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HOÀNG MINH CHIẾN * 

Tóm tắt: Người quản lí doanh nghiệp là khái niệm không còn mới, được tiếp cận từ khá lâu trong 

đời sống pháp lí ở các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tuy nhiên, nội hàm của khái niệm 

người quản lí doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành của Việt Nam vẫn còn chưa rõ ràng, tạo ra cách 

hiểu và vận dụng khác nhau trong thực tiễn áp dụng pháp luật ở Việt Nam. Bài viết tập trung làm sáng 

rõ nội hàm của khái niệm người quản lí doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam, chỉ ra một số bất cập 

và vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật về vấn đề này.  

Từ khoá: Người quản lí doanh nghiệp; Luật Doanh nghiệp; thành viên hội đồng thành viên; cán 
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THE ENTERPRISE MANAGER UNDER VIETNAMESE LAW - A NUMBER OF 

INADEQUACIES AND PROBLEMS WITH THE APPLICATION OF LAW 

Abstract: An enterprise manager is a concept that is no longer a new one, and has long been 

accessed to legal life in countries around the world as well as in Vietnam. However, the internal 

framework of the enterprise manager concept under the current law of Vietnam remains unclear, 

causing different understandings and applications in practice. The article focuses on clarifying the 

internal contents of the concept of enterprise manager in accordance with Vietnamese law; points out 

a number of inadequacies and problems with the application of the law on such matter. 
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1. Người quản lí doanh nghiệp theo pháp 

luật Việt Nam 

Theo ngôn ngữ Hán-Việt, quản lí là thực 

hiện hai quá trình liên hệ chặt chẽ với nhau, 

đó là trông coi, giữ gìn, duy trì hệ  thống ở 

trạng thái ổn định và tổ chức, điều khiển các 

hoạt động theo yêu cầu nhất định.  

Từ điển tiếng Việt phổ thông giải thích 

quản lí là trông coi và giữ gìn theo những 

yêu cầu nhất định; tổ chức và điều khiển các 

hoạt động theo những yêu cầu nhất định.(1) 

Theo Đại từ điển tiếng Việt thì “người 

quản lí là người lãnh đạo một đơn vị sản 

xuất, kinh doanh hoặc phòng ban nghiệp vụ; 

người được toà án chỉ định để quản lí tài 

sản của người chết khi người chết không để 

lại di chúc”. 

                                                           
(1). Viện Ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt phổ thông, 

Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2002, tr. 730. 
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