Thông điệp gửi tới các Thành viên Hội đồng Quản trị
Chia sẻ quan điểm và những bài học rút ra từ Trung tâm Quản trị
Công ty Deloitte Trung Quốc và những quốc gia khác
Thời gian gần đây, tin tức về dịch Coronavirus (COVID-19) đang lan truyền và xuất hiện ở hầu khắp mọi nơi, và điều này đã có những tác
động mạnh mẽ đối với hoạt động kinh doanh và nền kinh tế nói chung. Mặc dù không thể đưa ra một danh mục đầy đủ những công việc
cần làm đối với các thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Trung tâm Quản trị Công ty Deloitte Trung Quốc đã kịp thời đưa ra những
khuyến cáo trong giai đoạn khủng hoảng này. Trong bài viết này chung ta cũng cùng nhau tham khảo những khuyến nghị của
1 bối cảnh khủng hoảng bởi đại dịch.
Viện Hội đồng quản trị Hồng Kông về thực thi vai trò của HĐQT trong
Các Doanh nghiệp tại Trung Quốc (nguồn: Deloitte CG Global)
Đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh

như hiện nay?

• Thời điểm hiện tại là giai đoạn để loại bỏ
những gián đoạn kinh doanh và lên kế
hoạch cho việc tiếp tục và duy trì hoạt động
kinh doanh trong tương lai. HĐQT cần làm
việc với những thành viên đang trực tiếp tái
khởi động sau những gián đoạn kinh doanh
hay tiếp tục những kế hoạch đang tồn đọng
thông qua: 1) đánh giá hiện trạng và những
kế hoạch có thể kích hoạt hoạt động kinh
doanh, và 2) cách thức HĐQT đánh giá hiệu
quả hoạt động trước và trong quá trình tái
khởi động này. Đây là hai yếu tố nằm ngoài
những trách nhiệm thường nhật của HĐQT
– những người giám sát quản lý trong giai
đoạn đầy thử thách này.

• Hãy trao đổi với Ban điều hành về các kịch
bản cần đối phó trong bối cảnh ảnh hưởng
tài chính, gián đoạn chuỗi cung ứng, nhân
viên phải ở nhà, v.v… và cần dự phòng nếu
sự gián đoạn diễn ra trong một tuần, hai
tuần hoặc một tháng. Ban điều hành cũng
cần quyết định thời điểm nào sẽ sử dụng
đến phương án B cho kế hoạch hoạt động.

• Kiểm tra các tài liệu liên quan đến kế
hoạch cho người kế nhiệm trong trường hợp
khẩn cấp. HĐQT có thể tự đặt ra những câu
hỏi như: Trong số những thành viên của
HĐQT, Ban điều hành, 4-5 lãnh đạo nào
không thể thay thế ? Chúng ta sẽ làm gì khi
họ không thể đảm nhiệm công việc trong vài
tuần hoặc thậm chí phải cách ly? HĐQT đã
cân nhắc thêm nhiều trường hợp cho vị trí
kế nhiệm thay vì chỉ một người kế nhiệm

• Một yếu tố quan trọng trong kế hoạch duy
trì hoạt động kinh doanh là HĐQT cần phối
hợp với Ban điều hành để nắm rõ các trang
thiết bị phục vụ cho hoạt động và nguồn
nhân lực cần thiết. HĐQT cũng cần cân nhắc
sử dụng các trung tâm phân phối, các tiện
ích kho bãi, trung tâm chăm sóc khách
hàng,v.v... Làm thế nào để doanh nghiệp có
thể chuẩn bị tốt nhất và giảm thiểu rủi ro
cho những khu vực đông dân?
• HĐQT cũng cần đánh giá ý nghĩa và mức
độ ảnh hưởng của sự gián đoạn này đối với
chuỗi cung ứng của doanh nghiệp,bao gồm
việc nhận nguyên liệu đầu vào.
• Tham khảo ý kiến với ban điều hành xem
Công ty có nên áp dụng mới hoặc kiểm tra
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lại chính sách viễn thông để phục vụ cho
nguồn nhân lực, bổ trợ cho sự phát triển.
Yêu cầu ban điều hành phê duyệt chính
sách di chuyển toàn cầu mới áp dụng cho
toàn bộ nhân viên, nhà cung cấp/bên thứ 3
làm đại diện cho công ty, và chính sách này
cần được rà soát thường xuyên. Ban điều
hành cần chủ động giám sát việc hướng dẫn
đi lại đến các vùng có dịch và phản hồi về
chính sách đi lại.
• Yêu cầu ban điều hành đưa ra các biện
pháp dự trữ trang thiết bị phục vụ cho sức
khỏe như xà phòng, dụng cụ diệt khuẩn….
Công bố thông tin
• Tại nhiều quốc gia, có quy định về việc phải
công bố các dự báo trong tương lai để cân
nhắc phương án giải quyết khi thời thế thay
đổi. Ví dụ, Ủy ban Chứng khoán Mỹ quy định
chi tiết khi nào Công ty phải công bố thông
tin về những thay đổi trọng yếu làm ảnh
hưởng đến lợi nhuận trong tương lai, một
cách tổng quát. HĐQT phải đảm bảo ban
điều hành đi đầu trong vấn đề này, làm việc
với cơ quan nhà nước, cơ quan tư vấn và
nhóm tư vấn truyền thông bên ngoài một
cách phù hợp.

•Bên cạnh những yêu cầu trên, ban điều
hành cần phải đảm bảo công khai minh
bạch với nhà đầu tư, các bên liên quan khác
về mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19
đối với kinh doanh.
Cuộc họp của HĐQT và Cổ đông
• Nhiều HĐQT thực hiện các cuộc họp hàng
tuần qua điện thoại về dịch COVID-19, hoặc
nếu không thể thực hiện các cuộc họp này
thường xuyên, tần suất và thời lượng các
cuộc họp sẽ phụ thuộc vào địa điểm hoạt
động của công ty hoặc địa điểm có nhân
viên Công ty hoạt động.
•Cân nhắc việc thành lập Ủy ban giải quyết
khủng hoảng COVID-19 tạm thời, Ủy ban
này có thể họp thường xuyên hơn, có thể
họp cùng với ban điều hành và cập nhật lại
toàn bộ với HĐQT tình hình và đưa ra những
khuyến cáo.
• Cân nhắc việc tổ chức các cuộc họp cổ
đông, roadshow giới thiệu theo hình thức
trực tuyến. Các cuộc họp cổ đông thường
diễn ra vào mùa xuân, đồng nghĩa với thời
điểm hiện nay đang là vấn đề nóng cho
nhiều HĐQT. Những chính sách và quy định
pháp lý nào có thể vượt qua? Thời gian hoãn
các cuộc họp theo quy định của công ty
niêm yết tối đa là bao lâu? Đây là câu hỏi mà
các Ủy ban có liên quan và HĐQT cần phải
xem xét.
Nhân viên và cách trao đổi thông tin
• HĐQT và ban điều hành nên cùng có chung
tiếng nói với người lao động. Không nên làm
nhân viên lo lắng nhưng cũng không nên để
nhân viên thấy rằng HĐQT và ban điều hành
đang chủ quan hay xem nhẹ tình hình – hoặc
không làm những việc được cho là không tốt
cho người lao động và doanh nghiệp. Hãy đối
mặt với sự bất ổn và làm sáng tỏ quá trình đưa
ra quyết định cũng như thời gian dành ra để
giải quyết vấn đề.
• Có một số tổ chức – chủ yếu là những tổ
chức tài chính, đã chia việc thực hiện nhiệm
vụ chủ chốt thành 02 nhóm A và B. Các
nhóm này làm việc độc lập tại các địa điểm
khác nhau, hoặc trong khu vực cách ly với
thời gian hai tuần (thời gian cách ly theo quy
định của Tổ chức Y tế Thế giới) và sau đó thì
đổi vị trí. Nếu có một thành viên trong một
nhóm bị nhiễm virus thì chỉ ảnh hưởng đến

một nửa đội ngũ chủ chốt.
• Cần yêu cầu ban điều hành đưa ra chiến
dịch truyền thông, yêu cầu nhân viên ở nhà
trong trường hợp có biểu hiện ốm sốt và
không đi đến công ty trong thời gian cách ly
theo quy định. Hình thức truyền thông có
thể dưới dạng thư điện tử hoặc các hình
thức thông dụng của Công ty.
• Trong trường hợp công ty cần đóng cửa
văn phòng, nhà máy, hoặc trung tâm phân
phối, cần đưa ra kế hoạch truyền thông tới
tất cả nhân viên về vấn đề này. Ban điều
hành cần trao đổi sớm và thường xuyên với
nhân viên trong thời gian xảy ra khủng
hoảng.
Sau thời điểm dịch
•Yêu cầu ban điều hành phê duyệt hướng
dẫn và nội dung công việc cần làm để xác
định khi nào nhân viên có thể quay lại làm
việc và đảm bảo đầy đủ trang thiết bị cần
thiết cho hoạt động sản xuất.
Bài học từ Trung Quốc
• Trong điều kiện phù hợp, HĐQT cần đảm
bảo Ban điều hành tăng cường trao đổi với
1 phương để xem xét
cơ quan chức năng địa
các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp: các
khoản vay, giãn nợ thuế đặc biết để giúp
công ty giảm thiểu các tác động từ dịch
bệnh.
• HĐQT cần đảm bảo ban điều hành đã tuân
thủ nghiêm túc chính sách đi lại, cách ly theo
quy định của chính quyền địa phương và áp
dụng chính sách cho nhân viên làm việc tại
nhà. HĐQT cần đảm bảo ban điều hành
quan tâm sát sao tới nhân viên, thiết lập
đường dây nóng với bộ phận nhân sự khi có
yêu cầu được trợ giúp khi làm việc tại nhà.
• HĐQT cần yêu cầu ban điều hành xem xét
trợ giúp nhân viên kế hoạch quay trở lại làm
việc khi các vấn đề đã được giải quyết. Ngoài
ra HĐQT cũng cần giám sát đảm bảo đầy đủ
các thiết bị vệ sinh khử trùng và các nguồn
cung ứng vật tư luôn sẵn sàng.
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Các Doanh nghiệp tại Hồng Kông

Vai trò của HĐQT

(Nguồn:
https://www.withersworldwide.c
om/en-gb/insight/impact-of-coronavirus-on-the-listed-issuers-in-hong-kong)

Viện Quản trị Công ty tại Hồng Kông đã đưa
ra khuyến nghị đối với thành viên HĐQT của
các công ty niêm yết:

Bảo đảm thời hạn trong việc công bố
thông tin báo cáo tài chính

• Tất cả các thành viên HĐQT, bao gồm
thành viên điều hành hành hay không điều
hành, và không giới hạn trách nhiệm đối với
Ủy ban Kiểm toán, cần đồng lòng và cam kết
để thực thi trách nhiệm chung. Các trách
nhiệm bao gồm: đánh giá lại giá trị tài sản,
ghi nhận doanh thu, phân loại các khoản nợ
phải trả liên quan đến các cam kết khoản
vay… Doanh nghiệp cũng cần xem xét đến
hiện trạng của dòng tiền.

Tại Hồng Kông, các công ty niêm yết có thời
hạn 03 tháng (kể từ khi kết thúc năm tài
chính) để thực hiện công bố báo cáo tài
chính sơ bộ (trước khi có ý kiến của kiểm
toán độc lập) – Theo điều 13.49(1) của Luật
Quản trị và Đăng tải thông tin tài chính trên
thị trường chứng khoán. Trong trường hợp
dịch COVID-19 bùng phát như hiện nay với
hạn chế trong việc đi lại và các hạn chế liên
quan, công ty vẫn phải tuân thủ thời hạn
nộp báo cáo này trừ trường hợp được phê
duyệt trước bởi Sở giao dịch Chứng khoán.
Như vậy sẽ không có sự gia hạn hay miễn
trừ thời hạn công bố báo cáo tài chính tại thị
trường này.
Công bố thông tin trong trường hợp
gián đoạn hoạt động kinh doanh và
cảnh báo về kết quả lợi nhuận.
Luật niêm yết tại thị trường chứng khoán
Hồng Kông có quy định rõ, công ty niêm yết
phải chịu trách nhiệm công bố thông tin ra
đại chúng ngay sau khi có thông tin nội bộ
thông qua những yếu tố làm hoạt động kinh
doanh của công ty bị gián đoạn nghiêm
trọng, hay có dấu hiệu cảnh báo liên quan
đến kết quả lợi nhuận (như trong trường
hợp này là ảnh hưởng của việc bùng phát
COVID-19 hoặc việc hạn chế đi lại). Ban điều
hành công ty niêm yết cũng cần xem xét việc
công bố thông tin theo cách thức phù hợp
theo quy định của pháp luật – Điều khoản
307B của Luật Chứng khoán và Pháp lệnh
tương lai (Bộ luật Hồng Kông)

• Đặc biệt, các thành viên HĐQT không điều
hành cần có được sự bảo đảm đầy đủ bằng
văn bản ban hành của các thành viên điều
hành (như Giám đốc tài chính và Giám đốc
điều hành của công ty) rằng sẽ không có lỗ
hổng trong kiểm soát nội bộ, có sự đồng
nhất của các báo cáo tài chính, v.v …và đảm
bảo rằng không có sự kiện bất thường nào
có thể ảnh hưởng đến phạm vi, độ chính xác
và độ tin cậy của thông tin trong báo cáo tài
chính. Trong mọi trường hợp, họ nên duy trì
1
việc liên lạc chặt chẽ với các thành viên chủ
chốt của kiểm toán độc lập để được giúp đỡ
xác định các lĩnh vực cần tập trung.
• Các thành viên HĐQT không điều hành cần
tham gia tích cực cùng với HĐQT, Ủy ban
Kiểm toán đưa ra các câu hỏi, kiểm tra thông
tin, đưa ra các giả định và đảm bảo hoạt
động điều hành. Thành viên HĐQT không
điều hành không thuộc Ủy ban Kiểm toán có
thể tham gia các phiên họp của Ủy ban để
nắm bắt tình hình.
• Thành viên HĐQT không điều hành, và
thành viên điều hành, là những người có thể
bị hạn chế không được đến một cuộc họp

của Ủy ban hoặc HĐQT, cần được cung cấp
thông tin cần thiết để có thẻ nắm bắt được
bức tranh tổng thể, từ đó có thể đưa ra
quan điểm chính xác về một vấn đề nhất
định. Công nghệ hội nghị trực tuyến cho
phép các cuộc họp của Ủy ban và HĐQT
diễn ra mà không cần sự có mặt trực tiếp
của các thành viên. Tuy nhiên, công nghệ
này sẽ giới hạn khả năng quan sát thái độ
của các thành viên trong cuộc họp so với các
cuộc họp trực tiếp.
• Các thành viên HĐQT cần đảm bảo rằng
biên bản cuộc họp theo hình thức họp trực
tuyến đều được ghi chép đầy đủ, là minh
chứng cho những câu hỏi tâp trung và thiết
thực mà họ đưa ra để thực thi trách nhiệm
của mình.
• Hiện nay còn rất nhiều mối lo ngại về ảnh
hưởng của COVID-19 đến hoạt động của
doanh nghiệp. Mặc dù trách nhiệm kiểm
soát báo cáo tài chính thuộc về HĐQT,
nhưng các kiểm toán viên độc lập cũng đang
chịu những áp lực không nhỏ liên quan đến
việc đưa ra ý kiến đảm bảo cho việc công bố
thông tin tài chính tạm thời trước khi hoàn
thành cuộc kiểm toán chính thức. Trong
trường hợp tình hình tiếp tục có sự tác động
lớn hơn (đặc biệt với nhóm doanh nghiệp có
năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 03
năm 2020), HĐQT cần tiếp tục theo dõi và
phản ánh mối quan ngại của các thành viên
và các chuyên gia khác đến Sở giao dịch
chứng khoán.
Trong bối cảnh hiện nay, HĐQT và Ban điều
hành cấp cao cần phối hợp chặt chẽ để
giảm thiểu sự gián đoạn trong kinh doanh
và tuân thủ các quy định pháp luật hiện liên
quan đến việc trình bày và công bố thông
tin.

Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited, và mạng lưới các hãng thành viên trên toàn cầu – mỗi thành
viên là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL” hay “Deloitte Toàn cầu”) không cung cấp dịch vụ cho các
khách hàng. Vui lòng xem tại website www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết.
Deloitte là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các dịch vụ Kiểm toán & Đảm bảo, Tư vấn, Tư vấn Tài chính, Tư vấn Quản trị Rủi ro, Tư vấn Thuế & Pháp lý và các
dịch vụ liên quan. Với mạng lưới các hãng thành viên trên toàn cầu tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, Deloitte cung cấp dịch vụ cho 80% các doanh nghiệp
trong danh sách Fortune Global 500®. Vui lòng kết nối với chúng tôi tại www.deloitte.com để hiểu thêm về những hoạt động đang được thực hiện bởi khoảng
312.000 chuyên gia tư vấn của Deloitte nhằm kiến tạo và lan tỏa những ảnh hưởng tích cực đến xã hội.
©2020 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

03

