
doanh nghiệp niêm yết 2019 doanh nghiệp niêm yết 2019000 222

Vượt qua sóng cả 
Doanh nghiệp 
minh bạch và quản trị tốt 
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Công bố thông tin:  
Điều kiện Cần nhưng Chưa Đủ

Theo xu thế chung của thế giới, nhiều 
công ty niêm yết Việt Nam đang hướng tới 
công bố những thông tin phi tài chính ra 
công chúng, bên cạnh các thông tin tài chính. 

Hình ảnh về các công ty sẽ trở nên hoàn 
chỉnh hơn nhờ những thông tin phi tài chính 
như hệ thống quản trị doanh nghiệp, quản lý 
rủi ro, các tác động đến môi trường... Các bên 
có quyền lợi liên quan có thể đánh giá được 
các tác động của chiến lược kinh doanh của 
doanh nghiệp một cách toàn diện hơn và một 
phần nào đó, đánh giá được đạo đức, triết lý 
kinh doanh của doanh nghiệp với tư cách là 
thành viên có trách nhiệm của cộng đồng.

Điều kiện tiên quyết để đảm bảo chất 
lượng cũng như độ tin cậy của bất kỳ một 
báo cáo nào, đó là tính trung thực và minh 
bạch. Cụ thể hơn, báo cáo đó cần phản ánh 
hiện trạng và tiềm năng của doanh nghiệp và 
những vấn đề liên quan. Một báo cáo nhiều 
nội dung bề nổi, màu mè, mang tính khoa 
trương, tránh đề cập những vấn đề nổi cộm 
thì không thể là một báo cáo có chất lượng.

Chẳng hạn, một tổ chức kinh tế có thể 
gặp khó khăn trong kinh doanh tại một thời 
điểm nào đó, nhưng tổ chức đó vẫn có thể 

phát hành một báo cáo thường niên có độ 
tin cậy cao, nếu nội dung của báo cáo đó 
phản ánh một cách chính xác và đầy đủ 
tình hình hoạt động, những rủi ro liên quan, 
thách thức và cơ hội của ngành nghề kinh 
doanh, tác động của hoạt động kinh doanh 
đến những đối tượng có liên quan...

Tuy nhiên, công bố thông tin chỉ là một 
phần trong chiến lược nâng cao uy tín của 
doanh nghiệp. 

Xây dựng uy tín doanh nghiệp:  
bắt Đầu từ nền tảng

Trên thế giới đã có một số nghiên cứu 
về cách nâng cao uy tín doanh nghiệp. Các 
nghiên cứu này đưa ra các biện pháp cụ thể 
khác nhau, nhưng nhìn chung đều cùng đề 
cập đến một số điểm đáng chú ý:

Thứ nhất, hội đồng quản trị và ban quản 
lý (tức là những cá nhân nắm các vị trí cấp 
cao trong công ty) cần phải có tiếng nói bao 
quát và quyết liệt về tính trung thực, tính 
minh bạch trong việc quản lý doanh nghiệp 
và công bố thông tin ra công chúng.

Thứ hai, doanh nghiệp nhất định cần 
có một hệ thống quản trị, nhằm bao quát 
quyền và trách nhiệm của hội đồng quản trị, 
quản lý rủi ro, quy trình lập và sử dụng báo 
cáo tài chính, dự đoán dòng tiền và kết quả 
hoạt động trong tương lai... Tùy vào quy mô 
doanh nghiệp, hệ thống quản trị có thể lớn 
hoặc nhỏ, chính thức hoặc không chính thức, 
nhưng không thể không có.

Thứ ba, doanh nghiệp không thể không 
dựa vào những dịch vụ hỗ trợ từ bên thứ ba 
độc lập.

Thứ tư, nhà đầu tư cần hiểu rõ quyền và 
nghĩa vụ của mình, bởi vì tiếng nói của một 
tập thể các nhà đầu tư sẽ có đủ trọng lượng 
để thúc đẩy những thay đổi cần thiết trong 
doanh nghiệp.

tiếng nói Của Cấp lãnh Đạo
Thái độ và quan điểm của những thành 

viên hội đồng quản trị và ban quản lý có ý 
nghĩa quan trọng trong việc nâng cao uy tín 
của doanh nghiệp. Hiểu một cách đơn giản, 
thái độ của lãnh đạo là nền tảng đạo đức của 
doanh nghiệp. Nhiệm vụ của họ không chỉ là 
thiết lập các quy tắc ứng xử, mà còn phải áp 
dụng chúng một cách triệt để. 

Giai đoạn từ năm 2000 trở lại đây, thế giới 
đã chứng kiến sự sụp đổ hay những vụ gian 
lận gây chấn động tại nhiều doanh nghiệp đã 
được công bố trên các phương tiện thông tin 
đại chúng như Enron, Tyco, Fannie Mae ở Mỹ, 
Parmalat ở Pháp, HIH Insurance ở Úc, hay Flow-
Tex ở Đức. Không phải những doanh nghiệp 
này không có các hệ thống quản trị hay kiểm 
soát nội bộ. Cũng không phải là họ không có 
những bản báo cáo thường nhiên dày hàng 
trăm trang. Vấn đề là tất cả những gian lận tài 
chính này đều do nhân sự cấp cao gây ra. Khi 
một doanh nghiệp có sự tập trung quyền lực 
quá lớn vào tay của một số ít cá nhân trong hội 
đồng quản trị hoặc ban quản lý, thì họ sẽ dễ 
dàng vượt qua các quy trình kiểm soát nội bộ 
để thực hiện các giao dịch có lợi cho bản thân. 

hệ thống quản trị
Hệ thống quản trị có thể giúp nâng cao 

hình ảnh của doanh nghiệp. Quan trọng là 
hệ thống này phải đi vào thực chất. Một ví dụ 
là các bản cáo bạch hay báo cáo thường niên 
thông thường có phần trình bày về quản trị 
rủi ro. Lĩnh vực hay ngành nghề nào cũng có 
rủi ro và bản chất của kinh doanh là biết chấp 
nhận một mức rủi ro nhất định để có được 
lợi nhuận mong muốn. Chính vì vậy, doanh 
nghiệp cần phải có các quy trình và quy tắc 
nhận biết, đánh giá, xử lý và giám sát rủi ro.

Rủi ro có thể đến từ các yếu tố vĩ mô như 
nền kinh tế hay ngành kinh doanh và các yếu 

Nâng cao uy tín của doanh nghiệp niêm yết:  
4 lĩNh vực trọNg tâm

tố vi mô liên quan trực tiếp đến doanh ng-
hiệp. Nếu doanh nghiệp đã niêm yết không 
có các quy trình chính thức để kiểm soát rủi 
ro và phần nhiều chỉ dựa vào kinh nghiệm, 
trình độ của ban lãnh đạo, thì phần miêu 
tả về quản lý rủi ro là không thực chất. Tính 
trung thực của báo cáo thường niên vì thế 
giảm đi và không còn hoặc có ít ý nghĩa hay 
tác dụng đối với nhà đầu tư.

Nói một cách khác, chất lượng của các 
thông tin mà doanh nghiệp công bố trên thị 
trường phải dựa trên một nền tảng quản trị 
vững chãi. Chỉ có như vậy thì các thông tin 
này mới có độ tin cậy cao và có thể nâng tầm 
uy tín của doanh nghiệp.

hỗ trợ Của bên thứ ba
Hai chủ đề nói trên thuộc phạm vi nội bộ 

một doanh nghiệp. Chỉ những người trong 
cuộc mới thực sự hiểu mức độ hiệu quả 
và trung thực của ban lãnh đạo và bộ máy 
quản trị. Để nâng cao độ tin cậy của doanh 
nghiệp, đặc biệt trong mắt của nhà đầu tư 
hay công chúng, doanh nghiệp có thể sử 
dụng dịch vụ đảm bảo của một hoặc nhiều 
bên thứ ba độc lập.

Nhà đầu tư Việt Nam đã quen thuộc với 
khái niệm báo cáo tài chính giữa niên độ phải 
được soát xét và báo cáo tài chính thường 
niên phải được kiểm toán bởi một công ty 
kiểm toán độc lập được cấp phép kiểm toán 
các đơn vị có lợi ích công chúng. Đây là hai 
dịch vụ thông dụng nhất. Một số doanh 
nghiệp niêm yết còn đi xa hơn bằng cách 
sử dụng các dịch vụ kiểm toán cho các báo 
cáo phi tài chính, ví dụ báo cáo về phát triển 
bền vững. Nhưng những dịch vụ này cũng 
chỉ dừng lại ở mức độ cung cấp sự đảm bảo 
hợp lý trên các thông tin quá khứ của doanh 
nghiệp. Trong khi đó, các thị trường phát 
triển đã sử dụng nhiều loại dịch vụ đảm bảo 
khác từ rất lâu.

Chẳng hạn, ở Hoa Kỳ, theo Đạo luật Sar-
banes-Oxley, các công ty niêm yết phải thuê 
kiểm toán viên để kiểm toán không chỉ báo 
cáo tài chính, mà còn cả tính hữu hiệu của hệ 
thống kiểm soát nội bộ liên quan đến công tác 
lập báo cáo tài chính. Nghĩa là, kiểm toán viên 
không chỉ đơn thuần kiểm toán các số liệu và 
thuyết minh trên báo cáo tài chính, họ còn 
phải hiểu, đánh giá và kiểm tra các quy trình 
kiểm soát liên quan đến báo cáo tài chính.

Nhiều thị trường khác không bắt buộc 
các công ty niêm yết phải thuê kiểm toán hệ 
thống kiểm soát nội bộ (nhằm giảm gánh 

nặng chi phí cho các doanh nghiệp), nhưng 
mỗi khi một doanh nghiệp phát hành hay 
niêm yết chứng khoán, pháp luật yêu cầu 
kiểm toán viên độc lập phát hành thư xác 
nhận về tính hiệu quả của hệ thống kiểm 
soát nội bộ và khả năng doanh nghiệp tiếp 
tục hoạt động bình thường trong tương lai.

Trách nhiệm của hội đồng quản trị và nhà 
tư vấn hay bảo lãnh phát hành được luật hóa. 
Cả hai đối tượng này phải xác nhận bằng văn 
bản với cơ quan chức năng và sở giao dịch 
chứng khoán trong bản cáo bạch rằng, họ 
hài lòng về hệ thống kiểm soát nội bộ và khả 
năng doanh nghiệp tiếp tục hoạt động bình 
thường. Họ phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về những xác nhận đó.

Đồng thời, môi trường pháp lý của những 
thị trường này tạo điều kiện để cổ đông dễ 
dàng tiến hành việc khởi kiện các tổ chức 
phát hành hoặc nhà tư vấn phát hành nếu 
cung cấp sai thông tin, gây thiệt hại cho cổ 
đông. Vì thế, hội đồng quản trị và nhà tư vấn 
phát hành cần có một bên thứ ba độc lập 
thực hiện việc kiểm tra và đánh giá về hai 
vấn đề nói trên.

Với những quy định trên, London và 
Hồng Kông là hai thị trường chứng khoán 
tầm cỡ quốc tế mà các doanh nghiệp và nhà 
đầu tư hướng đến, vì tính minh bạch, vì pháp 
luật hướng tới bảo vệ nhà đầu tư, vì chất 
lượng và quy mô của các dòng vốn. 

Việt Nam chưa có những quy định cụ thể 
như vậy, nhưng để nâng cao uy tín, doanh ng-
hiệp Việt Nam nên xem xét áp dụng các thông 
lệ tốt nhất, trong đó bao gồm việc sử dụng 
các dịch vụ đảm bảo. Các cơ quan chức năng 
cũng cần xem xét về khả năng tăng cường các 

quy định cụ thể về trách nhiệm của hội đồng 
quản trị và ban quản lý, cũng như của các nhà 
tư vấn hay bảo lãnh phát hành.

Vai trò Của nhà Đầu tư
Nhà đầu tư với tư cách là chủ sở hữu có 

thể đóng góp vào việc nâng cao tín nhiệm 
của doanh nghiệp. Thông qua các kênh liên 
lạc mà pháp luật cho phép, nhà đầu tư cần 
tích cực tham gia vào quá trình nâng cao hệ 
thống quản trị của doanh nghiệp. Họ cần 
hiểu rằng, mình có quyền được biết thông tin 
và thông tin đó phải chính xác, đáng tin cậy 
và đầy đủ. Hơn nữa, nhà đầu tư cần thực hiện 
quyền đó một cách triệt để.

Trên thực tế, hành động vì lợi ích cổ đông 
đang là một xu hướng chủ đạo trên thế giới, 
cho dù doanh nghiệp có muốn hay không. Một 
trong những lợi ích của xu hướng này chính là 
sự thúc đẩy nhân sự cấp cao của doanh nghiệp 
phải thực hiện trách nhiệm một cách nghiêm 
chỉnh và đầy đủ. Một hệ thống có đưa ra yêu 
cầu giám sát và bị giám sát là một hệ thống có 
khả năng đảm bảo doanh nghiệp hoạt động 
minh bạch và có trách nhiệm.

nâng Cao uy tín: ViệC khó mà dễ
Nói tóm lại, việc nâng cao tín nhiệm của 

doanh nghiệp trước công chúng không dừng 
lại ở việc công bố thông tin. Chúng ta cần 
hiểu đúng những yếu tố có tác động lớn đến 
đạo đức và trách nhiệm của doanh nghiệp. 
Những thông tin được công bố hay những 
bản báo cáo của doanh nghiệp là sản phẩm 
của một hệ thống quản trị doanh nghiệp sâu 
rộng, trong đó bao gồm ban lãnh đạo, hệ 
thống kiểm soát nội, quản trị rủi ro, kế toán 
tài chính... Cả hai yếu tố nhân sự và quy trình 
đều quan trọng trong việc đảm bảo tính hữu 
hiệu và hiệu quả của hệ thống quản trị.

Ngoài ra, độ tin cậy của doanh nghiệp có 
thể và nên được kiểm chứng bởi bên thứ ba 
độc lập. Đó là những công ty dịch vụ chuyên 
nghiệp với bề dày kinh nghiệm; họ không chỉ 
kiểm chứng các thông tin hay hệ thống kiểm 
soát của doanh nghiệp, mà còn có thể cung 
cấp các khuyến nghị hữu ích. 

Và không kém phần quan trọng chính là 
thái độ và hành động của nhà đầu tư, những 
người chủ thực sự của doanh nghiệp. Có thể, 
một nhà đầu tư nhỏ lẻ không thể tạo ra nhiều 
thay đổi, nhưng khi tập hợp lại, các nhà đầu 
tư có thể tạo ra được một lực lượng đủ mạnh 
để đẩy mạnh quá trình phát triển bền vững 
của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp niêm yết, báo cáo thường niên tốt chỉ phản ánh được một phần uy tín 
doanh nghiệp. Mấu chốt của vấn đề là doanh nghiệp có thực sự đầu tư vào các nền tảng lâu dài 

như hệ thống quản trị và kiểm soát hay không.




