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Tóm tắt: Trong mỗi công ti, người quản lí công ti là người nắm giữ vị trí, vai trò quan trọng. Vai
trò của người quản lí công ti không chỉ thể hiện trong các hoạt động đối nội của công ti như hoạch
định chính sách, tổ chức triển khai việc thực hiện chính sách và kiểm soát quá trình thực hiện mà còn
ở các hoạt động đối ngoại của công ti trong quan hệ với bên thứ ba theo quy định của pháp luật hoặc
theo uỷ quyền. Bài viết đánh giá quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 về trách nhiệm của người
quản lí công ti và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao năng lực quản trị
công ti ở Việt Nam.
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THE RESPONSIBILITY OF MANAGERS ACCORDING TO THE 2020 LAW ON ENTERPRISES
Abstract: Managers play an important role in each enterprise. The role of the managers are not
only in the internal activities of the company, for example policy making, policy implementing and
controling, but also in the external activities of the company, such as enterprise’s representative in
relationship with the third party. This article evaluates provisions of the 2020 Law on Enterprises
regarding responsibilities of managers and proposes some modifications to improve corporate
governance capacity in Vietnam.
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1. Nhận diện người quản lí công ti
Công ti là một pháp nhân thương mại,
được thành lập nhằm mục đích hoạt động
kinh doanh. Trong mỗi công ti, người quản lí
là người nắm giữ vị trí, vai trò hoạch định các
vấn đề quan trọng trong tổ chức và hoạt động
của công ti, tổ chức triển khai và kiểm soát
quá trình thực hiện các hoạt động đó. Vai trò
của người quản lí công ti không chỉ thể hiện
trong các hoạt động đối nội mà còn thể hiện
trong các hoạt động đối ngoại của công ti
như đại diện cho công ti trong những quan
hệ với bên thứ ba như cơ quan nhà nước, cơ
quan tài phán, thi hành án và đối tác kinh

doanh theo quy định của pháp luật hoặc
được uỷ quyền. Chính vì vậy, người quản lí
công ti có vai trò quan trọng trong mỗi công ti.
Công ti là một tổ chức - chủ thể vô hình
của pháp luật, bản thân công ti không thể tự
mình xác lập, thực hiện, thay đổi hoặc chấm
dứt các hành vi mà phải được thực hiện
thông qua hành vi của người quản lí. Mối
quan hệ giữa công ti và người quản lí công ti
là quan hệ uỷ thác (Fiduciary duty)1. Trong
đó, người quản lí công ti nhận sự uỷ thác của
các chủ sở hữu công ti (các thành viên hoặc
cổ đông của công ti) được chủ sở hữu công ti
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