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Kinh doanh có trách nhiệm và có giải trình: 

Các nguyên tắc hướng dẫn tự nguyện, luật pháp 

và sự tham gia của doanh nghiệp 

Nguyễn Hoàng Phượng

Phòng Nghiên cứu Chính sách

Trung tâm Con người và Thiên nhiên
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Nội dung

 Quản trị Doanh nghiệp và Minh bạch và trách nhiệm giải trình

– Các nguyên tắc quản trị tốt

– Xu hướng quốc tế và khu vực

– Sự phát triển của Quản trị Doanh nghiệp trong pháp luật Việt Nam

 Hợp tác xây dựng Hướng dẫn tự nguyện giảm thiểu rủi ro môi trường –xã hội 
cho đầu tư Việt Nam ra nước ngoài trong lĩnh vực Nông nghiệp:

– Ý tưởng xây dựng Hướng dẫn Tự nguyện

– Nhóm Tiên phong – sự tham gia của khối tư nhân

– Tiến trình của Hướng dẫn tự nguyện

People and Nature Reconciliation
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Các Nguyên tắc Quản trị Công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế 
(OECD,2015)

Các Nguyên
tắc Quản trị

Công ty
(G20/OECD, 

2015)

Đảm bảo cơ sở
cho một khuôn

khổ quản trị
công ty hiệu

quả
Quyền của cổ

đông và đối xử
bình đẳng giữa
các cổ đông và
chức năng sở
hữu cơ bản

Các nhà đầu tư
tổ chức, Thị

trường Chứng
khoán và các

trung gian khác

Vai trò của các
bên liên quan
trong quản trị
Doanh nghiệp

Công bố Thông
tin và Tính
minh bạch

Trách nhiệm
của Hội đồng

quản trị

People and Nature Reconciliation
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Các nguyên tắc quản trị tốt

People and Nature Reconciliation
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Quản trị công ty được quy định như thế nào?

 Quy tắc quản trị doanh nghiệp là một tập hợp độc lập các khuyến nghị hay quy định mang tính tự nguyện

hoặc bắt buộc nhằm tăng cường và hướng dẫn thực hành việc quản trị doanh nghiệp trong các công ty đại

chúng/ công ty chưa phải công ty đại chúng.

 Thuật ngữ xác định chính:

• Độc lập

• Tập trung vào các các công ty đại chúng/ chưa đại chúng

• Tập trung vào Quản trị Doanh nghiệp

Các Nguyên
tắc

Các khuyến
nghị

Hướng dẫn

Các nguyên tắc được thừa
nhận một cách rộng rãi

Các khuyến nghị/ yêu cầu cụ
thể cho công ty

Những gì các công ty phải
"tuân thủ hoặc giải thích"

Đề xuất về cách các công ty
có thể tuân thủ các khuyến

nghị.

Cấu trúc phát triển của quy tắc quản trị công ty

Source: Ms. Anne Molyneux, Director of International Corporate Governance Network
4th Meeting of the OECD-Southeast Asia CG Initiative, 11-12 April 2017, Phnom Penh, Cambodia
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Các lựa chọn phát triển của quy tắc quản trị Doanh nghiệp

Tự nguyện
‘Tuân thủ hoặc

Giải thích’
‘Quy định và

“Tuân thủ hoặc
giải thích”

Bắt buộc

Tác 
động 
thấp/
Tính 
linh 
hoạt 
cao

Tác động 
lớn/ Ít linh 
hoạt

Vietnam, 

Kenya
India

Comply or Explain, 
65

Mandatory, 7

Voluntary, 25

Mandatory+C/E, 7
No Code, 9

•Quy tắc ở các quốc gia có

thị trường vốn (tổng cộng

113 QG)

•Chỉ bao gồm các quy tắc

áp dụng cho các công ty

đại chúng

Các cách tiếp cận của Quy tắc
Quản trị Doanh nghiệp

Source: World Bank 

Corporate Governance Codes 

Database

Source: Ms. Anne Molyneux, Director of International Corporate Governance Network
4th Meeting of the OECD-Southeast Asia CG Initiative, 11-12 April 2017, Phnom Penh, Cambodia
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Các dấu mốc về Quản trị Doanh nghiệp ở Việt Nam

Khung pháp lý Cách tiếp cận từ dưới lên

2002: Điều lệ mẫu đầu tiên

2007: Áp dụng cho các công ty đại
chúng trong Danh sách được yêu

cầu – sửa đổi Điều lệ mẫu

2012: Thông tư 121/2012/TT-BTC  
về quản trị công ty cho các công ty

đại chúng

2015: Luật Doanh nghiệp mới

Quy định

Chính sách
khuyến khích

Nâng cao nhận
thức

Source: Vu Chi Dzung – SSC Vietnam
4th Meeting of the OECD-Southeast Asia CG Initiative, 11-12 April 2017, Phnom Penh, Cambodia
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Thực tiễn áp dụng Quản trị Doanh nghiệp ở Việt Nam

- Quản trị Doanh nghiệp tốt thường chỉ ở một vài công ty đại chúng lớn,

trong khi các công ty đại chúng nhỏ và vừa vẫn khó khăn trong việc tuân

thủ các quy định về Quản trị Doanh nghiệp

 Tăng cường các tiêu chí để trở thành công ty đại chúng.

- Đối mặt với nhiều thách thức trong cải thiện quản trị Doanh nghiệp tại

những công ty không phải công ty đại chúng, đặc biệt là các Doanh nghiệp

Nhà nước cổ phần hóa.

=> Yêu cầu niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán sau cổ phần hoá.

Source: Vu Chi Dzung – SSC Vietnam
4th Meeting of the OECD-Southeast Asia CG Initiative, 11-12 April 2017, Phnom Penh, Cambodia
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Ý tưởng xây dựng Hướng dẫn tự nguyện giảm thiểu rủi ro môi trường –xã 
hội cho nhà đầu tư Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp

Cung
cấp

thông
tin

Công cụ hỗ
trợ đầu tư
cho Doanh
nghiệp

Nâng
cao

nhận
thức

Tài liệu tham
khảo cho các
bên liên quan

Hỗ trợ
kết nối
và thực

thi

Phù hợp với
Doanh nghiệp
Việt Nam

People and Nature Reconciliation

Nhằm

Giảm thiểu rủi ro từ chính dự án đầu tư;

Bảo vệ hình ảnh và uy tín của nhà đầu tư
Việt Nam trên quốc tế;

Hỗ trợ thực hiện mục tiêu Chiến lược đầu
tư ra nước ngoài của Chính phủ Việt Nam

Doanh nghiệp

Hiệp hội doanh nghiệp

Nhóm nghiên cứu và chuyên gia

Nhóm doanh nghiệp Tiên phong
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Nguyên tắc cơ bản xây dựng Hướng dẫn

People and Nature Reconciliation

Bảo vệ

Luật pháp quốc gia
trong chuỗi giá trị liên

quan

Luật pháp của quốc 
gia đi đầu tư

Luật pháp quốc gia 
nhận đầu tư

Luật pháp quốc tế về
nhân quyền

Chính sách của Doanh
nghiệp trong chuỗi
cung ứng hàng hóa, 

dịch vụ

Chính sách của các tổ
chức cung ứng tài

chính

Hướng dẫn 

dựa trên Các 

nguyên tắc 

hướng dẫn 

của Liên Hiệp 

Quốc về Kinh 

doanh và 

Nhân quyền 

(UN Guiding 

Princinples 

on Business 

and Human 

Rights). 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (CSR)

Đóng góp tự nguyện của Doanh
nghiệp đối với phát triển cộng

đồng, từ thiện và đóng góp cho
môi trường và xã hội khác. 

Nhận biết và giải quyết các tác
động từ hoạt động kinh doanh

đối với xã hội, nhằm tránh những
tác động bất lợi và tối đa hóa các
lợi ích cho môi trường – xã hội. 

People and Nature Reconciliation

Trong tài liệu này, CSR được hiểu theo hướng mới và theo định nghĩa 

của Ủy ban Châu Âu.

https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en
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Nhóm Tiên phong – Sự tham gia của khối tư nhân

People and Nature Reconciliation
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Kế hoạch Họp nhóm Tiên phong xây dựng Hướng dẫn

People and Nature Reconciliation

Ngày 16-17.02.2017 tại Tp. Hà Nội (02 ngày)

Họp nhóm Doanh nghiệp Tiên phong lần thứ 3 Thảo luận và hoàn thiện Hướng dẫn

Ngày 3-4.11.2016 tại Tp. Đà Nẵng (01 ngày)

Họp Nhóm Doanh nghiệp Tiên phong lần thứ hai Thảo luận Bản Dự thảo Hướng dẫn số 2

Ngày 7.10.2016 Tp. Hồ Chí Minh (01 ngày)

Thành lập và Họp Nhóm Doanh nghiệp Tiên phong
lần thứ nhất.

Thảo luận Bản Dự thảo Hướng dẫn số 1

Ngày 4-5.8.2016 tại Tp. Hồ Chí Minh

Ý tưởng thành lập nhóm Doanh nghiệp Tiên phong
Giới thiệu mục tiêu và xây dựng cơ chế phối hợp;

Thảo luận Bản dự thảo số 0 về Hướng dẫn

Mở lấy ý kiến trong vòng 30 ngày

Hội thảo khu vực lấy ý kiến rộng rãi về Hướng dẫn
Thảo luận và hoàn thiện Hướng dẫn; Đối thoại với
Cơ quan quản lý và vận động chính sách liên quan

đến ĐTRNN
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Nội dung Khung Hướng dẫn

Các bước đầu tư

Chuẩn bị
đầu tư

Thực hiện
đầu tư

Chấm dứt
đầu tư

People and Nature Reconciliation

Loại rủi ro

Đề xuất

Tham khảo

Biện pháp thực hiện

Đất đai

Lao 
động

Môi
trường

Văn hóa/ 
DTBĐ
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Bố cục Hướng dẫn tự nguyện

Phần mở đầu

• Lời cảm ơn

• Giới thiệu về Nhóm Doanh nghiệp Tiên phong

• Giới thiệu về Hướng dẫn: Mục tiêu, Phạm vi, Hướng dẫn sử dụng, nguyên
tắc áp dụng

• Nguyên tắc cơ bản xây dựng Hướng dẫn

Phần Nội dung

• Các khuyến nghị cần thực hiện theo từng bước đầu tư

• Các ví dụ minh họa cho những khuyến nghị này

Phần phụ lục: Các thông tin hữu ích

•Một số cơ chế giải quyết tranh chấp

•Danh mục các văn bản quy phạmp hap luật có liên quan;

•Các công cụ, hướng dẫn tham khảo;

•Các địa chỉ liên lạc hữu ích.

People and Nature Reconciliation
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Kế hoạch phát triển Hướng dẫn tự nguyện

8 thành viên từ khối tư
nhân;

Thảo luận nhóm Tiên
phong

Nhóm Tiên phong

4 Dự thảo cho thảo
luận nhóm;

Ấn bản đầu tiên sẵn
sàng cho áp dụng thí
điểm

Sự phát triển của
Hướng dẫn tự
nguyện

Doanh nghiệp Tiên
phong đăng ký

(VRG – KrongBuk –
Rattanakiri, Cambodia 
and Quasa Geruco –
Laos);

Hỗ trợ kỹ thuật chuyên
sâu cho thí điểm

Thực hiện trong giai
đoạn 2017 -2018

Áp dụng thí điểm

People and Nature Reconciliation
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Trân trọng cảm ơn

Mọi phản hồi và góp ý xin liên hệ:

Nguyễn Hoàng Phượng
Email: hoangphuong@nature.org.vn

mailto:hoangphuong@nature.org.vn

