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Tóm tắt 

ài viết tổng kết từ các nghiên cứu trước và phân tích kết quả các điều tra 

đã được công bố của các tổ chức uy tín về quản trị công ty (QTCT) để chỉ 

ra những thành tựu cơ bản của quá trình cải cách và củng cố QTCT tại 

Malaysia. Chất lượng QTCT tại quốc gia này được cải thiện và củng cố liên tục, đặc 

biệt từ 2012 đến nay, trong đó những lĩnh vực đặc biệt được chú trọng là vài trò của 

Hội đồng quản trị, quyền của các chủ sở hữu và việc công khai minh bạch thông tin. Bài 

viết cũng phân tích thực trạng QTCT tại VN, so sánh với Malaysia và từ đó đưa ra các 

khuyến nghị để củng cố QTCT, gồm thúc đẩy sớm việc thành lập cơ quan quản lý chuyên 

trách về QTCT để làm đầu mối cho rà soát và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho QTCT, 

đào tạo và phổ biến cho các doanh nghiệp về QTCT, thúc đẩy việc công bố thông tin đặc 

biệt là công bố thông tin bằng tiếng Anh, phát triển năng lực và đảm bảo sự độc lập của 

Hội đồng quản trị. 

Từ khóa: Quản trị công ty, Malaysia, hội đồng quản trị, quyền của các chủ sở 

hữu. 
 

Abstract 

This paper reviews previous studies and analyses result from reputational surveys 

on corporate governance (CG) to determine main achievement in process of enhancing 

CG in Malaysia. Discussion reveals that CG has been improved firmly and continuously 

in this country, especially in the period from 2012 to 2015, with big achievement in 

such areas as roles of the Board of Directors, rights of shareholders, and disclosure 

and transparency. This paper also provides some recommendations to improve CG in 

Vietnam based on experiences of Malaysia and a brief evaluation of CG in Vietnam. 

Main recommendations include establishing an organization taking main responsibility 

in facilitating businesses and corporate development in the country through improved 

corporate governance best practices; encouraging disclosure and transparency, 

especially publishing information in English; developing and enhancing competency 

and independence of board of directors. 

Từ khóa: Corporate governance, Malaysia, board of directors, right of 

shareholders. 


