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Tóm tắt: Luật Doanh nghiệp năm 2020 ra đời đã khắc phục được nhiều hạn chế của Luật Doanh 

nghiệp năm 2014, đặc biệt là đối với vấn đề quản trị công ti cổ phần, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp phát triển cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư; tuy nhiên vẫn còn 

tồn tại một số vấn đề cần phải hoàn thiện liên quan đến các chế định về người đại diện theo pháp luật, 

cơ cấu tổ chức quản lí và quyền lợi của cổ đông thiểu số. Bài viết trình bày các điểm mới và những 

hạn chế của Luật Doanh nghiệp năm 2020, song song với việc tham khảo kinh nghiệm pháp luật quốc 

tế về quản trị công ti cổ phần để từ đó đưa ra đề xuất khắc phục, góp phần hoàn thiện pháp luật 

doanh nghiệp Việt Nam. 
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SALIENT POINTS OF MANAGEMENT IN JOINT STOCK COMPANY AND ARISING 

ISSUES UNDER THE 2020 LAW ON ENTERPRISES 

Abstract: The 2020 Law on Enterprises has overcome many limitations of the 2014 Law on 

Enterprises, especially regarding the governance of joint-stock companies, creating favorable conditions 

for enterprises to grow their businesses and protect the legitimate interests of investors; However, 

there are still some issues that need to be improved, such asthe regulations on legal representatives, 

the management structure, and the rights of minority shareholders. The article presents new points 

and limitations of the 2020 Law on Enterprises. It also studies international  experience on joint-stock 

company governance to make recommendations for Vietnam to further refine its corporate law.   
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1. Những điểm mới của Luật Doanh 

nghiệp năm 2020 về quản trị công ti cổ phần 

Trên thế giới hiện nay có nhiều cách hiểu 

khác nhau về quản trị công ti. Ví dụ, tổ chức 

hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho 

rằng “quản trị công ti liên quan tới một tập 

hợp các mối quan hệ giữa ban giám đốc, hội 

đồng quản trị, cổ đông và các bên có quyền 

lợi liên quan khác. Quản trị công ti cũng 

thiết lập cơ cấu qua đó giúp xây dựng mục 

tiêu của công ti, xác định phương tiện để đạt 

được các mục tiêu đó, và giám sát hiệu quả 

thực hiện mục tiêu”1. Còn theo Ủy ban châu 

Âu (European Commission) thì “quản trị  

                                                           
1  https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernance 

principles/45034702.pdf, truy cập 12/12/2021. 
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