một công ty nắm giữ vốn nhà nước 

nghĩa là tiền của nhân dân rất nặng nề và áp lực những người không đủ sức 

khoẻ không thể nào cáng đáng được trọng trách lớn đến vậy. Đồng thời chính 

http://dangkykinhdoanhhn.com/von-trong-giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep.html
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vì trách nhiệm như vậy nên người lãnh đạo phải có phẩm chất chính trị tốt, 

thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà 

nước. Việc đánh giá phẩm chất này thể hiện thông qua việc đánh giá lợi 

nhuận doanh nghiệp đạt được, hiệu quả kinh tế - xã hội của Doanh nghiệp, 

bằng việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhà nước, mức độ đảm bảo quyền và 

lợi ích của người lao động trong doanh nghiệp. Một tiêu chuẩn nữa tưởng 

chừng nhỏ nhưng không hề nhỏ đó là yêu cầu tất cả các người giữ chức danh 

quản lý trong DNNN phải biết ít nhất một ngoại ngữ. Vì trong môi trường hội 

nhập, các doanh nghiệp muốn tiếp cận đến các nguồn lợi nhuận từ nước ngoài 

cũng như muốn giao thương với các nhà đầu tư nước ngoài thì điều kiện cần 

và đủ là ngoại ngữ. Dĩ nhiên có thể thực hiện thông qua thông dịch viên 

nhưng đôi khi họ không thể truyền đạt ý một cách rõ ràng, đồng thời các nhà 

lãnh đạo nước ta sẽ tạo ấn tượng tốt hơn đối với bạn hàng quốc tế khi trao đổi 

được một cách trực tiếp. 

2.2.2.4. Hạn chế về quyền và nghĩa vụ của các chức danh quản lý trong 

doanh nghiệp nhà nước 

Tổ chức tín dụng là Ngân hàng thương mại được coi là một loại hình 

doanh nghiệp đặc biệt vì đối tượng kinh doanh của Ngân hàng là tiền và các 

dịch vụ tín dụng khác. Vì vậy, đối với những Ngân hàng sở hữu 100% vốn 

của Nhà nước, do Ngân hàng Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu được coi là 

Doanh nghiệp nhà nước đặc biệt. 

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước thì đến thời điểm 31/12/2015 có 

7 Ngân hàng thương mại Nhà nước do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều 

lệ bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

(Agribank), Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (GP Bank), Ngân hàng 

TNHH MTV Đại Dương (Ocean Bank), Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng 

(CB Bank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettin Bank), Ngân 
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hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại 

Thương Việt Nam (VCB) [14]. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có 4 ngân hàng do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn và được coi là Doanh nghiệp nhà nước đó là 3 

ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng: OceanBank có vốn 

điều lệ 4.000 tỷ đồng; GP.Bank có vốn 3.018 tỷ đồng, CBBank vốn 3.000 tỷ 

đồng, tổng cộng là hơn 10.000 tỷ đồng và Agribank vốn 28.722 tỷ đồng. [25] 

Những Ngân hàng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải tuân thủ 

các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà 

nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp và Luật các tổ chức 

tín dụng. Trên thực tế 3 văn bản này có quy định khác nhau về tổ chức quản 

lý doanh nghiệp. 

• Về số lượng thành viên Hội đồng thành viên: 

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định số lượng thành viên Hội đồng thành 

viên trong DNNN là không quá 7 người, tuy nhiên, Luật các tổ chức tín dụng 

quy định số lượng thành viên Hội đồng thành viên không ít hơn 05 thành viên 

và không quá 11 thành viên; 

• Về tiền lương và thù lao của Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc: 

Luật doanh nghiệp 2014 tham chiếu đến Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà 

nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp quy định: Hội đồng 

thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định về Tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng và quyền lợi khác đối với Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, các chức 

danh khác do Hội đồng thành viên bổ nhiệm. Còn luật các tổ chức tín dụng lại 

quy định quyền hạn đó là của chủ sở hữu: “Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng 

là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có các quyền hạn sau đây: …. 

Quyết định mức thù lao, lương, các lợi ích khác của thành viên Hội đồng 

thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc).” 

• Về bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng 
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Luật các tổ chức tín dụng quy định việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, Kế 

toán trưởng là quyền của Chủ sở hữu. Tuy nhiên Luật doanh nghiệp 2014 lại 

quy định đó là vấn đề thuộc quyền của Hội đồng thành viên. 

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 85/2015/QH13 ngày 

22/6/2015 có hiệu lực ngày 01/7/2016 thì trong trường hợp các văn bản quy 

phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn 

bản có hiệu lực pháp lý cao hơn và trong trường hợp các văn bản quy phạm 

pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một 

vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau. 

Ba văn bản nêu trên đều là văn bản luật do Quốc hội ban hành nên có hiệu lực 

pháp lý ngang nhau. Như vậy áp dụng quy định của văn bản được ban hành 

sau. Sở dĩ luật quy định phải áp dụng văn bản được ban hành sau là để đảm 

bảo các quy phạm pháp luật được chọn để áp dụng phù hợp nhất với các điều 

kiện thực tế. Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp năm 2014 và Luật quản lý, sử 

dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh đều được ban hành ngành 

26/11/2014 quy định một cách chung nhất và Luật các tổ chức tín dụng ban 

hành năm 2010 quy định mang tính chất chuyên ngành trong lĩnh vực ngân 

hàng. Trong trường hợp này, văn bản chuyên ngành phù hợp với điều kiện 

quản lý đặc thù của ngành Ngân hàng hơn văn bản quy định chung. Nếu văn 

bản chuyên ngành ban hành sau văn bản quy định chung thì việc lựa chọn văn 

bản chuyên ngành để áp dụng không có gì trái pháp luật, nhưng do văn bản 

chuyên ngành ban hành trước văn bản quy định chung thì lựa chọn văn bản 

nào để áp dụng là vấn đề khó khăn và tiềm ẩn khả năng áp dụng pháp luật 

không thống nhất. 

2.2.2.5. Hạn chế về Ban kiểm soát 

Pháp luật quy định chủ sở hữu bổ nhiệm kiểm soát viên. Tuy nhiên, 

quy định về bổ nhiệm kiểm soát viên thường được quy định trong điều lệ 
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công ty theo điều lệ mẫu của các DNNN đã được Chính phủ ban hành lại có 

quy định khác. Ví dụ như tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt nam, doanh 

nghiệp do Nhà nước là Chủ sở hữu và Chính phủ là cơ quan đại diện chủ sở 

hữu có 3 kiểm soát viên chuyên trách trong đó có 1 kiểm soát viên tài chính 

do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, 1 kiểm soát viên phụ trách chuyên 

ngành và 1 kiểm soát viên phụ trách lập kế hoạch phân công, điều phối do Bộ 

trưởng Bộ Công thương bổ nhiệm. 

Theo thông tin được đưa ra tại báo cáo "Kết quả điều tra về quản trị 

DNNN, giám sát tập đoàn kinh tế nhà nước và khuyến nghị chính sách” công 

bố, hầu hết DNNN thực hiện 1 trong 3 loại hình kiểm toán: kiểm toán nhà 

nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên phần lớn đều chưa coi 

trọng công tác giám sát, kiểm toán nội bộ bằng giám sát, kiểm toán từ bên 

ngoài. Thậm chí, có gần 30% doanh nghiệp "không bao giờ” đánh giá kết quả 

hoạt động của Tổng giám đốc/Giám đốc. 

Rõ ràng, kiểm soát nội bộ cần phải được giao thực quyền và có vai trò, 

vị trí độc lập trong doanh nghiệp. Khi mà BKS vẫn đang bị "khống chế" bởi 

khoản thù lao do chính doanh nghiệp chi trả cũng như bị ràng buộc bởi những 

mối quan hệ cá nhân thì tính độc lập của BKS vẫn còn bị ảnh hưởng. 

Hơn nữa, có vẻ như phần lớn các doanh nghiệp không xem trọng vai 

trò của BKS. Quan điểm của doanh nghiệp khi thành lập BKS là để tuân thủ 

pháp luật. Hoạt động của BKS phần lớn mang tính hình thức và chưa có thực 

chất. Do đó, doanh nghiệp không đầu tư, trang bị đầy đủ cho BKS thực hiện 

tốt chức năng giám sát của họ. 

Tất nhiên, cũng phải thấy rằng, một lý do khác khiến BKS không làm 

tròn chức năng của họ là họ không có đủ nguồn nhân lực. Rất ít thành viên 

BKS làm việc toàn thời gian, phần lớn là làm việc bán thời gian, kiêm nhiệm 

thêm nhiều chức vụ khác ở nhiều tổ chức, công ty khác hoặc ngay chính công 
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ty mà họ thành viên BKS. Cá biệt có doanh nghiệp có BKS chỉ gồm toàn các 

thành viên làm việc bán thời gian. Những người này thậm chí không quen biết 

nhau. Trên thực tế, phần lớn các kiểm soát viên chỉ gặp nhau định kỳ hàng quý 

hoặc thậm chí là ít hơn. Số lần đi kiểm tra các hoạt động của doanh nghiệp 

cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với số lượng người và cách làm việc như vậy 

thì việc đáp ứng các yêu cầu đặt ra đối với BKS là gần như không thể. 

Ngoại trừ ngân hàng, trong các lĩnh vực khác, BKS đều không có bộ 

máy giúp việc. Nếu như trong lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã có 

quy định cụ thể về chức năng kiểm toán nội bộ độc lập trực thuộc BKS và báo 

cáo lên cho BKS thì trong các lĩnh vực khác, không có một quy định cụ thể về 

một bộ máy giúp việc cho BKS. 

Kết hợp với việc phần lớn BKS chỉ làm việc bán thời gian thì việc BKS 

không thể hoàn thành tốt chức năng của mình là một điều dễ hiểu. Ngoài bộ 

máy giúp việc, BKS còn thiếu công cụ thu thập thông tin phục vụ chức năng 

giám sát. Họ không được trang bị một hệ thống thông tin quản lý đặc thù cho 

công việc giám sát. 

Thông thường BKS chỉ dựa vào các báo cáo định kỳ của doanh nghiệp 

và chỉ tiếp cận được những thông tin chung mà doanh nghiệp cung cấp cho 

họ. Thậm chí, có khi những thông tin BKS được nhận cho mục đích công việc 

giám sát của họ cũng chính là những thông tin mà một cổ đông thông thường 

cũng có được. Do đó, việc này ít nhiều ảnh hưởng đến công việc của BKS. 

Một vấn đề khác, theo thông lệ quốc tế, để thực hiện công tác giám sát 

hoạt động của doanh nghiệp, thường các thành viên trong BKS phải hỗ trợ 

nhau để đảm bảo có ít nhất 4 nhóm kỹ năng chính là: năng lực quản lý rủi ro, 

năng lực chuyên môn về kế toán kiểm toán, năng lực về hoạt động kinh doanh 

cốt lõi của doanh nghiệp và năng lực giám sát sự tuân thủ pháp luật. Tuy 
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nhiên, rất ít doanh nghiệp ở Việt Nam có một đội ngũ BKS hội đủ 4 yếu tố 

này. [15] 

Tuy nhiên, vấn đề về Ban kiểm soát đang được khắc phục dần, theo 

hướng ban kiểm soát không bị hội đồng thành viên, ban lãnh đạo chi phối, bởi 

thành viên ban kiểm soát không phải là “người của Doanh nghiệp”. 

Chẳng hạn, tại Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản có 3 kiểm soát 

viên, thì một người do Bộ Tài chính cử xuống, còn 2 người khác do Bộ Công 

thương điều về. Như vậy, họ hoàn toàn độc lập với hội đồng thành viên và 

ban lãnh đạo trong việc giám sát phần vốn nhà nước tại Tập đoàn. [5] 

 Ví dụ về Agribank chi nhánh 6 

Việc giới hạn, quy định rõ quyền của Hội đồng thành viên cũng là một 

nhu cầu hết sức cấp thiết. Bởi lẽ, với một số quy định chuyên ngành, có 

những hoạt động không được quy định là thẩm quyền của ai, của Giám đốc, 

của Hội đồng thành viên hay của chủ sở hữu. Chính vì vậy đã gây ra hai chiều 

hướng quan điểm: chỉ được làm cái pháp luật cho phép hay được làm tất cả 

những điều pháp luật không cấm. 

Trong thực tế đã xảy ra “Đại án Dương Thanh Cường” cũng một phần do 

kẽ hở của pháp luật để những người có quyền hạn chức vụ lạm dụng nó gây 

tổn thất không hề nhỏ cho ngân sách nhà nước. 

Vụ án Dương Thanh Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại chi nhánh 6 

của Agribank đã được Tòa án TPHCM đưa ra xét xử từ ngày 22-10-2015. 

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát tối cao, từ năm 2007 đến tháng 10-

2010 các bị cáo lập các dự án đầu tư rồi “phù phép” mang đến ngân hàng vay 

tiền, chiếm đoạt 966 tỉ đồng của Nhà nước. 

Vấn đề đặt ra ở đây là tại vụ án này có quyết định của lãnh đạo Agribank 

về việc nâng quyền phán quyết cho vay đối với Agribank Chi nhánh 6. 
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Thời điểm xảy ra vi phạm là từ năm 2007 đến năm 2010, Agribank vẫn 

là công ty cổ phần. Năm 2011, thực hiện Quyết định số 214/QĐ-NHNN, ngày 

31/01/2011, của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank mới 

chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ. Vì vậy, Agribank vẫn 

hoạt động theo cơ cấu Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc… 

Tại thời điểm 2007, không có một văn bản pháp luật nào quy định về 

quyền phê duyệt nâng quyền phán quyết cho vay đối với chi nhánh 6 của 

Agribank từ 80 tỉ lên 700 tỉ đồng. Tổng giám đốc Agribank Nguyễn Thế Bình 

cho biết việc nâng thẩm quyền phán quyết cho Chi nhánh 6 pháp luật không 

cấm nên Hội đồng quản trị Agribank thực hiện trên cơ sở tờ trình của Chi 

nhánh 6 và đánh giá của mình. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, 

Agribank được phép ký hợp đồng cho vay đến 15% vốn điều lệ, tương đương 

3.000 tỉ đồng (vốn điều lệ của Agribank lúc đó hơn 20.0000 tỉ đồng) vì vậy 

theo lý lẽ của ông Bình thì Hội đồng quản trị không làm sai. Đồng thời việc 

Hội đồng quản trị phê duyệt nâng thẩm quyền phán quyết cho chi nhánh 6 

chứ không phê duyệt khoản vay. Giám đốc chi nhánh 6 là người có trách 

nhiệm phải thẩm định khả năng của công ty vay để quyết định giải ngân nên 

Hội đồng quản trị không phải chịu trách nhiệm. 

Chính những lỗ hổng trong quy định của pháp luật đã làm thất thoát của 

Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Mặc dù toà án có tuyên bị cáo phải bồi thường 

số tiền đã chiếm dụng nhưng khả năng thi hành án là không cao do số tài sản 

còn lại rất ít so với số tiền đã chiếm dụng. Điều đáng nói hơn ở đây là các cán 

bộ nhân viên của chi nhánh 6 và Agribank có trách nhiệm, có tâm với nghề 

thì sẽ không xảy ra những thất thoát lớn đến vậy bởi lẽ toàn bộ các tài sản mà 

Dương Thanh Cường sử dụng làm tài sản đảm bảo để vay vốn của chi nhánh 
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6 đều chưa được sang tên chủ sở hữu, chưa đăng ký tài sản bảo đảm với cơ 

quan có thẩm quyền và dự án hình thành trong tương lai được thế chấp cũng 

chưa có văn bản được phê duyệt. Vậy mà chi nhánh 6 vẫn lập hồ sơ giải ngân. 

Thậm chí còn cho “mượn” lại tài sản bảo đảm để bị cáo có cơ hội mang sang 

ngân hàng khác thế chấp. Nếu tài sản đảm bảo này đã được đăng ký thế chấp 

tại Phòng đăng ký đất đai thì chỉ có thể thế chấp tại ngân hàng khác khi có 

văn bản giải chấp. Vì vậy, mặc dù pháp luật đã có những quy định về tiêu 

chuẩn của những người nắm giữ chức danh quản lý trong DNNN nhưng cần 

thiết hơn là phải có cơ chế, kiểm tra giám sát và sàng lọc cán bộ trong quá 

trình thi hành nhiệm vụ.  

Mặc dù vụ án này mới được xét xử gần đây nhưng tại thời điểm xảy ra 

vi phạm áp dụng luật doanh nghiệp 2005 cũng như luật các tổ chức tín dụng 

sửa đổi năm 2014. Hội đồng quản trị trong các DNNN hiện nay không còn 

nữa thay vào đó là Hội đồng thành viên và chủ tịch công ty. Tuy nhiên, các 

quy định về tiêu chuẩn, quyền hạn nghĩa vụ tại thời điểm trước và thời điểm 

này cũng tương đồng, không có nhiều sự khác biệt. Vì vậy, đây cũng là thực 

trạng chung hiện nay. 

 Ví dụ về tập đoàn Vinashin 

 Vấn đề tổ chức quản lý trong các DNNN là công ty mẹ của các tập 

đoàn kinh tế, các tổng công ty là rất quan trọng bởi vì trên thực tế có rất nhiều 

Tập đoàn kinh tế Nhà nước làm ăn thua lỗ gây thất thoát vốn của Nhà nước 

do quản lý yếu kém của những người đứng đầu. Tiêu biểu cho trường hợp này 

là vụ việc của Tập đoàn công nghiệp Tàu thuỷ - Vinashin. 

Năm 2006, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) được 

thành lập theo Quyết định số 103/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành ngày 15/5/2006 và Quyết định 104 QĐ - TTg. Theo Quyết định này, 

công ty mẹ - Vinashin được thành lập trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại cơ 
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quan quản lý, điều hành và các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng 

công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Tổng công ty này được thành lập từ 

năm 1996 Quyết định số 69/TTg ngày 31/1/1996 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tập đoàn Vinashin được tổ chức theo mô hình cơ cấu công ty mẹ - 

công ty con. Trong đó, công ty mẹ hoạt động theo dạng công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên do Chính phủ làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ. Tập 

đoàn có 15 Tổng công ty là công ty con của tập đoàn. 

Tháng 7/2010, Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra toàn diện tình 

hình tài sản, kết quả sản xuất kinh doanh của Vinashin. Theo báo cáo của 

Thanh tra Chính phủ gửi Thủ tướng, tính tới cuối năm 2009, tổng giá trị tài 

sản của Vinashin đạt 102.500 tỷ đồng. Nếu loại trừ các công nợ thì tổng giá 

trị tài sản còn lại là gần 92.600 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của Vinashin tính 

đến thời điểm cuối năm 2009 là hơn 86.700 tỷ đồng bao gồm 750 triệu USD 

trái phiếu Chính phủ bảo lãnh vay, nợ các ngân hàng trong và ngoài nước, nợ 

các đối tác. Tổng vốn chủ sở hữu của Vinashin là 5.900 tỷ đồng. Trong năm 

2009, Vinashin thực lỗ gần 5.000 tỷ đồng, nhiều hơn 3.300 tỷ so với báo cáo 

tài chính của Vinashin (1.700 tỷ đồng). 

Bộ chính trị kết luận, những yếu kém nêu trên xuất phát từ nhiều 

nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. 

Trách nhiệm trực tiếp thuộc về HĐQT và Ban lãnh đạo Vinashin trong 

đó có Chủ tịch HĐQT Tập đoàn. Một số cơ quan quản lý nhà nước có liên 

quan ở Trung ương và địa phương cũng có trách nhiệm. [22] 

 Cụ thể, trình độ cán bộ lãnh đạo, quản lý của công ty mẹ và các đơn vị 

thành viên của Vinashin chưa đáp ứng được yêu cầu quản trị một tập đoàn 

kinh tế lớn. Đặc biệt là người đứng đầu còn hạn chế về năng lực, có biểu hiện 

thiếu trách nhiệm, tùy tiện, cá nhân, báo cáo không trung thực, cố ý làm trái, 

vi phạm pháp luật trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quyết 

http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/doanh-nghiep/khong-co-chuyen-chuyen-no-tu-vinashin-sang-chinh-phu-a6414.html
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định của Thủ tướng khi chỉ đạo các hoạt động đầu tư, dự án, vốn cho sản xuất 

kinh doanh, sử dụng vốn và bố trí cán bộ. 

Ngoài ra, lãnh đạo tập đoàn, trước hết là Hội đồng Quản trị và người 

đứng đầu với chức năng đại diện trực tiếp chủ sở hữu đã có nhiều khuyết 

điểm, sai lầm trong tổ chức, quản lý, điều hành, nhất là trong việc xác định 

lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tổ chức quản lý các công ty con, công ty liên 

kết, tiến hành các hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài chính, vay và 

trả nợ.  

Ông Phạm Thanh Bình còn bổ nhiệm con trai và em ruột làm đại diện 

phần vốn của Nhà nước, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, trái quy định 

của Đảng và Nhà nước. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những sai phạm 

của ông Bình trong huy động, quản lý, sử dụng tiền vốn của Nhà nước là do 

thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái và có biểu hiện vụ lợi cá nhân, gây 

hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội. Con trai ông Bình là Phạm 

Bình Minh, sinh năm 1980, tốt nghiệp đại học New South Wales chuyên 

ngành kỹ sư vỏ tàu thủy, về nước tháng 2-2003. Chỉ đến năm 2007, Minh đã 

là Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ tàu thủy, kiêm chức Phó Tổng 

giám đốc Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất và 

kiêm nhiều chức vụ quan trọng khác. Khi bổ nhiệm con trai mình, Chủ tịch 

HĐQT Phạm Thanh Bình đã không thông qua lấy ý kiến của Ban thường vụ 

Đảng ủy Tập đoàn và nghị quyết của HĐQT. Em ruột ông Bình là Phạm 

Thanh Phong, tốt nghiệp tại chức Đại học Xây dựng năm 2000. Sau đó được 

bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty Tư vấn công nghệ và dịch vụ tài chính thuộc 

Công ty Tài chính công nghiệp tàu thủy. Tháng 3/2006 được cử giữ chức Phó 

giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Vinashin, tháng 9/2006 đề bạt Phó tổng 

giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Vinashin. Sau 

khi được cử làm “đại diện” góp vốn từ Tập đoàn cho Công ty Cổ phần 
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Vinashin - Tư vấn đầu tư, ông Phong giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm giám 

đốc. … Ông Bình đã “xẻ” vốn nhà nước trong Tập đoàn để cho người trong 

gia đình mình đứng tên làm đại diện. Con trai ông được cử làm “đại diện” 

10% vốn của Tập đoàn Vinashin để tham gia HĐQT công ty Cổ phần kỹ thuật 

đóng tàu Vinashin. Em trai ông cũng được cử làm “đại diện” 51% vốn của 

Tập đoàn Vinashin và Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng 

Vinashin tại Công ty cổ phần Vinashin - Tư vấn đầu tư. Tại khoản 5, điều 48, 

Nghị định 199/2004/NĐ-CP quy định: “Tiêu chuẩn của người đại diện quản 

lý vốn: Không là bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột với những 

người là đại diện chủ sở hữu, người trong HĐQT, giám đốc doanh nghiệp có 

vốn góp vào doanh nghiệp mà người đó được giao trực tiếp quản lý...”  

Tại những Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước, Vinashin và Vinlines đều 

có ban kiểm soát, nhưng nhiều năm liền, các quyết định "làm trái" của 

HĐQT, ban điều hành của những tổ chức này đưa ra lại không được Ban 

Kiểm soát phát hiện và công bố. Tình trạng lỗ lãi không chỉ tại hai doanh 

nghiệp này mà rất nhiều DNNN khác cũng trở nên mập mờ, dòng tiền luân 

chuyển không được công khai minh bạch. 

Kết luận chương 2 

Pháp luật về doanh nghiệp nói chung và pháp luật về tổ chức quản lý 

DNNN nói riêng đã có những đổi mới và đạt được những kết quả nhất định. 

Tuy nhiên, về khung pháp luật và việc thực thi pháp luật thời gian qua cũng 

còn nhiều bất cập và hạn chế. Chương 2 phân tích về pháp luật tổ chức quản 

lý DNNN đối với hai hình thức tổ chức quản lý DNNN có Hội đồng thành 

viên và không có Hội đồng thành viên. Thực tế cho thấy, đối với các DNNN 

thuộc cơ cấu công ty mẹ - công ty con phải lựa chọn tổ chức quản lý theo cơ 

cấu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Ban Kiểm soát và các bộ 

phận giúp việc còn đối với DNNN độc lập thì Chủ sở hữu có thể quyết định 



 65 

lựa chọn tổ chức công ty theo một trong hai mô hình nhưng thường lựa chọn 

mô hình không có Hội đồng thành viên. 

Tại chương 2, tác giả đã đưa ra phân tích hai ví dụ về đại án “Dương 

Thanh Cường” tại Agribank chi nhánh 6 và sai phạm tại Vinashin. Đây là 2 

trong nhiều những vụ án kinh tế lớn, gây thất thoát của Nhà nước hàng nghìn 

tỷ đồng. Mặc dù cả hai vụ án này đều xảy ra trước thời điểm Luật Doanh 

nghiệp 2014 có hiệu lực nhưng những vấn đề pháp luật được điều chỉnh trong 

hai vụ án này đến thời điểm hiện tại vẫn có quy định tương tự. Hai vụ án này 

chứng tỏ một điều tổ chức quản lý DNNN hiện nay còn nhiều hạn chế cụ thể: 

chưa tạo được tính chủ động và độc lập cho cơ quan giám sát (Ban kiểm 

soát), HĐQT chưa thể hiện vai trò lãnh đạo theo mục tiêu chủ sở hữu đề ra; 

trình độ quản lý và đạo đức của những người giữ chức năng quản lý trong 

doanh nghiệp còn yếu kém.  



 66 

Chương 3 

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI 

PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về tổ chức quản lý doanh nghiệp 

nhà nước 

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật đảm bảo tính phù hợp với điều kiện kinh tế của 

Viẹ ̂t Nam  

Cơ sở để tiến hành xây dựng hoàn thiện pháp luật về tổ chức quản lý 

DNNN phải dựa trên điều kiện và trình độ phát triển của nền kinh tế. Việt 

Nam vừa trải qua một giai đoạn khó khăn do sự biến động từ cuộc khủng 

hoảng kinh tế thế giới cuối năm 2008 và sự phát triển quá nóng của nền kinh 

tế trong nước. Khủng hoảng kinh tế đã cho Việt Nam thấy được những yếu 

kém trong hoạch định kinh tế vĩ mô, trong cơ cấu kinh tế, trong quản lý của 

cơ quan nhà nước. Sau nhiều nỗ lực của Chính phủ trong điều hành nền kinh 

tế những năm gần đây, nền kinh tế đã có những tín hiệu tích cực, ta ̆ng trưởng 

kinh tế có bước phục hồi, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định tốt 

hơn, xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao, nguồn vốn đầu tư ta ̆ng. Tổng sản 

phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013. 

Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và mức 

tăng 5,42% của năm 2013. CPI bình quân năm 2014 tăng 4,09% so với bình 

quân năm 2013, mức tăng khá thấp trong 10 năm trở lại đây. Trong năm 

2014, chỉ số giá tiêu dùng bình quân mỗi tháng tăng 0,15%. Mục tiêu kiểm 

soát lạm phát của Chính phủ tiếp tục được thực hiện thành công, góp phần 

quan trọng giúp các doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản 

phẩm, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng. Vốn đầu tư phát triển toàn 

xã hội thực hiện năm 2014 theo giá hiện hành ước tính đạt 1220,7 nghìn tỷ̉ 

đồng, tăng 11,5% so với năm 2013 và bằng 31% GDP, bao gồm: Vốn khu 
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vực Nhà nước đạt 486,8 nghìn tỷ̉ đồng, chiếm 39,9% tổng vốn và tăng 10,1% 

so với năm tru ̛ớc; vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 468,5 nghìn tỷ đồng, 

chiếm 38,4% và tăng 13,6%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

đạt 265,4 nghìn tỷ̉ đồng, chiếm 21,7% và tăng 10,5%. [16, tr.129] Mặc dù 

vậy, đánh giá mọ ̂t cách khách quan, kế hoạch 05 (năm) na ̆m 2010-2015 đã 

không được như những dự đoán ban đầu và kỳ vọng được đề ra trong Nghị 

quyết phát triển kinh tế xã hội của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Môi 

trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn 

thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao. Đây là co ̛ hội để các 

nhà hoạch định chính sách vĩ mô của Viẹ ̂t Nam tiến hành điều chỉnh lại cơ 

cấu nền kinh tế theo hướng bền vững hơn, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực được 

tái cơ cấu để tạo thành hệ khung vững chắc cho quá trình phát triển kinh tế 

trong tương lai. Giải pháp xây dựng những DNNN có khả năng cạnh tranh, có 

thương hiệu tốt, có công nghệ hiện đại được xác định là mọ ̂t trong những giải 

pháp chiến lược cho điều kiện kinh tế hiẹ ̂n nay. Cơ hội đồng thời là thách 

thức, trong bối cảnh sự phát triển kinh tế còn những nút thắt lớn cần giải 

quyết. Cơ sở hạ tầng còn nhiềù bất cập, lạc hậu, chưa đáp ứng được nhu cầu 

của quá trình phát triển̉ hoạt động kinh doanh. Chất lượng nguồn nhân lực 

thừa về số lượng nhưng yếu về chất lượng, lao động giản đơn chiếm đa số, lao 

động có trình độ cao rất hạn chế do công tác đào tạo còn nhiềù điểm chưa hợp 

lý. Thể̉ chế kinh tế đang được đổi mới nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu 

của việc vận hành mô hình kinh tế́ thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do 

đó, nhà hoạch định cần phải xác định phát triển quy mô của các DNNN ở 

mức đọ ̂ nào cho phù hợp, nhằm giảm thiểu rủi ro trong trường hợp có biến 

động bất thường của các yếu tố chi phối tới nền kinh tế. [16, tr.130] 
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3.1.2. Hoàn thiện pháp luật phải đảm bảo mọi doanh nghiệp đều bình đẳng 

trước pháp luật 

Đối với nền kinh tế thị trường, với sự đa dạng của các thành phần kinh 

tế  thì việc áp dụng nguyên tắc mọi doanh nghiệp đều bình đẳng trước pháp 

luật là rất quan trọng. Nó thể hiện được thái độ công bằng của Nhà nước đối 

với hoạt động của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau. 

Bình đẳng ở đây là bình đẳng về cơ hội, về điều kiện, về chính sách đầu tư, 

chính sách thuế, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh, 

bình đẳng về khả năng cạnh tranh, giúp cho các doanh nghiệp thuộc các thành 

phần kinh tế nói chung và DNNN nói riêng đều có thể tìm thấy chỗ đứng 

trong cùng một “sân chơi” là mặt bằng của nền kinh tế. Không để các doanh 

nghiệp tư nhân nhận thấy có sự bảo hộ của Nhà nước quá lớn đối với các 

DNNN. 

3.1.3. Hoàn thiện pháp luật trên cơ sở tôn trọng và phát huy quyền tự do 

kinh doanh 

Quyền tự do kinh doanh là một trong những quyền cơ bản của công   

dân, của các chủ thể kinh doanh, được hầu hết các nước trên thế giới tôn 

trọng, bảo vệ. Ở Việt Nam, quyền tự do kinh doanh đó được khẳng định tại 

Điều 33 Hiến pháp 2013. Xây dựng và hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp 

phải có những quy định khẳng định rõ và đảm bảo quyền tự do kinh doanh 

của công dân. Thực hiện được nguyên tắc này chính là động lực chủ yếu 

khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia tích cực vào hoạt động lao 

động, sản xuất khơi dậy nguồn lực, phát huy tối đa sức mạnh nhân dân, góp 

phần phát triển kinh tế đất nước. Cụ thể, khi hoàn thiện pháp luật về công ty 

TNHH một thành viên ở Việt Nam phải đảm bảo yêu cầu làm thế nào để việc 

thành lập và hoạt động của công ty này thật sự dễ dàng, thuận tiện cho công 

dân, cho các nhà kinh doanh mà vẫn bảo đảm được yêu  cầu quản lý chặt chẽ 

của Nhà  nước. 
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3.2 Giải pháp hoàn thiện quy định của Pháp luật về tổ chức quản lý 

doanh nghiệp nhà nước 

3.2.1. Hoàn thiện quy định của Pháp luật về những vấn đề pháp lý về nhóm 

công ty, công ty mẹ - công ty con 

 Nhóm công ty: 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua 

tại kỳ họp thứ 8 năm 2014 để thay thế Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 

được Quốc hội khóa 11 thông qua năm 2005. Qua nghiên cứu các quy định về 

nhóm công ty tại chương VIII cho thấy vẫn còn có một số bất cập. 

Chương VIII mặc dù có tên là nhóm công ty nhưng nội dung chương 

không có điều nào quy định cụ thể về nhóm công ty. Do vậy đã dẫn đến 

những tồn tại, bất cập trong các quy định có liên quan về tập đoàn kinh tế 

(TĐKT), tổng công ty (TCT) như sẽ nêu dưới đây. 

Để đảm bảo tính bao quát, đồng bộ, thống nhất các quy định về nhóm 

công ty, trong Luật nên quy định rõ khái niệm nhóm công ty, nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của nhóm công ty và phân loại nhóm công ty, trên cơ sở đó 

cụ thể hóa các quy định có liên quan về nhóm công ty nói chung và TĐKT, 

TCT nói riêng. 

 Quy định về công ty mẹ 

Tại khoản 1 Điều 189 Luật doanh nghiệp 2014 quy định một công ty 

được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của 

công ty đó; 

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất 

cả thành viên hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty đó; 

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty đó. 
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Quy định nêu trên có những bất cập là: Đang đồng nhất giữa quyền chi 

phối và cách thức để có được quyền chi phối đối với một doanh nghiệp. Ví dụ 

như hai quyền đầu tiên không phải là quyền chi phối mà đó là cách thức, 

phương tiện để có được quyền chi phối thông qua quyền sở hữu, đầu tư để 

nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng cổ phần của công ty. Lẽ ra, trước hết 

nên quy định rõ quyền chi phối là gì, tiếp theo quy định nội dung cụ thể về 

quyền chi phối bao gồm những gì và thứ ba là quy định cách thức để có được 

quyền chi phối đối với một doanh nghiệp. 

Ví dụ cách thức để có được quyền chi phối gồm có: 

(1) đầu tư nắm giữ 100% vốn điều lệ để trở thành chủ sở hữu duy nhất 

của doanh nghiệp hoặc nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối để trở thành cổ 

đông, thành viên góp vốn chi phối của doanh nghiệp; 

(2) thông qua thỏa thuận về quyền được sử dụng bí quyết, công nghệ, 

thương hiệu, tham gia thị trường nội bộ, tham gia kế hoạch phối hợp kinh 

doanh trong tổ hợp công ty mẹ và các công ty con để cùng sản xuất một hoặc 

một số sản phẩm mà mỗi công ty có thể đảm nhận một hoặc một số công đoạn 

khác nhau. 

Căn cứ vào Điều 60 quy định đối với công ty TNHH hai thành viên trở 

lên và Điều 144 quy định đối với công ty cổ phần của Luật Doanh nghiệp 

2014 có thể suy ra, để nắm quyền quyết định các vấn đề quan trọng của doanh 

nghiệp thì tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ phải từ 65% đối với công ty cổ phần và từ 

75% đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên. 

Như vậy, nếu công ty mẹ chỉ sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số 

cổ phần phổ thông của công ty con thì chưa đủ mức để có quyền quyết định 

hoặc thông qua quyết định các vấn đề quan trọng của công ty con, mà tỷ lệ 

nắm giữ vốn điều lệ phải là từ 65% đối với công ty cổ phần và từ 75% đối với 

công ty TNHH hai thành viên trở lên. 
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Căn cứ vào các quy định chung nêu trên về nhóm công ty và mối liên 

kết công ty mẹ - công ty con sẽ cụ thể hóa các quy định về TĐKT, TCT một 

cách phù hợp. 

 Quy định về TĐKT, TCT 

Tại Điều 188 quy định: TĐKT, TCT thuộc các thành phần kinh tế là 

nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn 

góp hoặc liên kết khác. TĐKT, TCT không phải là một loại hình doanh 

nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập. TĐKT, 

TCT có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, 

công ty con và mỗi công ty thành viên trong TĐKT, TCT có quyền và nghĩa 

vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật. 

Khái niệm TĐKT theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nêu trên 

vẫn còn những tồn tại, bất cập cơ bản, chẳng hạn như không phân biệt rõ giữa 

TĐKT và TCT, đặc biệt là không rõ ràng, thậm chí bất cẩn khi nêu TĐKT, 

TCT là “nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, 

phần vốn góp hoặc liên kết khác”. Vì rằng, trong nhóm công ty chỉ có công ty 

mẹ có sở hữu cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác chứ các công ty 

khác không có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp 

hoặc liên kết khác.  

3.2.2. Xây dựng bộ quy tắc tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước bằng 

sự tiếp nhận các nguyên tắc quản trị công ty của Tổ chức hợp tác và Phát 

triển kinh tế (OECD) 

Cần thiết phải nghiên cứu, xây dựng và áp dụng bộ nguyên tắc tổ chức 

quản lý doanh nghiệp nói chung và DNNN nói riêng phù hợp với thông lệ 

quốc tế; xác định rõ những yếu tố đặc thù trong tổ chức quản lý DNNN. Nâng 

cao về mặt nhận thức vai trò của tổ chức quản lý DNNN trong thực tế. Có thể 

nghiên cứu ban hành bộ quy tắc và quy định về tổ chức quản lý, khuyến khích 



 72 

các DNNN áp dụng vào doanh nghiệp trên tinh thần tự nguyện (tương tự như 

bộ Nguyên tắc quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành 

kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng 

cho các công ty đại chúng) và có tổng hợp các quy định pháp luật về tổ chức 

quản lý, hướng dẫn áp dụng và giải thích pháp luật. 

3.2.3. Hoàn thiện các quy định về đổi mới và tăng cường giám sát, đánh giá 

doanh nghiệp nhà nước  

- Xây dựng thể chế quản trị DNNN hiện đại theo hướng bảo đảm hiệu 

quả hoạt động của bộ máy quản lý và điều hành; tính minh bạch, công khai, 

trách nhiệm giải trình của tổ chức và cá nhân trong quản lý, điều hành 

DNNN; trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đại diện 

chủ sở hữu nhà nước; giám sát, kiểm soát các giao dịch ngầm và nội gián vì 

lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm có ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của chủ sở hữu 

nhà nước, cổ đông nhà nước và các bên có liên quan.  

- Xây dựng và áp dụng quy chế giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động 

của các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở 

hữu nhà nước. Xây dựng hệ thống tiêu chí giám sát, đánh giá hàng năm và dài 

hạn cho DNNN và người đại diện chủ sở hữu nhà nước, trong đó xác định rõ 

các chỉ tiêu chính cho mỗi chức danh; định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động; 

cơ chế khuyến khích; các chế tài xử lý vi phạm.  

- Tăng cường trách nhiệm người đại diện theo uỷ quyền tại các Tập 

đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước, DNNN quy mô lớn, độc quyền; tập 

trung vào kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lợi ích chủ sở 

hữu nhà nước.  

- Quy định rõ trách nhiệm của các đối tượng được giám sát, đánh giá, 

trong đó có trách nhiệm cung cấp thông tin, chế độ báo cáo (định kỳ và đột 
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xuất), chế độ công bố thông tin và các biện pháp xử lý khi có kết quả giám 

sát, đánh giá.  

- Xây dựng, thiết lập hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đầy đủ, tin 

cậy, cập nhật, rõ ràng, minh bạch về các DNNN, đặc biệt là các Tập đoàn 

kinh tế, Tổng công ty Nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước khác; 

đảm bảo đây là một trong những căn cứ tin cậy được sử dụng trong quản lý, 

giám sát, đánh giá DNNN. 

- Trong bối cảnh còn bất định về thông tin, thông tin không đầy đủ, 

thiếu minh bạch về DNNN như hiện nay, bên cạnh tiến hành đồng thời cả 2 

hoạt động giám sát và đánh giá, cần tăng cường hoạt động giám sát, nâng cao 

chất lượng giám sát, đặc biệt chú trọng giám sát từ bên ngoài, giám sát độc 

lập, sử dụng thông tin và kết quả giám sát làm nền tảng cho đánh giá DNNN.  

- Mở rộng, bổ sung nội dung đánh giá về DNNN. Ngoài đánh giá về 

mặt tài chính như hiện tại đang làm, cần bổ sung đánh giá về 2 mặt quan 

trọng khác của DNNN gồm: đánh giá hoạt động kinh doanh của DNNN (việc 

mở rộng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, chấp hành quyết định của chủ sở 

hữu nhà nước, việc thực hiện các dự án đầu tư, triển khai các dự án được phê 

duyệt, đầu tư vào lĩnh vực rủi ro, thành lập doanh nghiệp vượt khả năng quản 

lý...); và đánh giá về tổ chức và cán bộ của DNNN (gồm công tác bổ nhiệm, 

uỷ quyền, giao nhiệm vụ và đánh giá năng lực, trách nhiệm của người đại 

diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp...).  

- Tăng tính khách quan, độc lập trong đánh giá đối với DNNN. Hình 

thành một tổ chức riêng (có thể ở dạng hội đồng) độc lập nhất định về chuyên 

môn với Bộ Tài chính, có đầy đủ các lĩnh vực về chuyên môn cần đánh giá về 

DNNN (gồm không chỉ quan chức, công chức, chuyên gia thuộc ngành tài chính 

mà gồm cả các ngành, lĩnh vực khác như về tổ chức, nhân sự, quản trị công ty, 
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quản trị hành chính công, pháp luật), mở rộng thành phần tham gia đánh giá 

DNNN (không chỉ gồm công chức mà cả viên chức, chuyên gia độc lập).  

- Thực hiện giải pháp cấp bách, đang được quan tâm hiện nay là chấm 

dứt tình trạng “nợ đọng” kéo dài về giải pháp giải quyết tình trạng kém hiệu 

lực, hiệu quả, khó phối hợp do nhiều đầu mối, không rõ trách nhiệm trong 

quản lý, giám sát DNNN, đặc biệt là Tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà 

nước. Vì thế, cần thúc đẩy nhanh giải pháp có tính cải cách để tổ chức lại việc 

giám sát, đánh giá đối với các DNNN, đặc biệt là đối với các Tập đoàn kinh tế 

nhà nước và Tổng công ty nhà nước. Thay vì vẫn tổ chức giám sát tản mạn và 

giao quyền và trách nhiệm nhiều hơn về cho các Bộ quản lý ngành, cần có 

quyết tâm chính trị để tập trung đầu mối, thành lập tổ chức chuyên trách và 

chuyên nghiệp để giám sát các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quy 

mô lớn, quan trọng. [34] 

3.2.4. Quy định đồng bộ hóa về tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước 

trong các văn bản liên quan 

Như đã phân tích tại chương 1 và chương 2, quy định về tổ chức quản 

lý DNNN còn được quy định rải rác ở rất nhiều văn bản khác nhau. Đa phần 

các văn bản hướng dẫn liên quan đều được ban hành dưới hình thức văn bản 

dưới luật và trước thời điểm ban hành Luật Doanh nghiệp 2014. Vì vậy đã 

xuất hiện những mâu thuẫn giữa các văn bản, khiến hoạt động áp dụng, thực 

thi pháp luật gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, trong thời gian tới, cần phải sửa đổi, 

bổ sung thay thế những văn bản chưa phù hợp theo đúng tinh thần của Luật 

Doanh nghiệp 2015. Cụ thể:  

-  Sửa đổi nghị định 69/2014/NĐ-CP, bãi bỏ quy định về cơ cấu tổ chức 

quản lý DNNN theo hướng bắt buộc phải có Hội đồng thành viên. Thay 

vào đó quy định việc tổ chức quản lý công ty mẹ của tập đoàn kinh tế 
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nhà nước, tổng công ty nhà nước do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết 

định. 

- Sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức tín dụng 2010 để phù hợp với Luật 

Doanh nghiệp 2014 cũng như Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu 

tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Cần bổ sung các quy định 

về thành viên Hội đồng thành viên và điều chỉnh quyền, nghĩa vụ của 

Hội đồng thành viên. 

3.2.5. Quy định bổ sung về tiêu chuẩn của những người giữ chức danh 

quản lý trong doanh nghiệp 

Bổ sung các quy định về tiêu chuẩn của những người quản lý trong 

DNNN như có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ, có tư cách đạo đức tốt và 

thành thạo một ngoại ngữ. Quy định này có thể được bổ sung bằng cách sửa 

đổi nghị định 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại 

doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ. 

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về tổ chức quản lý 

doanh nghiệp nhà nước 

Để đưa các quy định về tổ chức quản lý DNNN trong Luật Doanh 

nghiệp năm 2014 cũng như các văn bản có liên quan và pháp luật doanh 

nghiệp nói chung đi vào cuộc sống, tạo lập môi trường cạnh tranh thực sự 

bình đẳng đối với mọi loại hình doanh nghiệp, chúng ta cần xử lý tốt một số 

vấn đề sau đây: 

Một là, đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN. Nhà nước chỉ nên giữ cổ phần chi 

phối đối với các doanh nghiệp an ninh, quốc phòng, công ích. Còn lại các 

doanh nghiệp không cần Nhà nước giữ cổ phần chi phối thì không nên giữ. 

Tránh tái cơ cấu theo kiểu nửa vời, hình thức. Cùng với đó là tiếp tục thu hẹp 

phạm vi và tỷ trọng các nguồn lực phân bổ cho khu vực DNNN. 
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Hai là, tạo lập môi trường kinh doanh bằng việc xây dựng hệ thống luật 

pháp thống nhất, bình đẳng. Cải cách thủ tục hành chính đối với hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

Ba là, bảo đảm quyền tự chủ trong sản xuất và kinh doanh và phải tự 

chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất, kinh doanh của DNNN như các doanh 

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác bằng cách tách quyền sở hữu và 

quyền sản xuất, kinh doanh trong các DNNN lại càng đặt ra bức thiết hơn bao 

giờ hết. 

Bốn là, phân định rõ ràng chức năng quản lý nhà nước và chức năng 

quản lý của chủ sở hữu đối với DNNN; giảm thiểu sự can thiệp của Nhà nước 

vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tách biệt rõ ràng giữa quản lý 

nhà nước và việc điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Năm là, tăng cường kiểm soát vốn, tài sản của DNNN, của Nhà nước tại 

các doanh nghiệp, đồng thời vẫn phải tôn trọng quyền tự chủ kinh doanh, 

quyền tự quyết, tự chịu trách nhiệm về chiến lược hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

Sáu là, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân 

nói chung và đến các cán bộ, nhân viên trong DNNN nói riêng để họ nhận thức 

được vai trò của mình, nhận thức được rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mình để 

tránh những trường hợp lạm quyền, hay vô ý tắc trách trong công việc. Hơn thế 

nữa, cán bộ, nhân viên trong DNNN phải nắm rõ được nhiệm vụ của mình là 

đang sử dụng phần vốn của người dân, làm sao để đồng vốn được sử dụng hiệu 

quả nhất, đáp ứng được sự tin tưởng mà người dân đã giao phó. 

Bảy là, tăng cường củng cố cơ cấu tổ chức của DNNN, đảm bảo sự phối 

hợp giữa các bộ phận, phòng ban được nhịp nhàng, các cơ quan đại diện chủ 

sở hữu phải tạo điều kiện cho DNNN thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được 

giao. 
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Tám là, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ của những người 

quản lý trong DNNN ở trong và ngoài nước, tăng cường hoạt động hội thảo 

trao đổi kinh nghiệm về tổ chức quản lý doanh nghiệp. Qua những khoá bồi 

dưỡng, người quản lý sẽ rút ra được những bài học nhất định của doanh 

nghiệp mình và điều chỉnh sự quản lý để đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời 

những nhà quản lý cũng được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giúp ích cho 

mình cũng như các doanh nghiệp khác. 

Chín là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức quản lý 

DNNN, tiến tới xây dựng cơ quan thống nhất quản lý sở hữu nhà nước độc 

lập hoàn toàn với cơ quan nhà nước. Quá trình thực thi theo lộ trình: Thí điểm 

thực hiện, rút kinh nghiệm và ban hành bộ quy tắc quản trị chung cho tất cả 

các doanh nghiệp. Như vậy sẽ tạo sự đồng bộ, nâng cao tính khả thi, hiệu lực, 

hiệu quả của hệ thống pháp luật. 

Kết luận chương 3 

DNNN là loại hình mang tính đặc thù ở Việt Nam, do đó việc vừa đảm 

bảo vai trò trụ cột cho nền kinh tế trong nước, vừa đảm bảo sự công bằng giữa 

các thành phần kinh tế là một bài toán khó đối với các nhà làm luật ở Việt 

Nam. Để hội nhập với kinh tế thế giới, pháp luật về doanh nghiệp cần phải 

học tập từ pháp luật của các nước và thông lệ quốc tế, từ đó lựa chọn áp dụng 

vào Việt Nam sao cho phù hợp với hoàn cảnh kinh tế và xã hội của Việt Nam.  

Việc xác định đúng hướng hoàn thiện pháp luật cũng rất quan trọng. 

Theo hoàn cảnh thực tế tại Việt Nam, các khung pháp luật phải được hoàn 

thiện theo hướng: (i) đảm bảo tính phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt 

Nam; (ii) đảm bảo mọi doanh nghiệp đều bình đẳng trước pháp luật; (iii) trên 

cơ sở tôn trọng và phát huy quyền tự do kinh doanh; (iv) trên cơ sở tiếp nhận 

pháp luật bên ngoài. 

Đồng thời, sau khi phân tích những bất cập trong hệ thống pháp luật về 
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tổ chức quản lý DNNN, cần thiết phải hoàn thiện các quy định pháp luật cụ 

thể về tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của những người, những bộ phận có chức 

năng quản lý trong DNNN đồng thời làm rõ quy định mối quan hệ công ty mẹ 

- công ty con… 

Một điều quan trọng hơn cả để đưa một quy định pháp luật hoàn chỉnh 

vào đời sống chính là các biện pháp thực thi, nói đúng hơn là nâng cao hiệu 

quả thực thi của những quy định đó. Điểm cốt lõi ở đây là phải nâng cao ý 

thức người dân nói chung và ý thức của những người giữ chức vụ quyền hạn 

trong DNNN nói riêng để nhận thức rõ về các quy định của pháp luật. 
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KẾT LUẬN 

Các quy định về DNNN nói chung và tổ chức quản lý DNNN nói riêng 

được quy đinh trong Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản liên quan là một 

sự đổi mới các quy định pháp lý phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước ta hiện nay. Để tạo ra một nền kinh tế bình đẳng về loại hình 

doanh nghiệp, các nhà làm luật phải điều chỉnh quy định của pháp luật về 

quản lý DNNN sao cho không có sự phân biệt đối xử quá lớn của Nhà nước 

đối với DNNN và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

Từ đó, các DNNN cũng phải điều chỉnh về mặt tổ chức quản lý trong 

nội bộ doanh nghiệp mình để đảm bảo tính phù hợp, tính cải tiến trong việc 

thực hiện pháp luật và lấy đó làm bước đà để DNNN ngày càng phát triển 

hơn, kinh doanh hiệu quả hơn, đáp ứng được nhu cầu và sự mong mỏi của 

người dân về một khu vực kinh tế nhà nước tiến bộ. 

Để đưa các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 vào thực tiễn cuộc 

sống là một việc đòi hỏi không chỉ phải có hệ thống các quy định pháp luật rõ 

ràng, minh bạch mà cũng cần xây dựng một cơ chế thi hành đồng bộ. Chính vì 

vậy, việc nghiên cứu về tổ chức quản lý DNNN có nghĩa cả về mặt lý luận và 

thực tiễn. 

Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ với đề tài: “Pháp luật về tổ chức quản 

lý doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay” tác giả cố gắng trình bày 

những vấn đề cơ bản nhất về tổ chức quản lý DNNN, nêu ra ưu thế cũng như 

những bất cập cũng tồn tại trong các quy định pháp luật. Từ đó, bước đầu đưa 

ra những kiến nghị giúp phần thực thi pháp luật về DNNN. Với mong muốn 

góp phần làm cho Luật Doanh nghiệp 2014 nói riêng và pháp luật nói chung ở 

nước ta ngày càng trở nên hoàn thiện và hợp lý hơn. 
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