Thư ký công ty –
Nhà chuyên nghiệp về QTCT

Ngày nay, vai trò của Thư ký công ty không chỉ
là một mà bao gồm nhiều nhiệm vụ và trách
nhiệm. Điều này có nghĩa rằng, vai trò của họ
chinh là trái tim của các hệ thống quản trị tại
các công ty và ngày càng nhận được mối quan
tâm nhiều hơn.

David Jackson, Thư ký công ty của BP plc (2008)
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Vai trò của Thư ký công ty

Quản lý khuôn khổ
QTCT của công ty

Bảo đảm sự tuân thủ
đối với các thủ tục liên
quan đến quản trị
Liên lạc trực tiếp với
các thành viên HĐQT

Giám sát, thực hiện các
khóa giới thiệu đối với
các thành viên HĐQT
mới
Bảo đảm sự tuân thủ
đối với các quy định
pháp lý

Đối thoại liên lạc giữa
HĐQT và Ban điều hành

Cán bộ đại diện
công ty

Phản ánh giá trị
công ty

Phụ trách mối quan
hệ với cổ đông và
quản lý các cuộc họp
của Cổ đông
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Quản trị, Tư vấn, Truyền thông và Tuân thủ

Thư ký công ty có vị trí cao cấp trong công ty, không phải là một
nhân viên thư ký bình thường, và có trách nhiệm trong 4 lĩnh
vực chính sau:
▪Quản trị
▪Tư vấn
▪Truyền thông
▪Tuân thủ
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Thư ký công ty cần nên có
các kỹ năng nào để có thể
quản lý các mối quan hệ và
bất kỳ xu hướng căng thẳng
(cạnh tranh) trong mối quan
hệ giữa HĐQT, Ban điều
hành và các bên có lợi ích
liên quan (bao gồm cổ
đông)?

Các bên
có lợi
ích liên
quan

Thư ký
Công
ty
HĐQT

Ban điều
hành
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Ví dụ thực tiễn: Lên kế hoạch lịch làm việc của HĐQT
Ví dụ về lịch của HĐQT trong năm
• Các nội dung chưa
giải quyết
• Phê duyệt biên bản
của phiên họp trước
• Phê duyệt phi phí vốn
chưa thuộc ngân sách
• Rà soát kết quả tài
chính thực tế so với
kết quả theo ngân
sách

• Phê duyệt báo cáo
của các ủy ban thuộc
HĐQT
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Tháng Hai
• Đánh giá 1 năm
• Công bố cổ tức
• Thảo luận chiến lược
tăng trưởng
• Rà soát chiến lược

Tháng Ba
• Rà soát hiệu quả tài
chính so với đối thủ
cạnh tranh

Tháng sáu

Tháng chín

• Rà soát/phê duyệt
KH chiến lược
• Rà soát chiến lược
của đơn vị KD số 1
• Rà soát mục tiêu cá
nhân của chủ tịch
• Các nghị quyết họp
hàng năm
• Lập kế hoạch họp
cho năm tiếp theo
• Rà soát pháp lý

• Các vấn đề tổ chức
hàng năm (các ủy
ban, bổ nhiệm cán
bộ)
• Công bố cổ tức
• Họp cổ đông hàng
năm
• Rà soát hiệu quả tài
chính so với đối thủ
cạnh tranh
• Bổ nhiệm Kiểm
toán bên ngoài

Tháng Tư
• Phê duyệt góp vốn
• Rà soát kế hoạch kinh
doanh cho năm tài
chính tiếp theo

Tháng mười
• Rà soát kế hoạch
chiến lược

Tháng mười
hai

• Phê duyệt ngân
sách năm
• Cập nhật thông tin
về quản lý
• Công bố cổ tức
• Rà soát chiến lược

Trong cuộc họp HĐQT

CS

CS

CS

Chairman

Đăng ký tham
dự

Xác định phiếu
bầu

Trợ lý cho Chủ
tịch trong cuộc
họp

Điều khiển
cuộc họp

CS

CS

Chi trả chi phí
cho các thành
viên HĐQT

Ghi lại các
Quyết định

Thành viên
HĐQT

CEO

Thảo luận
Quyết định

Trình bầy các
vấn để

This handbook offers a concise and
practical description of how corporate
secretaries might carry out their role to
improve governance in their
organizations.
It can also serve as a guidance tool for
both IFC clients and advisory staff to
clarify the potentially expansive duties
of corporate secretaries and to help
them assist corporate secretaries in
understanding what skills they require
to fulfill their roles.

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+cg/resources/toolkits
+and+manuals/the+corporate+secretary+the+governance+professional

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+cg/resources/toolkits
+and+manuals/the+corporate+secretary+the+governance+professional

Corporate Secretaries Toolkit

➢ This Toolkit is based on IFC’s publication,
the Corporate Governance Board
Leadership Training Resources
➢ Emphasize the CS’s roles in developing
good corporate governance practices for
the company

Corporate Secretaries Toolkit

Thank you!
NANH2@IFC.ORG
https://www.ifc.org/corporategovernance

