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LÒI NÓI ĐẨU

LÒÌ NÓI ĐÀU

Giáo trình Pháp luật kinh tế được hiên soạn với nội dung tập trung 
vài> những quy định cơ ban, hiện hành cua pháp luật Việt Nam điều chinh 
cái quan hệ pháp luật phút sinh trong hoại động quán lý tìhci nước về kinh 
tế, đặc biệt lù hoại động kinh doanh, thương mại, đồng thời cũng chú trọng 
đề cập những quy định cùa pháp luật cũng như nhũng vấn đề thực tiễn điên 
hìrh nhằm tăng cường kỹ nũng áp dụriỊỉ pháp luật kinh tế đối với cán bộ 
qu.m ¡ỷ kinh té và cán bộ quan trị doanh nghiệp.

Giáo trình dùng cho việc nghiên cứu môn học pháp luật kinh té. pháp 
Lu.ĩt Kinh doanh các hệ đào tạo chính quy và không chính quy thuộc khối 
ngùnh kinh tê, quàn trị kinh doanh và các ngành có lựa chọn những món 
họ: này. Giáo trình cùng dùníỊ cho các lớp sau đụi hục tham khảo những 
phin củ liên quan. Với mục đich như vậy, ngoài nội dung cùa quyển giáo 
trình này, cần nghiên cứu những văn hàn pháp luật được đè cập ờ cuối mỗi 
chương và trong nội dung từng chương.

Nội Jung giáo trình có sự kê thừa, phút triến cúc giáo trình của Khoa 
trcng những lần xuất han trước, đỏng thời cỏ chủ ỷ cập nhật những ván để 
mci phái sinh trong thực liễn, nhũng quy định mới cua pháp luật. Thực hiện 
biói soạn giáo trình này lù tập thô ỊỊÌátì viên Bộ môn Pháp luật kinh tế, 
Khoa Luật, Trưìmg Đại học Kinh tẻ Quốc dán với phán công cụ thê như sau:

Chù biên: TS. Nguyền Hợp Toàn.
Chương ì: Th.s, NCS Vũ Văn Ngọc
Chương 2: TS. Nguyền Hợp Toàn, Th.s Nguyễn ỉỉtìàng Vân
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Nên kinh tê Việt Nam đung lích cực hội nhập, hoàn thiện và pháp luật 
kinh tế cũng vậy, thường xuyên hổ sung, thay đôi nên trong lần tái ban thứ 
hai này, giáo trình được bô sung, chinh lý theo hướng cập nhật nhùng nội 
dung cơ ban, mới nhát, cùa pháp luật kinh tế được ban hành trong nhừViỉ 
năm đầu nước la trơ thành thành viên chinh thức cùa Tố chức Thương mụi 
thế giới ịWTO).

Với mong muốn hoàn thiện nội dung cũng như kết cấu vù phưtrnị’ 
phãp thế hiện cùa giáo trình trong những lần xuất bàn sau. tập thê tác gia 
rất cúm ơn và mong nhận được những ý  kiến đóng góp cua người đọc.

np A . 1 A . rTập thê tác gia
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CHƯONG 1. MÔI TRUÒNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chương Ị

MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

I. KHUÔN KHÓ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH• é

1. Hoạt động kinh doanh và hoạt động quản lý nhà nuóc về kinh tế

Kinh doanh là việc thực hiện licn tục. thường xuyên một, một số hoặc 
tất cá các công đoạn cùa quá trinh đầu tư, từ san xuất đen phân phối hàng 
hoá hoặc cung ứng dkh vụ trên thị trường nhàm mục đích lợi nhuận.

Các nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp và các chù thê kinh doanh 
khác trước tiên và chu yếu là để tiến hành các hoạt động kinh doanh. Dương 
nhiên, hoạt động kinh doanh cùa mọi chu thề dừ thuộc thành phần kinh tế 
nào cũng chi có thể tiến hành trong một môi trường kinh doanh nhất định. 
Hiệu qua kinh tế. xã hội của các hoạt động kinh doanh do các chú thê kinh 
doanh tiến hành phụ thuộc rất lớn vào chất lượng cùa môi trường kinh 
doanh với nhiều yếu tố khác nhau do Nhà nước tạo nên, trong dó có môi 
trường pháp lý là vấn đề được đề cập ơ đây. Công dân có quyền tự do kinh 
doanh nhưng phái theo quy định cùa pháp luật và chịu sự kiêm soát, quán lý 
cùa nhà nước thông qua các hoạt động quàn lý nhà nước về kinh tế.

Môi trường pháp lý cho kinh doanh là sự thê chế hóa thành quyền và 
nghĩa vụ dối với cà hai phía chu thể kinh doanh và cơ quan nhà nước. Đoi 
với các chù thể kinh doanh đó là những quyền và nghĩa vụ trong việc thực 
hiện quyền tụ do kinh doanh thề hiện qua các nội dung thành lập, quàn lý 
điều hành, giài thể các đơn vị kinh doanh; xác lập và giải quyết các quan hệ 
kinh tế và quan hệ hợp đồng trong quá trình đầu tư, cạnh tranh; giái quyết 
các tranh chấp kinh doanh, thương mại và thực hiện pháp luật về phá sản. 
Đối với cơ quan nhà nước đó là nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của 
từng cơ quan nhà nước trong các công việc cụ thố cùa quá trinh thực hiện 
chức năng quán lý nhà nước về kinh tế và các quy định về tổ chức thực hiện 
pháp luật về các nội dung đó. Như vậy. có hai hoạt động tuy có mối liên hệ
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tác động qua lại với nhau nhưng rất cần phân biệt rõ ràng là hoạt dộng kinh 
doanh do các chù thể kinh doanh tiến hành và hoạt động quán lý nhà turiVc 
về kinh tế do các cơ quan nhà nước tiến hành.

Quan lý nhà nước về kinh tể là sự tác động cùa Nhà nước đối với các 
chù thể kinh doanh bàng các phương pháp và nội dung do pháp luật quy 
định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh đạt được lại 
nhuận tối đa, đồng thời trên cơ sở đó mà đạt được các mục tiêu kinh tế, xà 
hội được đặt ra trong các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cùa Nhà nước.

Hoạt động kinh doanh và hoạt động quàn lý nhà nước về kinh té dều 
phái được tiến hành trên cơ sở pháp luật. Pháp luật về hoạt động kinh doanh 
cũng như hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế đều do cùng một chù thể 
Nhà nước đặt ra và tổ chức thực hiện. Nhà nuớc là chú thể quán lv trong các 
quan hệ quàn lý nhà nước về kinh tế. Mặt khác, Chính phù, các Bộ và Uý 
ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương là chủ thể cùa hoạt động 
kinh doanh với tư cách là chù sở hữu phần vốn tại doanh nghiệp có vốn nhà 
nước. Nếu như trong cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp có sự 
lẫn lộn về nội dung và tư cách chù thể cùa Nhà nước trong hai hoạt động 
này thì trong cơ chế kinh tế thị trường ngày nay, nhất thiết phái phân biệt rõ 
ràng, trước hết là trong các quy định pháp luật. Quàn lý nhà nước về kinh tế 
có mục đích tạo môi trường thuận lợi cho các chủ the kinh doanh thuộc mọi 
thành phần kinh tế thực hiện quyền tự do kinh doanh. Trong quan hệ quàn 
lý, doanh nghiệp là chù thể bị quản lý nhung có những quyền pháp lý và 
được coi là người được phục vụ. Còng chức và cư quan nhà nước trong 
thấm quyền được xác định chi tiêu từ ngân sách nhà nước có nghĩa vụ tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động. Hiệu quả kinh tế, xã hội cùa hoạt 
động quản lv nhà nước về kinh tế không thể trực tiếp thấy được mà được 
đánh giá thông qua hiệu quả thục tế cùa hoạt động kinh doanh.

Trong lịch sử và hiện tại của Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước (nhà 
nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối) giữ vị trí 
then chốt trong nền kinh tế, là công cụ vật chất quan trọng để Nhà nước định 
hướng và điều tiết vĩ mô, làm lực lượng nòng cốt, góp phần chù yếu để kinh 
tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo trọng nền kinh tế thị trường định
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hướriíỉ xà hội chù nghĩa, là chủ lực trong hội nhập kinh tế quốc tế. Từ Nghị 
quyết số 05-NQ/TW cùa Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đàng khóa 
IX ngày 24-9-2001 đến nay, nhiều vàn bản pháp luật mới về loại doanh 
nghiệp này đă đirợc ban hành cùng với những chuyển biến tích cực trong 
thực tiễn theo hướng tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triền và nâng cao hiệu 
quà doanh nghiệp nhà nirớc, tạo cơ sờ pháp lý từng bước đưa doanh nghiệp 
nhà nước chuyền sang hoạt động cùng quy chế pháp lý với các doanh 
nghiệp của các nhà đầu tư khác không phải nhà nước. Trong thực tế, việc 
chuyên đổi doanh nghiệp nhà nước, chù yếu là các công ty nhà nước sang 
hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2005 - đạo Luật Doanh nghiệp thống 
nhất cho mọi nhà đầu tư - đã cơ bàn hoàn thành vào thời điổm quy định 
1/7/2010. Quản lý nhà nước về kinh té phái bảo đàm sự bình đảng trong địa 
vị pháp lý giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phẩn kinh tế, hạn chế và tiến tới xóa bỏ những ưu đãi đặc biệt đang dành 
cho doanh nghiệp nhà nước về quyền sử dụng đất, tài chính, tín dụng cũng 
như về các điều kiện kinh doanh.

Trong tiến trình tất yếu cùa hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là việc 
gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nguyên tắc đối xử phổ biến 
trong pháp luật về thành lập, quàn lý hoạt động doanh nghiệp và pháp luật 
về đầu tư là đổi xử quốc gia. Để thực hiện nguyên tắc này, một loạt các văn 
bàn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được ban 
hành mới như Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Đầu tư 2005. Tuy nhiên, môi 
trường pháp lý cho hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn phài tiếp 
tục có những thay đổi để phù hợp với thông lệ và pháp luật quốc tế về nội 
dung ban hành pháp luật nhàm cụ thề hoá quyền tụ do kinh doanh của các 
doanh nghiệp và nhất là việc tăng cường hiệu lực cùa quản lý nhà nước về 
kinh tế trong tổ chức thực hiện pháp luật.

2. Pháp iuật điều chỉnh hoạt động kinh doanh

a. Khái niệm

Môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh bao gồm những quy 
định pháp luật trong các văn bàn và hiệu quả hoạt động tồ chức thực hiện
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các quy định pháp luật thông qua hoạt động cùa công chức, cơ quan nhà 
nước. Pháp luật kinh tế được hiểu ờ đây là những quy định pháp luật trong 
các văn hán điều chinh hoạt động kinh doanh.

Pháp luật điều chinh hoạt động kinh doanh có thế chia thành hai 
nhóm. MỘI là, nhữnti quy định pháp luật điều chinh trực tiếp, dành riêng cho 
các chú thê kinh doanh. Hai lù, những quỵ định pháp luật áp dụnu chuiii’ 
cho mọi cá nhàn, tố chức kinh doanh cùng như không kinh doanh nhưng khi 
các chú the kinh doanh thực hiện những quyền và nghĩa vụ có liên quan nên 
phai tuân theo.

Quá trình hoạt động cúa một chú thể kinh doanh bát đầu bàng hành vi 
gia nhập thị trường (thành lập doanh nghiệp, đáng ký kinh doanh), tiến hành 
các hoạt động kinh doanh (giao kết hợp đồng) và chấm dứt kinh doanh (giài 
thể. phá sán). Thuộc nhóm thứ nhất, môi trường pháp lý cho hoạt động kinh 
doanh bao gồm những lĩnh vực chù yếu sau đây:

Thứ nhất, pháp luật về thành lập doanh nghiệp bao gồm thành lập, 
đãng ký kinh doanh, đãng ký đầu tư và quàn trị doanh nghiệp.

Thử hai, pháp luật về họp đồng trong kinh doanh. Sau khi gia nhập thị 
trường, doanh nghiệp tiến hành các hoạt động dầu tư. tham gia quá trình 
cạnh tranh. Các hoạt động kinh doanh cụ the đó được thực hiện thông qua 
việc xác lập và giái quyết các quan hệ hợp đồng.

Thứ ha. pháp luật về chế độ sứ dụng lao động trong doanh nghiệp.

Thừ tu, pháp luật về tố chúc lại. giái thê, phá sàn doanh nghiệp

Thứ năm. pháp luật về uiái quyết tranh chấp trong kinh doanh.

Khừng lĩnh vực pháp luật trên là nội dung dược trình bày trong các 
clurơng sau đây cua giáo trinh này.

Những quv định pháp luật có liên quan mà các chù thê kinh doanh 
phái thực hiện thuộc nhiều lĩnh vực và văn bán pháp luật khác nhau như 
những quy định có tính nguyên tác. nền tảng về tài sán. quyền sờ hữu tài 
sán. về hợp đồng cùa Bộ luật Dân sự; pháp luật về thuế, phí. lệ phí; pháp 
luật đất đai; pháp luật về kế toán, thống kê, về giao thônc vận tài. bào vệ tài 
nguyên, môi trường, di sàn văn hóa, v.v...
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b. Vai trò của pháp luật điểu cltỉnli hoạt động kinh doanh

Ngoài vai trò cùa pháp luật nói chung, pháp luật điều chinh hoạt động 
kinh doanh phải đạt được hai mục đích: (i) tạo ra một môi trirờng pháp lý 
thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và (ii) bào vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp cùa khách hàng, người ticu dùng, nguời lao động và 
cộng đồng xã hội nói chung.

ơ  mục tiêu thứ nhất, pháp luật điều chinh hoạt động kinh doanh phải 
tạo ra mỏi trường pháp lý bình đăng giữa các chu thề kinh doanh; bào vệ 
quyền và lợi ích chính đáng cúa các nhà đầu tu, ngăn ngừa sự can thiệp 
không hợp pháp cùa các cơ quan quán lý nhà nước vào hoạt động kinh 
doanh cua doanh nghiệp. Ngoài ra, pháp luật trong kinh doanh phái ra môi 
trường pháp lý an toàn khi doanh nghiệp ký kết và thực hiện các hợp đồng 
và bào vệ các doanh nghiệp làm ăn trung thực.

Tuy nhiên,' khi tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp luôn tìm 
cách đê đạt lợi nhuận cao nhất, vì vậy hoạt động kinh doanh của họ có thế 
gây thiệt hại đối với người tiêu dùng (sản xuất hàng giả, hàng kém phẩm 
chất), đối với người lao động (phân biệt đối xử giữa lao động nừ và nam, 
không thực hiện nghĩa vụ đóng báo hiếm xã hội cho người lao động), đối 
với cộng đồng nói chung (gây ô nhiễm môi trường, sử dụng lãng phí tài 
nguyên). Ngoài ra. đế tối đa hoá lợi nhuận, doanh nghiệp luôn tìm cách trốn 
tránh nghĩa vụ nộp thuế là nguồn thu chú vếu cùa nuân sách nhà nước. Vì 
vậy, pháp Luật Kinh doanh ngoài mục tiêu tạo hành lang pháp lý thuận lợi, 
bình đãng cho các doanh nghiệp tim kièm lợi nhuận còn phai bào vệ được 
lợi ích cùa người tiêu dùng, người lao động, lợi ích của Nhà nước cũng như 
lợi ích chung cùa toàn xã hội.

3. Mối quan hệ giữa luật chung và luật riêng

a. Khái niệm

Các quy định pháp luật kinh té Việt Nam mà các chú thè kinh doanh 
phải thực hiện được ban hành trong nhiều văn bán khác nhau mà có trường 
hợp cùng về một nội dung nhưng quy định trong các văn ban lại không 
thốnu nhât. Thực tiễn phát sinh nlìừng tình huống trong quá trinh thực hiện
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pháp luật phải phân định phạm vi áp dụng cùa các văn bàn, dược gợi là quan 
hệ luật chung và luật riêng.

Luật chung - luật riêng là một vấn đề trờ thành nguycn tắc cơ bàn dể 
giài thích pháp luật từ thời Luật La Mã nhàm hạn chế hậu quà ticu cực từ sự 
không thống nhất cùa pháp luật. Khoa học pháp lý nước ta chưa có khái 
niệm và phân chia rõ ràng giữa luật chung và luật riêng cũng như mối quan 
hệ giữa hai loại luật này khi cùng điều chinh một quan hộ xà hội. Luật ban 
hành văn bàn quy pháp pháp luật 2008 không đưa ra nguyên tắc giải quyết 
xung đột trong trường hợp hai loại luật này mâu thuẫn với nhau thì áp dụng 
loại luật nào. Tuy nhiên, trong thực tiễn đây là một vấn đề rất quan trọng, vì 
nếu không giải quyết được sẽ gây khó khăn cho việc giải thích và áp dụng 
pháp luật.

Luật chung là các luật điều chinh các lĩnh vực pháp luật chung như Bộ 
luật Dân sự 2005, Bộ luật Tố tụng dân sự 2004, Luật Doanh nghiệp 2005 
làm cơ sờ đế ban hành các luật riêng. Trong lĩnh vực hợp đồng. Bộ luật Dân 
sự 2005 đưa ra những quy định có tính nguycn tẳc điều chinh các quan hệ 
hợp đồng như chù thể cùa hợp đồng, giao kết hợp đồng, điều kiện có hiệu 
lực của hợp đồng v.v... đóng vai trò là luật chung. Điều 1 Bộ luật Dân sự 
2005 quy định: “Bộ luật Dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý 
cho cách ứng xừ của cá nhân, pháp nhân, chủ thé khác; quyền và nghĩa vụ 
cùa các chủ thể về nhân thân và tài sàn trong các quan hệ dân sự, hôn nhân 
gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ 
dàn sự)”. Được coi là luật chung còn vì phạm vi áp dụng cua Bộ luật Dan sự 
là hầu hết các lĩnh vực cùa đời sổng xà hội.

Trong lĩnh vực pháp luật về doanh nghiệp, luật chung là Luật Doanh 
nghiệp 2005 vì nó điều chinh những vấn đề chung về việc thành lập và tồ 
chức quản lý đổi với những loại hình doanh nghiệp cơ hàn, hoạt động trong 
mọi lĩnh vực cùa nền kinh tế .

Luật riêng là luật điều chinh từng ngành kinh tế cụ thể như Luật Kinh 
doanh bào hiểm 2000. sừa đổi, bổ sung năm 2010. Luật Các tổ chức tín 
dụng 2010, Luật Hàng không dân dụng 2006, Luật Dược 2005, Luật Luật sư
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2006, Luật Xây dựng 2003, Luật Kinh doanh bất động sàn 2006, Luật Du 
lịch 2005, Luật Chứng khoán 2006, sứa đôi. bố sung năm 2010. Luật Viễn 
thông 2009, Luật Bưu chính 2010 v.v... Xuất phát từ những điêm đặc thù 
mà các luật ricng chi quy định cụ thể các vấn đề về thành lập doanh nghiệp, 
về hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh đó như doanh nghiệp bào hièm, hợp 
đồnu kinh doanh bao hicm; ngân hàng thương mại. hợp đồng tín dụng v.v... 
Luật riêng cũng có thể điều chinh dối với từng dịa phương nhất định như 
Pháp lệnh Thú dò Hà Nội 2000 quy định về Thú đô Hà Nội. Khi xây dựng, 
ban hành những văn bủn thuộc luật riêng, người ta không đưa vào đó những 
quy định dã có trong văn bàn thuộc luật chung.

b. Mối quan líệ giữa luật chung và luật riêng

Trong mối quan hệ giữa luật chung và luật riêng thì luật riêng được 
ưu tiên áp dụng vì nó quy định cái đặc thù cùa từng loại quan hệ xà hội. Vì 
vậy trong trường hợp có sự khác nhau giữa luật chung và luật riêng thì luật 
riêng được áp dụng. Dương nhiên, những vấn đề không có trong luật riêng 
thì áp dụng quy định cùa luật chung.

Luật Doanh nghiệp 1999 đưa ra một quy phạm xác định mối quan hệ 
giữa luật chung và luật riêng, theo đó trong trường hợp có sự khác nhau 
giữa luật chung và luật riêng thi áp dụng luật riêng (Điều 2). Diều này có 
nghTa là doanh nghiệp bao hiêm phái dược tồ chức duới hình thức công ty 
nhà nước, công ty TNHH, công ty cô phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài (Điều 59 Luật Kinh doanh bào hiểm 2000) mà không thê là doanh 
nghiệp tư nhân dù Luật Doanh nghiệp 1999 không cấm điều đó1.

Luật chung dièu chinh những vấn đề mang tính khái quát còn luật 
riêng đồ cập đen những nét đặc thù cua mồi lĩnh vực kinh doanh cụ thê. Vì 
vậv, việc ưu ticn áp dụng luật ricng là hợp lý vi nó phát huy được cái ricng, 
cái dặc thù nhưng vần dựa trên cơ sở cái chung cùa luật chung.

Trong lĩnh vực kinh doanh nói riêng, các lĩnh vực quan hệ dàn sự nói 
chung, Bộ luật Dân sự được xem là luật chung vì nó quy dịnh địa vị pháp lý, 
chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử cua cá nhân, pháp nhân, chù thể khác;

1 Nguycn tấc này dược Luật Doanh nghiệp 2005 kế thừa tại Điều 3
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quyền và nghĩa vụ cùa các chủ thể về nhân thân và tài sàn trong các quan hệ 
dân sụ. hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại. lao động. Trên CƯ sở 
cùa Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Thương mại, Luật Hôn nhân và 
gia đình là những văn bán thuộc luật riêng đế điều chinh các quan hệ dân sự 
trong từng lĩnh vực. Trong trurờng hợp các luật riêng không quy định thì áp 
dụng các quy định tương ứng cùa Bộ luật Dân sự.

bì. Mối quan hệ giữa Bộ luật Dân sự 2005 với cúc luật riêng điều 
chinh quan hệ hợp đồng

Bộ luật Dân sự 2005 điều chinh quan hệ hợp đồng giữa tất cà các loại 
chủ thể với nhau trong các lĩnh vực của đời sổng xã hội. Nó đặt ra các chuẩn 
mực chung về giao kết hợp đồng, điều kiện có hiệu lực cúa hợp đồníi. giái 
thích hợp đồng, thực hiện hợp đồng, sứa đồi chấm dứt hợp đồng, các hiện 
pháp bào đảm thực hiện hợp đồng. Đặc biệt, Bộ luật Dân sự quy định về 
từng loại hợp đồng dàn sự thông dụng như hợp đồng mua bán tài san. hựp 
đồng vay tài sán, hợp đồng vận chuyến v.v... Trên cơ sơ những quy định 
này, có các văn bản pháp luật riêng trong từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể 
điều chinh vấn đề hợp đồng.

Luật Thương mại 2005 điều chinh quan hệ hợp đồng phát sinh giữa 
các thương nhân hoặc giữa một bên là thương nhân trong hoạt động thương 
mại. Với tư cách là luật riêng, Luật Thương mại 2005 chi điều chinh hợp 
đồng trong hoạt động thương mại và quv định về một số loại hựp dồng 
thương mại thông dụng như hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ. 
Nhũng nội dung không được Luật Thương mại 2005 quy định thì áp dụng 
Bộ luật Dân sự 20052. Ngoài ra, đối với hợp đồng mua bán hàng hoá, cung 
ứng dịch vụ, các vấn đề về bào đàm thực hiện nghTa vụ dân sự. giao kết hợp 
đồng, điều kiện có hiệu lực cùa hợp dồng, giải thích hợp đồng được áp dụng 
quv định của Bộ luật Dân sự.

Các văn bàn pháp luật chuyên ngành (dặc thù) như Luật Các tố chức 
tín dụng 2010, Luật Kinh doanh bào hiểm 2000, Luật Xây dựng 2003, Luật 
Đấu thầu 2005, Bộ luật Hàng hải 2005, Luật Hàng không dân dụng 2006

2 Điều 4 khoán 3 Luật Thương mại 2005
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quy dịnh các vấn đề riêng, đặc thù cùa từng loại hợp đồng tương ứng như 
hợp đồng tín dụng, hợp đồng bào hiếm, hợp đồng giao nhận thầu xây dựng, 
hợp đồng vận chuyển hành khách, hàng hoá bàng đường biển, đưcmg không.

Trường hợp có sự khác nhau trong quy định cùa Bộ luật Dân sự, Luật 
Thương mại với luật chuyên ngành thì áp dụng quv định của luật chuycn 
ngành. Những nội dung liên quan đến hợp dong không quy định trong văn 
bàn luật chuycn ngành hoặc Luật Thương mại thì áp dụng quy định cùa Bộ 
luật Dân sự.

b2. Mối quan hệ giữa Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp vù các luật 
riêng vẻ thành lập và quan lý hoạt động cùa doanh nghiệp

Bộ luật Dân sự quy định chung về cá nhân, pháp nhân và các chù thể 
cùa quan hệ pháp luật. Luật Doanh nghiệp 2005 quy định điều kiện, thủ tục 
để các cá nhân, pháp nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh dưới các 
hình thức doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ cùa các chủ thể này trong kinh 
doanh; cơ cấu tổ chức quàn lý nội bộ của cá nhân, pháp nhân kinh doanh. 
Các luật riêng như Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định về điều kiện 
để một doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, cơ cấu tồ chức của doanh nghiệp 
bào hiểm. Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định điều kiện để một doanh 
nghiệp kinh doanh tín dụng ngân hàng, cơ cấu tổ chức cùa các tổ chức tín 
dụnụ kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng. Như vậy, Luật Kinh doanh bào 
hiểm 2000, Luật Các tổ chức tín dụng 2010 là luật riêng đối với Luật Doanh 
nghitp, trong khi đó Luật Doanh nghiệp 2005 lại là luật riêng đối với Bộ 
luật Dàn sự 2005. Trường hợp các luật riêng có quy dịnh khác Luật Doanh 
nghitp thi áp dụng luật riêng; trường hợp Luật Doanh nghiệp có quy định 
khác Bộ luật Dân sự 2005 thì áp dụng Luật Doanh nghiệp 2005. Nếu các 
luật riêng không có quy định thì áp dụng các quy định tương ứng cùa Luật 
Doarh nghiệp 2005, trường hợp Luật Doanh nghiệp 2005 không quy định 
thì áf dụng Bộ luật Dân sự 2005.

bĩ. Mồi quan hệ giữa Luật Cạnh tranh với pháp luật về doanh nghiệp 
và phìp  luật vẻ hợp đồng

Luật Cạnh tranh được Quốc hội thông qua ngày 3/12/2004 điều chinh

CHƯONG 1ĨMÒỈ TRUÒNG PHẨPiÝ CHO HOẠTPỘNG KINH DOANH
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các hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh và xứ 
lý các vụ việc cạnh Iranh. Mục đích của Luật Cạnh tranh 2004 là tạo ra môi 
trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp và báo vệ người tiêu 
dùng. Luật Cạnh tranh 2004 được xem là một trong các văn bàn quan trọng 
của pháp luật điều chinh hoạt động kinh doanh.

Đối với pháp luật về doanh nghiệp, Luật Cạnh tranh 2004 có các quy 
định kiểm soát tập trung kinh tế bao gồm: (i) sáp nhập doanh nghiệp, (¡I) 
hợp nhất doanh nghiệp, (iii) mua lại doanh nghiệp, (iv) liên doanh giữa các 
doanh nghiệp, và (v) các hành vi tập trung kinh tế khác. Vi vậy. khi doanh 
nghiệp thực hiện các hoạt động trên thì phái tuân theo các quy định cùa Luật 
Cạnh tranh 2004. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Luật Cạnh tranh
2004 và Luật Doanh nghiệp 2005 thì áp dụng các quy định cua Luật Cạnh 
tranh 2004.

Đối với pháp luật về hợp đồng, Luật Cạnh tranh 2004 kiếm soát các 
thoà thuận hạn chế cạnh tranh như thoà thuận ấn định giá. thoá thuận phân 
chia thị trường, thoà thuận thông thầu để một bên thắng thầu v.v... Như vậy. 
các hợp đồng được ký giữa các chù thế kinh doanh mà thuộc về các thoả 
thuận hạn chế cạnh tranh ncu trên sẽ chịu sự điều chỉnh cùa Luật Cạnh tranh 
2004. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Luật Cạnh tranh 2004 và các 
quy định của pháp luật về hợp đồng thì áp dụng các quy định cua Luật Cạnh 
tranh 2004.

Trong một số trường hợp phải phân định giữa các văn ban đều là luật 
riêng như khi xư lý một số nội dung cua hợp dong hợp tác kinh doanh theo 
Luật Dầu khí 1993, được sửa đổi bổ sung năm 2000, 2008 và Luật Xây 
dựng 2003 thì cần có quyết định riêng cúa cơ quan nhà nước cỏ thâm quyên.

4. Nguồn luật và các văn bản điều chỉnh hoạt dộng kinli doanh

a. Các văn bản pháp luật

Nguồn luật điều chinh các hoạt động kinh doanh là các văn bán quy 
phạm pháp luật và các hình thức khác chứa đựng các quy phạm diêu chinh 
các hoạt động kinh doanh. Với cách hiểu như vậy thì nguồn luật diều chinh 
các hoạt động kinh doanh bao gồm một hệ thống nhiều vãn ban cỏ tôn gọi
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và giá trị pháp lý khác nhau. Quá trình thực hiện pháp luật đối với các chù 
thê kinh doanh, có những diêm cần chú ý trong việc xác định văn bàn pháp 
luật đế áp dụnu.

aỉ. Tính dồng hộ giữa Luật. Nghị định và Thông lư

Các văn ban luật ờ nước ta bao gồm Hiến pháp và các đạo luật do 
Ọuôc hội ban hành trong đó Hiến pháp là luật cư bàn. có giá trị pháp lý cao 
nhất. Các dạo luật có tcn gọi là Luật hoặc Bộ luật tuỳ theo quy mô điều 
chinh một hoặc một sô nhóm quan hệ xà hội nhất định.

Các văn ban dưới luật là các vãn ban do Uý ban Thường vụ Quốc hội, 
các co quan nhà nước khác ban hành dê giai thích Hiến pháp, quy định chi 
tiết thi hành hoặc hướng dẫn thực hiện các đạo luật cùa Quốc hội.

Trong các vãn bàn dưới luật. Pháp lệnh giữ vai trò quan trọng. Pháp 
lệnh quy định những vấn đe dược Quốc hội giao, sau một thời gian thực 
hiện trinh Quốc hội xem xét ban hành thành Luật. Một số lĩnh vực quan hệ 
xà hội chưa ồn định hoặc Quốc hội chưa có điều kiện ban hành thành Luật 
thì dược Uý ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh đế điều chinh. 
Pháp lệnh Du lịch 1999 sau một thời gian thục hiện được bố sung, hoàn 
chinh đê ban hành thành Luật Du lịch 2005, Pháp lệnh về Luật sư 2001 
dược ban hành thành Luật Luật sư 2006. Các Pháp lệnh này trên thực te có 
vai trò và giá trị như vãn bàn luật.

Do nhiều lý do khác nhau, rất ít dạo luật cua nước ta dam báo dứ tính 
cụ thế dê có thể áp dụng được nuav mà dổi với phần lớn các đạo luật cần 
phai có các vãn bàn dưới luật dế hướng dần thi hành. Các vãn bàn này là 
Nghị định cua Chinh phú. Thông tư cua Bộ trướng, Thu trương cơ quan 
ngang Bộ. Nghị định và Thông tư là các văn bán quy phạm pháp luật dược 
ban hành đê chu yếu quy định chi tiết thi hành Luật. Pháp lệnh. Chang hạn. 
dối với Luật Cạnh tranh 2004. đổ thực hiện cần những Nghị định cùa Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành và Thông tư hướng dần thực hiện cùa Bộ 
Công thương. Luật Ban hành văn bán quy phạm pháp luật 2008 đưa ra 
những nguyên tấc cho việc ban hành văn ban quy định chi tiết như sau:
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- Văn bàn quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thề để khi vãn 
bàn đó có hiệu lực thì thi hành được ngay; trường hợp trong vãn bản có 
điều, khoản mà nội dung liên quan đến quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, nhừnu 
vấn đề chua có tính ốn định cao thì ngay tại điều, khoản đó có thẻ giao cho 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy dịnh chi tiết. Cơ quan được giao ban 
hành văn bàn quy định chi tiết không dược ủy quyền tiếp.

- Văn bản quy định chi tiết phải quy định cụ thể, không lặp lại quy 
định của văn bàn được quv định chi tiết và phải dược ban hành đẻ có hiệu 
lực cùng thời điêm có hiệu lực của văn bán hoặc điều, khoản, điểm được 
quy định chi tiết.

- Trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết về nhiều nội 
dung cùa một văn bàn quy phạm pháp luật thì ban hành một văn bàn đế 
quy định chi tiết các nội dung đó, trừ trường hợp cần phải quy định trong 
các văn bàn khác nhau.

- Trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết các nội dung ở 
nhiều văn bán quy phạm pháp luật khác nhau thì có thể ban hành một văn 
bàn để quy định chi tiết.

Để thực hiện một đạo luật, cần có đầy đù và phài căn cứ vào những 
quv định cùa Luật, của Nghị định. Thông tư quy định chi tiết thi hành và 
hướng dẫn thực hiện. Mỗi khi Luật được bổ sung, sửa đổi thì nhất thiếí phái 
bào đàm tính đồng bộ là phải có các vãn bán tương ứng là Nghị định và 
Thông tư. Sự ràng buộc nội dung giữa ba văn bàn này không phải là diều 
những cơ quan ban hành pháp luật mong muốn nhưng là thực tế của Việt 
Nam trong một thời gian nữa.

a2. Quy định về hình thức và điều kiện có hiệu lực cùa văn bìm pháp luật

Những quy định về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện phải được quv định trong các vãn bàn Luật, Pháp lệnh, 
Nghị định chuyên ngành hoặc quyết định có liên quan của Thủ tướniỉ Chính 
phú (gọi chung là pháp luật chuyên ngành) mà không thể quy định trong các 
văn bàn khác. Các quy định về loại ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và 
điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề đó tại các văn bàn quy phạm pháp
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luật khác ngoài các loại văn bàn quy phạm pháp luật nói trên đều không có 
hiệu lực thi hành.

Những quy dịnh pháp luật áp dụng cho các hoạt động kinh doanh phài 
là những quy định còn hiệu lực thi hành về mặt thời gian, không gian và đối 
tượnu. Cần chú V phân hiệt những quy định pháp luật v ề  văn bán bị dinh chi 
thi hành, hêt hiệu lực thi hành khi dà bị hãi bo. thay thế.

Thực hiện minh bạch, công khai pháp luật, văn bán pháp luật cùa các 
ca quan nhà nước ở trung ương phai được đăng Công báo nước Cộng hòa xã 
hội chú nghĩa Việt Nam, văn bản pháp luật cùa Hội đồng nhân dân và ủy  
ban nhân dân phái được yết thị tại trụ sờ của cơ quan ban hành và những địa 
diêm khác do Hội đồng nhân dàn. Uy ban nhân dân quyết định.

Những nội dung ncu trên có thê tham khảo chương 3. Giáo trình Pháp 
luật đại cương do Bộ môn Pháp luật kinh tế. Khoa Luật biên soạn. Nhà xuất 
bản Đại học Kinh tỏ Quốc dân xuất bàn năm 2006. tái bàn năm 2011, dùng cho 
môn học băt buộc thuộc Chương trình khung cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Công văn

Công văn không được Luật Ban hành văn bàn quv phạm pháp luật 
2008 coi là văn bàn quy phạm pháp luật, nhưng trên thực tế các Bộ, Cơ 
quan ngang Bộ. Uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương đă 
ban hành nhiều văn bán loại này đê điều chinh các hoạt dộng kinh doanh. 
Thói quen sứ dụng Công văn như một loại nguồn luật ngày càng phổ biến 
hơn3. Việc sừ dụng Công văn làm cho môi trường pháp lý cho hoạt động 
kinh doanh không ổn định, thiếu tính minh bạch và khó có thề dự đoán 
trước vì Công văn thường dỗ bị thay đối, khó tiếp cận do không đirực công 
bố công khai, cần  phái đi đến chỗ quy định, công văn chi là những hướng 
dẫn không có tính bắt buộc của Nhà nước đối với doanh nghiệp trong các 
hoạt động kinh doanh và phải tránh lạm dụng loại vãn bán không phái là vãn 
bàn quy phạm pháp luật này.

3 Tronụ năm 2007 có trẽn 2000 công văn được các cơ quan quàn lý nhà nước ban hành và 
rất nhiều troníi số đó có chứa các quy định manu tính bắt buộc chuna
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c. Điều ước quốc tế

Nếu như trước đây, một điều ước quốc tế muốn có hiệu lực trên lãnh 
thổ nước Cộng hòa xà hội chủ nghĩa Việt Nam thi phái được nội luật hóa 
nghĩa là được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cua Việt Nam ban hành 
dưới hình thức vãn ban quy phạm pháp luật. Tuv nhiên, theo cam kết cua 
Việt Nam khi gia nhập WTO. các cam kết quốc tế cùa Việt Nam với tồ chức 
này sẽ có hiệu lực trực tiếp. Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29/11 2006 
cùa Quốc hội phê chuân Nghị định thư gia nhập Hiệp dịnh thành lập Tô 
chức Thương mại Thế giới (WTO) cùa nước Cộng hòa xã hội chu nghĩa 
Việt Nam quy định : "Áp dụng trực tiếp các cam két cùa Việt Nam dược ghi 
tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này và các cam kết khác cùa Việt Nam vói 
Tổ chức Thương mại thế giới được quy định đu rõ, chi tiết trong Nghị định 
thư, các Phụ lục đính kèm và Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam 
gia nhập Hiệp định thành lập Tô chức Thương mại thế giới” (Diều 2). Như 
vậy, với quy định này, các cam kết quốc tế sẽ có hiệu lực trực tiếp mà không 
phải chờ đến cơ quan nhà nước có thấm quyền cua Việt Nam ban hành ván 
bán quy phạm pháp luật đế nội luật hóa. Việc áp dụng trực tiếp diều ước 
quốc tế cũng có nghĩa là các cơ quan nhà nước, cán bộ có thấm quyền trong 
cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và người dân phai nhận thức nội dung 
cùa các điều ước quốc tế mà Việt Nam dã ký kết hoặc tham gia. Các CƯ 

quan nhà nước có trách nhiệm công khai thông tin, các doanh nghiệp có 
trách nhiệm nám bắt và áp dụng các điều ước quốc tế.

Trong các đạo luật cùa Việt Nam. như Luật Doanh nghiệp, Luật Các 
tồ chức tín dụnu, Luật Kế toán Y.v... đcu dưa ra nguyên tắc “ưu tiên" áp 
dụng điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Khoán 2 Điều 2 Luật 
Kinh doanh bào hiếm năm 2000. sửa đoi, bổ sung năm 2010 quy định 
“Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xà hội chu nghĩa Việt 
Nam kỷ kết hoặc tham gia có quv định khác với quy dịnh cùa Luật này thi 
áp dụng quy định cùa điều ước quốc tế đó".

d. Nguồn lưu trữ, tìm kiểm văn bản quy pliạnt pháp luật

Đối với các cá nhân, tồ chức kinh doanh, cái mà họ quan tâm là văr. 
bàn quy phạm pháp luật được lưu trừ ờ đâu và tiếp cận chúng như thế nào 
bời vì chi có thề hiểu được hành lang pháp lý đối với hoạt động kinh doanh
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thông qua việc tiếp cận và nghiên cứu văn hàn quy phạm pháp luật. Với sự 
bùng nỏ cua công nghệ thông tin. việc tiếp cận các vãn bán quy phạm pháp 
luật ngày càng dễ dàng hơn. Các vãn ban quy phạm pháp luật ớ nước ta hiện
nay có thể tìm thấy từ nhiều nguồn khác nhau.

Thứ Iiliất, Công báo do Văn phòne Chính phú phát hành, đăng toàn 
vãn các văn han quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước 0 trung ương 
ban hành. Công báo là nguôn văn ban chính thức, có giá trị như văn bàn 
gốc. Chức năng cua Công báo. nguyên tác gưi. tiếp nhận, đàng văn bàn trên 
Công báo; trách nhiệm cua các cơ quan nhà nước trong việc gửi. ticp nhận, 
dăng vãn ban trên Công báo quy định trong Nghị dinh số 100/2010/NĐ-CP 
ngày 28/9/2010 về Công háo.

Thử hai. mạnu Cơ sơ dừ liệu Luật Việt Nam do Văn phòng Quốc hội 
xây dựng bao gồm tất ca các văn ban do cơ quan nhà nước ứ trung ương ban 
hành. Người dùng có thể tìm kiếm các văn ban dược ban hành từ năm 1945 
đen nay dưới dạng văn ban diện tứ. Hiện tại. có thế tìm kiếm văn bán quy 
phạm tại trang inn»\ Vietlaw.gov. vn.

Thú ba, các trang web cua Quốc hội. Chính phù. các bộ. uỷ ban nhân 
dân các tinh, thành phố trực thuộc trunu ươnu đều cung cấp các vãn bản quy 
phạm miền phí do các cơ quan này ban hành và các văn ban có liên quan.

Thứ tư, các tập hợp hoá văn ban quv phạm pháp luật do các bộ, các 
nhà xuất ban án hành theo một chu dề nhất định. Những cuốn văn hàn này 
sẽ giúp người đọc xác định một cách dề dàng hơn các vãn hán quy phạm
pháp luật điều chinh về một vấn đề nào dó đang còn hiệu lực.

Trường hợp có bất kỳ sự mâu thuần nào giữa các vân ban từ các 
nguồn ncu trên thì phái lấy các vãn ban chính thức cua Nhà nước như văn 
bán gốc, Công báo làm cân cứ thực hiện.

Kc từ năm 2004. Toà án nhân dân tối cao công bố Quyết định giám 
dốc thẩm cùa Hội đồng Thấm phán và tiến tới công bố các bản án. quyết 
định cua Toả án cấp phúc thấm4. Đây là việc làm mang ý nghĩa lớn vi việc

4 Hiện nay có khoáng hơn 110 nước trcn thế íiiới côni! bố ban án, quyết định cua Toà án. 
Một số nước chưa côrm bố bàn án. quyết định cua Toà án như Lào, Campuchia, Eritrea, 
A ngola...

*
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công bố các ban án. quyết định cua Toà án sẽ góp phần dam bào việc áp 
dụng thống nhất pháp luật trong phạm vi ca nước, làm cho hệ thống plỉìáp 
luật nước ta. cụ thê pháp luật trong kinh doanh imày càng đồng bộ, minh 
bạch và dễ dự đoán5. Việc công bố các bán án, quyết định cua Toà án g iúp 
các doanh nghiệp biết dược cách thức Toà án áp dụng pháp luật trong thực 
tế. dự đoán được kết qua giái quyết tranh chắp. Từ dỏ. doanh nghiệp có the 
lèn kê hoạch cho các hoạt dộng kinh doanh cua minh một cách hiệu qua.

5. Mối quan hộ giữa văn bản pháp luật vói đicu lệ, nội quy, quỵ chế của 
doanh nghiệp

Dê thực hiện quàn trị nội bộ cũng như tiến hành hoạt động k inh 
doanh, các doanh nghiệp phải xây dựng điều lệ, nội quy. quy chế của mì nh. 
Những điều lệ, nội quy, quy chế này có giá trị trong nội bộ đơn vị kinh 
doanh và cũng có tác dụng điều chinh hành vi của người góp vốn. nu ười 
quán lý và người lao động khi tiến hành các hoạt động kinh doanh. Các văn 
ban nội bộ này là sự chi tiết hóa các văn bán pháp luật trong những đ iêu 
kiện cụ thê cùa mồi doanh nghiệp nên phái dựa trên cư sờ và phù hợp với 
cúc văn bán pháp luật.

Điểu lệ công ty là bán cam kết cùa tất cá thành viên về thành lập. tổ 
chức quán lý và hoạt động cùa công ty. Dối với công ty cồ phần, diều lệ 
công ty đóng vai trò rất quan trọng vì quyền cua chủ sờ hừu tách rời 'V'ới 
quyền quàn lý. điều hành doanh nghiệp. Trong các doanh nghiệp hình thành 
bàng việc góp vốn, điều iệ doanh nghiệp thế hiện những thỏa thuận có V 
nghĩa cơ sơ cua những người góp vốn về việc thành lập. quản lý điều hàinh 
và phân chia lỗ lãi, chịu trách nhiệm. Vì vậy. điều lệ công ty được xem niliư 
bán "Hiên pháp " cùa công ty. Dối với công ty cố phần nicm yết hoặc đối 
với các công ty bào hiểm, ngân hàng thì điều lệ công ty phải dựa trên cơ sờ 
điều lệ mẫu do cơ quan nhà nước có thâm quyền ban hành và dồng thời pihái 
được cư quan nhà nước có thẩm quyền phc chuần.

Nội quy lao động cùa doanh nghiệp là văn bàn quy định đối với ngươi

5 Xcm, Toà án nhàn dàn tối cao. Quyẻt định giám dốc thủm cua Hội đồng Thủm phán 'Toà 
án nhân dân loi cao năm 2003-2004, quyển 1, Hà Nội, 2004
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lao dộng trong doanh nghiệp về thời giờ làm việc, thời giờ nghi ngơi, mối 
quan hệ công tác giữa các bộ phận trong doanh nghiệp v.v... Nội quy lao 
dộng và thỏa ước lao động tập thê là sự bồ sung cần thiết cho hợp đồng lao 
động dược ký giữa người lao động và người sừ dụng lao động.

Các loại quy chế nội bộ doanh nghiệp như quy chế tuyển dụng, quy 
chế dào tạo. quỵ chế tra lương v.v... dược doanh nghiệp ban hành đé chuấn 
mực hoá công tác tuyển dụng, đào tạo và trá lương trong doanh nghiệp. 
Những han quy chế này phái phù hợp với các quy dịnh cùa pháp luật lao 
động về tuyển dụng, dào tạo và trà lirơng cho người lao động như không 
được phân biệt đối xứ: mức lương đối với người lao động không được thấp 
hơn mức lương tối thiểu mà pháp luật quy định.

Quy chế cung cấp hùng htìá, dịcli vụ đối với khách hàng bao gồm các 
quy định liên quan đến việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ cùa doanh nghiệp. 
Các hàng hàng không, doanh nghiệp viễn thông, báo hiém, ngân hàng đều 
xây dựng quy chế đối với khách hàng. Khi khách hàng tham gia quan hệ 
hợp vlồng với nhữnii doanh nghiệp này tức là họ phải chắp nhận tuân thủ các 
quy định cua hàn quy chế đối với khách hàng cùa doanh nghiệp. Ví dụ. nếu 
khách hàng mua vé máy bay cùa hãng hàng không giá ré thì họ không được 
đôi \é, không dược hoàn chuyến v.v... vì quy chế cùa những hãng này quy 
định nhu vậy. Trong trường hợp này, khách hàng không thể đòi quyền lợi 
như ỉà đối với các hãng hàng không truyền thống. Vì ý nghĩa đó. pháp luật 
yêu cầu những bàn quy chế này phái được dăng ký hoặc phái được các cơ 
quar nhà nước cỏ thẩm quyền phè chuẩn và khi dược chấp nhận của cơ 
quar. nhà nước thì nó được coi là một phần cùa bàn hợp đồng giữa doanh 
nghiệp và khách hàng. Trước khi giao kết hợp đồng, khách hàng phải biết 
nhữr.g quy che này.

Điều lệ, nội quy, quy chế cùa doanh nghiệp phài tuân thù các quy 
định cùa pháp luật tương ứng. Tuy nhiên, so với pháp luật, những bàn điều 
lộ, rỏi quy, quv chế này quy định các vấn đề có tính rộng hơn, cụ thể hơn và 
thể hiện được những nét đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp hay cùa 
từng doanh nghiệp. Vì vậy, các văn bàn nội bộ cùa doanh nghiệp là sự bô 
sunt cần thiết cho các quv định cùa pháp luật vốn khônu thể quy định một
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cách cụ the. chi tiết. Điều lệ công ty nicm yết, công ty bào biếm, ngân hàng 
thương mại hoặc quy chế đối với khách hàng cùa những công tv chuvên 
cung câp các loại hàng hóa. dịch vụ đặc thù, phải được cơ quan nhà nước có 
thấm quyền phc chuân khi xây dựng mới cũng như khi có bố sung, sửa đôi.

II. DẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ TRÁCH NHIỆM XẢ HỘI CỦA• • • 

DOANH NGHIỆP

Trong xã hội. hành vi cùa con người nói chung, hành vi kinh doanh 
nòi riêng chịu sụ điều chinh không chi cua pháp luật mà còn chịu sự tác 
động mạnh mò cùa các quy tắc dạo đức.

1. Đạo đức kinh doanh

a. Khái niệm dạo đức kinh doanh

Đạo dức nói chung được hiôu là các chuân mực cua con người vê các 
giá trị chân, thiện, mỹ. Trong cuộc sống hàng ngày, đạo dức đóng một vai 
trò rất quan trọng và tác động đến tất cà các quyết (lịnh cùa con rmười. Dạo 
đức kinh doanh được hiếu là các chuấn mực đạo dức cùa các chu thè kinh 
doanh khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Adam Smith, nhà kinh tể học người Anh. trong tác phàm " H eaths o f  
Nations " cho rằng các cá nhàn hành động vì lợi ích mình sẽ dcm lại sự thịnh 
vượng chung cho xã hội và do đó cho tat ca mọi người. Vì vậy. việc tim 
kiếm lợi nhuận cao nhất tức là đam bao yêu cầu về đạo đức. Milton 
Friedman, nhà kinh tế hoc tìrni» đoạt uiai thướnu Nobel cũ nu cho rătụv cônư^  • c  w c  Q

việc kinh doanh chi có một trách nhiệm duy nhát là sứ dụng các nguồn lực 
cùa doanh nghiệp một cách tốt nhất cho các hoạt dộng nhàm gia tăng lợi 
nhuận. Ngày nay, rất ít người cho ràng tìm kiếm lợi nhuận là phi đạo đức 
nhưng ngày càng có nhiều quan diêm cho ràng việc tìm kiếm lợi nhuận cao 
nhất cho doanh nghiệp cỏ thể gây thiệt hại đến lợi ích chung cùa xã hội. có 
thế là cho người lao động, người ticu dùng hay cộng đồng xã hội nói chung. 
Vi vậy. khi tiến hành hoạt động kinh doanh, đạo đức kinh doanh là diều mà 
doanh nghiệp phái tính đến bên cạnh mục tiêu dạt được lợi nhuận cao nhất.

So với các lĩnh vực hoạt động khác, việc tuân theo các chuẩn mực dạo
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đức kinh doanh phức tạp hơn vì những diêm đặc thù cùa hơạt động này. Thứ 
nluìt' trong nhiều trường hợp việc bao dam tuân thu các quy tác dạo đức làm 
tăng chi phí dẫn đến giảm lợi nhuận và dây là một sụ lựa chọn khó khăn đối 
với người kinh doanh. Thử hai. thực hiện quy tấc đạo dức đòi hói sự dồng 
tâm, tự nguyện cùa cả tập thố những nmrời quan lý doanh nghiệp, trong khi 
đó một người quan lý điêu hành cụ thô liiòm khi có toàn quycn ra quyêt 
định. Hội dồng quàn trị công ty cố phần làm việc theo chế dộ tập thể và 
quyết định theo đa số còn giám đốc cônii ty phái ra các quyết định trên cơ sớ 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Thứ ha. việc ra các quyết định trong kinh 
doanh phái dam bao sự cân bàng giữa các mục tiêu. Với các nhà kinh doanh 
dỏ là lợi nhuận cho các cố đỏng hay thành viên công ty trong khi vẫn phủi 
đàm háo các chuân mực đạo đức

h. Quy tắc dạo đức

f)ê khăng định uy tín của doanh nghiệp trên thương trường và báo vệ 
người ticu dùng, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghè dã xây dựng Quy 
tắc đạo đức áp dụnu trong nội bộ doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề hoặc 
khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Ọuy tắc dạo dức thường dề ra những 
chuân mực cao hơn so với ycu câu cua pháp luật. Những hiệp hội nghè 
nghiệp và doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ như luật sư, kiếm toán 
vicn, kiến trúc sư v.v... thường ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp. 
Nhũng chuân mực đạo đức chú yêu mà Ọuy tắc đạo đức nghề nghiệp thường 
dưa ra là:

Thứ nhất, bào mật thông tin. Bí mật kinh doanh là một tài sàn cùa 
doanh niỊhiệp. Khi một doanh nghiệp cung cấp một dịch vụ hay ký hợp 
dong với một doanh nghiệp khác thường được khách hàng cung cấp những 
thông tin nhất dịnh mà khách hàng không muốn những thông tin này lộ ra 
ngoài. Vì vậy. khi tiếp nhận các thông tin thuộc bí mật kinh doanh cùa 
khách hàng thi doanh nghiệp, trước hết là nhân viên cùa họ phái tuyệt đối 
giữ bí mật thông tin cua khách hàng, không được, dù cố ý hay vô ý để thông 
tin đó lộ ra ngoài.

Thứ hai, tránh xung đột lợi ích. Một doanh nghiệp có thê tiếp nhận

TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH Tấ QUỐC DÂN 21



GIÁO TRÌNH PHẤP LUẬT KÍNH TẾ

cùng lúc nhiều khách hàng và quyền lợi cùa họ có thể xung đột với nhau. 
Một công ty quàng cáo thương hiệu có thể có hai khách hàng cùng muốn 
khuếch trương thương hiệu về cùng một sán phẩm trên thị trường. Pháp luật 
có thê không cấm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát triền thương hiệu cho 
hai khách hàng cùng một thòi điếm nhưng Quv tắc đạo đức cùa doanh 
nghiệp có thê quy định đè tránh xung đột lợi ích giữa các khách hàniĩ.

Thủ' ba, năng lực chuycn môn. Theo chuấn mực này. người kinh 
doanh phái từ chối giao kết hợp đồng nếu như nhận thấy ràng mình không 
đù năng lực chuyên môn hay kinh nghiệm để thực hiện công việc được giao. 
Thực te ở nước ta cho thấy, rất nhiều doanh nghiệp vần ký những hợp đồng 
mà họ là người biết rõ là không thể thực hiện được đề thuc lại doanh nghiệp 
khác hoặc thực hiện chậm, kém chất lượng6.

c. Mối quan hệ giũa pliáp luật và dạo đức kinh doanlí

Pháp luật điều chinh hoạt động kinh doanh luôn phàn ánh trực tiếp 
hoặc gián tiếp, những giá trị đạo đức mà người kinh doanh cần phải hành 
động khi quan hệ với người khác. Pháp luật điều chinh hoạt động kinh 
doanh buộc người kinh doanh phái trung thực và hợp tác khi giao kết hợp 
đồng, người quán lý công ty phải thực hiện các quyền và nhiệm vụ được 
giao một cách trung thực, mần cán vì lợi ích cùa công ty và cố đông của 
công ty. Pháp luật cũng yêu cầu người sú dụng lao động phái đối xử công 
bàng và không phàn biệt giữa những người lao động trong doanh nghiệp. 
Đây cũng là những yêu cầu cùa đạo đức kinh doanh đối với chù thế hợp 
đồng, người quán lý doanh nghiệp hay người sử dụng lao động. Pháp luật 
phàn ánh và thế chế hoá các chuẩn mực đạo đức nhưng pháp luật không thể 
thể chế hoá tất cả các chuần mức đạo đức thành pháp luật. Do đó. tuân thú 
đầy đù pháp luật không có nghĩa là đà tuân thủ đầy đù các chuẩn mực đạo 
đức. Ví dụ. một công ty A xuất khấu một lô hàng thuý sàn sang Châu Âu bị 
trá về vì vượt quá hàm lượng kháng sinh cho phép theo tiêu chuẩn cùa EU, 
sau đó dã xuất lô hàng đó sang một nước đang phát triển B có ticu chuẩn vệ

6 Nhiều doanh nghiệp bó thầu thấp để thẳng thầu nhưng sau đó thay đối thiết kế, nhiều công 
ty tư vấn đà nhận nhừnii hợp đồníi sau đó bán thầu kiếm lời.
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sinh an toàn thực phấm thấp hơn được xem là hợp pháp nhưng có thể coi là 
trái dạo dức. Một loại đồ chơi trè em bị cho là nguy hiềm đối với trê em sứ 
dụng nó nên bị cấm lưu thông ờ nước A nhưng lại được xuất sang nước B 
nơi pháp luật bào vệ người tiêu dùng kém chặt chẽ hơn. Hành vi này rô ràng 
là trái đạo dức nhưng vẫn hợp pháp vì pháp luật nước B không cấm sản 
phâm đỏ lưu thông.

Một trong các điểm khác nhau cơ bàn giữa đạo đức và pháp luật là vi 
phạm pháp luật thường phái gánh chịu những hậu quà pháp lý nhất định như 
bị phạt tiền, bị tước quyền kinh doanh, thậm chí bị xừ lý hình sự trong khi vi 
phạm quy tẳc đạo đức thì chi bị dư luận xã hội lên án. Dư luận xã hội. công 
luận cũng tạo ra áp lục to lớn mà các chu thê kinh doanh cũng phải tính đến 
trong hoạt độnu cùa mình, ơ  một số nước, các hiệp hội người tiêu dùng 
hoặc các tô chức bào trợ xã hội có thê kêu gọi người tiêu dùng tẩy chay sản 
phẩm cùa một công ty nếu công ty này vi phạm các chuẩn mực xã hội như 
làm ô nhiễm môi trường, sừ dụng lao động trẻ em.

Đổi với các doanh nghiệp, tuân theo nghĩa vụ đạo đức là một yếu tố 
tạo nên uy tín làu dài cúa doanh nghiệp trên thương trirờng, báo dàin cho 
doanh nghiệp tồn tại và phát triển ốn định.

2. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một chu thế kinh doanh, dồng thời cũng là một chú 
thê xã hội. là địa hàn diễn ra nhiêu quan hệ xã hội, có thê coi như một xã hội 
thu nhỏ. Vì vậy. vấn đè trách nhiệm xã hội cua doanh nghiệp cần phải được 
xem xét để sự tồn tại cùa doanh nghiệp đem lại lợi ích cho các thành viên 
cùa nó và xã hội nói chung. Phần lớn trách nhiệm xã hội cùa doanh nghiệp 
là nghĩa vụ kinh tế. nghĩa vụ tuân theo pháp luật được quy định thành nghĩa 
vụ pháp lý trong các văn bàn pháp luật, trong văn bàn nội bộ doanh nghiệp. 
Một phần trách nhiệm xã hội cùa doanh nghiệp lại dược quy định thành 
nghĩa vụ đạo lý trong Quy tắc dạo dức nghề nghiệp, trong việc doanh 
nghiệp tự nguyện thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện. Có thể mỏ tà qua 
tháp nghía vụ cùa doanh nghiệp.

Trách nhiệm xà hội cua doanh nghiệp bao gồm trách nhiệm của các

TRƯỔNG ĐẠI HỌC KÍNH TẾ QUỐC DÂN 23



GIÁO TRÌNH PHẢP LUẬT KINH TỂ

thành viên doanh nghiệp (chú sở hữu doanh nghiệp), trách nhiệm dối với 
người lao động, trách nhiệm đối với người tiêu dùng và trách nhiệm dối với 
xà hội nói chung.

a. Trách nltiệm của các thành viên doanh nghiệp

Vì doanh nghiệp thuộc sở hữu của các thành viên nên trong việc diều 
hành hoạt động cùa doanh nghiệp, những người quán lý. điều hành phai 
hành động vì lợi ích cùa các thành viên là chu sớ hữu hoặc ngưừi góp vốn 
tạo thành doanh nghiệp. Nói rộng hơn. người quan lý. điều hành doanh 
nghiệp có trách nhiệm sứ dụng hợp lý nhất các nguồn lực kinh tế để tạo ra 
nhiều nhất những giá trị kinh tế, đồng thời cũng làm tốt những chức năng xà 
hội cùa một doanh nghiệp. Nội dung loại trách nhiệm này dược thè hiện 
thành nghĩa vụ pháp lý của những người quàn lý dơanh nghiệp.

Tháp nghĩa vụ cùa doanh nghiệp:

24 TRƯỔNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN



CHƯONG 1. MÔI ĨRUÒNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

b. Trách nhiệm đối với người lao độitg

Đối với người sứ dụng lao động, vấn dề quan tâm nhất là kiểm soát 
được lực lượng lao động, xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ. lành nghề 
và trung thành. Ngược lại đối với người lao động, họ mong muốn dược trà 
luơng tương xứng với những gì họ đóng góp, được làm việc trong một môi 
trường an toàn, được thăng tiến và được đối xứ bình đăng với những người 
lao động khác. Theo quy dịnh cùa pháp luật, người sừ dụng lao động có 
nghĩa vụ tạo một môi trường lao động an toàn, trả lương không thấp hơn 
mức lương tối thiều và đóng bào hiếm xã hội cho người lao động và thực 
hiện những quv định cứa pháp luật lao động. Ngày nay. người sừ dụng lao 
động không được phân biệt đối xứ giữa những người lao động bời các yếu 
tố giới tính, dân tộc, tôn giáo, hay tuồi tác. Doanh nghiệp có trách nhiệm 
góp phần cùng với Nhà nước tạo ra việc làm để thực hiện quyền làm việc 
cho mọi người lao động.

c. Trách nhiệm đối với người tiêu dùng

Doanh nghiệp sản xuất ra các hàng hoá và cung ứng dịch vụ cho 
người tiêu dùng, vì vậy họ phài đảm báo chất lượng, độ an toàn cùa các 
hàng hoá, dịch vụ. Doanh nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng hàng 
hóa, dịch vụ. cành báo những nguy cơ mà người tiêu dùng có thể gặp phải 
nếu sư dụng hàng hoá, dịch vụ cùa mình. Pháp luật bất buộc người kinh 
doanh phải cảnh báo người tiêu dùng về tác hại khi sử dụng những hàng 
hóa, dịch vụ như thuốc lá. dược phấm, dịch vụ thẩm mỹ. Doanh nghiệp phài 
bồi thường thiệt hại nếu có lỗi dối với người tiêu dùng.

r
i HT* * ầ 1 ^ -I ̂  f •  I A •d. Trách nhiệm đôi với xã hôi

Doanh nghiệp không chi có trách nhiệm đoi với ngưòi lao động, người 
tiêu dùng mà còn có trách nhiệm đối với xã hội mà ở đó doanh nghiệp hoạt 
động. Trách nhiệm này yêu cầu doanh nghiệp phái đóng góp những nguồn 
lực cho xã hội. Nhiều doanh nghiệp đã và đang thực hiện trách nhiệm đối 
với xã hội thông qua việc đóng góp vào các quỷ xã hội, quỳ từ thiện, tài trợ 
các chương trình nghiên cứu vì sự phát triển cùa con người, tạo việc làm 
cho các đối tượng có hoàn cành đặc biệt. Để đối phó với đại dịch cúm gia 
cầm. Tập đoàn dược phẩm cùa Thụy sỳ Roche đã cho phép doanh nghiệp
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thuộc các quôc gia khác được sản xuât thuôc Tamiflu miên phí. Đây là biêu 
hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mặc dù điều này có thể làm giám 
đáng kê lợi nhuận của hãng này.

Nnày nay, trẽn thê giới cũng như tại Việt Nam. trách nhiệm báo vệ 
môi trường được tách từ trách nhiệm xà hội nói chung thành nghĩa vụ pháp 
lý của các doanh nghiệp trong kinh doanh. Luật Bảo vệ môi trường năm 
2005 quy định hàng loạt trách nhiệm bao vệ môi trường của tỏ chức, cá 
nhân trong hoạt dộng san xuất, kinh doanh, dịch vụ bao gồm: tuân thu các 
quy định cùa pháp luật về bao vệ môi trường: thực hiện các biện pháp bao 
vệ môi trường nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường dã được phê 
duyệt, han cam kết bào vệ môi trườnu đà dănụ ký và tuân thu tiêu chuân môi 
trường; phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu dối với môi trường từ các 
hoạt dộng cua mình; khấc phục ỏ nhiễm môi trường do hoạt dộng cua minh 
gây ra; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bao vệ môi trường cho ngươi 
lao động trong cơ sở sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ; thực hiện chẻ độ báo cáo 
về môi trường theo quy định cùa pháp luật về báo vệ môi trường; chấp hành 
chè độ kiêm tra. thanh tra bao vệ môi trường; nộp thuê môi trường, phi bao 
vệ mỏi trường.

III. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐÓI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Luật Doanh nghiệp 2005 tiếp tục khẳng định birớc chuyên biến lớn 
trong quán lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dỏ là chuyên tir 'tiên 
kicm" sang "hậu kiếm". Neu như trước đây. doanh nghiệp chi dược thành 
lập và tiến hành hoạt động kinh doanh khi được cơ quan có thâm quyên xác 
định nâng lực về nguồn von và nhiều diều kiện khác thì hiện nay. doanh 
nghiệp có các giấy tờ hợp pháp dèu được dăng ký kinh doanh và dược tiên 
hành các hoạt dộng kinh doanh. Co quan nhà nước có thấm quyền chi kiêm 
tra, thanh tra khi doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cư che quan 
lý mới đà giam rào cản để doanh nghiệp gia nhập thị trường và hạn ehe sự 
can thiệp của các cơ quan nhà nước bang các biện pháp hành chính đỏi với 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Quán lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh cua doanh nghiệp 
nàm trong hoạt dộng quan lý nhà nước về kinh tế nói chung và do các UY 

quan quan lý nhà nước về kinh tể thực hiện với các phương pháp và nội
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dung nhất định. Vận động theo tinh than cư bàn của Luật Doanh nghiệp 
2005 là doanh nghiệp - một chu thế cua quan hệ quàn lý - có quyền tự do 
kinh doanh, cơ quan Nhà nước có nghĩa vụ báo đám điều kiện đê doanh 
nghiệp thực hiện quyền tự do kinh doanh, thám quyền hoạt động cùa các cơ 
quan nhà nước cũng như plurưng pháp, nội dung cùa hoạt độnu quán lý nhà 
nước về kinh tế dà có nhiều thay đổi to lớn.

1. Nội dung quán lý nhà nuóc về kinh tế

Hoạt độ nu quàn lý nhà nước về kinh tế thê hiện trước hết qua việc xâv 
dựng ban hành văn ban pháp luật, nhưniỉ vấn đề cần chú trọng là các hoạt 
động tô chức thực hiện pháp luật cùa các cơ quan nhà nước. Nội dung cua 
chức năng này được quy định thành văn bán về nhiệm vụ. quyền hạn và 
trách nhiệm của từng cơ quan quàn lý nhà nước về kinh tế.

Trong các đạo luật, nội đurm cụ thê cua chức năng quàn lý nhà nước 
đôi với từng lĩnh vực dược quy định thành một chương riêng. Khái quát lại. 
những nội dung cơ ban cua chức năng này là:

- Xây dựng chiến lược phát tricn kinh tế và khoa học kỳ thuật; xây 
dựna quy hoạch phát triển kinh tế theo ngành và các vùng lãnh thổ; xây 
dựnu các kế hoạch phát triên kinh té - xà hội dài hạn, trung hạn. ngán hạn.

- Xây dụng và ban hành thành pháp luật các chính sách, chế độ quàn 
lý nhảm cụ thể hoá và thực hiện Hiến pháp. Luật. Nuhị quyết cùa Quốc hội; 
Pháp lệnh. Nghị quyết cua Uý han Thường vụ Quôc hội. Xâv dựng và ban 
hành thành pháp luật các định mức kinh tế kỹ thuật chu yếu.

- Tố chức ihu thập, xư lý và tạo ra hệ thống chinh thức cua Nhà nước 
dề cung cấp thòng tin cho hoạt động kinh doanh, bao gồm thông tin trong 
nước và quốc tế về thị trường, giá ca; tiến hành dự háo. dự đoán về sự tiến 
triẻn cua thị trường, giá cá làm cơ sờ để doanh nghiệp xây dựng và thực 
hiện các ke hoạch kinh doanh.

- Tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh bao gồm 
môi trường kinh te, mòi trường pháp lý, chính trị trong và ngoài nước; cai

Các Bộ Cõníi Thươníỉ. Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư. Bộ Công nshiệp v.v.. .  đều 
có các Trunsỉ tàm Thôna tin đê thu thập và cung cấp thõniĩ tin cho các doanh níihiệp. Xem 
các trang web: w\v\v.moit.Kov.\n (Bộ Cônc Thương), www.mof.uov.vn (Bộ Tài chính), 
vv\v vv.mpi.tiov.vn (Bộ Kẻ hoạch và Dầu tư) đê biết thêm chi tiết.
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thiện các quan hệ quôc tê vê kinh tê, chính trị. pháp lý đê tạo cơ hội thuận 
lợi cho các doanh nghiệp phát triển, mở rộng các quan hệ về thươnu mại. 
đầu tư với các đối tác nước ngoài; hướng dẫn. điều tiết và phối hợp hoạt 
động kinh doanh trong nước; giải quyết, xử lý các vấn đề ngoài khá năng tự 
giải quyết của các doanh nghiệp; tham gia giải quyết các tranh chấp khi 
doanh nghiệp có yêu cầu.

- Xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch và kế hoạch đào tạo. 
bồi dưỡng cán bộ quàn lý kinh tế, cán bộ quản trị doanh nghiệp cho toàn bộ 
nền kinh tế; xây dựng và ban hành thành chế độ thống nhất các tiêu chuẩn, 
bang cấp, chứng chi và chức năng cùa các loại cán bộ quản lý làm cơ sở cho 
việc tuvển và sử dụng trong các đơn vị.

- Cấp, gia hạn và thu hồi các loại giấy phép, chứng chi hành nghề8, 
giấy chứng nhận đù điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Thực hiện việc kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp. Kiểm tra là chức năng thường xuyên, một nội dung vốn có cùa hoạt 
động quản lý thanh tra là hoạt động đặc biệt cùa quản lý nhà nước do hệ 
thống cơ quan thanh tra thực hiện9.

2. Các phưong pháp quản lý nhà nước về kinh tế

Để thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nuớc về kinh tế, 
nhiều phương pháp khác nhau được kết hợp sừ dụng.

Phương pháp kế hoạch hoá là phương pháp để Nhà nước thực hiện 
vai trò hướng dẫn, định hướng cùa mình đối với sự phát triền của nền kinh 
tế quốc dân. Áp dụng phưưiig pháp kế hoạch hoá là việc Nhà nước xác định 
phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế trong từng giai đoạn 
nhất định, cũng như xác định các biện pháp, đường lối cơ bản để đạt được 
các mục tiêu đó trên cơ sờ phân tích một cách khoa học tình hình trong nước 
và quốc tế. Thể hiện tập trung nhất cho việc sừ dụng phương pháp này là

s Ví dụ: Giấy phép hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước cấp, Chứng chi hành nghề 
kế toán do Bộ Tài chính cấp.
9 Hệ thống cơ quan thanh tra được tổ chức từ Trung ương đến địa phương bao gồm Thanh 
tra Chính phủ, thanh tra tinh thành phố trục thuộc Trung ương, thanh tra huyện, quận, thị 
xà, thành phố thuộc tinh. Ngoài ra, còn có hệ thống thanh tra của các nsành như thanh tra 
xây dựng, thanh tra tài chính v.v. .. Tồ chức, hoạt động của hệ thống cơ quan thanh tra được 
quy định trong Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bàn quy phạm pháp luật có liên quan.
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Quốc hội thông qua các kế hoạch phát trién kinh tế-xã hội hàng năm, 5 năm. 
từng eiai đoạn và Chính phù tồ chức thực hiện các kế hoạch này. Trên cơ sờ 
những chỉ tiêu tổng hợp. những định hướng cùa kế hoạch ở tầm vĩ mô cùa 
Nhà nước, doanh nghiệp căn cứ vào diều kiện cụ thế đề >ây dựny kế hoạch 
kinh doanh cho mình.

Pliương pháp pháp chế đòi hỏi trước hết là các biện pháp, chính sách, 
công cụ quàn lý nhà nước phái thê hiện dưới hình thức văn bán quy phạm 
pháp luật. Cơ quan nhà nước sứ dụng quyền lực nhà nước khi thi hành chức 
năng quàn lý nên chức nâng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể cùa mỗi tồ chức 
cũng như công chức trong quan hệ với doanh nghiệp phái được quy định 
thành văn bàn pháp luật. Công chức phái thực hiện đúng và đầy đù thẩm 
quyền trong phạm vi pháp luật quv định. Mặt khác, phương pháp này đòi 
hỏi phai có các biện pháp cụ thê đê tô chức thực hiện pháp luật, áp dụng các 
biện pháp xử lý kịp thời và nghicm minh đối với các cá nhân, tổ chức vi 
phạm pháp luật.

Phương pháp kinh tế là phương pháp đưa ra các biện pháp tác động 
vào lợi ích kinh tế cùa các chủ thể kinh doanh để đạt được các mục đích cùa 
chu thê quản lý. Các biện pháp kinh tế thường được sử dụng như thực hiện 
điều tiết hoạt động kinh doanh dựa trên lợi ích kinh tế với những quy định 
của pháp luật thuế, chính sách dầu tư; thực hiện thường, phạt với nội dung là 
các lọi ích kinh tế.

Phương pháp kiếm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị kinh 
doanh. Cơ quan nhà nuớc không chi ban hành những quy định, đưa ra 
những quyết định quàn lý mà còn phái thục hiện một cách thường xuycn 
việc kiềm tra, kiểm soát việc thực hiện trong thực tiễn những quy định, 
quyết định dã được dưa ra. Thông qua việc kicm tra, kiểm soát để tổng kết, 
phổ biến và phát huy những kinh nghiệm tốt cùa hoạt động kinh doanh cũng 
như quàn lý nhà nước, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề trong các hoạt 
động.

Áp dụng các phương pháp nêu trên trong thực tiễn Việt Nam, cùng 
với việc đầy mạnh công cuộc cải cách hành chính. Nhà nước chú trọng tăng 
cường và nâng cao chất lượng các dịch vụ công, đặc biệt là các dịch vụ hành 
chính công nhàm tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn nữa cho kinh doanh.
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NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Khái niệm và mối quan hệ giữa hoạt động kinh doanh và hoạt độing 
quán lý nhà nước về kinh tế

2. Vai trò cúa pháp luật kinh tế trong việc điều chinh các hoạt dộing 
kinh doanh.

3. Mối quan hệ luật chung, luật riêng trong nhũng trường hợp cụ thể

4. Những vấn đề cần chú ý trong việc xác định văn ban pháp luật áp 
dụng đối với các hoạt động kinh doanh.

5. Đạo đức trong kinh doanh và mối quan hộ với pháp luật.

6. Nội dung và các phương pháp thực hiện chức năng quán lý n hà 
nước về kinh tế.
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Chương 2
QUY CHÊ PHÁP LÝ CHUNG VÈ THÀNH LẬP, 

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
* • ■

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐI ÊM VÀ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP• ' • • •

1. Hoạt động kinh doanh và quyền tự do kinh doanh 

a. Khái niêm, dãc diem của ìioat dông kinh doanh• T •  • ì  n

Kinh doanh là một hoạt dộng xã hội được hiếu theo nhiều cách khác 
nhau. Từ góc độ pháp luật, kinh doanh là việc các chu thê là cá nhân hoặc tô 
chức thực hiện một cách thường xuyên, liên tục một, một số hoặc toàn bộ 
các cônu đoạn cùa của trinh đầu tư, từ sán xuất đến tiêu thụ sán phẩm hoặc 
cung ứng dịch vụ trên thị trường nhàm mục dích sinh lời.

Có hai điểm cơ bán dề phân biệt hoạt động kinh doanh với các hoạt 
động xà hội khác không phai là kinh doanh, cũng như với hoạt dộng quán lý 
nhà nước về kinh tế. Thứ nhất, đe có thê tiến hành kinh doanh, các chú thể 
phải dầu tư tài sàn. Thứ hai, mục đích của các chù thể khi tiến hành hoạt 
động này là lợi nhuận. Như vậy. cá hai diem dặc trưng cùa kinh doanh là 
đầu tư và mục đích xã hội cùa việc dầu tư này luôn luôn có cùng nội dung là 
tài san. Một hoạt động xà hội được gọi là kinh doanh, áp dụng những quy 
che pháp lý về kinh doanh nếu trong đó có sự đàu tư tài sàn và mục đích cùa 
hoạt động này cũng là nhàm thu dược những lợi ích về tài sán. Trong điều 
kiện cùa nền kinh tế thị trường Việt Nam. hoạt động kinh doanh diễn ra 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Những lĩnh vực kinh doanh truyền thống là 
sàn xuất và thưang mại (mua bán hàng hoá). Ngày nay, dịch vụ cho các hoạt 
dộng sàn xuất, thương mại cũng như những dịch vụ cho đời sống, ticu dùng 
tuy là một lĩnh vực kinh doanh mới nhưng đang phát triển mạnh mẽ.

Như vậy, khái niệm hoạt động kinh doanh trong pháp luật Việt Nam 
có nội dung tương đồng với khái niệm hoạt động thương mại trong pháp
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Luật Thương mại quốc tế. trong các Hiệp định của Tồ chức Thương mại thế 
giới (WTO).

b. Quyển tự  do kinh doanh trong thành lập và quản lý doanh nghiệp

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam 1992 xác dinh: 
“Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định cùa pháp luật” (Diều 
57). Tự do kinh doanh là một trong những nội dung cùa quyền con người và 
được Hiến pháp ghi nhận đã trở thành một trong những nội dung cùa quyền 
công dân. Pháp luật của Nhà nước ta ghi nhận, quy định nội dung và bao 
đàm thực hiện quyền tự do kinh doanh trên tinh thần tôn vinh và khuyến 
khích các doanh nhân.

Quyền tự do kinh doanh bao gồm nhiều nội dung'. Quyền tự do thành 
lập và quàn lý điều hành doanh nghiệp; quyền tự do xác lập và giải quyết 
các quan hệ hợp đồng; quyền tự do thực hiện các hoạt động kinh doanh 
trong điều kiện cạnh tranh lành mạnh. Như vậy, tự do thành lập và quán lý 
doanh nghiệp là một nội dung quan trọng trong quyền tự do kinh doanh, 
đồng thời cũng là một chế định chù yếu cùa pháp luật kinh tế Việt Nam và 
thường được gọi là pháp luật về doanh nghiệp. Nhũng nội dung khác của 
quyền tự do kinh doanh được quy định trong pháp luật về đầu tư, pháp luật 
về hợp đồng, liên quan đến nhiều văn bàn pháp luật dân sự. pháp luật 
chuyên ngành như thuế, tài chính, tín dụng, đất đai, chứng khoán.

Nội dung đầu tiên cùa quyền tự do thành lập và quản lý doanh nghiệp 
đó là quyền cùa nhà đầu tư được lựa chọn và đáng ký loại hình doanh 
nghiệp, ngành nghề kinh doanh phù hợp với điều kiện và sở thích cùa mỗi 
nhà đầu tư. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp có quyền thay dối 
loại hình doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh. Đương nhiên, trong khi 
thực hiện những quyền này, họ phải tuân theo quy định của pháp luật về 
những điều kiện chù thể, về cơ sở vật chất cho mỗi loại hình doanh nghiệp 
và cho mỗi ngành nghề kinh doanh. Trong mỗi thời kỳ, từ những điều kiện, 
đặc điểm của nền kinh tế thị trường ờ nước ta, Nhà nước quy định nhữrm 
mô hình doanh nghiệp cơ bản với những điều kiện đế thành lập, ban hành 
quy chế quản lý đối với những ngành nghề bị cấm kinh doanh, kinh doanh
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có điều kiện hoặc được khuyến khích kinh doanh dê trên cư sờ đó người đầu 
tư thực hiện quyền tụ do lụa chọn cua minh.

Việc quản lý, điều hành hoạt động quan trị doanh nghiệp là một nội 
dung và luôn luôn gấn liền với quyền cua chu doanh nghiệp. Nhà nước tôn 
trọng và không can thiệp làm hạn che quyền này. Trong các quy định pháp 
luật hiện hành đối với các loại hình doanh nghiệp có sự góp vốn cùa nhiều 
nhà đầu tư khác nhau, đặc biệt như trong công ty cổ phần, còn có một số 
quy định nêu lên những nguycn tác, những mô hình tô chức quàn lý cơ bàn. 
Mục đích cùa những quy định này là đê việc quan lý, điều hành doanh 
nghiệp một cách ổn định, báo đám tư cách hợp pháp cùa doanh nghiệp và 
báo vệ quyền, lợi ích chính đáng cua tát cà những người góp vốn trong 
doanh nghiệp, nhất là đối với những người góp ít vốn. Vi vậy. những quy 
định pháp luật về vấn đề quàn trị doanh nghiệp ở một mức độ nhất định là 
cần thiết để bảo đàm cho việc thực hiện quyền tự do kinh doanh của nhà 
đầu tư.

Quyền tự do kinh doanh trong việc thành lập doanh nghiệp có xu 
hướng ngày càng được mờ rộng về nội dung dối với nhà dầu tư là cá nhân 
và tố chức Việt Nam cũng như nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Nhà nước 
đấy mạnh quá trình cải cách hành chính, giảm thù tục, áp dụng những quy 
định về đãng ký thành lập doanh nghiệp phù hợp với pháp luật và thông lệ 
tốt cùa quốc tế đé tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước 
cũng như nước ngoài gia nhập thị trường. Bên cạnh việc thi hành chức năng 
quàn lý. kiêm soát doanh nghiệp, Nhà nước chú trọng việc cung cấp các 
dịch vụ công, dịch vụ hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 
thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, từ yêu cầu cùa việc điều tiết, quàn lý nền 
kinh tế nói riêng và quàn lý xã hội nói chung cùa Nhà nước, cần thiết có 
những quy định hạn chế quyền tự do thành lập và hoạt động cùa doanh 
nghiệp trong những trường hợp nhất định. Sự hạn chế này thề hiện bằng 
cách pháp luật quy định giới hạn phạm vi hoạt động cùa một số ngành nghề, 
lĩnh vực kinh doanh (lĩnh vực đầu tư bị cấm. đàu tư có điều kiện) hoặc quy 
định bắt buộc phài hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp nào đó.
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2. Khái niệm và dặc điểm của doanh nghiệp

a. Khái niệm doanh nghiệp

Ớ mồi nước, trong mỗi thời kỳ khác nhau, tùy thuộc vào những điêu 
kiện cụ thê cùa nền kinh tế mà pháp luật quy định mô hình tổ chức sản xuất, 
kinh doanh thích hợp. Pháp luật là công cụ cùa Nhà nước để tạo lập và vận 
hành nền kinh tế thị trường thông qua việc xác định các mô hình cư bản cua 
tồ chức sàn xuất, quy định địa vị pháp lý cùa mỗi loại chù thể kinh doanh 
phù họp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ ờ nước ta.

“Mục đích chính sách kinh tế cùa Nhà nước là làm cho dân giàu nước 
mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân 
trên cơ sở phát huy mọi năng lực sán xuất, mọi tiềm nàng cùa các thành 
phần kinh tế gồm kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chu. 
kinh tế tư bàn tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài dưới nhiều hình thức, thúc đấy xây dựng cơ sở vật chất - kỹ 
thuật, mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật và giao lưu với thị trường 
thế giới.

Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng cùa nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa. Tố chức, cá nhân thuộc các 
thành phàn kinh tế được sản xuất, kinh doanh trong những ngành nghè mà 
pháp luật không cấm; cùng phát triển lâu dài, hợp tác, bình đăng và cạnh 
tranh theo pháp luật" (Điều 16 Hiến pháp 1992).

Với chính sách kinh tế cùa Nhà nước được ghi nhận trong I liến pháp 
như vậy nên có nhiều chù thể kinh doanh (còn gọi là các đơn vị kinh doanh) 
tham gia thực hiện các hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế nhiều thành 
phần cùa nước ta. Nhóm chú thể kinh doanh quan trọng nhất và là đối tuựng 
điều chinh chù yếu của pháp luật kinh tế là doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế. Các doanh nghiệp Việt Nam có địa điểm kinh doanh chính và 
có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện trong và ngoài nước đê thực hiện 
các hoạt động theo đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà đầu tu nước 
ngoài được tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam với các hiện diện 
như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc mở chi nhánh, văn phòng
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đụi diện tại Việt Nam. Trong một số lĩnh vực thương mại, nhà đầu tư nirớc 
ngoài có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh trong trường hợp không có 
hiện diện tại Việt Num. Nhóm chù the kinh doanh thứ hai có vị trí sau doanh 
nghiệp đó là các hợp lúc xã, hộ kinh doanh (cá thê) và tó hợp tác. Hợp tác 
xà, hộ kinh doanh và tổ hợp tác tuy có số lượng lớn. cần thiết trong diều 
kiện hiện tại của nền kinh tế nuớc ta. song quy mô và phạm vi kinh doanh 
nhò. thường là hộ gia đình hoạt động trong phạm vi quận, huyện. Ngoài 2 
nhóm chù thể nói trên, trong thực tế còn có những người kinh doanh nho, 
thuờng là những cá nhân, những người kinh doanh lưu động và không ôn 
định về địa điểm, mặt hàng hay dịch vụ. Dó là những cá nhân hoạt động 
thương mại một cách độc lập. thường xuyên không phai đăng ký kinh doanh.

Luật Doanh nghiệp 2005 định nghĩa: "Doanh nghiệp là tô chúc kinh 
tể cỏ lên riêng, có tài san. có trụ sở giưo dịch ôn định, được đũng ký' kinh 
doanh theo quy định cua pháp luật nhăm mục đích thực hiện các hoại động 
kinh doanh ” (Diều 4 Khoản 1).

Như vậy, thuật ngữ "doanh nghiệp” được dùng đe chi một chù thế 
kinh doanh độc lập, được thành lập và hoạt động dưới nhiều mô hình cụ thế 
với tên gọi khác nhau. Những chù thể này có những đặc trưng pháp lý và 
trong việc thành lập và hoạt động, phái thóa màn những điều kiện do pháp 
luật quy định.

b. Nhũng đặc điểm pháp ¡ý của doanli nghiệp

Doanh nghiệp với tư cách là tồ chức kinh tế có những đặc điềm là cơ 
sở để phân biệt với hộ kinh doanh hoặc với các cá nhân, tổ chức không phái 
là tổ chức kinh tế như cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị thuộc lực 
lượng vũ trang nhân dân, tồ chức xã hội.

Thứ nhất, doanh nghiệp phải có tên riêng. Tên ricng của doanh nghiệp 
là yếu tố hình thức nhưng là dấu hiệu đầu tiên xác định tư cách chù thề độc 
lập cùa doanh nghiệp trên thương trường. Tcn doanh nghiệp là cơ sờ để Nhà 
nước thực hiện quán lý nhà nước đối với doanh nghiệp và cũng là cơ sờ 
phân biệt chù thể trong quan hệ giữa các doanh nghiệp với nhau và với 
người tiêu dùng. Tên doanh nghiệp được ghi trong con dấu của doanh
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nghiệp và mồi chú thê kinh doanh độc lập với tư cách là doanh nghiệp, dù 
thuộc loại hình hoặc kinh doanh trong lĩnh vực nào cũng đều dược cấp và sừ 
dụng một con dấu doanh nghiệp.

Thứ hai, doanh nghiệp phải có tài san. Mục đích chù yếu và trước ticn 
cùa doanh nghiệp là hoạt động kinh doanh với nhũng đặc trưng là đầu tư tài 
sàn và đề thu lợi về tài sàn. Bởi vậy, điều kiện tiên quyết và cũng là nét đặc 
trưng lớn cùa doanh nghiệp là phải có một mức độ tài sàn nhất định. Tài sàn 
là điều kiện hoạt động và cũng là mục đích hoạt động của doanh nehiệp. 
Trong diều kiện thời đại ngày nay, không thể nói đến việc thành lập một 
doanh nghiệp, thậm chí không thể thực hiện được một hoạt động kinh doanh 
thực sự trong bắt cứ lĩnh vực nào, nếu hoàn toàn không có tài sản.

Thứ bu, doanh nghiệp phải có trụ sờ chinh (tại sờ giao dịch ôn định) . 
Bất cứ nhà đầu tư nào thành lập chù thể kinh doanh với tư cách doanh 
nghiệp, dù là Việt Nam hay nước ngoài, đều phải đăng ký ít nhất một địa chi 
giao dịch trong phạm vi lănh thổ Việt Nam. Trụ sở chính tại Việt Nam cũng 
là căn cứ chù yếu để xác định quốc tịch Việt Nam cùa doanh nghiệp. Các 
doanh nghiệp có trụ sở chính tại Việt Nam. được đăng ký thành lập và hoạt 
động theo pháp luật Việt Nam là các pháp nhàn Việt Nam. Việc giái quyết 
những tranh chấp phát sinh trong kinh doanh giữa các doanh nghiệp trước 
hết phải do Trọng tài hoặc Tòa án và theo pháp luật của Việt Nam.

Thứ lư, doanh nghiệp phải thực hiện thù tục thành lập theo quy định 
của pháp luật và mọi doanh nghiệp, dù kinh doanh ờ bất cứ lĩnh vực nào 
cùng đều phai được một cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp một văn bàn 
có giá trị pháp lý là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thường gọi tất là 
đăng ký’ kinh doanh. Ngày nay, đối với những doanh nghiệp đăng ký thành 
lập tại phòng dâng ký kinh doanh cấp tinh thì văn bản này có tcn là giấy 
chứng nhận đãng ký doanh nghiệp. Có trường hợp văn bàn này được gọi với 
những tên khác nhưng phải được quy định có giá trị đồng thời là đăng ký 
kinh doanh. Trong văn bàn này, Nhà nước ghi nhận những yếu tố chủ yếu 
về tư cách chủ thể cùa doanh nghiệp, phạm vi, lĩnh vực hoạt động cùa doanh 
nghiệp. Nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điêu 
25 của Luật Doanh nghiệp, được ghi trên cơ sở những thông tin trong hồ sơ
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đăn< ký kinh doanh do người thành lập doanh nghiệp khai và tự chịu trách 
nhiện trước pháp luật. Như vậy, đăng ký kinh doanh là cơ sở cho hoạt động 
cùa nồi doanh nghiệp đồng thời cũng là cơ sờ cho việc thực hiện sự kiêm 
soát quan lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Thứ năm, mục tiêu thành lập doanh nghiệp là để trực tiếp và chủ yếu 
thực hiện các hoạt động kinh doanh. Nói một cách khác, doanh nghiệp luôn 
luôr là một tô chức kinh tể hoạt động vì mục đích lợi nhuận. Trong quá 
trình hoạt động, doanh nghiệp có thế thục hiện những hoạt động nhằm các 
mục tiêu xã hội khác, không phái vì mục đích lợi nhuận như các hoạt động 
từ tHện. nhưng đó là sự tự nguyện và không phải là mục tiêu bán chất của 
doarh nghiệp.

Tư cách chù thể cua mỗi doanh nghiệp được xác định và công nhận 
trên phạm vi toàn quốc. Doanh nghiệp là chù thế chính trong các quan hệ 
pháf luật do pháp luật kinh tế điều chinh.

Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tập thể, cũng có 4 đặc điếm đầu 
nhưig khác doanh nghiệp ở đặc điểm thứ năm. Hợp tác xã thành lập và hoạt 
động với 2 mục tiêu kính tế và xã hội. nhưng điều cốt yếu đổi với một hợp 
tác ;ă là mục tiêu xà hội, rất thiết thực trong điều kiện của nền kinh tế nước 
ta h.ộn nay. Hợp tác xã có những đặc điểm riêng trong việc thành lập. quán 
lý h>ạt động và che độ tài chính. Trong hoạt động, “Hợp tác xã hoạt động 
như một loại hinh doanh nghiệp v.v... " (Điều 1 Luật Hợp tác xã 2003). Vì 
vậy. hợp tác xã không phải là một loại doanh nghiệp, tuv trong quá trình 
hoại động, hợp tác xã cùng thực hiện nhiều quy định pháp luật đỏi với một 
doarh nghiệp.

Trong thực tiền pháp luật Việt Nam, còn gặp thuật ngữ "Doanh 
nghệp nho và vừa”. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đà đăng 
ký linh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, 
nlio vừa theo quy mô tồng nguồn vốn (tồng nguồn vốn tương đương tổng 
tài sin được xác định trong báng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số 
lao dộng bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), quy định theo 
Nghi định số 56/2009/ND-CP ngày 30-6-2009 cùa Chính phủ về trợ giúp
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phát triên doanh nghiệp nhó và vừa. Doanh nghiệp nhò và vừa được hường 
những trợ giúp theo Chính sách trợ giúp doanh nghiệp nhò và vừa của Nhà 
nước về: chính sách khuyến khích đầu tư; quỳ bào lãnh tín dụng; mặt bàng 
sàn xuất; thị trường và tăng khá năng cạnh tranh; xúc tiến xuất khâu: thòng 
tin tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực.

3. Phân loại doanh nghiệp

Có nhiều cách phân loại doanh nghiệp theo những tiêu chí khác nhau.

a. Phân loại theo nguồn gốc tải sán dầu tư vào doanh nghiệp (theo lùiìlt 
thức sở hữu tài sản)

Đây là cách phân loại doanh nghiệp sử dụng trong nhiều năm trưórc 
khi Luật Doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực. Theo tiêu chí này, doanh 
nghiệp ở nước ta được chia thành 4 loại doanh nghiệp. Trong mồi loại 
doanh nghiệp có những mô hình hoạt động cụ thê.

1) Công ty (Theo Luật Doanh nghiệp năm 1999)

1 - Công tv cồ phan

2- Công ty TNIIIi hai thành viên trở lên

3- Công ty TNHH một thành vicn

4- Công ty hợp danh.

2) Doanh nghiệp tư nhân (Theo Luật Doanh nghiệp năm 1999)

3) Doanh nghiệp nhà nước (Theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm
2003)

Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sớ hữu 
trên 50% vốn điều lệ. Doanh nghiệp nhà nước dược tổ chức và hoạt dộng 
dưới 3 hình thức:

1 - Công ty nhà nước

- Công ty nhà nước độc lập

- Tổng công ty nhà nurớc (Tổng công ty do Nhà nước quyết định thành 
lập và đầu tư; Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập. thường
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gọ là còntỊ ty mẹ - công ty con; Tống cône ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà 
nưVc)

2 - Công ty cồ phần

- Côniĩ ty cồ phần nhà nước ( 100% vốn nhà nước)

- Doanh nghiệp có cố plìần chi phối cùa Nhà nước (tròn 50% vốn cổ
plùn)

3 - Công ty TN1111

- Công ty TNI111 nhà nước một thành viên

- Công ty TN1 11 1 nhà nước hai thành vieil trớ lên ( 100% vốn nhà nước)

- Doanh imhiộp có von góp chi phối cua Nhủ nước (trên 50% vốn dieu lệ)

4) Doanh nghiệp cỏ von đầu tư nước ngoài (Theo Luật Dầu tư nước 
ntụài tại Việt Nam năm 1996. sưa dõi. bô sung năm 2000)

1- Doanh nghiệp liên doanh

2- Doanh nghiệp 100% von dầu tư niróc nuoài

b. Pit ân loại tlieo Luật Doanh nghiệp năm 2005

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, có hiệu lực từ ngày 1/7/2006. ơ 
Vụ*t Nam hiện có 5 loại doanh nghiệp sau dây:

1. Còn tí ty cỏ phân

2. Công ty TN1III hai thành viên trớ lòn

3. Cônu tv I NI 111 một thành vicn
w * •

4. Cônu ty hợp danh

5. Doanh nghiệp tư nhân

Các doanh nuliiệp dà thành lập và hoạt động theo các văn ban xác 
định theo cách phân loại theo nguồn gỗc tài sán dầu tư vào doanh nghiệp nói 
trên phái thực hiện chuyên dôi (tự dộng hoặc dăng ký lại theo thời hạn quy 
địnli) sanii các loại hình doanh nghiệp này.

Ngoài ra, từ nhu cầu liên kết. liên doanh, thực tien dà dần dần xuất 
hicn sự liên kôt. chi phối cifra nhiêu chu thê kinh doanh theo mô hình nhóm 
cônj» ty. Hiện tại. nhỏm công ty thê hiện dưới hai dụng tập đoàn kinh tò và
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công ty mẹ-công ty con. Có những tập đoàn kinh tế hoàn toàn thuộc sờ hữu 
nhà nước hoặc hoàn toàn cùa tư nhân. Thực tiễn cũng đă đặt ra nhu cầu liên 
kết. liên doanh giũa các thành phần kinh tế quốc doanh, kinh tế dân doanh 
và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế. Vì 
vậy cũng có một sổ tập đoàn kinh tế đa sở hữu dược liên kct bởi nhiều nhà 
đầu tư thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.

Pháp luật Việt Nam mới có nhũng quy định mang tính nguycn tấc đối 
với những mô hình tổ chức kinh doanh mới này. bước đầu với hình thức 
nhóm công ty trong Luật Doanh nghiệp 2005. nhưng chưa có những quv 
định cụ thế. Trong thực tiễn, những mô hình cụ thề cùa nhóm công ty đang 
hình thành ờ mức độ thí điểm như đối với tập đoàn kinh tế nhà nước, hoặc 
tự phát, thiếu cơ sở pháp lý cho việc xác định tư cách chủ thê trong thành 
lập và hoạt động.

4. Vấn đề giói hạn trách nhiệm trong kinh doanh

Giới hạn trách nhiệm trong kinh doanh là phạm vi tài sản phải đưa ra 
đê thanh toán cho các nghĩa vụ tài sàn phát sinh trong hoạt động kinh doanh 
cùa doanh nghiệp, đặc biệt là khi một doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.

Vấn đề giới hạn trách nhiệm trước hết và chù yếu được xem xét dối 
với người đầu tư vốn vào doanh nghiệp (nhà đàu tư-chú doanh nghiệp). Sau 
đó là giới hạn trách nhiệm của doanh nghiệp (chủ thể kinh doanh).

Đối với một nhà đầu tư, chịu trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh 
nghĩa là họ phải chịu trách nhiệm thanh toán những khoan nợ phát sinh 
trong kinh doanh cùa doanh nghiệp mà họ đầu tư vốn vào đó hàng toàn bộ 
tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp cùa mình, bao gồm những tài sản đăng 
ký đưa vào kinh doanh và những tài sản không trực tiếp đưa vào kinh doanh 
của doanh nghiệp đó. Chăng hạn. quy định hiện hành đối với chù doanh 
nghiệp tư nhân và thành viên họp danh công ty hợp danh. Chịu TNHH nghĩa 
là nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm thanh toán những khoán nợ phát sinh 
trong kinh doanh cùa doanh nghiệp chi bằng số tài sản mà họ đầu tư vào 
kinh doanh của doanh nghiệp đó. Chăng hạn, các cổ đông trong công ty cổ
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phin, thành viên trong công ty TN1III, thành viên góp vốn trong công ty hợp 
daih, chú sờ hữu nhà nước trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

về nguyên tắc. doanh nghiệp là tồ chức kinh tế có tư cách pháp nhân 
phú chịu trách nhiệm thanh toán nhùng nghĩa vụ tài sản phát sinh trong 
kirli doanh bàng toàn bộ tài sàn mà pháp luật quy định la tài sản ricng của 
doinh nghiệp (pháp nhân) đó. Tài sán cua doanh nghiệp là pháp nhân khi 
đãig ký thành lập là số vốn diều lệ. Pháp luật có những quy định cụ thố dề 
xá: định số tài san của doanh nghiệp tại thời điểm phải thanh toán những 
ngiĩa vụ tài sản. Công ty cồ phần, công ty TNHH là những doanh nghiệp có 
gici hạn trách nhiệm như vậy và thường được coi là loại TNỈỈH.

Những trường htTp khác là đối vói doanh nghiệp tư nhân và công ty 
họo danh. Trong doanh nghiệp tư nhân không có sự phân biệt tư cách chú sơ 
hừi (cá nhân) và tư cách chù the kinh doanh (doanh nghiệp) nên doanh 
ngiiệp tư nhân thuộc loại chịu trách nhiệm vô hạn. Đối với công ty hạp 
darh, tài san cua công ty vào thời điếm làm vào tình trạng phá sàn dùng để 
thaih toán các nghĩa vụ tài sàn khi có Ọuyết định mở thủ tục thanh lý doanh 
nghiệp, ngoài những tài sàn mà các thành vicn góp vào kinh doanh, còn bao 
gồn những tài san cùa cúc thành viên hợp danh không trực tiếp dùng vào 
hoa động kinh doanh (Điều 49 Luật Phá sán 2004). Với nghĩa đó. có thể coi 
côig ty hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh, mặc dù 
doinh nghiệp này theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 là có tư cách 
phíp nhân.

5. Khái quát pháp iuật Việt Nam về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt 
độag của doanh nghiệp

a. Thời kỳ trước 1/7/2006

0  nước ta. doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau ra 
đời không đồng thời, đang trong quá trình phát triển và từng bước hoàn 
thitn. Quá trình phát triến cùa các loại doanh nghiệp cũng là quá trình từng 
bưcc hoàn thiện đối với pháp luật về thành lập và quán lý doanh nghiệp.

Nhiều năm trong thời kỳ của cơ chế kinh tế kế hoạch hóa, tập trung 
bac cấp. thực hiện các hoạt động kinh tế chỉ có các đơn vị kinh tế thuộc các

m
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thành phân kinh tỏ xã hội chủ nghĩa với các xí nghiệp quôc doanh, hợp tác 
xã sàn xuất nông nghiệp. Những văn bàn dưới luật, đặt ý chí kế hoạch của 
Nhà nước lên trên hết được ban hành đế điều chinh toàn diện, từ việc thành 
lập. tổ chức bộ máy nhân sự, quàn lý đến mọi hoạt động trong các quan hệ 
đầu vào. đầu ra của các đơn vị kinh tế này.

Cuối năm 1990, Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Công ty và Luật 
Doanh nghiệp tu nhân. Những đạo luật đầu ticn về doanh nghiệp này đã tạo 
cơ sở pháp lý cho việc xuất hiện và phát triển từng bước các loại doanh 
nghiệp của dân doanh dưới hình thức công ty cồ phần, công ty TNHH và 
doanh nghiệp tư nhân. Nền kinh tế nước ta đã bước đầu hình thành và hoạt 
động theo mô hình kinh tế nhiều thành phần. Các nhà đầu tư nước ngoài 
được khuyến khích đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư nước ngoài ờ Việt 
Nam 1987 và sau đó là Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1996 với các 
doanh nghiệp dưới hình thức công ty TNHH. Luật Doanh nghiệp nhà nước 
1995 là đạo luật đầu tiên về doanh nghiệp nhà nước có nhiều quy định mới. 
chính thức xác định tư cách pháp lý của doanh nghiệp nhà nước, tạo cơ sở 
pháp lý cho việc tiếp tục và tăng cường quá trình sẳp xếp, tố chức lại các 
doanh nghiệp này.

Trên cơ sờ tổng kết, đúc rút kinh nghiệm của 9 năm thực hiện Luật 
Công ty 1990 và Luật Doanh nghiệp tư nhân 1990, Quốc hội đã ban hành 
Luật Doanh nghiệp 1999 thay thế cho hai đạo luật này. Luật Doanh nghiệp 
1999, ngoài những quy định bồ sung, sừa đổi theo hướng tạo thuận lợi 
khuyến khích các nhà đầu tư trong nước dầu tư vào các công ty cò phần, 
công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân, còn bổ sung công ty TNIIH một 
thành viên và công ty hợp danh cũng theo tinh thần khuyến khích đầu tư 
như vậy. Tuy nhiên, thành tựu lớn nhất cùa Luật Doanh nghiệp 1999 là đã 
ghi nhận quvển thành lập doanh nghiệp là một nội dung cùa quyền tự do 
kinh doanh, thay thế cho quan điểm quyền cho phép thành lập doanh nghiệp 
là quyền cùa Nhà nước trong cơ chế xin - cho đã tồn tại nhiều năm trước 
đây trong pháp luật Việt Nam. Vì thế, đạo luật này đã có tác động tích cực 
và có tính đột phá đến sự phát triển cùa doanh nghiệp, cả về số lượng và 
chất lượng, số lượng doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động theo Luật Doanh
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nghiệp 1999, chi trong mấy năm đầu thực hiện đă lèn đến hàni» vạn. tăng 
gấ[ nhiều lần so với thời kỳ 9 năm trước đó.

Hiến pháp 1992. được sứa đồi. hồ sung một số điều năm 2001 một lần 
nữi khăng định quyền tụ do kinh doanh, quyền tồn tại làu dài, bình đảng và 
qipèn cạnh tranh cùa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. “Kinh 
tế rhà nước được củng cố và phát triển, nhất là trong các ngành và lĩnh vực 
thei chốt giữ vai trò chù đạo. cùng với kinh tế tập thề ngày càng trờ thành 
nềr tàng vừng chắc của nền kinh tế quốc dân" (Điều 19). “Kinh tế cá thể, 
tiểi chù, kinh tế tư bản tư nhân được chọn hình thức tổ chức sản xuất, kinh 
doính. được thành lập doanh nghiệp, không bị hạn chế về quy mô hoạt động 
troig những ngành, nghề có lợi cho quốc kế dân sinh. Kinh tế gia đỉnh được 
khiyến khích phát triển" (Diều 21). “Nhà nước khuyến khích các tổ chức, 
cá ihân nước ngoài đầu tư vốn, công nghệ vào Việt Nam phù hợp với pháp 
luậ Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế; bảo đàm quyền sở hữu hợp 
phíp đối với vốn. tài sàn và các quyền lợi khác của các tổ chức, cá nhân 
nưoc ngoài. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không bị quốc hữu 
hót. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam 
địm cư ở nuớc ngoài đàu tư về nước” (Điều 25).

Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003 thay thế Luật Doanh nghiệp nhà 
nưec 1995 trước hết điều chinh quan hệ giữa đại diện chủ sở hữu Nhà nước 
với những người đại diện theo uỷ quyền cho phần vốn cùa Nhà nước góp 
và( các doanh nghiệp dưới các hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần 
và ;ông ty TN1IH. Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003 cũng quy định việc 
thàih lập và tồ chức quàn lý hoạt động cùa doanh nghiệp nhà nước dưới 
hìni thức công ty nhct nước. Việc thành lộp và tổ chức hoạt động của doanh 
nghệp nhà nước dưới hình thức công ty cồ phần, công ty TNHH được điều 
chhh bàng Luật Doanh nghiệp 1999.

Đối với doanh nghiệp cùa nhà đầu tư trong nước (dân doanh và Nhà 
nưcc), những bảo đảm và ưu đãi đầu tư được điều chinh bàng Luật Khuyến 
khúh đầu tư trong nước (Sửa đổi) năm 1998.
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Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1996 cũng được sửa dôi. bổ 
sung ngày 9/6/2000. Đạo luật này quy định về tồ chức quản lý và hoạt độnq 
doanh nghiệp, đồng thời còn có những quy định về đầu tư cho doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị định số 38/2003/NĐ-CP ngày 15/4/2003 
của Chính phú cho phép một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
chuyển đồi sang hoạt động theo hình thức công tv cổ phần.

Luật Hợp tác xà 2003 cũng được ban hành để thay thế Luật Hợp tác 
xã 1996.

Ngoài các đạo luật nêu trên, Nhà nước còn ban hành nhiều văn bản 
pháp luật khác, gọi là luật chuyên ngành, có những quy định liên quan đến 
việc thành lập và tổ chức quản lý hoạt động cùa các doanh nghiệp trong các 
lĩnh vực kinh doanh cụ thể như Luật Các tồ chức tín dụniỉ 1997 (Sưa đối, bố 
sung năm 2004), Bộ luật Hàng hài 2005, Pháp lệnh Bull chính viễn thônu 
2002, Pháp lệnh Luật sư 2001. Luật Kinh doanh báo hiếm 2000. các văn bán 
pháp luật về chứng khoán v.v...

Tuy nhiên, pháp luật về doanh nghiệp được ban hành đế điều chinh 
từng loại doanh nghiệp chia theo nguồn gốc tài sản đầu tư vào doanh nghiệp 
và thuộc nhiều vãn bàn khác nhau như vậy dà bộc lộ những điểm bất cập. 
Có sự trùng lặp khi quy định về cùng một mô hình hoạt động; quy định 
không thống nhất, có sự phân biệt đối xử về điều kiện, thứ tục thành lập 
doanh nghiệp, về báo đám và ưu đãi đầu tư giữa nhà đàu tư trong nước 
thuộc các thành phần kinh té khác nhau và giữa nhà dầu tư trong nước với 
nhà đàu tư mrớc ngoài. Doanh nghiệp cỏ vốn đàu tư nước ngoài, theo Luật 
Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1996 chi dược thành lập theo dụ án đơn 
ngành, dơn lĩnh vực và chi với hình thức còng ty TNHH. Sau này một sổ 
doanh nghiệp đủ điều kiện mới có thể chuyền đối thành công ty cô phan. 
Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. ghi nhận trong các Điều ước quốc 
tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập và thực tiễn các vòng đàm phán 
cho việc gia nhập tổ chức WTO, Việt Nam cũng như các nước có xu huớng 
thỏa thuận sử dụng nguyên tấc đối xừ quốc gia mà theo đó. nước sờ tại phái 
đối xừ với nhà đầu tư nước ngoài không kém thuận lợi hơn so với nhà dầu 
tư trong nước. Nhà đầu tư nước ngoài cũng phải được tự do lựa chọn các
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hình thức doanh nghiệp và cũng dược kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực và 
cùng một khuôn khố pháp lý nhu nhà đầu tư trong nước. Sau một số năm 
thực hiện trong bối canh có nhiều thay đối nhanh chóng về các diều kiện 
kinh tế - xã hội cua nền kinh tế Việt Nam và hội nhập quốc tế. những điếm 
bất cập cùa Luật Doanh nghiệp 1999 cần phai được bô sung, sưa đối.

b. Thời kỳ từ 1/7/2006 đến nay

Đố khác phục những diem bất cập cua hệ thống pháp luật về doanh 
niĩhiộp như dà nêu ơ phân trên, Việt Nam cân phai có một dạo Luịit Doanh 
nghiệp mới, với những quy dịnh mang tính nguyên tắc. thống nhất, ồn định 
dè có thè dịnh hướng cho nhà dầu tư trong và ngoài nước theo các mô hình 
doanh nuhiộp cơ han có thế có ơ nước ta là các loại công ty và doanh nghiệp 
tư nhân, không phân biệt theo nguồn uốc tài san đầu tir vào doanh nghiệp. 
Trôn cơ sở đạo luật này, việc thành lập và quán lý hoạt dộng cùa doanh 
niỉhiệp trong các ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh có nhữnu đặc điểm 
riènu sẽ được bô sung điêu chinh băim các văn ban pháp luật chuycn ngành. 
Pháp luật về doanh nghiệp phai thực hiện dược việc dịnh hirứng cho người 
dầu tư vào doanh nghiệp, cho các chù doanh nghiệp cũng như người tiêu 
dùng khi cần tư duy về doanh nghiệp phai tròn cơ sớ uy tín cua một doanh 
nuhiệp với tên và loại hình cụ thê. dôi với một loại hàng hóa và dịch vụ cụ 
thể chứ không phái với cách tu duy đà tồn tại trong nhiều năm trước đây là 
doanh nghiệp dó cùa nhà nước đẩu tư hay của dân doanh hoặc nhà dầu tu 
inrớc ngoài. Pháp luật phái phát huy hơn nữa vai trò định hướng và là sự bảo 
dam về mặt pháp lý cho sự ra đời và hoạt dộng cùa hệ thống doanh nghiệp 
trong nền kinh te nước ta. Dồng thời, dạo Luật Doanh nghiệp mới phái đirợc 
xây dựng với quan điếm chú động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. tạo 
ca sá pháp lý đê thực hiện dược những cam kết trong các Diều ước quốc tế 
mà Việt Nam đã ký két hoặc gia nhập, dậc biệt trong diều kiện nước ta trơ 
thành thành viên của Tỏ chức Thương mại thè giới (WTO).

Trong bối cảnh đó, Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 
29/11/2005. đồng thời với Luật Dầu tư và hai đạo luật này cùng có hiệu lực 
từ 1/7/2006. Miện hành, Luật Dầu tư và trực tiếp là Luật Doanh nghiệp là
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những đạo luật chung điều chỉnh việc thành lộp, tổ chúc quàn lý và hoạt 
động cùa các doanh nghiệp ở nước ta.

6. Phạm vi điều chỉnh, hiệu lực thi hành và nguyên tắc áp dụng Luật 
Doanh nghiệp 2005

a. Phạm vi điểu chỉnh•

Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về việc thành lập. tổ chức quản lý 
và hoạt động cùa 4 loại doanh nghiệp là công ty TNHH, công ty cồ phần, 
công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thìmh phản kinh té. 
Ngoài ra, có một số quy định về nhóm công ty. Như vậy, diềm mới rất quan 
trọng đầu tiên là doanh nghiệp do luật này điều chinh thuộc mọi thành phần 
kinh tế, không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài, dàn doanh 
hay Nhà nước.

Từ 1/7/2006 là thời điểm có hiệu lực của Luật Doanh nghiệp 2005, 
trong nền kinh tế Việt Nam, chù thể kinh doanh chủ yếu là các doanh 
nghiệp hoạt động dưới các hình thức công ty và doanh nghiệp tư nhân. 
Nhóm công ty với các mô hình Công ty mẹ - công ty con, Tập đoàn kinh tể 
có xu hướng được lựa chọn và phát triển. Luật Doanh nghiệp cũng cho phép 
Chính phủ quy định những hình thúc mới của nhóm công ty.

Luật Doanh nghiệp 2005 cùng xác định phạm vi điều chinh là đổi với 
việc thành lập, tô chức quan ¡ý và hoạt động các doanh nghiệp. Những nội 
dung về hình thức đầu tư, bào đảm, ưu dãi, hỗ trự và thú tục đầu tư liên 
quan đến việc thành lập, tồ chức quan lý và hoạt động cùa các doanh nghiệp 
thuộc phạm vi điều chỉnh cùa Luật Đầu tư 2005.

b. Hiệu lực thi hành của Luật Doanh nghiệp 2005

Luật Doanh nghiệp 2005 thay thế Luật Doanh nghiệp 1999; Luật 
Doanh nghiệp nhà nước 2003 (Trừ những quy định áp dụng đổi với công ty 
nhà nước trong thời gian chuyển đồi, nếu Luật Doanh nghiệp 2005 không có 
quy định khác); Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1996. sữa đổi, bổ 
sung năm 2000.
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rừ 1/7/2006, các doanh nghiệp dân doanh cũng như doanh nghiệp nhà 
nước tồ chức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần và công ty TNHH) 
trước iâv dà thành lập và hoạt dộng theo Luật Doanh nghiệp 1999, nay tự 
động :huyền sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Đầu tư
2005 nà không phái đăng ký thành lập lại. Trong trường hợp Điều lệ doanh 
nghiệ) có những điem không phù hợp thi cần sừa đổi, bổ sung cho phù hợp 
Luật Doanh nghiệp 2005. Như vậy« Luật Doanh nghiệp 1999 hoàn toàn hết 
hiệu lrc.

rheo Luật Doanh nghiệp 2005, “doanh nghiệp nhà nước là doanh 
nghiệ) trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ” (Điều 4 Khoản 6). 
Theo ộ trinh chuyến đổi hàng năm. nhưng chậm nhất trong thời hạn bổn 
năm tể từ 1-7-2006, các công ty nhà nước thành lập theo quy định cùa Luật 
Doani nghiệp nhà nước 2003 phủi thực hiện chuyển đổi thành công ty 
TNHH, công ty cô phần hoặc nhóm công ty theo quy định cùa Luật Doanh 
nghiệ) 2005. Như vậy, Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003 đà hết hiệu lực kể 
tư 1/72010.

<.ề từ khi Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực, những dự án đầu tư 
mới, fin đầu đầu tư vào Việt Nam đirợc thực hiện theo các loại hình doanh 
nghiệi cùa Luật Doanh nghiệp 2005. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài dược thành lập trước khi Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực, đang 
hoạt cộng tại Việt Nam có quyền thực hiện theo một trong hai cách. MỘI là, 
đãng :ý lại hoặc chuyên đôi đê tô chức quản lý và hoạt động theo quv định 
của Liât Doanh nghiệp 2005 với thời hạn là 5 năm, kè từ 1-7-2006. Trong 
trườn; hợp này, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng đồng thời 
được ip dụng Luật Đầu tir 2005 với những bào đảm, ưu đăi đầu tư được mờ 
rộng (áng kể và sự bình đẳng với doanh nghiệp cùa nhà đầu tư trong nuớc 
theo am kết của Việt Nam về việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới 
(WT( ). Hai là, không đăng ký lại, doanh nghiệp chi được quyền hoạt dộng 
kinh loanh trong phạm vi ngành nghề và thời hạn được ghi trong giấy phép 
đầu ti và tiép tục được hường ưu đãi đầu tư theo quy định cùa Chính phù.
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c. Nguyên tắc áp dụng Luật Doanh nghiệp 2005

Việc thành lập. tồ chức quán lý và hoạt động cua doanh nghiệp áp 
dụng theo quv định cùa Luật Doanh nghiệp 2005. Những nội dung có liên 
quan đến thành lập và hoạt động cua một doanh nghiệp nhu hình thức dầu 
tư. lĩnh vực và địa bàn đầu tư. bảo đám đầu tư, ưu đãi dầu tư. thu tục đầu tư 
áp dụng những quy định cùa Luật Đầu tư 2005.

Trường họp Diều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xà hội chu nuhìa 
Việt Nam là thành viên có quy định khác về hồ sơ. trinh tự. thu tục và diêu 
kiện thành lập. đăng ký kinh doanh, cơ cấu sơ hữu và quyền tự chu kinh 
doanh so với Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Dầu tư 2005 thì áp dụim theo 
các quy định cùa các Điều ước quốc té đó. Trong trường hợp này. nếu cam 
kết song phương có nội dung khác với cam kết da phương thì áp dụng theo 
nội dung cam két thuận lợi hơn đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trường hợp có sự khác nhau giữa các quy định cua doanh nuhiệp và 
các luật sau đây về hồ sơ, trình tự. thú tục và điều kiện thành lập. dăng ký 
kinh doanh; về cơ cấu tồ chức quán lý. thấm quyền của các cơ quan quàn lý 
nội bộ doanh nghiệp, quyền tự chú kinh doanh, cơ cấu lại và lỊÌai thê doanh 
nghiệp thì áp dụng theo quy dịnh cùa luật dó (các luật dặc thù):

a) Luật Các tố chức tín dụng;

b) Luật Dầu khí;

c) Luật Hàng không dàn dụng Việt Nam:

d) Luật Xuất bản;

đ) Luật Báo chí;

e) Luật Giáo dục;

g) Luật Chứng khoán;

h) Luật Kinh doanh báo hiểm;

i) Luật Luật sư;

k) Luật Công chứng;

1) Luật sửa đôi, bô sung các luật nói trên và các luật đặc thù khác 
được Quốc hội thông qua sau này.
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II. DIÊU KIỆN VÀ THỦ TỤC c ơ  BẢN I)É THÀNH LẠP VÀ HOẠT 
ĐỌNG DOANH NGHIỆP

Thành lập doanh nghiệp được nhìn nhận là một quá trinh dô tạo ra một 
chi thê pháp lý thực sự có thê thực hiện các hoạt dộng kinh doanh trong 
những điều kiện cụ thể của nền kinh tố thị trường Việt Nam. từ khi có V 
tưcng. lìm kiếm cơ hội đầu tư. điều Ira ngliicn cứu xâv dựng dự án dầu tư. 
dếr khi tập hợp đầy du các nguồn lực và diều kiện cằn thiết dê thành lập và 
đin doanh nghiệp vào hoạt dộng. Trôn phương diện pháp lý. quá trình này 
đưrc xem xét ớ 2 nội dưng: Nhùng íỉicn kiện cơ hun và thu tục chung dê 
thành lập cùnu như de duy trì nlùrng diều kiện này troniĩ suốt quá trình tồn 
tại :ua doanh nghiệp với tư cách là một chu thê kinh doanh dộc lập.

1. Những diều kiện co bán thành lập doanh nghiệp

Đè được xác định là một doanh nghiệp tồn tại hợp pháp, có du tư cách 
ph;p lý trên thị trường thì trong việc thành lập. những ngirời chu doanh 
ngliệp phai thỏa màn những diều kiện do pháp luật quy dịnh. Qua những 
qu' định từ các vãn ban hiện hành, có thê khái quát thành năm nlìóm diều 
kiệt cho việc thành lập một doanh nghiệp. Doanh nghiệp phái bao dam dáp 
íriu dầy du 5 nhỏm dicu kiện này không chi khi gia nhập thị trường mà còn 
tro'g suòt quá trình tôn tại cho dên khi doanh nghiệp bị giai thê hoặc bị 
tuyìn bố phá sàn. Những nhỏm diều kiện dặt ra dối với doanh nghiệp cũng 
là tội dung cua hoạt dộng quan lý nhà nước đoi với doanh nghiệp trên thị 
trinnii trước và sau khi doanh riRhiộp ilirực thành lập.

(I. Diều kiện về tải san•

Người thành lập doanh nghiệp phai dăng ký tài san dầu tư vào kinh 
diunh và gọi chung là vốn đănịỉ ký kinh doanh. Khi doanh nghiệp dã dược 
cấị- đăng ký doanh nghiệp, số tài sàn này dược ghi trong diều lộ còng ty nôn 
gọi là vốn điều lệ đối với các công ty. Dối với doanh nghiệp tư nhân, không 
có iicu lệ nên số von này gọi là vốn điìn tư. Đăng ký tài san khi thành lập 
doaih nghiệp là điều kiện bắt buộc dối với mọi doanh nghiệp, hoi vì tài san 
là :ơ sớ vật chất cho việc thực hiện những nghía vụ kinh tế cùa doanh 
ngliệp trong quá trinh hoạt dộng kinh doanh.
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Tài sản đầu tư vào doanh nghiệp phái là những thứ mà pháp luật quy 
định lù tài sàn thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sứ dụng hợp pháp của người 
đầu tư thành lập doanh nghiệp. Điều 163 Bộ luật Dân sự 2005 quy định: 
“Tài sàn bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sán". Quyền tài 
sàn là quyền trị giá được bàng tiền và có thế chuyển giao trong giao dịch 
dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ" (Điều 181 Bộ luật Dân sự).

Thông thường, tài sán chia thành bát động san và động san. Bất độnụ 
sản là các tài sàn bao gồm: đất đai; nhà, công trình xây dựng gán liền với đát 
đai, kể cá các tài sán gấn liền với nhà, công trình xây dụng đó; các tài sán 
khác gắn liền với đất đai và các tài sàn khác do pháp luật quy dịnh. Độnu 
sản là những tài sản không phải là bất động san. Tài sàn cũng có thể chia 
thành lải sàn hữu hình và tài san vó hình. Tài sản hữu hình thường thấy là 
nhà cừa. công trình xây dựng, máy móc, thiết bị, tiền Việt Nam và nước 
ngoài, các giấy tờ có giá khác. Tài sán vô hình là những quyển tài sàn như 
quyền sử dụng đất, quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là 
những quyền tài sản trong quyền sờ hữu trí tuệ. Quyền tài sàn là những tài 
sàn quan trọng có thể đầu tư hoặc trở thành mục đích đầu tư trong điều kiện 
cùa nền kinh tế tri thức ngày nay.

Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22'9/2006 quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cùa Luật Đầu tư quy định: 
“Vốn đầu tư là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyền đối và các tài sàn hợp 
pháp khác để thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư trục tiếp 
hoặc đầu tư gián tiếp. Tài sàn hựp pháp gồm:

a) Cổ phần, cổ phiếu hoặc các giấy tờ có giá khác;

b) Trái phiếu, khoản nợ và các hình thức vay nợ khác;

c) Các quyền theo hợp đồng, bao gồm cả hợp đồng chìa khóa trao tay, hợp 
đồng xây dựng, hợp đồng quàn lý, hợp đồng phân chia sản phẩm hoặc doanh thu;

d) Các quyền đòi nợ và quyền có giá trị kinh tế theo hợp đồng;

đ) Công nghệ và quyền sờ hữu trí tuệ, bao gồm cả nhãn hiệu thương 
mại, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, tên thương mại, nguồn gốc hoặc tên 
gọi xuất xứ;
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e) Các quyền chuyến nhượng, hao gồm cà các quyền dối với thăm dò 
và khai thác tài nguycn;

g) Bất động sàn; quyền đối với bất dộng sán. bao gồm ca quyền cho 
thuê, chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp hoặc báo lành;

h) Các khoán lợi tức phát sinh từ hoạt động đầu tư, bao gồm cà lợi nhuận, 
lài cồ phần, cổ tức. tiền bàn quyền và các loại phí;

i) Các tài sản và quyền có giá trị kinh tế khác theo quy định của pháp 
luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành vicn”.

Quyền sờ hữu trí tuệ dược sứ dụng đố góp vốn bao gồm quyền tác già, 
quyền liên quan đến quyền tác già, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đổi 
với giốntỉ cây trồng và các quyền sờ hữu trí tuệ khác theo quy định cùa pháp 
luật sờ hữu trí tuệ. Chi cá nhân, tô chức là chủ sớ hữu đối với các quyền nói 
trên mới có quyền sừ dựng các tài sàn này đẻ góp vốn.

Mức độ ùìi sàn đầu tư khi thành lập doanh nghiệp tùy thuộc vào điều 
kiện cùa những người chu doanh nghiệp, trừ những trường hợp pháp luật có 
quy định khác. Đối với một số ngành nghề, trong một số lĩnh vực kinh 
doanh. Nhà nước quy định mức vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh 
nghiệp hoạt động trong ngành nghề, lĩnh vực đó (thường gợi là vốn pháp 
định). Lý do cùa việc quy định vốn pháp định chi giới hạn trong một sổ 
ngành nghề là ờ chồ. từ thực tiễn quán lý nhà nước, Nhà nước xác định 
những doanh nghiệp hoạt dộng trong các ngành nghè, lĩnh vực này cần phải 
có quỵ mò vốn nhất định đề vừa bảo đàm sự cạnh tranh cần thiết và hiệu 
quá hoạt động cho mồi doanh nghiệp, đồng thời có thề ngăn chặn tình trạng 
độc quyền, vốn pháp định là một hình thức điều kiện kinh doanh. Mức vốn 
pháp định cụ thê được xác định, có thể thay đồi trong các thời kỳ khác nhau 
và phải được quy định trong các văn bản pháp luật nhất định. Ở những 
ngành nghề có quy định vốn pháp định, vốn đăng ký kinh doanh khi thành 
lập doanh nghiệp không được thấp han vốn pháp định.

Ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, mức vốn pháp định 
cụ thể, cơ quan có thấm quyền quàn lv nhà nước về vốn pháp định, cơ quan, 
tố chức có thấm quyền xác nhận vốn pháp định, hồ sơ, điều kiện và cách
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thức xác nhận vốn pháp định áp dụng theo các quy định cua pháp luật 
chuyên ngành.

Chú tịch Hội đồng thành viên hoặc Chu tịch công ty và Giám dốc 
(Tônu giám đốc) đối với công ty TNHH, Chù tịch Hội đồng quán trị và 
Giám dốc (Tông giám dốc) dối với công ty cô phần, tất ca các thành viên 
hợp danh đoi vói còng ty hụp danh và chủ sờ hữu doanh nghiệp tư nhân dôi 
với doanh nghiệp tư nhân pliai chịu trách nhiệm về tinh trung thực và chinh 
xác cùa vốn được xác nhận là vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp có nghĩa vụ bào dám mức vốn điều lệ thực tế không thấp hơn 
mức vôn pháp định dà được xác nhận trong cả quá trình hoạt dộng kinh 
doanh cua doanh nghiệp.

Khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phai có vỏn pháp 
định, trong hồ sơ dăng ký doanh nghiệp phai cố thcm xác nhận cua cơ quan, 
tố chức có thâm quyền xác nhận vốn pháp định. Người trực tiốp xác nhận 
vốn pháp định cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác. trung thực 
cùa số vốn tại thời diêm xác nhận.

Phần lớn ngành nghề trong nền kinh tố nước ta thuộc loại không có 
vốn pháp định nên chù doanh nghiệp được tự quyết dịnh múc dộ tài san dâu 
tư vào kinh doanh. Doanh imhiộp có quyền tăng hoặc giám vốn và phai thực 
hiện những thù tục thay đổi nội dung dăng ký doanh nghiệp.

Các thành vicn sáng lập hoặc người chù doanh nghiệp có quyền tự 
dịnh giá tài san. kê khai và phài chịu trách nhiệm về tính trung thực trong 
việc định giá. kê khai tài sản khi thành lập doanh nghiệp. Việc định giá lài 
san được phân biệt trong hai trường hợp: Góp vốn khi thảnh lập và góp von 
trong quá trình hoạt động cùa doanh nghiệp. Phương thức định giá tài sàn 
góp vốn vào các công ty quy định tại Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2005.

b. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh là một trong những nội dung 
của quyền tự do kinh doanh. Nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần kinh té được kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật 
không cấm.
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Khi đãng ký thành lập. chú doanh ntihiệp có quyền lựa chọn và dăng ký 
nhừnu ngành nghề hoạt động cùa doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự lựa chọn cùa 
chu doanh nghiệp phái phù hợp với nlũnm quy định về quán lý ngành nghề, 
lĩnh ụre kinh doanh theo pháp Luật Doanh nghiệp và pháp Luật Dầu tư.

Với vai trò là người kiên tạo và kiêm soát mòi trường cạnh tranh giữa 
các doanh nghiệp, tùy thuộc yêu cầu cua quan lý nhà nước, yêu cầu điều tiỏt 
thị trường, trong mỗi thời kỳ cần khuyến khích hoặc hạn chế những mặt 
hàng, dịch vụ trong các lình vực kinh doanh. Nhà nước han hành những quy 
định cụ thố dối với những nhóm ngành tiuhc kinh doanh và lĩnh vực. địa hàn 
đầu tư khác nhau.

Từ phương diện pháp lý. ngành nt»hề kinh doanh ớ Việt Nam dược 
chia thành những nhóm chu vén là: Ngành nghề bị cấm kinh doanh: ngành, 
nghề kinh doanh có điều kiện và nuành imliề kinh doanh thuộc những lình 
vực \à địa hàn dược khuyến khích, ưu dài dầu tư.

Nhóm thứ nhất, ngành, nghề bị cấm kinh doanh. Dó là những ngành, 
nuhê thuộc các lĩnh vực dâu tư mà hoạt động cùa doanh nghiệp có thê gây 
phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự. an toàn xà hội, truyền thống 
lịch sử. văn hóa. đạo dức. thuàn phong mỹ tục Việt Nam và sức khỏe cùa 
nhân dân, làm húy hoại tài nguyên, phá hoại môi trường. Định kỳ, Chính 
phú quy định và công bố danh mục cụ thố những ngành, nghè bị cấm đối với 
tất ca mọi loại hình doanh nghiệp, nhừng ngành, nghề chi cấm đối với một 
số doanh nghiệp cùa các nhà dầu tư troim nước hoặc nước ngoài theo 
phương thức bình dăng, minh hạch và tuân thu những cam kết quốc té. 
Ngươi dâu tư thành lập doanh nghiệp chi dược đăng ký hoạt dộng trong 
nlũrng nuành, nghè, những lình vực đầu tư không thuộc loại hị cấm mà Nhà 
11 ước dã công bỏ.

Luật Dâu tư (Điều 30) quy định các lĩnh vực cấm đầu tư là:

1. Các dự án gây phương hại dến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi 
ích còniỉ cộng.

2. Các dụ án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, 
thuần phong mỹ tục Việt Nam.
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3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm huy hoại tài 
nguyên, phá hủy môi trường.

4. Các dự án xử lý phế thài độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Na.m; 
sàn xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm th>eo 
điều ước quốc tế.

Danh mục lĩnh vục cấm đầu tư quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 
theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.

Hiện hành, Điều 7 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 quy 
định Danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh bao gồm:

a) Kinh doanh vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí t.ài,
phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù
hiệu, cấp hiệu, quân hiệu cùa quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng 
vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chùng, 
công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;

b) Kinh doanh chất ma túy các loại;

c) Kinh doanh hóa chất bàng 1 (theo Công ước quốc tế);

d) Kinh doanh các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị 
đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách;

đ) Kinh doanh các loại pháo;

e) Kinh doanh các loại đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, đồ chơi, trò chiơi 
có hại tới giáo dục nhân cách và sức khoè cùa trẻ em hoặc tới an ninh, trật 
tự an toàn xã hội;

g) Kinh doanh các loại thực vật, động vật hoang dă, gồm cả vật sốmg 
và các bộ phận của chúng đă được chế biến, thuộc Danh mục điều ước qutổc 
tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật qiuý 
hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử dụng;

h) Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, mua bán người;

i) Kinh doanh dịch vụ tổ chức đánh bạc, gá bạc trái phép dưới miọi 
hình thức;
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k) Kinh doanh dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích cùa Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân;

I) Kinh doanh dịch vụ môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài;

m) Kinh doanh dịch vụ môi giới nhận cha. mẹ, con nuôi, nuôi con 
muôi có yếu tố nước ngoài;

n) Kinh doanh các loại phế liệu nhập khâu gây ô nhiễm môi trườnu;

o) Kinh doanh các loại sàn phẩm, hàng hóa và thiết bị cấm lưu hành, 
cấm sư dụng hoặc chua được phép lưu hành và/hoặc sừ dụng tại Việt Nam;

p) Các ngành, nghề cấm kinh doanh khác được quy định tại các luật, 
p>háp lệnh và nghị định chuyên ngành.

Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề bị cấm sẽ bị thu hồi giấy chứng 
nhận dăng ký doanh nghiệp và bị bắt buộc giải thể. Trong một số trường 
hợp đặc biệt, được phép cúa Thù tướng Chinh phù, doanh nghiệp có thề 
hoạt động trong những ngành, nghề bị cấm. Việc kinh doanh các ngành, 
nghề bị cấm, áp dụng theo quy định cùa các luật, pháp lệnh hoặc nghị định 
chuyèn ngành liên quan.

Nhóm thứ  hai, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Đây là những 
ngành nghề thuộc các lĩnh vực đầu tư mà theo yêu cầu quàn lý, điều tiết nền 
k inh tế. Nhà nước xác định doanh nghiệp cần phải có những điều kiện nhất 
định thì mới bào đàm tham gia cạnh tranh và cạnh tranh có hiệu quả hoặc 
Nhà nước không khuyến khích mà hạn chế kinh doanh.

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được thề hiện qua hai nội dung: 
Ngành, nghề kinh doanh có điểu kiện và điều kiện kinh doanh. Nhừng nội 
dung này phải được quy định trong các văn bản luật, pháp lệnh, nghị định 
c huycn ngành hoặc quyết định có liên quan cùa Thù tướng Chính phủ (gọi 
c hung là pháp luật chuyên ngành) và phải được công bố công khai. Các quy 
định về loại ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh 
đối với ngành nghề đó tại các văn bản quy phạm pháp luật khác ngoài các
l oại văn bản quy phạm pháp luật nói trên đều hết hiệu lực thi hành kế từ 
ngày 01 thủng 09 năm 2008. Nghiêm cấm việc ban hành và quy định không
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đúng thấm quyền về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điầi kiện 
kinh doanh.

Diều 29 Luật Dầu tư quv định lĩnh vực đầu tư có diều kiện bao J.ồm:

a) Lĩnh vực tác dộng đen quốc phòng, an ninh quốc gia. trật tư. an 
toàn xà hội:

b) Lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

c) Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng;

d) Văn hóa. thông tin. báo chí, xuất bàn;

đ) Dịch vụ giải trí;

c) Kinh doanh bàt động sàn;

g) Kháo sát. tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thicn nhiên mòi 
trường sinh thái;

h) Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo;

i) Một số lĩnh vực khác theo quy định cùa pháp luật.

Đối với nhà đầu lư nước ngoài, ngoài các lĩnh vực nêu trên, CcC lĩnh 
vực đầu tư có điều kiện còn bao gồm các lĩnh vực đầu tư theo lộ trini thực 
hiện cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã h)i chú 
nghĩa Việt Nam là thành viên.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã dầu tư trong các lĩrh vực 
không thuộc lĩnh vực dầu tư có điều kiện, nhưng trong quá trình hoạt động, 
lĩnh vực dà đầu tư dược bồ sung vào (lanh mục lĩnh vực dầu tư cỏ diềi kiện 
thì nhà đầu tư vần dược tiếp tục hoạt động trong lĩnh vục đó.

Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện dầu tư như nhủ láu lư 
trong nước trong trường hợp các nhà đầu tư Việt Nam sở hĩru từ 51 'ỵ0 vốn 
điều lệ của doanh nghiệp trờ lên.

Căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và 
phù hợp với các cam kết trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã h)i chù 
nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phù quy định danh mục lĩnh VIC đầu 
tư có điều kiện, các điều kiện liên quan đến việc thành lập tổ chức knh tế. 
hình thức đầu tư, mở cửa thị trường trong một số lĩnh vực đổi với lầu tư
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nưức ngoài. Danh mục lĩnh vực đầu tư cỏ đièu kiện áp dụng cho nhà đầu tư 
nước ngoài đang được quy định tại Phụ lục III, ban hành kèm theo Nghị 
định sổ 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.

Những điều kiện kinh doanh đặt ra đổi với chủ thể kinh doanh bao 
gồm diều kiện về loại hình kinh doanh, về vốn. về cơ sở vật chất như mặt 
bang, trang thiết bị dùng cho kinh doanh hoặc điều kiện đối với cá nhân 
những người trực tiếp thực hiện, quàn lý hoạt động kinh doanh trong doanh 
nghiệp dó.

Hiện hành, điều kiện kinh doanh thế hiện dưới các hình thức:

a) Giấy phép kinh doanh;

b) Giấy chứng nhận đù điều kiện kinh doanh;

c) Chứng chi hành nghề

d) Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

đ) Xác nhận vốn pháp định;

e) Chấp thuận khác cùa cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

g) Những yêu cầu khác mà doanh nghiệp phái thực hiện hoặc phải có 
mới dược quyền kinh doanh ngành nghề đó mà không cần xác nhận, chấp 
t huận dưới bất kỳ hình thức nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đứng trên góc độ thù tục dâng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh 
được chia thành 2 loại:

Một là, loại điều kiện phái thế hiện trorHị hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp, nghĩa là những điều kiện mà doanh nghiệp phải thoà mãn trước khi 
đăng ký doanh nghiệp, nồ  sơ đăng ký doanh nghiệp chi được coi là hợp lệ 
nếu đã có những tài liệu theo quy định cùa pháp luật và sự đáp ứng những 
điều kiện này là một trong những điều kiện đẻ doanh nghiệp được cấp đăng 
ký doanh nghiệp. Đó là những điều kiện về vốn pháp định, vè chứng chi 
hành nghề và điều kiện đối với tô chức kinh doanh.

Ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, mức vốn pháp định 
cụ thể, cơ quan có thẩm quyền quàn lý nhà nước về vốn pháp định, cơ quan, 
tổ chức có thẩm quvền xác nhận vốn pháp định, hồ sơ, điều kiện và cách

CHƯƠNG 2. QUY CHẾ PHẤP LÝ CHUNG VỂIHẢNHIẬP, Tổ CHỨC...

TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH Tẩ QUỐC DẶN 57



GIẢO TRÌNH PHÁP LUẬT KINH TẾ

thức xác nhận vốn pháp định áp dụng theo các quy định cùa pháp luật 
chuyên ngành.

Chù tịch Hội đòng thành viên hoặc Chú tịch công ty và Giám đốc 
(Tổng giám đốc) đối với công ty TNHH, Chù tịch Hội đồng quán trị và 
Giám đốc (Tổng giám đốc) đối với công ty cổ phần, tất cả các thành viên 
hợp danh đối với công ty hợp danh và chù sở hữu doanh nghiệp tư nhân đối 
với doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính 
xác cùa vốn được xác nhận là vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp có nghĩa vụ bào đàm mức vốn điều lệ thực tế không thấp hon 
mức vốn pháp định đà dược xác nhận trong cà quá trình hoạt động kinh 
doanh cua doanh nghiệp.

Đối với đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phai 
có vốn pháp định, trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phai có thcm xác nhận 
của cơ quan, íố chức có thẩm quvền xác nhận vốn pháp định. Níiười trực 
tiếp xác nhận vốn pháp định cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính 
xác, trung thực cùa số vốn tại thời điểm xác nhận.

Dổi với doanh nghiệp đăng ký bồ sung ngành, nghề phải có vốn pháp 
định thì không yêu cầu phái có thcm xác nhận cùa cơ quan, tố chức có thấm 
quyền xác nhận vốn pháp định nếu vốn chú sờ hữu được ghi troníỉ bàni> 
tổng kết tài sàn của doanh nghiệp tại thời điếm không quá 03 tháng, ke từ 
ngày nộp hồ sơ, lớn hưn hoặc bàng mức vốn pháp định theo quy định.

Chứng chi hành nghề là văn bản mà cơ quan nhà nước có thấm quyền 
cùa Việt Nam hoặc hiệp hội nghề nghiệp được Nhà nước úy quyền cấp cho 
cá nhân có đú trình độ chuycn môn và kinh nghiệm nghề nghiệp vê một 
ngành, nghề nhất định.

Chứng chi hành nghề được cấp ở nước ngoài khôntỉ có hiệu lực thi 
hành tại Việt Nam. trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc Diều ưóc 
quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Ngành, nghề kinh doanh phái có chứng chi hành nghề và điêu kiện 
cấp chứng chi hành nghề tương ứng áp dụng theo quy định cùa pháp luật 
chuyên ngành có licn quan.
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Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phài có chứng chi hành 
nghe theo quy định cúa pháp luật, việc đãng ký kinh doanh hoặc đăng ký bổ 
sung ngành, nghề kinh doanh đó phái thực hiện theo quy định dưới đây:

a) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu 
cầu giám đốc doanh nghiệp hoặc người dửng đầu cơ sờ kinh doanh phải có 
chứng chi hành nghề, giám đốc cùa doanh nụhiệp hoặc người đứng đầu cơ 
sờ kinh doanh đó phai có chứng chi hành nghề.

b) Dối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu 
cầu giám dốc và người khác phái có chứng chi hành nghề, giám đổc của 
doanh nghiệp đó và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp 
luật chuyên ngành đó phai có chứng chi hành nghề.

c) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ntiành, nghề mà pháp luật không 
yêu cầu giám đốc hoặc người đứng đẩu cơ sớ kinh doanh phải có chứng chi 
hành nghè. ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định cùa pháp luật 
chuyên ngành đó phai có chứng chi hành nghề.

Mỗi cá nhân chi được sư dụng chứng chi hành nghề đe đăng ký kinh 
doanh ơ một doanh nghiệp.

Trong những lĩnh vực kinh doanh đặc thù như bào hiểm, chứng khoán, 
xây dựng, dịch vụ kế toán, kiếm toán v.v..., pháp luật quy định cụ the 
những loại hình doanh nghiệp dược phép thực hiện các nghiệp vụ kinh 
doanh. Pháp luật cũng quy định những ngành nghề nhất thiết phải thành lập 
công ty hợp danh hoặc chi dành cho những loại doanh nghiệp nhất định. 
Trong một số trưừne hợp. pháp luật chuycn ngành còn quy dịnh điều kiện 
đoi với tồ chức kinh doanh. Chăng hạn. Luật Xây dựng quv định năng lực 
hoạt động xây dựnii đối với tổ chức, được xác định theo cấp bậc trên cơ sở 
năng lực hành nghề xây dựng cùa các cá nhân trong tổ chức, kinh nghiệm 
hoạt động xây dựng, khá năng tài chính, thiết bị và năng lực quàn lý của tồ 
chức.

Hai là, loại điều kiện không đặt ra khi đăng ký doanh nghiệp. Cơ 
quan dăng ký kinh doanh không có quyền đòi hòi việc đáp ứng nhùng điều 
kiện này trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể đáp ứng
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những điều kiện này sau khi được cấp đăng ký doanh nghiệp. Có nhiều hình 
thức thê hiện điều kiện kinh doanh loại này như íỊÌấv phép kinh doanh, giấy 
chứng nhận đu điểu kiện kinh doanh, chứng nhận bao hiếm trách nhiệm 
nghề nghiệp, chắp thuận khác cùa cơ quan nhà nước có thám quyền (điều 
kiện kinh doanh không cần giấy phép).

Giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều 
kiện do các cơ quan quán lý nhà nước có thấm quvền cấp sau khi xem xét 
hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp. Giấy phép này có thời hạn và chi có hiệu 
lực khi doanh nghiệp đáp ứng những điều kiện pháp luật đặt ra.

Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện không cần giấ\ 
phcp, doanh nghiệp phải thỏa mãn và duy trì trong suốt quá trình hoạt động 
những quy định về bào hiểm nghề nghiệp, về tiêu chuẩn vệ sinh môi trườntỉ. 
vệ sinh an toàn thực phầm, quy định về phòng cháy, chữa cháy, trật tự an 
toàn xã hội, an toàn giao thông, quy định về những yêu cầu khác cho hoạt 
động kinh doanh và được thể hiện qua giấy chứng nhận đù điều kiện kinh 
doanh, chứng nhận bảo hiềm. Theo quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
cùa pháp luật hiện hành, những điều kiện đặt ra cho những ngành, nghề kinh 
doanh có điều kiện loại này chi bắt buộc khi doanh nghiệp thực sự tiến hành 
hoạt động kinh doanh mà không phải đáp ứng khi đăng ký doanh nghiệp. 
Các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cơ quan đăng ký kinh doanh có trách 
nhiệm thông báo và hướng dẫn doanh nghiệp về điều kiện kinh doanh các 
ngành, nghề này khi doanh nghiệp đăng ký thành lập hoặc dăng ký bồ sung, 
thay đồi ngành, nghề.

Doanh nghiệp có quyền chù động đăng ký doanh nghiệp và hoạt động 
kinh doanh, không cần phài xin phép, xin chấp thuận, hói ý kiến cùa bất kỳ 
cơ quan nhà nước nào, nếu ngành, nghề kinh doanh đó không thuộc ngành, 
nghề cắm kinh doanh và không thuộc ngành, nghề kinh doanh có điểu kiện 
theo quy định cùa pháp luật chuyên ngành. Đối với ngành, nghề kinh doanh 
có điều kiện, doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đó kể từ khi 
có đù điều kiện theo quy định. Việc quản lý nhà nước đổi với ngành, nghề 
kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh
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của coanh rmhiộp thuộc thầm quyền của cơ quan chuycn ngành theo quy 
định cùa pháp luật chuyên ngành.

Ncu doanh nghiệp tiến hành kinh doanh khi không đủ điều kiện theo 
quy cịnh thì Chú tịch Hội đồng thành viên hoặc Chù tịch công ty và Giám 
đốcTồng giám đốc (đối với công ty TNHH), Chù tịch Hội đồng quản trị và 
Gián đốc/Tống giám đốc (đối với công ty cổ phần), tất cả các thành viên 
hợp canh (đổi với công ty hợp danh) và chủ sờ hữu doanh nghiệp tư nhân 
(đố) với doanh nghiệp tư nhân) phải cùng liên đới chịu trách nhiệm trước 
phá} uật về việc kinh doanh đó.

Những quy định cụ thê đối với việc kinh doanh các ngành, nghề cấm 
kinh ioanh trong một số trường hợp đặc biệt được phép cùa Thù tưúng 
Chính phú và đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy 
định :rong Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 quy định chi tiết 
Luậ ~hưcmg mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kir.h doanh có điều kiện.

Trường hợp phòng đăng ký kinh doanh cấp tinh nhận được văn bàn 
của cơ quan có thẩm quyền khẩng định doanh nghiệp kinh doanh ngành, 
nghé <inh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đù điều kiện theo quy 
định cùa pháp luật, phòng đăng ký kinh doanh cấp tinh ra thông báo yêu cầu 
doar.h nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, 
đồng 'hời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đổ xử lý theo quy 
định cùa pháp luật.

\hóm  thứ ba, ngành, nghề kinh doanh được khuyến khích thuộc 
nhữn£ lĩnh vực được ưu đăi đầu tư. Trong từng thời kỳ phát triển kinh tế - 
xà hộ:, Nhà nước xác định những lĩnh vực cùa nền kinh tế quốc dân, trong 
đó có những ngành, nghề cần ưu tiên và dành những ưu đãi đầu tư cho các 
dự án đầu tư vào những lĩnh vực này về thuế, tài chính, tín dụng, sừ dụng 
đất và các ưu đài khác. Luật Đầu tư 2005 quy định lĩnh vực và địa bàn ưu 
đài dầu tư (Điều 27. 28). Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi 
đầu X. địa bàn ưu đài đầu tư được quy định tại Phụ lục I, II ban hành kèm
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theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006. Thu tục thực hiện ưu 
đãi đầu tư được quy định tại Điều 38 Luật Đầu tư 2005.

Ngoài ra, để thực hiện khuyến khích và hồ trợ đàu tư chung cho các 
ngành nghề. Nhà nước thành lập các quv hồ trợ đầu tư, quv hỗ trợ xuất 
khẩu, quỳ hồ trợ phát triển khoa học và công nghệ, khuyến khích các hoạt 
động hồ trợ đầu tư khác như: tư vấn về pháp lý, đầu tư, kinh doanh và quản 
trị doanh nghiệp; đào tạo nghề, cán bộ kỹ thuật, bồi dưỡng nâng cao kiến 
thức chuyên môn và quàn lý kinh tế; cung cấp thông tin về thị trường, khoa 
học - kỹ thuật, công nghệ, bào hộ quvền sờ hữu trí tuệ và chuyển giao công 
nghệ; tiếp thị, xúc tiến thương mại và thành lập các hiệp hội ngành nghề sản 
xuất, kinh doanh, các hiệp hội xuất, nhập khẩu.

Ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký' doanh nghiệp 
được ghi và mã hóa theo ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tẻ Việt 
Nam, trừ những ngành, nghề cấm kinh doanh. Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg 
ngày 23-1-2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế quốc dân cùa Việt Nam.

Căn cứ vào Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, người thành lập doanh 
nghiệp tự lựa chọn ngành, nghề kinh doanh và ghi mã ngành, nghề kinh 
doanh vào giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đãng ký kinh doanh 
đối chiếu và ghi ngành, nghề kinh doanh, mà số ngành, nghề kinh doanh vào 
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống 
ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bán quy phạm 
pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bàn quy phạm 
pháp luật đó.

Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống 
ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bàn quy phạm 
pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho Bộ Ke hoạch 
và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để xem xét bổ sung mã mới.
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c. Điều kiện về tên, địa cliỉ của doanli nghiệp

cì. Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp là tài sàn cua doanh nghiệp, là cơ sở đề phân biệt 
các chú thể kinh doanh. Từ khi ban hành Luật Doanh nghiệp 2005, nhất là 
đến Nghị định số 43/2010/NĐ-CP dã có nhiều thay đối. bô sung về việc 
đãng ký và sử dụng tên doanh niỉhiệp.

Ngưòi thành lập doanh nghiệp phái đăng ký tên doanh nạhiệp và được 
pháp luật công nhận và bào vệ. Mỗi doanh nghiệp bắt buộc phải có một tên 
chính thức dùng trong các giao dịch giữa doanh nghiệp với Nhà nước và với 
các chù thê kinh doanh khác cũng như với người tiêu dùng. Tên doanh 
nghiệp được ghi đầy đủ trong con dấu. phai được viết hoặc gắn tại trụ sở 
chính, chi nhánh, văn phòng đại diện cùa doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp 
phai dược in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm 
do doanh nghiệp phát hành.

Ngoài tên chính thức, doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng tên viết 
hằng tiếng nước ngoài. Tên doanh nghiệp viết bàng tiếng nước ngoài là tên 
được dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang 
tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thề giữ nguyên hoặc dịch 
theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài. Tên doanh nghiệp viết bang 
tiếng nước ngoài phái được in hoặc viết với khố chừ nhó htrn tên bàng tiếng 
Việt cúa doanh nghiệp tại cơ sờ của doanh nghiệp hoặc trên các giấy lờ giao 
dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phàm do doanh nghiệp phát hành.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thồ dăng ký sử dụng tên viết tát từ tôn bàng 
tiếng Việt hoặc tôn viết bàng tiếng nước ngoài.

Tên chi nhánh, văn phòng đụi diện, địa điếm kinh doanh phải được 
viết bàng các chừ cái trong bàng chừ cái tiếng Việt, có thổ kèm theo các chữ 
cái F, J, z , w , chữ số và kỷ hiệu, phát âm dược. Tên chi nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm 
theo cụm từ “Chi nhánh" đối với đăng ký thành lập chi nhánh, cụm từ "Văn 
phòng đại diện" đôi với đăng ký thành lập văn phòng đại diện, hình thức tô 
chức của dịa điềm kinh doanh.
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Không chi bắt buộc phải có tên mà việc đặt tên, đãig ký tcn và quá 
trình sừ dụng tên doanh nghiệp còn phải tuân theo những tuy định cua pháp 
luật. Tên doanh nghiệp phải viết được bàng các chừ cái trong Bảng chữ c ái 
tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, z , w , chừ sc và ký hiệu, phiát 
âm được và bao gồm hai thành tố sau đây:

- Loại hình doanh nghiệp, bao gồm: công ty TNHH, :ụm từ TNHH có 
thể viết tắt là TNHH; công ty cổ phần, cụm từ cổ phần có hể viết tất là c  P; 
công ty hợp danh, cụm từ hợp danh có thể viết tát là HD doanh nghiệp tư 
nhân, cụm. từ tư nhân có thể viết tắt là TN;

- Tên riêng cùa doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được sừ dụng ngành, nghề kinh loanh, hình thức 
đầu tư để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp nếu doam nghiệp có đăng 
ký ngành, nghề đó hoặc thực hiện đầu tư theo hình thức đ). Khi không cỏn 
kinh doanh ngành, nghề hoặc thực hiện hình thức đầu ti đã dùng đế cấu 
thành tên riêng của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phái đăng ký đổi tên. 
Nếu tên riêng cùa doanh nghiệp sừ dụng các thành tố có tím chất mô tả xuiất 
xứ, chất lượng hàng hóa, dịch vụ thì phải được cơ quan cuản lý nhà nưác 
xác nhận.

Doanh nghiệp phải thực hiện quy định về những đitu cấm trong vitệc 
đặt tên doanh nghiệp, đồng thời không được đặt tên trùng h)ặc tên gây nhầim 
lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong phạm vi toàn quốc, t.rừ 
nhữne doanh nghiệp đã bị thu hồi uiấy chứng nhận đăng cý doanh niĩhiệp, 
các doanh nghiệp đã giải thể. Trước khi đăng ký đặt tcn doanh nghiệ‘p, 
doanh nghiệp tham khào tên các doanh nghiệp đang hoại động lưu giữ Ttại 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kỷ doanh nghiệp

Không được sử dụng những từ ngữ, nhũng ký hiệi vi phạm truyền 
thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục cia dân tộc để đặt 
tên riêng cho doanh nghiệp.

Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chi dẫn địa lý của tồ 
chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của ioanh nghiệp, t.rừ 
trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thươn’ mại, nhãn hiệu.
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chi dẫn địa lv đó. Trước khi đãng ký đặt tôn doanh nghiệp, doanh nghiệp có 
thè tham kháo các nhãn hiệu, chi dần địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại 
Cư sử dữ liệu về nhãn hiệu và chi dẫn dịa lý của Cục Sờ hữu trí tuệ thuộc 
Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tên của doanh nghiệp phải do chủ doanh nghiệp đãng ký và phải được 
sự chấp thuận của cơ quan đăng ký kinh doanh. Khi có những thay đồi về 
tên, doanh nghiệp phải gùi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và 
thực hiện nhừnii thu tục về thay đổi tên.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự 
kiến đãng ký cùa doanh nghiệp theo đúng quy định cua pháp luật và quyết 
định cùa cơ quan đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.

Tên doanh nghiệp được quy định từ Điều 31 đốn 34 Luật Doanh 
nghiệp và từ Điều 13 đến 18 Nghị định 43/2010/NĐ-CP. Nhà nước thực 
hiện việc đăng ký, quàn lý việc sừ dụnu và giải quyết các tranh chấp về tên 
doanh nghiệp. Mạng thông tin doanh nghiệp cùa cơ quan đăng ký kinh 
doanh, hiện tại là cùa Bộ Ke hoạch và Đầu tư thực hiện việc cập nhật, công 
khai về doanh nghiệp trong toàn quốc để phục vụ cho việc theo dõi quản lý 
tên doanh nghiệp trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

c2. Địa chi cùa doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp bất buộc phái đãng ký một địa chi cùa trụ sờ chính. 
Trụ sờ chính cùa doanh nghiệp đổi với nhà đầu tư trong nước cũng như 
nước ngoài phải ở trên lành thổ Việt Nam và đây là yếu tổ chủ yếu để xác 
dịnh quốc tịch Việt Nam cùa các doanh nghiệp. Trụ sờ chính của doanh 
nghiệp là địa diêm liên lạc, giao dịch cùa doanh nghiệp, phai là địa chi xác 
định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện 
thoại, số fax và thư điện từ (nếu có). Doanh nghiệp phải thông bảo thời gian 
mở cưa tại trụ sớ chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười 
lăm ngày, ke từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài trụ sờ chính, một doanh nghiệp có thể đãng ký và sử dụng một 
số địa chi khác. Địa điém kinh doanh là nơi thực hiện những hoạt động kinh 
doanh chù yếu theo đăng ký doanh nghiệp cúa doanh nghiệp. Địa điểm kinh
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doanh có thể trùng với hoặc ở ngoài địa chi của trụ sở chính. Chi nhánh cùa 
doanh nghiệp là đơn vị phụ thuộc có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một 
phần chức năng cùa doanh nghiệp, ke cả chức năng đại diện theo ủy quyền. 
Ngành, nghề kinh doanh cùa chi nhánh phài phù hợp với ngành, nghề kinh 
doanh cùa doanh nghiệp. Văn phòng đại diện cùa doanh nghiệp là đơn vị 
phụ thuộc có nhiệm vụ đại diện theo ủv quyền cho lợi ích và thực hiện việc 
bào vệ các lợi ích cùa doanh nghiệp. Nội dung hoạt động cùa văn phòng đại 
diện phài phù hợp với nội dung hoạt động cùa doanh nghiệp. Hoạt động chủ 
yếu cùa văn phòng đại diện là tiếp thị. đề xuất và thực hiện các biện pháp 
xúc tiến các quan hệ kinh tế, thương mại. Người dứng đầu chi nhánh, vãn 
phòng đại diện chi được thực hiện nhiệm vụ theo sự ủy quyền của doanh 
nghiệp và chi như vậy. hành vi cùa những người này mới làm phát sinh 
quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, 
vãn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thề dặt 
một hoặc nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh tại một địa phương theo địa 
giới hành chính và phải thực hiện những quy định pháp luật Việt Nam cũng 
như pháp luật nước ngoài tương ứng về đăng ký, duy trì hoạt động, đóng 
cừa các chi nhánh và văn phòng đại diện.

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được 
viết bàng các chữ cái trong báng chữ cái Tiếng Việt, có thê kèm theo các 
chữ cái F, J, z ,  w . chữ số và ký hiệu, phát âm được. Tên chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa điếm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp dồng thời 
kèm theo eụm từ “Chi nhánh" đối với đăng ký thành lập chi nhánh, cụm từ 
"Văn phòng đại diện” đối với đăng ký thành lập văn phòng đại diện, hình 
thúc tổ chức cua địa điểm kinh doanh.

Đối với những doanh nghiệp nhà nước khi chuyền thành đơn vị hạch 
toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tcn doanh 
nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại.

Luật Thương mại và pháp luật chuyên ngành có những quy định riêng 
về việc doanh nghiệp nước ngoài mớ các chi nhánh, văn phòng đại diện tại 
Việt Nam.
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d. Diều kiện về tư  cácli pliáp lý của người thành lập, quản lý và góp vốn 
vào doanh nghiệp

(11. Quyền thành lập, quàn lý doanh nghiệp

Nhà nước Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước 
đầu tư kinh doanh vào các hình thức doanh nghiệp vi những giá trị kinh tế 
và xã hội to lớn đem lại từ hoạt động cúa doanh nghiệp.

Tất cà các tồ chức là pháp nhân, gồm cá doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nướ: ngoài tại Việt Nam. không phân biệt nơi đăng ký dịa chi trụ sở chính 
và nọi cá nhân, không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch, nếu không thuộc 
đối :ượng bị cấm, đều cớ"quyền thành lập. tham gia thành lạp doanh nghiệp 
tại Việt Nam theo quy định cùa Luật Doanh nghiệp.

Những dối tượng bị pháp luật cấm. phân biệt đối với 2 trường hợp: 
thàrh lập doanh nghiệp (làm chù doanh nghiệp hoặc thành viên sáng lập), 
than gia quán lý doanh nghiệp và góp vốn vào doanh nghiệp. Theo quv 
định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005, những đối tượng bị cấm 
thàrh lập và quản lý doanh nghiệp bao gồm:

1) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài 
sàn nhà nước đế thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ 
quan, đơn vị mình;

2) Cán bộ, công chức theo quy định cùa pháp luật về cán bộ, công chức;

3) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng 
trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan 
chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

4) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% 
vốn sờ hữu nhà nước, trừ những người được cừ làm đại diện đê quàn lý 
pliần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

5) Người chưa thành niên, người thành nicn bị hạn chế hoặc bị mất 
năng lực hành vi dân sự;

6) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành 
nghề kinh doanh;
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7) Các trường hợp khác theo quy định cùa pháp luật về phá sàn (Diều 
94 Luật Phá san 2004).

Tài sàn nhà nước và công quỹ mà các cơ quan nhà nước, đơn vị lực 
lượng vũ trang nhân dân sử dụng không được dùng đê thành lập doanh 
nghiệp kinh doanh thu lợi riêng bao gồm: Tài sản được mua sắm bàng vốn 
ngàn sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngàn sách nhà nước: Kinh phí 
được cấp từ ngân sách nhà nước; Dất dược giao sừ dụng đe thực hiện chức 
năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; Tài sàn và thu nhập khác 
được tạo ra từ việc sử dụng các tài sán và kinh phí nói trên, Kinh phí được 
tài trợ bời Chính phủ, tô chức và cá nhân nước ngoài. Thu lợi riêng cho cơ 
quan, dơn vị minh là việc sừ dụng thu nhập dưới mọi hình thức có được từ 
hoạt dộng kinh doanh, từ góp vốn, mua cổ phần vào ít nhất một trong các 
muc đích sau đâv:

- Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cá cán bộ, nhân viên 
của cơ quan, đơn vị;

- Bồ sung vào ngân sách hoạt động cùa cơ quan, đơn vị trái với quy 
định cùa pháp luật về ngân sách nhà nước;

- Lập quỳ hoặc bố sung vào quỹ phục vụ lợi ích ricng cùa cơ quan, 
đơn vị.

Mồi cá nhún chi được quyền đãng ký thành lập một doanh nghiệp tư 
nhân hoặc một hộ kinh doanh cá thể hoặc làm thành vicn hợp danh cùa một 
công ty hợp danh, trừ trường họrp các thành vicn hợp danh còn lại có thỏa 
thuận khác. Cá nhân chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ kinh doanh 
hoặc cá nhân thành viên hợp danh có quyền thành lập, tham gia thành lập 
công ty TNHH một thành viên, công ty TNUH hai thành viên trở lên, công 
ty cồ phần.

Đổi với từng loại hình doanh nghiệp kinh doanh trong những ngành 
nghề nhất định, pháp luật còn quy định những điều kiện cụ thổ về nhân thân 
đối với cá nhân, về tư cách pháp lý của các đối tượng có quyền tham gia 
thành lập và quàn lý doanh nghiệp.
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CHUONG 2. QUY CHẾ PHẤP LÝ CHUNG về THÀNH IẬP, TỔCHỞC.

(12. Quyên góp vỏn, mua cô phân

Tất cả các tồ chức là pháp nhân, bao gồm cá doanh nghiệp có vốn đầu 
tư arớc ngoài, không pliân biệt nơi đãng ký trụ sớ chính và mọi cá nhân 
không phân biệt quốc tịch và nơi cư trú. nếu không thuộc đối tượng bị cấm, 
đều có quyền góp vốn. mua cổ phần với mức không hạn chế tại doanh 
nghộp theo quỵ định tương ứng cùa Luật Doanh nghiệp, trừ các trường hợp 
sau lây:

a) Tỷ lệ sở hữu cùa nhà đầu tư nước ngoài tại các công tv nicm yết 
thực hiện theo quv định của pháp luật về chứng khoán;

b) Tỷ lệ sờ hữu cùa nhà đầu tư nước ngoài trong các trường họp dặc 
thù íp dụng quy định cùa các luật chuyên ngành (nêu tại khoàn 3 Điều 3 
Nghị định 102/2010/NĐ-CP) và các quy định pháp luật chuyên ngành khác 
có liên quan;

c) Tỷ lệ sờ hữu cùa nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp 
100% vốn nhà nước cồ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức 
khác thục hiện theo pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp 
I00'yo vốn nhà nước;

d) Tý lệ sở hữu cùa nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ áp dụng theo Biếu cam két cụ thế về thương mại dịch vụ (Phụ 
lục Nghị định thư gia nhập WTO cùa Việt Nam).

Những đối tượng bị cám ỊỊÓp vồn bàng việc mua cổ phần cùa công ty 
cổ phần, góp vốn vào công ty TNHIi, công ty hợp danh quy định tại khoàn 
4 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp bao gồm hai nhóm sau:

- Cơ quan nhà nước, đưn vị lực lirợng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản 
nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đem vị mình;

- Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định 
của pháp luật về cán bộ, công chức.

đ. Báo đảm số lượng tliànli viên và cơ chế quản lý, điều Itành lioạt động 
của doanh nghiệp

Quân lý và điều hành hoạt động doanh nghiệp là một nội dung cùa
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quyền tự do kinh doanh và là quyền cua chù doanh nghiệp. Tuy nhiên, de 
bào đám cho một doanh nghiệp có thể tồn tại ốn định, là một chù thể kinh 
doanh độc lập trên thị trường với ý nghĩa là “một tổ chức kinh tế pháp 
luật có những quỵ định liên quan đến số lượng thành viên, đến cơ ché tồ 
chức quản lý và điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải xác định và đăng ký người đại diện theo pháp luật 
trong quan hệ với các cơ quan nhà nước và quan hệ với doanh nghiệp, khách 
hàng. Khi có sự thay đổi ngưừi đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phai 
thực hiện những thu tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Dổi với các loại hình doanh nghiệp hình thành trên cơ sớ góp vốn của 
cá nhân, tô chức, pháp luật các nước khác cũng như cùa Việt Nam quy định 
về số thành viên và phái có diều lệ công ty (điều lệ doanh nghiệp).

Quy định khống chế có thể là tối thiểu hoặc tối đa hoặc cá hai về số 
thành viên trong mồi loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp không được 
vượt quá số thành viên trong trường hợp có khổng chế tối đa. Trái lại, công 
ty không cỏ du số thành viên tối thiếu theo quy định cùa Luật Doanh nghiệp 
trong sáu tháng liên tục là một trong những trường hợp bát buộc phải giái 
thế. Đối với một số loại hình doanh nghiệp, pháp luật còn quy định diều 
kiện cụ thc đối với cá nhân, tô chức tham gia với tư cách là thành viên của 
doanh nghiệp.

Điều lệ CÔIÌÌỊ ty là văn bán thô hiện sự thỏa thuận cụ thê cua những 
người đau tư với tư cách là các thành viên góp vốn về vắn đề thành lập, tò 
chức quán lý điều hành doanh nghiệp, phân chia lợi nhuận cũng như trách 
nhiệm, những vấn đè liên quan đến tổ chức lại. giãi thổ và phá sán doanh 
nghiệp. Như vậy, điều lộ công ty là vãn bản cụ thể hóa những quy định cua 
pháp luật phù hợp với đặc điếm riêng cùa từng doanh nghiệp, do các thành 
viên thỏa thuận xây dựng, nhưng phải bảo đàm có giá trị pháp lý. Diều lệ 
cóng ty có giá trị pháp ]ý khi đà đirợc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chấp nhận khi xem xét hồ sơ thành lập, đăng kv kinh doanh, trơ thành cơ sờ 
cho các quan hệ trong nội bộ công ty. đồng thời cũng là căn cứ dê Nhà nước 
thực hiện chức năng quan lý nhà nước và khi có yêu cầu thì Nhà nước can
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thiệp giai quyết các tranh chấp, báo vệ lợi ích chính đáng của những người 
góp von.

Điều lệ công ty phai có những nội (lung chu yếu quy định tại Diều 22 
Luật Doanh nghiỌp. Ngoài ra. đoi với từng công tỵ, các thành viên có thê 
thỏa thuận đưa vào điều lệ những nội dung khác nhưng không được trái với 
quy định của pháp luật. Một trong những nội dung chù yếu cua Diều lệ cỏniĩ 
ty là cơ cấu tô chức quàn lý và những nguvên tác cơ hán điều hành doanh 
nghiệp. Dối với mồi loại công ty. Luật Doanh ntihiộp quv định cơ cấu tố 
chức quan lý với cách thành lập. điêu kiện cua thành viên, thâm quyên, chê 
độ làm việc cua các cơ quan trone cơ cấu quan lý: thè thức thông qua quyết 
định cua các cư quan. Luật Doanh nghiệp có nhiều quv phạm tuỳ nt»hi cho 
phép chu sớ hữu hoặc thành viên cônu ty được quyền thoa thuận và ghi 
trong Diêu lệ cua mình nlũrne quy định cụ thê vê việc góp vỏn. tô chức 
quan lý. điêu hành doanh imhiệp. ăn chia, chịu trách nhiệm, tổ chức lại. giài 
thê còng ty.

Trong quá trình hoạt động, khi có thay đôi. bó sung những nội lỉuniỊ 
đăng ký doanh nghiệp cùnu là nội dung cua Diều lệ công ty thì một mặt, 
những thav đổi. bỏ suim đó phai dược ghi nhận bang các vãn ban nội hộ nhir 
nghị quyết, quvết định, biên ban cuộc họp cua các cơ quan có thẩm quvền; 
mật khác, trong quan hệ với cơ quan nhà nước, công ty phai thực hiện các 
thu tục đăng kỷ những thay dổi. bố sung với cơ quan đãng ký kinh doanh. 
Dối với các doanh nghiệp hoạt dộng trong các lĩnh vực như tài chính, tín 
dụng, hao hièm. chứng khoan, việc thay dòi một sò nội dung chu vòu cua 
Dieu lệ công ty phai dược sự chấp thuận cua cơ quan nhà nước có thâm 
quyền trước khi thực hiện. Việc quán lý và diều hành hoạt dộng cùa doanh 
nựhiệp phai thực hiện theo nhìrnu quy định cùa Dicu lệ còng ty. Vi phạm 
những quy định của Dicu lệ công ty làm cho hoạt động cùa doanh nghiệp 
không bình tlurừng. nhữnu quvốt định cua doanh nghiệp không cỏ giá trị 
pháp lý và khi lợi ích cua một bộ phận hoặc toàn thế thành vicn bị ảnh 
hướniỉ sẽ dẫn den những tranh chấp.

Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện được những nghĩa vụ 
với Nhà nước, với doanh nuhiộp khác cỏ thê dan tới việc giai thè. phá sán
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doanh nghiệp, tác động xấu đến việc thu hút vốn cho kinh doanh. Vì vậy, 
pháp luật can thiệp vào vấn đề tổ chức, quàn ỉý cúa doanh nghiệp với việc 
quy định về Điều lệ doanh nghiệp, số lượng thành viên và cơ chế quan lý. 
điều hành doanh nghiệp, ờ một mức độ cần thiết là nhàm ngăn chặn những 
tình huống xấu xảy ra và để bào đàm cho các quyền, lợi ích chính đáng của 
doanh nghiệp cũng như cùa những nguời góp vốn vào doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thỏa măn những điều kiện nêu trên sẽ được ghi nhận 
trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với những nội dung cụ thê 
quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Khời đẩu cho một quá trinh tồn tại cùa một doanh nghiệp là việc thành 
lập doanh nghiệp.“ Vạn sự khởi đầu nan" là tâm lý chung cùa các nhà đầu tư 
thành lập doanh nghiệp. Họ mong muốn mọi điều bát đầu suôn sè khi quvết 
định tham gia vào cuộc chơi - kinh doanh có nhiều cơ hội nhưng cũng đầy 
mạo hiêm. Với tinh thần khuyến khích thành lập doanh nghiệp. Nhá nước 
Việt Nam trong những năm gần đày đang tích cực cài cách hành chính trong 
lĩnh vực kinh doanh nhàm đơn giản thủ tục, phù họp thông lệ và phap luật 
quốc tế theo tinh Ihần tích cực, chù động hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước cũng như các nhà dầu tu nước 
ngoài trong việc thành Ịập doanh nghiệp. Bất dầu từ Luật Doanh nghiệp 
1999, khi pháp luật nêu quan điềm thành lập doanh nghiệp là quyển cùa 
người kinh doanh thì đồng thài cũng xác định, nuhĩa vụ và trách nhiộm cùa 
các cơ quan nhà nước đối với việc thực hiện quyền này của ngườ. kinh 
doanh. Pháp luật về thành lập doanh nghiệp có những quy định cụ thề, rõ 
ràng các vấn đề: nội dung hồ sơ; giảm bớt các rào cản về gia nhập thị trường 
đối với doanh nghiệp; trình tự, thời hạn, thẩm quyền và trách nhiệm c.ia các 
cơ quan nhà nước cũng như quyền khiếu nại. khiếu kiện cùa nhà ¿ầu tu 
trong việc thành lập doanh nghiệp. Điều đáng chú ý là pháp luật vẻ điều 
kiện và thù tục thành lập doanh nghiệp đã được ban hành theo hướng: Công 
khai, minh bạch và chú ý đến tính khả thi đặt trong điều kiện Nhà nưcc nêu 
cao quyết tâm tiếp tục cải cách nền hành chính nói chung và thù tục hành
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chính troiìg kinh doanh nói ricng. Hiện tại. thù tục thành lập một doanh 
nghiệp có nhiều bước, dưực chia thành hai giai đoạn: một là, đăng ký doanh 
nghiệp và hai là, các thu tục khác sau khi dãng ký doanh nghiệp.

a. Dàng ký doanh nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký 
doanh nghiệp. Nghiêm cấm cơ quan đãng ký kinh doanh và các cơ quan 
khác gây phiền hà đối với tổ chức, cá nhân trong khi tiếp nhận hồ sơ và giài 
qujết việc đăng ký doanh nghiệp.

Dăng ký doanh nghiệp bao gồm nội dung về đăng ký kinh doanh và 
dăng ký thuế đối với các loại hình doanh nghiệp thành lập theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập mới 
doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thực tế, 
đăng ký doanh nghiệp chù yếu áp dụng đối với việc thành lập doanh nghiệp 
của nhà đầu tư trong nước, trong những lĩnh vực kinh doanh thông thường. 
Việc thành lập doanh nghiệp cỏ vốn đầu tư nước ngoài thực hiện thù tục 
đăng ký đầu tư thay cho thù tục đăng ký doanh nghiệp. Việc thành lập 
doanh nghiệp trong một số lĩnh vực kinh doanh đặc thù có những quy định 
riêng, được đề cập trong mục thành lập doanh nghiệp trong những trường 
hợp khác.

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp 
qity định cụ thê về hồ sơ, trình tự, thủ tục đãng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ 
kinh ioanh; quy định về cơ quan dăng ký kinh doanh và quàn lv nhà nước 
vê đàng ký doanh nghiệp.

al. c 'ơ quan đủniỊ ký kinh doanh

Ờ Việt Nam, cơ quan đăng ký' kinh doanh được tổ chức thành một hệ 
thống trong toàn quốc với 2 cấp là tinh, thành phổ trực thuộc trung ương và 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh. Phòng đăng ký kinh doanh thuộc 
Sờ Kẻ hoạch và Đầu tư gọi chung là phòng đãng ký kinh doanh cấp tỉnh. Cân 
cứ vào yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể cùa công tác đăng ký kinh doanh ở địa 
phuong. Chù tịch Uỷ ban nhân dân cấp tinh quyết định thành lập phòng đăng 
ký kinh doanh cấp huyện, trường hợp không thành lập phòng đăng ký kinh
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doanh cáp huyện thì giao Phòng Tài chính - Ke hoạch thực hiện nhiệm vụ 
đãng ký kinh doanh và gọi chung là Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. 
Phòng đăng ký kinh doanh cấp tinh có chức năng đăng ký kinh doanh cho các 
doanh nghiệp. Các hộ kinh doanh thực hiện đăng ký hộ kinh doanh tại cơ 
quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Hợp tác xã có thể thực hiện đăng ký 
kinh doanh tại cơ quan đãng ký kinh doanh cấp tinh hoặc huyện.

Các cơ quan đãng ký kinh doanh, ngoài chức năng trực tiếp nhận, xem 
xét tính hợp lệ cùa hồ sơ và cấp giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp, 
giấy chứng nhận đãng ký hộ kinh doanh, hướng dẫn người đãng ký doanh 
về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh các ngành 
nghề đó (tiền kiềm), còn có những chức năng khác liên quan đến quá trình 
hoạt động của doanh nghiệp sau khi dược cấp đăng ký doanh nghiệp (hậu 
kiếm). Dó là các hoạt động: phối hợp xây dựng, quán lý, vận hành hệ thống 
thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu 
từ cơ sở dừ liệu về đăng ký kinh doanh tại địa phương sang Cơ sờ dữ liệu 
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cung cấp thông tin về đăng ký doanh 
nghiệp trong phạm vi địa phương cho ủy  ban nhàn dân cấp tinh, Cục thuế 
địa phương, các cơ quan có liên quan, cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu; 
trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra 
doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn 
cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sư, trình tự, thú tục đãng ký hộ 
kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về 
hồ sơ, trình tự. thủ tục đăng ký doanh nghiệp và có quyền thu hồi giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùa doanh nghiệp trong những trường 
hựp do pháp luật quy dịnh.

Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là hệ thõng thông 
tin nghiệp vụ chuycn môn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kố hoạch và Đầu 
tư chù trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và vận hành để 
gửi, nhận, lưu trừ. hiến thị hoặc thực hiện các xử lý khác đối vơi dữ liệu 
phục vụ công tác đãng ký doanh nghiệp. Hệ thống thông tin đăng ký doanh 
nghiệp quốc gia bao gồm cổng thông tin đãng ký doanh nghiệp quốc gia và 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Công thông tin đãng ký



doanh nghiệp quốc gia là trang thông tin diện từ đê các tổ chức, cá nhàn 
thực hiện đàng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký 
doanh nghiệp và phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp của cư quan đăng ký kinh doanh, c 'ơ sờ dừ liệu quốc gia về đủng ký 
doanh nghiệp là tập hợp dừ liệu vê đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn 
quốc. Thông tin trong hồ sơ đàng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dừ liệu 
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý là thông tin gốc về 
doanh niỉhiệp.

Xác lập và duy trì Hệ thống thông tin đãng ký doanh nghiệp quốc gia 
còn đê thực hiện những dịch vụ công dổi với doanh nghiệp. Các tố chức, cá 
nhân có thề dề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin về nội 
dung đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại 1 [ệ thống thông tin đăng ký doanh 
nghiệp quốc gia và phủi tra phí theo quy định.

Nhiệm vụ. quyền hạn và trách nhiệm của phòng đăng ký kinh doanh 
cấp tỉnh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huvện được quy định tại Điều 10 
và 11 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

a2. Hồ sơ dăng ký doanh nghiệp

Lần dầu ticn, những tài liệu trong Hồ sư đăng ký kinh doanh (nay là 
Hồ sơ dáng ký doanh nghiệp) của từng loại doanh nghiệp được quy định 
trong Luật Doanh nghiệp 2005 và diều này đảm hảo tính thống nhất cao 
trong áp dụng pháp luật, thế hiện tinh thần kicn quyết cai cách thú tục hành 
chính kinh doanh cùa Nhà nước.

Giấy lĩề nghị đănịỊ ký doanh nghiệp theo mẫu thống nhất do Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư ban hành và dược áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn 
quốc là tài liệu có trong mọi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung cùa giấy 
đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung về đăng kỷ kinh doanh 
và đăng ký thuế.

Nếu doanh nghiệp dăng ký những ngành nghề kinh doanh có điều kiện 
inà hình thức của điều kiện kinh doanh là vốn pháp định hoặc chứng chi 
hành nghề thì trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có thêm văn bùn xúc 
nhận vốn pháp định cùa cơ quan, tổ chức có thấm quyền hoặc bán sao hợp
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lệ chừng chi hành nghề cùa các thành viên hợp danh đối với công ty hợp 
danh, cùa một hoặc một số cá nhân đối với công ty TNHH, còng ty cố phần.

Đối với các công ty, trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có dự 
tháo Diều lệ công ty, danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành 
viên trờ lên, công ty hợp danh, danh sách người đại diện theo uy quyền đối 
với công ty TNHH một thành viên là tồ chức trong trường hợp có ít nhất hai 
người dược bồ nhiệm làm đại diện theo uỳ quyền, danh sách cô đông sáng 
lập đối với công ty cồ phần.

Ngoài ra, trong Hồ sơ này còn có các giấy tờ chứng thực cá nhân quy 
định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP. Người thành lập doanh 
nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và phai chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về tính đầy đù, hợp pháp, trung thực và chính xác cùa các 
thông tin kê khai trong hồ sơ đãng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh 
doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, 
không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật cùa doanh nghiệp xảy 
ra trước và sau đãng ký doanh nghiệp.

a3. Tiếp nhận hồ SƯ, phối hợp tạo và cấp mã số doanh nghiệp, cấp 
đãng ký doanh nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyên nộp 
hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bàng bản viết trên giấy trực tiếp tại phòng đáng 
ký kinh doanh cấp tinh nơi doanh nghiệp đặt trụ sờ chính. Người thành lập 
doanh nghiệp có thề thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện từ. 
Đó là việc đáng ký doanh nghiệp thông qua Công thông tin đăng ký doanh 
nghiệp quốc gia.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đãng ký doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh 
doanh kiểm tra tính hợp lệ cùa hồ sơ và nhập đầy đù, chính xác thông tin 
trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh 
nghiệp quốc gia.

Trường hợp hồ sơ chưa hc;p lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký 
không đúng theo quy định, phòng đãng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội
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dung cân sửa đối. bồ suriii bàng văn bàn cho người thành lập doanh nghiệp 
trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp dăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. cơ quan đăng ký 
kinh doanh thông báo qua mạng diện tư cho cá nhân, tồ chức dã đăng ký 
doanh nghiệp thời điểm tra két qua dăng ký doanh nghiệp hoặc các nội dung 
cần bò sung, sứa đồi (nếu có).

Khi hồ sơ dăng ký doanh nghiệp du diều kiện đẻ được cấp íĩiấv chứng 
nhận đãng ký doanh nghiệp theo quy dịnh. thông tin về hồ sơ dăniỉ ký doanh 
nghiệp dược chuyển sang cơ sớ dữ liệu cua Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính). 
Trong thời hạn hai ngàv làm việc, kê từ ngày nhận được thông tin từ Cơ sớ 
dừ liệu quốc gia về đănu ký doanh nghiệp, rồng cục Thuế có trách nhiệm 
tạo mã so doanh nghiệp và chuyên mã số doanh nghiệp sang Cơ sờ dir liệu 
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đế phòng đăng ký kinh doanh cấp tinh 
cấp cho doanh nghiệp, cấu trúc mà sổ doanh nghiệp thực hiện theo quy định 
cua pháp luật về đăng ký thuế. Thông tin về việc cấp giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp dược chuyển sang Tổng cục Thuế.

Mồi doanh nghiệp được cấp một mà số duy nhất gọi là mà số doanh 
nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế cua 
doanh nghiệp. Mà số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt dộng 
cua doanh nghiệp và không được cấp lại cho tồ chức, cá nhân khác. Khi 
doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mà số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực 
và không được sư dụng lại. Mã số doanh nghiệp được lưu trên Hệ thống 
thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và dược ghi trcn giầy chứng nhận 
dăng ký doanh nghiệp. 'Irong suốt quá trình hoạt dộng, kê từ khi thành lặp 
den khi chấm dứt hoạt động, mã số doanh nghiệp được dùng dế kê khai nộp 
thuế cho tất cá các loại thuế phái nộp. kể cà trường hợp doanh nghiệp kinh 
doanh nhiều ngành, nghề khác nhau hoặc hoạt động sàn xuất, kinh doanh tại 
các địa bàn khác nhau. Mã số đơn vị trực thuộc cua doanh nghiệp được cấp 
cho chi nhánh, văn phòng dại diện, địa điêm kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường h(yp Tồng cục Thuế từ chối cấp mã số cho doanh nghiệp thi 
phái gưi thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. trong đó nói rõ lý do từ chối
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để chuyển cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tinh thông báo cho doanh 
nghiệp.

Trong thời hạn năm ngày lùm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ họp lệ, 
phòng đăng ký kinh doanh cấp tinh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp cho doanh nghiệp, đăng ký thay đôi nội dung đàng ký doanh nghiệp, 
chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp, đăng ký hoạt động 
chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh cùa 
doanh nghiệp. Như vậy, thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ là thời hạn quy định chung cho phòng đăng ký kinh doanh cấp tinh 
không chỉ khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà còn đối vói 
toàn bộ các công việc đăng ký doanh nghiệp bao gồm dăng ký thành lập 
mới doanh nghiệp, đăng ký thay đôi nội dung đăng ký doanh nghiệp và mọi 
công việc khác liên quan đến doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng kv doanh nghiệp nếu 
có đù các điều kiện sau đây (Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2005):

1) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm 
kinh doanh;

2) Tên doanh nghiệp được đặt đúng theo quy định cùa pháp luật;

3) Có trụ sờ chính đăng ký theo quy định cùa pháp luật;

4) Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ quy định của pháp luật;

5) Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

Doanh nghiệp có thể nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
trực tiếp tại cơ quan đãng ký kinh doanh hoặc đăng ký và trà phí để nhận 
giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp qua dịch vụ chuyến phút. Kê từ ngày 
được cấp giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền 
hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phái 
có điều kiện.

Neu quá thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ mà không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không 
nhận được thông báo yêu cầu sừa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
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thì người thành lập doanh nghiệp có quyền khiếu nại theo quy định cùa 
phip luật về khiếu nại, tổ cáo.

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại 
Đi:u 25 Luật Doanh nghiệp và Phụ lục IV Thông tư số 14/2010/TT-BKH 
ngiy 4-6-2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự. thù tục đăng 
ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định sổ 43/2010/NĐ-CP. Giấy 
chrng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan đãng ký kinh doanh cấp có 
gu trị trong phạm vi ttìàn quốc.

a4. Thành lập doanh nghiệp trong nhũng trường hợp khác

Có những quy định riêng về thu tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu 
tu ìước ngoài và doanh nghiệp kinh doanh trong một số lĩnh vực đặc thù.

i) Đối vói doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân nước ngoài lần đầu thành lập doanh 
ngiiệp tại Việt Nam thực hiện đăng ký đầu tư gắn với thành lập tồ chức 
kirh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. Điều 50 Luật Đầu tư quy định 
về thù tục đầu tư gẳn với thành lập tổ chức kinh tế dưới hình thức doanh 
ngiiệp 100% vốn cùa nhà đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh giữa nhà đầu 
tư iước ngoài với nhà đầu tư trong nước. Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu 
đằt tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư và nếu doanh nghiệp có sở hữu 
cù: nhà đầu tư nước ngoài trên 49% thì thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư 
hoic thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước quàn lý đầu tư để được cấp giấy 
chcng nhận đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận 
đăỉg ký kinh doanh. Trong trường hợp này, giấy chứng nhận đàu tư có nội 
duig bao gồm nội dung quy định tại Khoán 2 Điều 41 Nghị định 108/2006 
và nội dung Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh theo quy định cùa Luật 
Dcanh nghiệp. Thù tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư thực hiện theo 
Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam dự 
địrh thành lập doanh nghiệp mói tại Việt Nam thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trường hợp doanh nghiệp mới do doanh nghiệp có trên 49% vốn 
điều lệ là sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thành lập hoặc tham gia thành
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lập thì phải có dự án đầu tư và thục hiện đăng ký đầu tư gắn với thành lập tô 
chức kinh tế theo quy định cùa pháp luật về đàu tư. Trong trường hẹp này, 
doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Trường họp doanh nghiệp mới do doanh nuhiệp có không qui 49% 
vốn điều lệ là sở hữu cùa nhà đầu tư nước ngoài thành lập. tham gia thành 
lập thì việc thành lập doanh nghiệp thực hiện theo quy định cùa Luật Doanh 
nghiệp. Việc đăng ký đầu tư trong trường hợp này áp dụng theo quỵ định 
tương ứng đối với dự án đầu tư trong nước.

ii) Đổi vói doanh nghiệp kinh doanh trong nhũng lĩnh vực đặc thù

Có thể thấy hai nhóm quv định riêng trong vấn đề này.

Một là, những lĩnh vực mà trước khi đăng ký' kinh doanh, doanh 
nghiệp phái thực hiện thù tục xin phép hoạt động thế hiện bàng uiấv phóp 
thành lập được cấp bời cơ quan nhà nước có thẩm quvền cùa Việt Nam.

Trong kinh doanh thương mại, Khoán 3. 4 Điều 22 Luật Thương mại 
quy định: “Bộ Thương mại chịu trách nhiệm trước Chính phù quàn ]ý việc 
cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cùa thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nain; thành lập Chi nhánh, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 
100% vốn nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp thương nhân đó 
chuyên (hực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và cúc hoại động liên quan 
trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam và phù hợp với 
điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam là thành vicn. 
Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thầm quyền cua 
bộ. cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trước Chinh phu quàn lý việc cấp 
giấy phép cho thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam 
thì thực hiện theo quy định cùa pháp luật chuyên ngành đó".

Trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng, tất cà các tổ chức tín dụng của 
nhà đầu tư Việt Nam cũng như của nhà đầu tư nước ngoài đều phải được 
cấp Giấy phép thành lập và hoạt động. Giấy phép bao gồm Giấv phép 
thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tồ chức
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t.ín dụng nước ngoài, tố chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do 
Ngìn hàng Nhà nước cấp. Sau khi dược cấp Giấy phép, tồ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài phái dănu kỷ kinh doanh: văn phòng dại 
điệi cùa tò chức tín dụng nước ngoài, tô chức nước ngoài khác có hoạt dộng 
ngai hàng phai đăng ký hoạt động theo quy định cua pháp luật (Điều 4. 24 
Lmt Các tô chức tín dụng 2010).

Hui là, những trường hợp chi thực hiện thu tục cấp Giấy phép thành 
Í'ỘỊ và hoạt động mà không phai iĩíhiỊỉ kí kinh doanh. Đó là nliừim lĩnh vực 
kinh doanh bao hièm. chứng khoán và các lĩnh vực khác do pháp luật quy 
định. Bộ Tài chính cấp Giấv phép thành lập và hoạt động cho doanh 
ngl iệp háo hiềm và doanh nt»hiộp mòi mới báo hiếm. Giấy phép thành lập 
và loạt động đông thời là giây chứng nhận đăng ký kinh doanh (Diều 62. 65 
Luit Kinh doanh bào hiêm 2000). Theo quy định của Luật Chứng khoán 
20(6. Uy ban Chứng khoán Nhà nước câp Giấy phép thành lập và hoạt 
độrg cho công ty dâu tư chứng khoán, công ty chứng khoán, cỏnu ty quán 
lý quỹ dầu tư chứng khoán, kế ca đối với Chi nhánh. Văn phòng đại diện 
cúi. công ty chứng khoán, công ty quàn lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và giay 
phcp này dồng thời là giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh (Điều 59. 96).

Trong một quốc gia, việc câp đãng ký doanh nghiệp cân được tập 
t rung vào một số ít cơ quan nhà nước, tốt nhất là một hộ hoặc một ca quan 
nhí. nước có thấm quyền đăng ký doanh nghiệp cho mọi doanh nghiệp đê 
taác dám tính chuyên môn.thống nhất, dồng thời báo dám tính tập trung 
trong việc kiêm soát, quán lý hoạt dộng cua doanh nghiệp sau khi dưực càp 
đãr.g ký kinh doanh. Các hộ quàn lý nhà nước ngành chi tham gia vào việc 
cấf giấy phép kinh doanh cho những ngành, nghè kinh doanh có điều kiện 
phã  cỏ giấy phép, cấp các chứng chi hành nghề dồ tập trung cho chức nâng 
quan lý nhà nước. Ó Việt Nam. tình trạng đăng ký thành lập doanh nghiệp 
vớ. nhiều giấy tờ có tcn gọi khác nhau, do nhiều ca quan nhà nirớc có thâm 
quvền cấp đã tạo ra tình trạng giữa các cơ quan nhà nước thiếu sụ phối hợp, 
buông lỏng quán lý nhà nước, không có người chịu trách nhiệm trước những 
vẩn đè cụ thể trong quan hệ với doanh nghiệp, thu tục thành lập phức tạp.
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Giấy chứim nhận dărm ký doanh nghiệp là văn bàn ghi nhại phạm vi 
hoạt dộng và doanh rmhiệp phái tuân theo tronu suốt quá trình tồ! tại. Đáng 
ký doanh nghiệp cũnụ là cơ sờ đê các cơ quan nhà mrớc thực hitn sự kiêm 
soát, quàn lý nhà nước dối với doanh nehiệp. Trong những trườig hợp có 
thay đổi nội dunu đănu ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp phai lan thu tục 
đăng kỷ thay đôi tại cơ quan dăm* ký kinh doanh. Bị thu hôi đăig ký kinh 
doanh cũntí có niihĩa là doanh nuhiệp bị bát buộc phải giai thê Đãnii ký 
kinh doanh có thẻ bị thu hồi vĩnh viễn, coi như một chế tài khi doaih nghiệp 
có những vi phạm pháp luật (Điều 165 Khoan 2 Luật Doanh nuhệp 2005): 
Có nội dunu kê khai trong hồ sơ đăng kỷ kinh doanh là gia nạo. người 
thành lập. quán lý doanh nghiệp thuộc diện bị cấm; không dăn^ký mã số 
thuế, không hoạt độim tại trụ sở đã đăng ký, ngừng hoạt động knh doanh 
trong một thời hạn do pháp luật quy định: kinh doanh các ngàm, nghề bị 
cấm hoặc vi phạm về báo cáo tài chính, báo cảo hoạt dộng kinh loanh với 
ca quan đăng ký kinh doanh.

«5. c 'ông hỗ nội duMỊ đủng ký (loanh nghiệp

Hiện tại, pháp luật quy định trách nhiệm thông báo thông tn về đăng 
kỷ doanh nghiệp doi với hai phía: Cơ quan nhà nước và doanh nghệp.

v ề  phía cơ quan nhà nước, định kỳ vào tuần thứ hai hing thán ạ, 
phòng đãng ký kinh doanh cấp tỉnh gửi danh sách kèm thòng in về các 
doanh nghiệp đã đăng ký trong tháng trước đó đến cơ quan quái lý ngành 
kinh té kỳ thuật cùniĩ cấp, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện Ớ những 
nơi có điều kiện về cơ sa hạ tầng côniỉ nghệ thòng tin thì có thể thực h iện 
việc trao đổi thông tin về đăng ký doanh nghiệp qua mạng diện tử.

v ề  phía doanh nghiệp, trong thời hạn ha mươi lìỊỊciy kể từ Ìgày được 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phủi đăng trên 
mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan dăng ký kinh doanh hoặc một 
trong các loại tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba sổ liên tiếp 'ề các nội 
dung chu yếu sau đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Địa chi trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phònị đại diệ n;
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c) Ngành, nghề kinh doanh;

d) Vốn điều lệ đối với công ty TNIIII, công ty hợp danh: số cổ phần 
và lĩiá trị vốn cổ phần đà góp và số cồ phần dược quyền phát hành đổi với 
công ty cổ phần; vốn dầu tư ban đẩu đối với doanh nghiệp tư nhân; vốn 
pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phái có vốn 
pháp định;

đ) Họ. tên, địa chi. quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân. hộ chiếu 
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, sổ quyết định thành lập hoặc số 
đăng ký kinh doanh của chú sư hữu. cùa thành viên hoặc cổ đỏng sáng lập;

e) Họ. tên. địa chi thường trú. quốc tịch, số giấy chứng minh nhàn 
dàn, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác cua người đại diện 
theo pháp luật cùa doanh nghiệp;

g) Nơi dăng ký doanh nghiệp.

Khi thay đôi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phái công 
bố nội dung những thay đồi đó trong thời hạn và theo phương thức như đối 
với trường họp được cấp giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp.

Mục đích cùa việc thông báo công khai khi thành lập doanh nghiệp là 
cung cấp những thônu tin cơ bàn về một chù thề kinh doanh mới tham gia 
vào quá trình cạnh tranh trên thị trường cho những người có quan tâm. Các 
cơ quan nhà nước như các sở, bộ quán lý ngành dựa vào những thông tin 
này, phối hcTp hoạt động đế thực hiện chức nãng quán lý nhà nước của mình. 
Cũng từ những thông tin được công bố. doanh nghiệp và người dầu tư, 
người ticu dùng có thể tìm hiếu đối tác cụ thổ và cơ cấu tổ chức sàn xuất 
chung trong nền kinh tế trước khi có quyết định đầu tư trong điều kiện cạnh 
tranh lãnh mạnh. Những thông tin công khai về doanh nghiệp không chi khi 
doanh nghiệp mới thành lập mà cần phái được cập nhật mồi khi có sự thay 
đổi nội dung các thông tin đó. Muốn vậy, theo kinh nghiệm cùa các nước có 
nền kinh tế thị trường lâu đời, cần phải xây dựng một hệ thống thông tin về 
doanh nghiệp thống nhất trong toàn quốc, do Nhà nước tồ chức và quản lý 
trước hét phục vụ cho hoạt động quàn lý cùa Nhà nước. Đồng thời qua kênh 
thông tin này, đối với những doanh nghiệp cỏ yêu cầu, Nhà nước cung cấp
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những thông tin về doanh nghiệp cũng nhu vồ thị trường với ý nghĩa là 
những dịch vụ hành chính công, đồng thài cũng lù trách nhiệm tạo môi 
triròrm cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp. Diều nàv bước dầu thể 
hiện trong việc thành lập hệ thống các cư quan đăng kv kinh doanh ơ nước 
ta và quy định các cơ quan này thực hiện các hoạt dộnti xây dựng, quán lý 
hệ thống thỏnii tin và cung cấp thông tin về doanh nghiệp thông qua Hộ 
thong thông tin dăng ký doanh nghiệp quốc gia.

a6. Thu hồi ịỊÌiịỵ chửng nhận ííủnịỊ ký doanh nghiệp

Theo Diều 165 Luật Doanh nuhiệp. Điều 59. 60 Nghị dịnh số 
43/2010/NĐ-CP, doanh nghiệp bị thu hoi giấy chứng nhận dăng kv doanh 
nghiệp và bị xoá tên tronụ sồ dăng ký kinh doanh tronii các trưìmg hựp sau dây:

- Nội dung kè khai troniỉ hồ sơ dăng ký kinh doanh là già mạo;

- Doanh nghiệp do nliữim người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo 
khoan 2 Diều 13 cua Luật Doanh nghiệp thành lập;

- Khôniỉ hoạt dộng tại trụ sở dăng ký trong thời hạn sáu tháni> liên tục. 
kê từ ngày dược cấp giấy chứim nhận đãng kỷ kinh doanh hoặc clúrnu nhận 
thay dối trụ sở chính:

- Không háo cáo về hoạt động kinh doanh cùa doanh nghiệp với ca 
quan đăng ký kinh doanh trong mười hai thúng Hen tục;

- Ngừnu hoạt dộng kinh doanh một năm liên tục mà không thôniỊ báo 
với cơ quan dăng ký kinh doanh;

- Doanh nghiệp không gưi báo cáo theo ycu cầu của cơ quan dăng ký 
kinh doanh quy định tại điếm c khoán 1 Diều 163 cùa Luật Doanh nghiệp 
trong thời hạn ba tháng, kẻ từ ngày có ycu cầu bàng văn han:

- Kinh doanh ngành, nghề bị cấm

- Thu hồi giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập 
và hoạt dộng, eiáy phép hành nuhề dược áp dụng là một biện pháp cường 
chế thi hành quyết định hành chính thuế theo diẽni g khoán 1 Diều 93 Luật 
Quán lý thuế.
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Trình tự. thu tục thu hôi giấy chứng nhận đăng ký doanh ntỉhiộp được 
thục hiện như sau:

1) Trường lìựp phòng đãng ký kinh doanh phát hiện nội dung kê khai 
troig hỏ sư đăng ký doanh ntỉhiệp ià già mạo:

Nêu phòng đăng kỷ kinh doanh phát hiện nội dung kê khai trong hồ sơ 
đãrg ký thành lập mới doanh nghiệp là giá mạo thì ra thông báo về hành vi 
vi phạm cùa doanh nghiệp và ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 
doaih nghiệp.

Ncu phòng đãng ký kinh doanh phát hiện nội dung kê khai trong hồ sa 
đãrg ký thav đổi nội dumi đăng ký doanh nghiệp là giả mạo thi ra thông báo 
vê lanh vi vi phạm cua doanh nghiệp và húy bỏ những thay đôi trong nội 
durg đăng ký doanh nghiệp dược thực hiện trên cư sớ các thông tin giá mạo 
va chòi phục lại giấy chứng nhận dãnu ký doanh nghiệp dược cấp trên cơ sờ 
hồ sơ hợp lệ gần nhát, đồng thời thông báo với cơ quan có thâm quyền đề 
xư \ theo quy định cua pháp luật.

2) Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, thành vicn công ty TNHH, 
cô iỏng sáng lập công ty cô phần và thành viên hợp danh của doanh nghiệp 
dã dáng ký thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 
Ditu 13 cùa Luật Doanh nghiệp:

- Dối với doanh nghiệp tư nhân. OMII» ty TNII1I một thành viên do cá 
nhản là chù sở hữu: phòng đăng kỷ kinh ,loanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký 
ra ihiniĩ háo về hành vi vi phạm và ra quyết dinh thu hồi giav chứnu nhận 
dãi Li ký doanh nghiệp.

- Đối với công ty TN1ỈII hai thành viên trở lèn, công ty TN1IH một 
thành vicn do tồ chức lù chu sờ hữu. công ty cồ phần và công ty hợp danh: 
phorg dăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dã dăng ký ra thông báo bàng 
văr bán ycu cầu doanh nghiệp thav đòi thành viên hoặc cô dông thuộc đối 
tircn» không được quyền thành lập doanh nghiệp trong thời hạn ba mươi 
ngc), kể từ ngày thông báo. Quá thời hạn nói trên mà doanh nghiệp không 
đăr.g ký thay đổi thành viên hoặc cổ đông, thì phòng đăng ký kinh doanh ra
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thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp.

3) Đối với các trường hợp doanh nghiệp vi phạm các điểm c, d. đ va c 
khoản 2 Điều 165 cùa Luật Doanh nghiệp, phòntỉ đărm ký kinh doanh thông 
báo bàng văn bàn về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo ph áp 
luật cùa doanh nghiệp đến trụ sở cùa phòng đề giải trinh. Sau mười ngày 
làm việc, kê từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người đưực 
yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không phù hợp thi phòng đãng 
ký kinh doanh ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4) Trường hợp doanh nghiệp không gừi báo cáo theo quy định tại 
điếm g khoàn 2 Điều 165 của Luật Doanh nghiệp thì trong thời hạn murời 
ngày làm việc, kế từ ngày kết thúc thời hạn cùa yêu cầu báo cáo. phòng 
đăng ký kinh doanh gứi thông báo bàng văn bàn về hành vi vi phạm va yêu 
cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sờ cùa phòng đề 
giải trình. Sau mười ngàv làm việc, kế từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong 
thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giái trình khô ng 
phù hợp thì phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm và 
ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp.

5) Trường hợp phòng đăng ký kinh doanh phát hiện doanh nghiệp 
kinh doanh ngành, nghề bị cấm thì ra thông báo về hành vi vi phạm và ra 
quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng kv doanh nghiệp, đồng thời thông 
báo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đê xứ lý theo quy định c ùa 
pháp luật.

6) Trường hợp doanh nghiệp bị cưỡng chế thi hành quyết định hà.nh 
chính thuế theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 93 Luật Quán lý thuế tthì 
sau khi nhận được văn bản yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doa.nh 
nghiệp cùa Thù trưởng Cơ quan quàn lý thuế theo quy định tại điểm b khoản
2 Điều 102 Luật Quàn lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện tihú 
tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo trình tự. thủ tục q uy 
định như đối với các trường họp doanh nghiệp vi phạm các điểm c, d, đ vá e 
khoản 2 Điều 165 cùa Luật Doanh nghiệp.
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Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phái 
thực hiện việc giải thể theo quy định cua pháp luật.

b. Các thủ tục sau đăng ký doanlt nghiệp

bỉ. Đăng ký’ lập chi nhánh, văn phòtĩíỊ đại diện, địa diêm kinh doanh

Doanh nghiệp có quyền lập những chi nhánh, văn phòng đại diện 
trong và ngoài nước đế phục vụ cho hoạt động kinh doanh cùa mình và phai 
chịu trách nhiệm về hoạt động cùa những dơn vị phụ thuộc này. Nhà nước 
có thô dưa ra những giới hạn về sổ lượng hoặc tăng thêm điều kiện cho việc 
thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đối với những nhà đầu tư cụ thể 
trong một số ngành, nghề kinh doanh như đối với các doanh nghiệp cỏ vốn 
đầu tư nước ngoài. Đối với việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong 
nước, pháp luật phân biệt hai trường hạp lập chi nhánh, văn phòng đại diện 
có trụ sờ tại cùng và khác tinh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính.

Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phai gửi 
thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới phòng đăng ký kinh doanh 
cấp tinh nơi dặt chi nhánh, vãn phòng đại diện. Địa ổiêm kinh doanh cùa 
doanh nghiệp có thê ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sờ chính. Doanh nghiệp chi 
được dặt địa điểm kinh doanh tại tinh, thành phố trực thuộc Trung ưưng nơi 
doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn mười nịỊÌiy 
làm việc, kế từ ngày quyết định lập địa diêm kinh doanh, doanh nghiệp gưi 
thòim báo nơi dật địa điểm kinh doanh đến phonu đănu ký kinh doanh cấp tinh.

Sau khi nhận dược hồ sơ hợp lộ của doanh nghiệp, phòng đăng ký 
kinh doanh cấp tinh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin dăng ký doanh 
nghiệp quốc gia dế yêu cầu mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, dịa điểm 
kinh doanh, sau đó cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 
phòng đại diện, hoặc ghi bồ sung địa diểm kinh doanh vào giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh 
của doanh nghiệp. Sau khi dược cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, 
chi nhánh, văn phòng đại diện dược khắc dấu và sử dụng con dấu cúa mình.
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Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tinh, 
thành phố khác nơi doanh nghiệp dặt trụ sờ chính thì trong thời hạn bay 
ngciv làm việc, kế từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt dộng chi 
nhánh, vãn phòng đại diện, doanh nghiệp phái thông báo bằng văn hàn tói 
phòng đãng ký kinh doanh cấp tinh nơi doanh nghiệp dặt trụ sở chính de bô 
sung vào hồ sơ đãng ký doanh nghiệp và được cấp lại giấy chứng nhận đãng 
ký doanh nghiệp.

Việc lập chi nhánh, vãn phòng đại diện cùa doanh nghiệp ớ nước 
ngoài thực hiện theo quy định cùa pháp luật nước đó. Trong (hời hạn ba 
mươi ngày làm việc, kế từ ngày chính thức mớ chi nhánh, văn phòng đại 
diện ờ nước ngoài, doanh nghiệp phài thông báo bang văn bàn cho phòng 
đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Kèm theo thông báo phái 
có bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đãng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 
đại diện hoặc giấy tờ tương đương đề bổ sung vào hồ sơ đãng ký doanh 
nghiệp và được cấp lại giấy chửng nhận đáng ký doanh nghiệp.

Điều 17 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP quy định việc thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện cùa doanh nghiệp có von đầu tư nước ngoài. 
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Luật Dầu tư và 
Luật Doanh nghiệp hoặc đã đãng ký chuyển đối theo quy định cùa pháp luật 
có quyền lập chi nhánh, vân phòng đại diện ngoài trụ sở chính. Việc thành 
lập chi nhánh không nhất thiết phải kèm theo hoặc đồng thời với việc thực 
hiện thù tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Hồ sa, trình tự và 
thu tục dàng ký hoạt động chi nhánh, vàn phòng đại diện thực hiện theo quy 
định tương ứng cùa Luật Doanh nghiệp và việc đăng ký hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại diện được thục hiện tại cơ quan nhà nước co thâm 
quyền quán lý về đầu tư.

Việc mớ chi nhánh, văn phòng đại diện cùa doanh nghiệp nước ngoài 
tại Việt Nam phái tuân theo quy định của pháp luật chuyên ngành như Luật 
Thương mại, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật 
Chứng khoán v.v...
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h2. Đăng ký thuế

Nhũng doanh nghiệp mà việc thành lập không thực hiện theo thú tục 
đăng ký doanh nghiệp của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 14/4/2010 thì 
phai thực hiện dăim kv thuế. Trinh tự. thu tục dăng ký thuế đô được cấp giấy 
chửng nhận dăng ký thuế dược quỵ định tại các điều 21 đến 29 Luật Quàn lý 
thuế 2006.

bỉ. Dũng kỷ sư dụnịỉ con dầu

Doanh nghiệp có con dấu riêng không có hình quốc huy để thế hiện tư 
cách chu thè và khăng định giá trị pháp lý dối với các văn bàn. giấy tờ cua 
doanh nghiệp. Con dấu của doanh nghiệp phái được lưu giữ và bào quàn tại 
trụ sở chính cùa doanh nghiệp. Hình thức và nội dung cùa con dấu. điều 
kiện làm con dấu và ché độ sứ dụng con dấu thực hiện theo quy định cùa 
Nghị định số 58/2001/ND-CP ngày 24/8/2001 về quàn lý và sử dụng con 
dấu và Nghị định số 31/20Ơ9/ND-CT ngày 1/4/2009 sưa đồi. hổ sung một số 
diều cùa Nghị định số 58/2001/NĐ-CP. Theo đó. các tổ chức kinh tế được 
thành lập theo Luật Doanh nghiệp và Luật Dầu tư không phủi cấp giấy phép 
làm con dấu. nhưng phai đãng ký mẫu dấu tại CƯ quan Công an trước khi sử 
dụng. Trong trường hợp cần thiết, được sự đồng ý cùa cơ quan cấp dấu. 
doanh nghiệp có thể có con dấu thứ hai. Con dấu là tài sàn cùa doanh 
nghiệp. Người đại diện theo pháp luật cùa doanh nghiệp phải chịu trách 
nhiệm quàn lý sư dụng con dấu theo quy định cùa pháp luật.

Con dấu cùa doanh nghiệp bị thu hồi trong những trường hợp sau đây:

- Có quyết định chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giái thể. két thúc nhiệm 
vụ. chuyền dổi hình thức sở hữu.

- Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo 
quyết định cùa cơ quan có thẩm quyền hoặc có các vi phạm theo quy định 
cùa pháp luật.

- Con dấu bị mất được tim thấy sau khi đã có thông báo mất.

Người đại diện theo pháp luật cùa doanh nghiệp bị thu hồi con dấu 
phái thu hồi con dấu và giấy chứng nhận đà đãng ký mẫu dấu để nộp lại cho 
cơ quan công an nơi đà đăng ký. Cơ quan ra quyết dịnh thu hồi giấy chứng
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nhận dăng ký doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an cỏ 
thẩm quyền thu hồi con dấu và giấy chứng nhận đă đăng ký mẫu dấu.

b4. Chuyên quyền sà hữu tài sun

Điều 29 Luật Doanh nghiệp quy định việc chuyên quyền sờ hữu tài 
sản. "Thành vicn công ty TNHH, côntỉ ty hợp danh và cô đông công tv cò 
phần phái chuyển quyền sờ hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định 
sau đâv:

a) Đối với tài sán có đăng kv hoặc giá trị quyền sư dụng đat thì người 
góp vốn phái làm thù tục chuyền quyền sở hữu tài sàn đó hoặc quyèn sư 
dụng đất cho công tv tại cơ quan nhà nước có thấm quyền.

Việc chuyển quvền sờ hữu đối với tài sàn góp vốn không phái chịu lệ 
phí trước bạ;

b) Đối với tài sàn không đăng ký quyền sở hữu. việc góp vốn phái được 
thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận hàng biên bản.

Bicn bàn giao nhận phải ghi rõ tên và địa chi trụ sờ chính cùa công ty; 
họ, tên. địa chi thường trú, số giấy chứng minh nhân dân. hộ chiếu hoặc 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký 
cùa người góp vốn; loại tài sàn và số đơn vị tài sàn góp vốn; tồng giá trị tài 
san góp vốn và tỷ lệ cùa tổng giá trị tài sán đó trong vốn điều lệ cùa công ty; 
ngày giao nhận; chữ ký cùa người góp vốn hoặc đại diện theo uỷ quyền cùa 
người góp vốn và người đại diện theo pháp luật cùa công ty;

c) Cồ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sàn không phái là tiền Việt 
Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chi được coi là thanh toán xong khi 
quyền sờ hữu hợp pháp đối với tài sàn góp vốn đã chuyến sang công ty.

Tài sàn được sừ dụng vào hoạt động kinh doanh cùa chù doanh nghiệp 
tư nhân không phái làm thủ tục chuyển quyền sờ hữu cho doanh nghiệp".

Ngoài những thù tục sau đăng ký doanh nghiệp nêu trên, đổi với một 
số doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục khác như: thực hiện thủ tục 
đăng ký đầu tư đối với những doanh nghiệp không phái đãng ký đâu tư (Dự 
án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt 
Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) nhưng có nhu
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cầu được xác nhận ưu đăi đầu tư hoặc cấp giắv chứng nhận đầu tư theo Luật 
Đầu tư 2005; thực hiện thu tục đăng ký dầu tư đổi với dự án đầu tư trong 
nước có quy nĩô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm 
tý đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện 
(Điều 42, 43 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP); Đối với dự án đầu tư trong 
nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tu từ ba trăm tý 
đồng Việt Nam trở lên và dự án thuộc Danh mụe dụ án đầu tư có điều kiện 
thì phai thực hiện thu lục thâm tra đê được cấp giấy chứng nhận đầu tư 
(Điều 45. 47 Luật Dầu tư); thoa màn những điều kiện cùa ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện (loại điều kiện phai thoa mân sau đăng ký kinh doanh); 
dăng ký nội quy lao động, v.v...

Đe thực hiện hết thủ tục thành lập. hiện tại doanh nghiệp rất tốn kém 
về thời gian và tiền bạc. Vi vậy, thu tục hành chính về thành lập doanh 
nghiệp ờ nước ta cần phái được tiếp tục cái cách mạnh mẽ hơn, thể hiện triệt 
để hơn nữa quan điểm Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích 
mọi cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện quyền thành lập doanh 
nghiệp và có một sụ khởi đầu đơn giàn, suôn sè.

về hình thức văn bàn, nội dung các điều kiện và thù tục thành lập 
doanh nghiệp phái được pháp luật quy định chì được ban hành bàng các văn 
bàn là Luật cùa Quốc hội. Pháp lệnh cùa Uý ban Thường vụ Quốc hội và 
Nghị định cùa Chính phù. Các cơ quan nhà nước, trong thầm quyền cùa 
mình có quyền ban hành những vãn bàn dế quy định chi tiết và hướng dẫn 
thực hiện Luật, Pháp lệnh và Nghị dịnh nhưng cũng phai là các vãn ban quy 
phạm pháp luật. Có như vậy, pháp luật về thành lập doanh nghiệp mới được 
công bố trên Công báo cùa nước Cộng hòa xà hội chù nghĩa Việt Nam theo 
quy định cùa Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật 2008, hoặc được 
công bỏ trên Công báo cấp tinh theo quy định của Luật Ban hành văn bàn 
quy phạm pháp luật cùa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 2004, từ đó 
mới bào đảm dược tính công khai, minh bạch và tính có thè tiên liệu trước 
cùa pháp luật. Thực tế rất phồ biến và cần kiên quyết chấm dứt là các cơ 
quan nhà nước cấp Bộ, cơ quan hành chính địa phương ban hành văn bàn quy 
định chi tiết và hướng dẫn thực hiện về điều kiện, thù tục thành lập doanh
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nghiệp có nhiều chi tiết không phù hợp với quỵ định của Luật, Pháp lệnh và 
Nghị định dưới các hình thức “công văn", "thông báo”, "hướng dẫn" hoặc 
nhiêu hình thức khác nhưng không phui lù văn bán quy phạm pháp luật.

Trong tô chức, chi đạo thực hiện, phai kiên quyết xứ lv hiện tượng các 
ngành, địa phương ban hành văn bản có nội dung trái với Luật. Pháp lệnh và 
Nghị định, quy định thêm những điều kiện, thủ tục thành lập doanh nghiệp, 
đưa ra những lý do đơn phương thuộc trách nhiệm từ phía cơ quan nhà nước 
để hạn chế quyền tự do thành lập doanh nghiệp, từ đó làm cho thú tục thành 
lập một doanh nghiệp kéo dài, gây làng phí thời gian, tài sàn cho xã hội. làm 
mất cơ hội kinh doanh và nan lòng các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Pháp luật về thành lập doanh nghiệp cũng phái được thường xuyên bò 
sung, hoàn thiện trên cơ sở tồng kết thực tiễn đe vừa báo dám thu hút mạnh 
vốn vào các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp hoạt động ồn định, phát 
triên. bảo vệ lợi ích chính đáng của mọi nhà đầu tư, vừa loại trừ được hiện 
tượng lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh đê lừa đáo 
hoặc trục lợi bất hợp pháp thông qua các hoạt dộng tài chính, tín dụng, mua 
bán hóa đơn, hoàn thuế giá trị gia tăng.

Những vi phạm trong lĩnh vực cap và sư dụng đâng ký doanh nghiệp ờ 
nước ta, đối với cà hai phía doanh nghiệp cũng như cơ quan nhà nước, hiện 
tại chù yếu được xử lý bàng những chế tài hành chính với Nghị định số 
53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, được sửa đối. bổ sung bang Nghị định so 
62/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010. Luật Doanh nghiệp đưa ra chế tài thu hồi 
đàng ký doanh nghiệp. Theo đó, chù yếu là những chế tài hành chính đổi với 
các chủ thể là doanh nghiệp, rất ít trường họp xử lý hình sự đối với cá nhân 
những người chù doanh nghiệp.

III. ĐĂNG KÝ NHỮNG THAY ĐÓI CỦA DOANH NGHIỆP

Trong quá trình tồn tại của một doanh nghiệp trôn thương trường, do 
những tác động khách quan từ thị trường hoặc vì lý do chu quan cùa những 
người chù doanh nghiệp, doanh nghiệp cẩn thiết phái có những thay đôi 
nhàm thích ứng đế tồn tại và phát triển. Đó có thể là những bồ sung, thay
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đổi nội dung dăng ký doanh nghiệp của một doanh nghiệp đang tồn tại hoặc 
tạm ngừng kinh doanh vi những lý do cua doanh nghiệp, không làm thay đôi 
tư cách chù thê cua doanh nghiệp. Nhưng có những trường hợp làm thay đổi 
hình thức tô chức, thậm chí làm mât đi hoàn toàn một doanh nghiệp như 
trong tô chức lại và giải thế doanh nghiệp.

Tlìực hiện những hành vi thay đối dối với doanh nghiệp trong quá 
trình kinh doanh là một trong những nội dung cua quyền tự do kinh doanh 
vàđuợc xác định là quyền cùa chu doanh nghiệp. Khi thực hiện những hành 
vi liên quan đèn những thay đôi doanh nghiệp, chú doanh nghiệp hoặc 
ngưò: dại diện cua doanh nghiệp phai thực hiện những quy định cùa pháp 
luật \ẽ thu tục tương ứnu cho từnu hành vi dó.

1. Đãng ký nhũng bổ sung, thay đổi nội dung dâng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp có trách nhiệm thục hiện việc đăng kv thay đôi nội 
(dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày 
(doanh nghiệp quyết định thay đồi các nội dung này, trừ trường họp pháp 
luật có quy định khác.

về thu tục chung, doanh nghiệp phái gùi thòng báo đen phòng đãng 
Iký kinh doanh nưi doanh nghiệp đà đăng ký doanh nghiệp. Thông báo phái 
(CÓ nlùng nội dung theo quy định cua pháp luật. Kèm theo thông báo là một 
ÍSO tài liệu tuv từng trường hợp cụ the. Khi nhận thông báo, phòng đăng ký 
Ikinh doanh trao iỊĨấv hiên nliận \'ÌI đâm; ký bỏ sung, thay đôi trong thời hạn 
.5 (nàn) ngày làm việc, kế từ ngày nhận đù ho sơ hợp lệ.

Thú tục cụ thê cho nlũmg dăng ký hô sung, thay đỏi nội dung đăng ký 
(doanh nghaệp dược quy định tại các Diều 34 đến 48 cùa Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

ia. Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinlt doanh

Đối với doanh nghiệp đăng ký bồ sung ngành, nghề phải có vốn pháp 
(định thì không ycu cầu phủi có thêm xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm 
tquycr. xác nhận vốn pháp định nếu vốn chù sờ hữu được ghi trong bàng 
Uổng kết tài sàn cùa doanh nghiệp tại thời điểm không quá 03 tháng, kể từ 
ingày nộp hồ sa. lớn hơn hoặc bàng mức vốn pháp định theo quy định.
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Trường hợp bổ sung, thay đồi ngành, nghe kinh doanh phải có chứng 
chi hành nghề thì phải có thêm bàn sao hợp lệ chứng chi hành nghề cùa một 
hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bàng văn bàn và bàn sac» biên 
bản họp cùa Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trờ 
lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và cùa các thành viên 
hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định cùa chủ sờ hữu công tv đổi 
với công ty TNHH một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề 
kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay 
đổi trong Điều lệ công ty.

b. Đãng ký thay đổi đia chỉ tru sở chính
■

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phái 
thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyền địa điểm 
theo quy định của pháp luật về thuế.

Thù tục đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh phân biệt 2 trường hợp 
chuyển địa chi trụ sờ chính trong phạm vi tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ương và chuyển sang tinh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. Trong 
mọi trường hợp, việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùa doanh nghiệp không 
làm thay đổi quyền và nghĩa vụ cùa doanh nghiệp.

bỉ. Trường bợp chttyẹn địa chi trụ sờ chính đến nơi khác trong phạm 
vi tinh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, 
doanh nghiệp gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nai doanh 
nghiệp đã đăng ký.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bàn và bản sao bicn 
bàn họp cùa Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trờ 
lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và cùa các thành vicn 
hợp danh dối với công ty họp danh; quyết định cùa chù sờ hữu công ty đối 
với công ty TNHH một thành viên. Quyết định, biên bản họp phai ghi rò 
những nội dung được sừa đổi trong Điều lệ công ty.
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b2. Trường hợp chuvển địa chi trụ sớ chính cùa doanh nghiệp sang 
tirh. thành phổ khác, doanh nghiệp gưi thông báo đến phòng đăng ký kinh 
dcanh nơi dự định đặt trụ sở mới.

Kèm theo thông báo gửi đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh 
ndiiộp dự định dặt trụ sơ mới phái có ban sao Điều lệ đã sứa đổi cùa công ty 
xi danh sách thành viên đối với công tv TNHH hai thành viên trờ lên, danh 
sá:h người dại diện theo úy quyền đối với công ty TNHIỈ một thành viên 
đcợc tô chức quán lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 cùa Luật Doanh 
nghiệp, danh sách cổ đông sáng lập dối với công ty cổ phần, danh sách 
thinh viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định bàng văn bàn và 
bai sao bicn bán họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai 
thinh viên trớ lên, cùa Đại hội cồ đông dối với công ty cồ phần, của các 
thinh viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sờ hữu 
cóng ty đối với công ty TNHH một thành vicn.

Khi nhận thông báo, phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự 
định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chi trụ 
sò chính và cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh 
nghiệp. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh 
nơi doanh nghiệp đạt trụ sờ mới phủi gửi bàn sao giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp mới đến phòng đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh 
nghiệp dà dăng ký.

c. Dăng ký dôi tên doanh nghiệp

Kèm theo thông báo phái có quyết dịnh bàng vãn bàn và bàn sao biên 
ban họp cùa Hội đồng thành viên đối với công ty TNIỈIỈ hai thành vicn trở 
lên, của Dại hội đồng cô đông đối với công ty cô phần và cùa các thành viên 
hơp danh đổi với công ty hợp danh; quyết định cùa chù sờ hữu công ty đối 
vơi công ty TNHH một thành viên. Quyết định, bicn bàn họp phải ghi rõ 
những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận thông báo, phòng đãng kv kinh doanh trao giấy biên nhận và 
đăng ký đồi tcn doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái

CHƯONG 2. QUY C H Í PHẤP LỶ CHUNG VỂ1HẦNHIẬP, Tổ CHỨC..,
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với quy định về đặt tên doanh nghiệp. Việc thay dôi tên cua doanh nghiệp 
không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ cùa doanh nghiệp.

d. Đăng ký thay đổi íliành viên hợp danh

Trường hợp tiếp nhận thành viên hợp danh mới. chấm dứt tư cách 
thành viên hợp danh, công ty hợp danh gửi Thông háo dcn phòng dăng ký 
kinh doanh nơi công ty đà đăng ký. Kcm theo thông báo hoặc phai có han 
sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 
pháp khác cua thành vicn hợp danh mới.

đ. Đăng ký thay đổi người dại diện theo pháp luật của công ty TNHI/, 
công ty cỗ phần

Kèm theo thông báo phái có: quyct định bang văn ban và ban sao biên 
ban họp cùa Hội đồng thành viên đối với công tv TNHH hai thành viên trứ 
lên, cua Đại hội đồng cồ đông đối với công ty cổ phần trong trường hựp việc 
thay dôi người dại diện theo pháp luật cúa công ty làm thay dôi nội duim 
điều lệ công ty, cùa Hội đồng quán trị đối với công ty cổ phần trong trường 
hợp việc thay đồi nguời đại diện theo pháp luật cùa công ty không làm thay 
đổi nội dung điều lệ công ty; quyết định cùa chú sờ hữu công ty dối với 
công ty TNHH một thành viên về việc thay đồi người đại diện theo pháp luật; 
bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhãn 
hợp pháp khác cùa người thay the làm đại diện theo pháp luật cùa công ty.

Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cồ 
đông và quvết định cùa chủ sở hữu công ty phái £hi rõ những nội dung được 
sửa đồi trong Điều lệ công ty.

e. Đăng kỷ thay đồi vốn đầu tư của chủ doanli nghiệp tu' nhân

Trường hợp tăng, giàm vốn đầu tư dã đăng ký. chú doanh nghiệp tư 
nhân phài gứi thông báo về việc thay đồi vốn tới phòng đăng ký kinh doanh 
nơi doanh nghiệp đà đàng ký.

g. Đăng ký íliay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bán và bán sao biên 
bản họp cùa Hội đồng thành viên đối với công ty TNHU hai thành vicn trơ
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lèn. cua Dại hội đồim cố dông dối với côim IV cổ phần ; quyết dịnh cua chú 
sơ hữu công ty đổi vái cône ty TN1I1I một thành viên về việc thay đối vốn 
dieu lộ cùa công ty. Quyết dịnh. hiên ban họp lỉội dồng thành vicn hoặc Dại 
hội đồng cồ đông và quyết dịnh cua chủ sơ hữu công ty phai ghi rõ những 
nội dung được sưa đối trong Diều lệ còng ty.

Dối với trường hợp uiam vốn điều lộ. doanh nghiệp phái cam kết bào 
dam thanh toán dủ các khoán nự và các nghĩa vụ tài san khác sau khi giám 
vốn. kèm theo tliỏnu báo pliai cỏ thêm háo cáo tài chính cùa công ty tại kỳ 
gần nhất với thời điểm quvốt dịnlì giám vốn dieu lệ. Dối với công ty có phần 
vỏn sớ hữu nước ngoài chiêm trên 50%, báo cáo tài chính phái dược xác 
nhận cua kicm toán độc lập.

Không thực hiện việc đăng ký giám vốn điều lệ dổi với công tv TNMH 
một thành viên.

Trường hợp giám von dieu lệ doi với doanh nghiệp kinh doanh ngành, 
nghề phái có vốn pháp dịnli. doanh nuhiệp chi được đăng ký giám vốn điều 
lệ, nếu mức vốn đãng ký sau khi giam không thấp hưn mức vốn pháp định 
áp dụng đối với ngành, nt>hỏ dó.

Vốn điều lệ công ty cồ phần không bao gồm giá trị cua số cố phần 
dược quyền chào bán.

h. Dăng ký thay dối cổ đônỊỊ sáng lập công ty cổ pliần

lìỉ. Dâng ký thay đôi cô ilỏHỊỉ sáng lụp công ly cô phân trong trường 
hợp cỏ cô dỏng sủng lập không thanh toán đu sô cô phân đã íỉănự ký' mua

Kèm theo thông háo phái có quyết định bằng vân bàn và bán sao bien 
bàn họp cùa Đại hội đồng cổ đông về việc thay dổi cồ đông sáng lập do 
không thực hiện cam kết uỏp vốn: danh sách các cồ đông sáng lập khi đã 
thay dôi; bán sao quyết dịnh thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc giây tờ tương dương, bản sao hợp lộ một trong các giây tờ 
chứng thực cá nhân quy dịnh tại Diều 24 Nghị định này cua người đại diện 
theo úy quyền và quyét định ùy quvền tương ứng dối với tô chức hoặc bán 
sao giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp
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pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này đổi với cá nhân là người nhận 
góp bù.

Quyét định, bicn bàn họp của Đại hội đồng cổ đông phái ghi rõ nhũng 
nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bàng vãn hán và ban sao biên 
bàn họp cùa Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập do 
không thực hiện cam kết góp vốn; danh sách các cổ dông sáng lập khi dà 
thay đối. Quyết định, biên bàn họp cùa Đại hội dồng cổ đông phải ghi rõ 
những nội dung được sửa đồi trong Điều lệ công ty.

It2. Đăng ký’ thay đôi cô đỏng sáng lập trong trường hợp cú đông sáng 
lập chuyên nhượng cổ phan phô thông cho người không phai là cố đÓHíỉ 
sáng lập, quy định tại khoan 5 Diều <S4 cùa Luật Doanh nghiệp

Kèm theo thông báo phái có: quyết định bàng văn ban và ban sao biên 
bán họp của Đại hội đồng cổ đỏng về việc thay đổi cồ đòng sáng lập; danh 
sách các cổ đỏng sáng lộp khi đã thay đổi; hợp dồng chuyển nhượng cỏ 
phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyến nhượng; bản sao quyết 
định thành lập, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy 
định tại Điều 24 Nghị định này cùa người đại diện theo úy quyền và quyết 
định ủy quyền tương ứng đối với cồ đông sáng lập nhận chuyến nhượng là 
tổ chức hoặc bản sao giấy chứng minh nhân dàn hoặc hộ chiếu hoặc chứng 
thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Diều 24 Nghị định này cùa cổ 
đông sáng lập nhận chuyển nhượng là cá nhân. Quyết định, biên bản họp 
của đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung dược sứa đổi trong 
Diều lệ công ty.

Khi nhận thông báo, phòng đãng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và 
dăng ký thay đổi cổ đông sáng lập cho công ty.

/i3. Dăng ký’ thay đôi cổ đông sáng lập do lụng cho cô phần

Việc đăng ký thay đồi cồ đông sáng lập trong trường hợp tặng cho cồ 
phần được thực hiện như quy định đối với trường hợp đăng ký cổ đông sáng 
lập do chuyển nhượng cổ phần, trong đó. hợp đồng chuyền nhượng và các
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giấv tờ chứng thực hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng 
tặng cho cổ phần.

i. Đàng ký tliay dổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

il. Trường hợp tiếp nhận thành viên mới

Kèm theo thôniỉ báo phái có: quyết dịnh bàng văn bán và bàn sao biên 
ban họp cùa hội đồng thành vicn về việc tiếp nhận thành viên mới; giấy tờ 
xác nhận việc góp vốn của thành viên mới cua công tv; bàn sao quyết định 
thành lập; bàn sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân cùa 
người đại diện theo ùy quyền và quyết định ùv quvền tương ứng đối với 
thành viên là tổ chức hoặc bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác cua thành viên là cá nhân. Quyết 
định, biên bán hợp cùa Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung 
được sửa dồi trong Điều lệ công ty.

Ì2. Trường hợp thay đôi thành viên do chuyên nhượng phần vốn góp

Kèm theo thông báo phải có hợp đồng chuvển nhượng và các giấy tờ 
chứng thực đà hoàn tất việc chuvển nhượng có xác nhận cùa công ty; bàn 
sao quyết định thành lập. bán sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 
cá nhân cùa người đại diện theo ủy quyền và quyết định úy quyền tương ứng 
dối với thành viên mới là tổ chức hoặc bán sao giấy chứng minh nhân dân 
hoặc Hộ chiếu hơặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác cùa thành viên mới 
là cá nhân.

¡3. Trường hợp thay đói thành viên do thừa ké

Kèm theo thôntỉ báo phải có văn hán chứng nhận việc thừa kế hợp 
pháp cùa người nhận thừa kế; bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ 
chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người thừa kế.

¡4. Dối với trường hợp đủng kỷ thay đôi lỉùinh viên do cỏ thành viên 
không thực hiện cam két ỊỊÓp vốn theo quy định lại khoan 3 Diều 39 cùa 
Luật Doanh nghiệp

Kèm theo thông báo phải có: quyết định bang văn bán và bản sao biên 
bàn họp hội đồng thành viên về việc thay đối thành viên do không thực hiện 
cam kết góp vốn. danh sách các thành viên còn lại cùa công ty. Quyết định,
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biên bàn họp cùa Hội đồng thành viên phai ghi rõ những nội dung được sửa 
đồi trong Diều lệ công ty.

i5. Đủng ký thay đôi thành viên do tặng cho phần vốn ịỉỏp

Việc đăng ký thay đồi thành viên trong trường hợp tặng cho phần von 
góp thực hiện như đổi với trường hợp đărm ký thay đổi thành viên do 
chuyến nhượng phần vốn góp. trong đó. hợp đồng chuyến nhượng và các 
giấv tờ chứng thực hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bànu hợp đồng 
tặng cho phần vốn góp.

k. Đăng ký tltay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Trường hợp chủ sớ hữu công ty chuyến nhượng toàn bộ vốn điều lệ 
cho một cá nhàn hoặc một tồ chức thì người nhận chuyển nhượng phai gửi 
hồ sơ đăng ký' thay đổi chù sờ hữu công ty tới phòng đăng ký kinh doanh. 
IIỒ sơ đăng ký thay đồi bao gồm:

- Thông báo thay đồi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chù sơ hữu 
hoặc đại diện theo pháp luật cùa chú sở hữu cũ và chú sở hữu mới hoặc dại 
diện theo pháp luật cùa chủ sở hữu mới ký.

- Bán sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân cua 
người nhận chuyền nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là 
cá nhân hoặc bàn sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập trong trường 
hợp người nhận chuvên nhượng là tô chức; bán sao hợp lệ một trong những 
giấv tờ chứng thực cá nhân cùa người đại diện theo ủy quyền.

- Điều lệ sữa đổi, bổ sung cùa công ty;

- Họp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng minh hoàn tất 
việc chuyển nhượng vốn.

/. Đăng ký tlíay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng 
cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chét, mất tích

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp 
hoặc chú doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích thì người mua. người được
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tặng cho. ngirời dược thừa kế phai dăng ký thay đôi chú doanh nghiệp tư 
nhân. I lồ sơ đànu ký thay dối bao gồm:

- Thông báo thay đôi chu doanh imhiệp tư nhân có chữ ký cua người 
bán. nuưừi tặng cho và nuười mua. nmrời dược tặng cho doanh nghiệp tư 
nhân đôi với trường hợp hán. tặng cho doanh nghiệp tư nhân: chừ ký cùa người 
được thừa ke đối với trường hợp chu doanh nuhiệp tu nhân chết, mất tích.

- Ban sao hợp lệ một trong những giắv từ chứng thực cá nhân cùa 
người mua. người dược tặng cho doanh Iiehiệp tir nhân, ngưừi thừa ke.

- Hợp dồng mưa hán. hợp đồng tặnu cho doanh nghiệp và các giấy tờ 
chứng minh hoàn tat việc chuyến nhượnii. tặrm cho dối với trường hợp bán. 
tặnu cho doanh nuhiộp tư nhân; giấy c lúm li ur. tuyèn bổ mất tích cua Tòa án 
đôi vái chu doanh imhiệp tư nhân trong trường hợp chu doanh nghiệp tir 
nhân chốt, mất tích, vãn ban xác nhận quyên thừa ke hợp pháp cua người 
được thừa kế.

m. Đăng ký thay dối nội dung (lãng ký thuế

Trường hợp doanh nghiệp thay đỏi nội dung dâng ký thuế mà không 
thay dổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi thông báo đến 
Phòng đãng ký kinh doanh cấp tinh nơi doanh nghiệp dặt trụ sờ chính.

Cơ quan dăng ký kinh doanh nhộn thông háo. nhập dù liệu vào Hệ 
thong thông tin dăng ký doanh nghiệp quôc uia đê chuyên thông tin sang cư 
sờ dữ liệu cua Tống cục thuế dồng thời lưu thông báo vào hồ sơ dăng ký 
doanh nulnệp.

/!. Dăng ký thay dôi nội dung dảiiỊi ký hoại dộng của chi nltảnlĩ, văn 
phòng dại diện địa điếm kìnlí doanh, thông báo chấm (IÚ1 hoạt dộng của 
chi nhánh, văn phòng dụi diện, dịu diém kinh (loanlí

Khi thay đói các nội dmìị’ đà dăng ký cùa chi nhánh, văn phòng đại 
diện, địa diêm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đốn phòng dănu ký 
kinh doanh cấp tinh nơi dặt trụ sơ chi nhánh, vãn phòng dại diện dê dược 
cổi giấv chứng nhận dăng ký hoạt động chi nhánh, vãn phòng đại diện.
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Trường hợp chuyên trụ sơ chi nhánh, văn phòng đại diện sang tinh, 
thành phổ trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã 
đăng ký, doanh nghiệp gừi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh eâp 
tinh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến và phòng đăng 
ký kinh doanh cấp tinh nơi đặt trụ sờ chi nhánh, văn phòng đại diện. Phòng 
đăng ký kinh doanh cấp tinh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định 
chuyền đến nhận thông báo và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 
chi nhánh, vãn phòng đại diện.

Khi chấm dứt hoạt động cùa chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điêm 
kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đén cơ quan đãng ký kinh doanh 
nơi đã cấp Giấy chứng nhận đãng ký hoạt động cho chi nhánh, văn phòng 
đại diện hoặc nơi doanh nghiệp đã thông báo lập địa điểm kinh doanh. Cơ 
quan đăng ký kinh doanh nhận thông báo và làm thú tục thu hồi giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc xóa dịa điểm 
kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại điện.

Sau thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày gừi thông báo về việc thay 
đỏi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh mà 
doanh nghiệp không được đăng ký thay đồi nội dung đăng ký doanh nghiệp 
như quy định hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sứa đối. bổ sung hồ 
sơ đãng ký doanh nghiệp từ phòng đăng ký kinh doanh, thi doanh nghiệp cỏ 
quyền khiếu nại theo quy định cùa pháp luật về khiếu nại, tổ cáo.

2. Tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh dơanh phai thông háo bàng văn ban 
cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đà đăng ký và cơ quan 
thuế ít nhất mười lăm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung 
thông báo gồm:

- Tên, địa chi trụ sờ chính, mã sổ doanh nghiệp và ngày cấp giấy 
chứng nhận đãng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với 
doanh nghiệp

- Ngành, nghề kinh doanh.

GIẢO TRÍNH PHẢP lUẬT KINH Tẩ _________J ;
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- Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời 
hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không 
dược quá một năm. Sau khi hết thời hạn dã thông báo, nếu doanh nghiệp 
vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thi phai thông báo tiếp cho cơ quan đãng 
kỷ kinh doanh. Tồng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được 
íịuii hai năm.

- Lý do tạm ngừng kinh doanh.

- Họ. tên, chữ ký cùa người đại diện theo pháp luật cùa doanh nghiệp

Kèm theo thông báo phai có quyết định và biên bàn họp của Hội đồng 
thành viên đối với công ty TN1IH hai thành viên trơ lên, cùa chu sở hữu công 
ty dối với công ty TNHH một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với 
cônỉỉ ty cô phần, cùa các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Phòng đăng ký kinh doanh nhận thông báo cùa doanh nghiệp, nhập 
thông tin vào hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đế theo dõi.

3. Tồ chức lại doanh nghiệp

Những hình thức tố chức lại doanh nghiệp đang được quy định trong 
pháp luật Việt Nam cũng là những hình thức phổ biến trong pháp luật về 
còng ty cùa hầu hết các nước khác. Trong tổ chức lại doanh nghiệp, có sự 
mất đi và xuất hiện thcm những chu thế mới. Vi vậy. một mặt pháp luật bào 
đàm quvền tự do kinh doanh, tạo điều kiện cho sự thích ứng với thị trường 
cùa chu doanh nghiệp, mật khác, pháp luật phái quan tâm và đưa ra những 
biện pháp thích hợp dê bào vệ ]ựi ích cua các cò dòng thiêu so, cùa các chủ 
nợ và cua imưòri lao động. Hai mật dó có tác động trái chiều nhau và pháp 
luật cần phai duy trì tỳ lệ thích hợp thông qua những quy định về thu tục đối 
với mồi hình thức tổ chức lại doanh imhiệp.

Khi tiến hành tổ chức lại doanh nghiệp, nhất là trong việc hợp nhất và sáp 
nhập doanh nghiệp, ngoài việc thực hiện Luật Doanh nghiệp còn phải tuân 
theo quy định của Luật Cạnh tranh và các vãn ban pháp luật chuyên ngành.

a. Chia doanh nghiệp

Công ty TNHII, công ty cổ phần có thể được chia thành một số công
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ty cùng loại (Điều 150 Luật Doanh nghiệp).

Thu tục chia công ty TNHH, công ty cồ phần được quy định như sau:

Thứ nhất. Hội dồng thành viên, chú sờ hữu công ty hoặc Đại hội đồng 
cô dòng cùa công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty theo quy dịnh 
cùa Luật này và Dieu lệ công ty. Quyết dịnh chia công ty phái có các nội 
dung chu yếu vè tên. dịa chi trụ sơ chính cua công ty bị chia; tcn các công ty 
sẽ thành lập: nguycn tắc và thu tục chia tài sán công ty; plnrơng án sư dụng 
lao động: thời hạn và thu tục chuyển đồi phần vốn uóp. cố phần, trái phiếu 
cua công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tăc giai quyêt 
các nghĩa vụ cua công ty bị chia: thời hạn thực hiện chia công ty. Quyêt 
định chia công ty phái dưực gưi đến tát cả các chu nợ và thông báo cho 
ngirời lao động biết trong thời hạn mười liím ngày, kẻ từ ngày thòng qua 
quyết định.

Thứ hai, các thành viên, chu sơ hữu công ty hoặc các cô đông cùa các 
cóng ty mới được thành lập thông qua Diều lệ, bầu hoặc bố nhiệm Chù tịch 
Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty. Hội đồng quán trị. Giám dốc hoặc 
Tống giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật 
này. Trong trường hợp này, hồ sơ đãng ký doanh nghiệp phái kcm theo 
quyct định chia công ty.

Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới dược dăng 
ký kinh doanh. Các cóng ty mới phai cùnịỉ liên đới chịu trách nhiệm về các 
khoán nợ chưa thanh toán, hợp dồng lao động và nghĩa vụ tài san khác cúa 
công ty bị chia hoặc thoả thuận với chu nợ. khách hàng và người lao động 
dc một trong số các công ty đó thực hiện các nuhĩa vụ này.

Thứ ha. nếu công tv bị chia có chi nhánh, văn phòng dại diện, công ty 
phai thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh cắp linh nơi dặt chi nhánh, văn 
phòng đại diện de bố sung hồ sơ đăng ký cùa chi nhánh, văn phòng dại diện.

b. Tách doanh nghiệp

Công ty cò phần, các công ty TKIỈII (còng ty bị tách) có thè chuyén 
một phần tài sản đê thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (công 
ty được tách), chuyên một phần quyền và niỉhĩa vụ cua công ty bị tách sang
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công ty được tách mà không châm dứt sự tôn tại cùa công tv bị tách (Điêu 
151 Luật Đoanh nghiệp).

Trong trường hợp này, không có chu thê kinh doanh nào mất di, cho 
dù có thêm một hoặc một số chù thể kinh doanh mới. Thù tục tách công ty 
TNHH và công ty cổ phần được quy định như sau:

Thứ nhất, Hội đồng thành viên, chù sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng 
cồ đòng cùa công ty bị lách thông qua quyết định tách công ty theo quy định 
cùa Luật này và Điều lệ công ty. Quyết định tách công ty phài có các nội 
dung chu yếu về tên, địa chi trụ sờ chính cùa công ty bị tách; tên công ty 
được tách sẽ thành lập; phương án sừ dụng lao động; giá trị tài sản. các 
quyên và nghĩa vụ được chuyên từ công ty bị tách sang công ty được tách; 
thời hạn thực hiện tách công ty. Quyết định tách công ty phải được gừi đến 
tất ca các chú nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười 
lủm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

Thứ hai, các thành viên, chủ sở hữu công tv hoặc các cổ đông của 
công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội dồng 
thành viên, Chù tịch công ty, Hội đồng quàn trị, Giám đốc hoặc Tồng giám 
đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định cùa pháp luật. Trong 
trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phái kèm theo quyết định tách 
công ty.

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công /V được lách 
phai cùmỉ liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp 
dồ 111. lao động và nghĩa vụ tài sàn khác cùa công ty bị tách, trừ trường hợp 
cóng ty bị tách, công ty mới thành lập, chu nợ. khách hàng và người lao 
dộnị. cua công ty bị tách có thoả thuận khác.

Tách doanh nghiệp tạo điều kiện mờ rộng quy mô và đa dạng hóa hoạt 
độn£ kinh doanh, thu hút thèm và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn và các 
ngucn lực khác. Vì vậy, đây là hình thức tồ chức lại doanh nghiệp được 
khu'ến khích và thực hiện phồ biến nhất trong thực tiễn Việt Nam.

c. Họp nhất doanh nghiệp

Hai hoặc một số doanh nghiệp (các doanh nghiệp bị họp nhất - công
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ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một doanh nghiệp mới (doanh nghiệp 
hợp nhất - công ty hợp nhất) bàng cách chuyền toàn bộ tài san. quyền, nghĩa 
vụ và lợi ích hợp pháp sang doanh nghiệp hợp nhất, dồng thời chấm dứt sụ 
tồn tại cua các doanh nghiệp bị hợp nhất. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, 
doanh nghiệp hợp nhất được hương các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu 
trách nhiệm về các khoán nợ chua thanh toán, hợp đồng lao động và các 
nghĩa vụ tài sản khác phát sinh trước khi họp nhất cua các doanh nghiệp bị 
hợp nhất (Điều 152 Luật Doanh nghiệp).

Thủ tục hợp nhất công ty được quy định như sau:

Thứ nhất, các công ty bị hợp nhắt chuárt bị hợp đồng hợp nhát. Hợp 
đồng hợp nhất phái có các nội dung chú yếu về tên. địa chi trụ sờ chính cua 
các công ty bị hợp nhất; tên. địa chi trụ sở chính cúa công ty họp nhất; thu 
tục và điều kiện hợp nhất; phương án sứ dụng lao động; thời hạn, thù tục và 
điều kiện chuyển đổi tài sản. chuyến đối phần vốn góp. cố phần, trái phiếu 
cùa công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp. cổ phẩn, trái phiếu cùa công ty 
hợp nhất; thời hạn thục hiện hợp nhất; dự thao Điều lệ công ty hợp nhất.

Thứ hai. các thành viên, chu sở hừu công ty hoặc các cố đỏng cùa các 
công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, 
bầu hoặc bồ nhiệm Chủ tịch Hội dồng thành viên, Chư tịch công ty. llội 
dồng quán trị. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành 
đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định cua pháp luật. Trong 
trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phủi kèm theo hợp đồng hợp 
nhất, llợp đong hựp nhất phai dược gưi dến các chu nợ và thòng bao cho 
người lao động biết trong thời hạn mười lãm ngày, kể từ ngày thòng qua.

Theo Luật Cạnh tranh, các doanh nghiệp tập trung kinh tế (hợp nhat) 
có thị phần kết hợp tù 30% đến 50% trôn thị trường licn quan thì dại diện 
hcrp pháp cua các doanh nghiệp đó phai thông háo cho Cơ quan quan lý 
cạnh tranh trước khi tiến hành tập trung kinh tế. Trường hợp thị phần kết 
hcrp cùa các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế thấp hơn 30% trên thị 
trường licn quan hoặc trường hợp doanh nghiệp sau khi thực hiện tập trung 
kinh tế vẫn thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật 
thì không phai thông báo. cấm  trường hợp hợp nhất mà theo dó thị trường
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kết hựp của các doanh nghiệp tham gia hợp nhất chiếm trên 50% trên thị 
trường liên quan, trừ trưởng hợp được miễn trừ dối với tập trung kinh tế bị
cấm.

Sau khi đãng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn 
tại: công ty hợp nhất được hướng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách 
nhiệm về các khoán nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ 
tài san khác cùa các công ty bị hợp nhất.

Thứ hu, nếu các công ty bị hợp nhất có chi nhánh, văn phòng đại diện, 
thì còng ty hợp nhắt phải thông báo cho phòng đăng ký' kinh doanh cấp tinh 
nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện đế bổ sung hồ sơ đăng ký của chi 
nhánh, văn phòng đại diện.

d. Súp nhập doanh nghiệp

Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp 
nhập) có thê sáp nhập vào một công ty khác (sau đày gọi là công ty nhận sáp 
nhập) bàng cách chuyền toàn bộ tài sàn. quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 
sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị 
sáp nhập. Sau khi dăng ký doanh nghiệp, công ty nhận sáp nhập dược hường 
các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoán nợ chưa thanh 
toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sàn khác phát sinh trước khi sáp 
nhập cùa công ty bị sáp nhập (Diều 153 Luật Doanh nghiệp).

Thú tục sáp nhập công ty dược quy định như sau:

Thứ nhất, các công ty liên quan (công ty bị sáp nhập và còng ty nhận 
sáp nhập) chuchi bị hợp đổng sáp nhập và dự thao Điều lệ công ty nhận sáp 
nliập. I iựp đồng sáp nhập phái có các nội dung chủ yếu về tên, địa chi trụ sở 
c hinh của công ty nhận sáp nhập; tên. dịa chi trụ sờ chính cua công ty bị sáp 
n hập; thu tục và điều kiện sáp nhập; phương án sừ dụng lao dộng; thù tục. 
thời hạn và diều kiện chuyến đồi tài san. chuyển dồi phần vốn góp. cồ phan, 
trái phiếu cùa công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu 
c ùa công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập.

Thứ hai. các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cồ đông cùa các 
C i ô n g  ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điểu lệ công ty nhận sáp
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nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập. Trong 
trường họp này, hồ sơ đãng ký doanh nghiệp phải kèm theo hợp đồng sáp 
nhập. Hợp đồng sáp nhập phải được gừi đến tất cả các chù nợ và thông báo 
cho người lao động biết trong thời hạn mư('ri lăm ngày, kể từ ngày thông qua.

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứĩ tồn tại; 
công ty nhận sáp nhập được hường các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu 
trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao độnii và nghĩa 
vụ tài sàn khác cùa công ty bị sáp nhập.

Những quy định của Luật Cạnh tranh về tập trung kinh tế đối với việc 
hợp nhất doanh nghiệp nói trên cũng áp dụng đối với sáp nhập doanh rmhiệp.

Thứ ba, nếu các công ty bị sáp nhập có chi nhánh, văn phòng đại diện, 
công ty nhận sáp nhập phài thông báo cho phòng đủng ký’ kinh doanh cấp 
tinh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện và nơi công ly nhận sáp nhập để 
bổ sung hồ sơ đăng ký cùa chi nhánh, văn phòng đại diện và cùa công ty 
nhận sáp nhập.

đ. Chuyển đồi doanh ngltiệp

Chuyển đổi doanh nghiệp là sự thay đổi loại hình doanh nghiệp trong 
những trường hợp pháp luật quy định. Hiện tại trong nền kinh tế Việt Nam. 
nhiều doanh nghiệp đang thực hiện chuyển đổi để phù hợp với sự thay đối 
của điều kiện kinh tế - xã hội và cũng để phù hợp với sự thay đổi cùa pháp 
Luật Doanh nghiệp. Có nhiều dạng chuyển đổi với những thù tục khác nhau.

dl. Chuyên đối công ty TNlllĩ íhcmh cóng ty cố phản hoặc ngược lụi

Điều 154 Luật Doanh nghiệp và Điều 33 Nghị định số 102/2010/NĐ- 
CP quy định thù tục chuyến đổi công ty TNHH, công ty cồ phần (gọi là 
công ty được chuyển đổi) thành công ty cồ phần, công ty TNHH (gọi là 
công ty chuyển đổi).

Công ty TNHH có thể chuyển đồi thành công ty cổ phần theo phương 
thức sau:

- Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm người 
khác cùng góp vốn cổ phần, không bán cổ phần hiện có cho người khac;
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- Chuyển đồi thành công ty cồ phần kết hợp với chào bán chứng 
khí án ra công chúng. Dối với công ty TNHH chuyển đối thành công ty cổ 
phui bàng cách chào bán chứng khoán ra công chúng thì điều kiện chuyền 
đoi trình tự, thu tục và điều kiện chào bán chứng khoán thực hiện theo quy 
địm cùa pháp luật về chứng khoán.

- Chuyển đối thành cỏniỉ ty cổ phần kết hợp với chào bán cổ phần cho 
ít h m 100 nhà dầu tư đã xác định.

Thủ tục cùa việc chuyển đồi như sau:• * J

Thứ nhất, Hội đong thành viên, chu sờ hữu công ty hoặc Dại hội đồng 
cổ Jỏng thông qua quyết định chuyến đôi và Diều lệ công ty chuyển đổi. 
Quyết định chuyên đổi phái có các nội dung chủ yếu về tên. địa chi trụ sờ 
chính của công ty được chuyển dồi: tên. địa chi trụ sờ chính cùa công ty 
chuyên đối: thời hạn và điều kiện chuvển tài sàn, phần vốn góp, cổ phần, 
trái phiếu cùa công ty được chuyển dối thành tài sàn, cổ phần, trái phiếu, 
phẩn vốn góp cua công ty chuyến đổi: phương án sừ dụng lao động; thời 
hạn thực hiện chuyên đôi.

Quyết định chuyển đồi phai được Uiri đến tất cà các chu nợ và thông 
hác cho nmrời lao động biêt trong thời hạn mười lủm ngày, kê từ ngày thông 
qua quyết định.

Thử hai. đăng ký doanh nghiệp cùa công ty chuyển dổi. Trong trường 
hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phai kèm theo quyết định chuyển đổi.

Sau khi đăng ký kinh doanh, côtìịỊ ly được chuyên iíôi chấm dứt tồn 
tại; công ty chuyên đôi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu 
trách nhiệm về các khoán nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa 
vụ lài san khác cùa công ty được chuyên đổi.

Trường hợp công ty TNHIỈ chuyển đổi thành công ty cồ phần mà 
công ty TNHU có ít hơn ba thành viên, việc huy động thcm thành viên mới 
có ĩhể thực hiện đồng thời với việc chuyển đồi công ty. Thành viên mới có 
thế là nuưòi nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của thành viên hiện có 
hoặc là người góp thêm vốn vào còng ty. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, 
kể từ ngày chú sờ hữu công ty hoặc Hội dông thành vicn ra quyết định
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chuyên đỏi, còng tv gửi hoặc nộp hô sơ chuyên đôi tại cơ quan dăng ký kinh 
doanh có thẩm quyền hoặc cơ quan nhà nước quàn lý dầu tư đă cấp giấy 
chứng nhận đầu tư.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, ké từ ngày nhận hồ sơ chuyển đoi. 
cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quán lý về đầu tir cấp 
lại giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp hoặc giấy clúrnu nhận dầu tư 
tương ứng; dong thời, thu hồi lại giấv chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 
giấy chứng nhận đầu tư đà cấp đối với công ty đưực chuyển đối. nồ  sơ 
chuyên đôi thực hiện theo quy định tương ứng cùa Nghị định số 43/2010/ 
ND-CP ngày 15/4/2010.

Công ty chuyển đỏi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích 
hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ. gồm cá nự thuế, hợp dồng lao 
động và các nghĩa vụ khác của còng ty được chuyên dôi.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kế từ ngày cắp giấy chứntí nhận 
đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư. cơ quan đăng ký kinh 
doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quan lý về đầu tư phai thông 
báo cho các cơ quan nhà nước có licn quan theo quy định tại khoán 1 Diều 
27 cùa Luật Doanh nghiệp; đồng thời xóa tôn công ty dược chuyên dôi trong 
sỏ đăng ký doanh nghiệp.

(Í2. Chuyên đôi công ty TNHỈỈ một thành viên

Thù tục chuvên đôi quy định khác nhau cho những trường hạp cụ thê.

Thứ nhát, chuyên đổi công ty TNHH một thành vicn thành công ty 
TNHH hai thành viên trớ lên

Công ty TNHH một thành vicn (trừ việc chuyến đồi công ty TNI1I1 
100% sở hữu nhà nước thành công ty TNHH hai thành viên trơ lên được 
thục hiện theo quy định riêng cùa Chính phù) được chuyển đổi thành công 
ty TNHH hai thành viên trở lèn khi chù sờ hữu công ty đã góp đù số vốn vào 
công ty như dà cam kết. Công ty được chuyển đồi theo phương thức sau:

a) Chủ sờ hữu công ty chuyển nhượng, cho. tặng một phần sờ hữu cùa 
mình tại công ty cho một hoặc một số người khác;

b) Công ty huv động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác.
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Giá trị phần vốn góp dược chuyến nhượng, cho, tặng hoặc huy động 
them tương ứng với cách thức chuyên dôi nói trôn phải theo giá thị trường, 
giá dược định theo phương pháp tài san. phương pháp dòng tiền chiết khấu 
hoặc phương pháp khác.

Trong thời hạn 15 ngày lùm việc, kế từ ngày chủ sở hữu công ty 
chuyên nhượng, cho. tặng một phàn sở hữu cua mình tại công ty cho một 
hoặc một số người khác hoặc công tỵ huv động thêm vốn góp hoặc vốn cam 
kết góp từ một hoặc một số ngưừi khác, công ty gừi hoặc nộp hồ sơ chuyển 
đoi tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thám quyền 
quán lý về đầu tư dã cấp giấy chứng nhận đầu tư. Ilồ sơ. trinh tự thu tục 
chuyển đổi thực hiện theo quy định tương ứng cùa Nghị định số 
43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 cua Chính phu về đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kê từ ngày nhận hồ sơ chuyển đối. cơ 
quan dăng ký kinh doanh hoặc cư quan nhà nước quán lý dầu tư cỏ thẩm 
quyền cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận 
đầu tư tương ứng. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kê từ ngày cấp giấy 
chứng nhận dăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan 
đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thấm quyền quàn lý về dầu 
tư phái thông háo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại 
khoản 1 Điều 27 cùa Luật Doanh nghiệp; đồng thời xóa tên công ty dược 
chuyến dồi trong sỗ đăng ký doanh nghiệp.

Công ty chuyến đỗi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích 
hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoan nợ. gồm cá nợ thuế, hựp dồng lao 
động và các nghĩa vụ khác cùa công ty dược chuyên dôi.

Thứ hai. trường hợp chu sớ hữu công ty chuyên nhượng toàn bộ vốn 
điều lệ cho một cú nhân thỉ trong thời hạn mười lăm ngày kế từ ngày hoàn 
thành thu tục chuyển nhượng, người nhận chuyên nhượng phủi đăng ký thay 
Jôi chu sơ hữu công ty và tố chức quán lý. hoạt dộng theo quy định về công 
ty TNHH một thành vicn là cá nhàn.

Thứ ha, chuyên đổi công ly cô phần hoặc công ty TNIỈ/Ỉ hai thành 
viên trơ lên thành công ty TNỈỈH một thành viên
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Công ty cồ phần hoặc công ty TNHH hai thành viên trờ lên có thề 
chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên theo phương thức sau:

a) Một cổ đông hoặc thành viên nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, 
phần vốn góp tương ứng cùa tất cả các cổ đỏng, thành vicn còn lại;

b) Một cổ đông hoặc thành viên là pháp nhân nhận góp vốn đâu tu 
bằng toàn bộ cổ phần hoặc phần vốn góp cùa tất cà các cổ đông, thành viên 
còn lại;

c) Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là thành viên hoặc cô đông 
nhận chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư bàng toàn bộ sổ cổ phần 
hoặc phần vốn góp cùa tất cả cổ đông hoặc thành viên của công tv.

Việc chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư bàng cổ phần, phần 
vốn góp theo các phương thức trên phài thực hiện theo giá thị trường, giá 
được định theo phương pháp tài sàn, phương pháp dòng tiền chiết khấu hoặc 
phương pháp khác.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày một cồ đông hoặc một 
thành viên nhận chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư hoặc một người 
khác nhận chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư, công ty gửi hoặc nộp 
hồ sơ chuyển đồi tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đà đãng 
ký hoặc cơ quan nhà nước có thảm quyền quàn lý về đầu tư đã cấp giấy 
chứng nhận đầu tư. Hồ sơ chuyển đổi thực hiện theo quv định tương ứng 
cùa Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phù về đăng 
ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, ca 
quan đảng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về 
đầu tư cấp lại giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận 
đầu tư.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan đăng ký kinh doanh 
hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư phải thông báo cho 
các cơ quan nhà nước liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 27 cùa Luật

112 TRUỒNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐq PẬN



CHIÍONG 2.QUYCHẾPHẢP LÝ CHUNG VỀ THÀNH lẬP.TỔ CHỨC...

Doanh nghiệp; đồng thời xóa tên công ty được chuyển đổi trong sổ đăng ký 
doanh nghiệp.

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích 
hcrp pháp, chịu trách nhiệm về các khoán nợ. gồm cà nợ thuế, hợp đồng lao 
đông và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyên đôi.

đ3. Chuyển đôi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNỈỈH

Doanh nghiệp tư nhân có thê chuyển đổi thành công ty TNHH theo 
quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đù các điều kiện sau đây:

1) Có đù các điều kiện quv định tại Điều 24 của Luật Doanh nghiệp;

2) Chù doanh nghiệp tư nhân phai là chù sờ hữu công ty (đối với 
trường hợp chuyển đổi thành còng tv TNUIỈ một thành viên là cá nhân) 
hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển dồi thành công ty TNHH hai 
thành viên trở lên);

3) Chù doanh nghiệp tư nhân cam kết bàng vãn bàn chịu trách nhiệm cá 
nhân bàng toàn bộ tài san cùa mình đối với tất cà các khoản nợ chưa thanh 
to.án cùa doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đù số nợ khi đốn hạn;

4) Chu doanh nghiệp tư nhân có thoa thuận bàng vãn bàn với các bên 
cùa hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đồi tiếp 
nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

5) Chù doanh nghiệp tư nhân cam kết bàng vãn bàn hoặc có thỏa 
thuận bung văn bàn với các thành viên góp von khác về việc tiếp nhận và sứ 
dụng lao dộng hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đãng 
k-Ý kinh doanh xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu 
cỏ đu các điều kiện quv định. Trường hợp từ chối, phái trả lời bàng văn bản 
néu rõ lý do và hướng dẫn những yêu cầu cần sừa đồi. bổ sung. Hồ sơ chuyển 
đổi thực hiện theo quy định tương ứng tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 
15/4/2010 của Chính phù về đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có
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thâm quyền quàn lý về đầu tư phai thông báo cho các cơ quan nhà nước có 
liên quan theo quy định tại khoán 1 Diều 27 cùa Luật Doanh nghiệp; dồng thời 
xóa tên doanh nghiệp tư nhân dã chuyên đòi trong sô đăng ký doanh nghiệp.

(14. Chuyên đói doanh nghiệp 100% vòn lĩhí) nước

Việc chuyên dôi công ty nhà nước sang hoạt dộng theo Luật Doanh 
nghiệp 2005 quy định tại Diều 166 Luật Doanh nghiệp 2005 được thực hiện 
với nhiều hình thức.

Thừ nhút, chuyên dôi công ty nhà nước thành công ty TNHH một 
thành viên theo Nghị định số 25/2010/ND-CP ngày 19/3/2010 chuyền dõi 
công ty nhà nước thành công ty TN1Ỉ11 một thành viên và tỏ chức quan lý 
công ty TNỈỈII một thành viên do Nhà nước làm chu sờ hữu

Thừ hai, cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước theo Nghị 
định 109/2007/ND-CP ngày 26/6/2007.

Thử ha, chuyên đôi tông công ty nhà nưởc, công ty nhà nước độc lập 
theo mô hình công ty mẹ - công ty con tlieo Nghị định 111/2007/NĐ-CP 
ngày 26/6/2007 về tồ chức, quan lý tổng công ty nhà nước và chuyển dổi 
tông công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập. công ty mẹ là công ty nhà 
nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh 
nghiệp. Còng ty mẹ và từng công ty con phái đăng ký doanh nghiệp và dăng 
ký quyền sờ hữu tài sản.

Việc chuyển dồi công ty nhà nước kết thúc ngày 1/7/2010.

(Ỉ5. Chuyên đôi doanh nghiệp có von (lầu lư nước nạt HŨ

Việc chuyển đôi đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
dirực thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 quy 
định tại Diều 170 Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định số 101/2006/NĐ- 
CP ngày 21/9/2006 được phân biệt thành hai trường hợp: Dăng ký lại và 
chuyển dồi doanh nghiệp.

Một lỉỉ, đăng ký lại là việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
được thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam dăng ký kinh 
doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp đổ thực hiện dự án dầu tư theo 
quy định cùa Luật Dầu tư và được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới mà vẫn
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giữ nguyên loại hmh doanh nghiệp theo giấy phép đầu tư đã dược cấp; giấy 
chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp dăng ký lụi là doanh nụhiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
dã được cấp giấy chứng nhận đần tư mới theo quy định cùa Luật Doanh 
nghiệp và Luật Dầu tư thay thế cho giấy phép đầu tư dược cấp theo quy định 
cùa Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Doanh nghiệp không đãng ký lại là doanh nghiệp có vốn đau tư nước 
ngoài không thực hiện việc dăng ký lại trong thời hạn 5 năm, kê từ ngày 
Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hãnh. Đây là 1 trong 2 cách thuộc quyên 
lựa chọn cùa các doanh nghiệp có vốn dằu tư nước ngoài. Hoạt động của 
những doanh nghiệp này thực hiện theo nhũng quy định sau đây:

- Việc tồ chức quàn lý nội bộ và hoạt động cùa doanh nghiệp thực 
hiện theo quy định cua Diều lệ doanh nghiệp: trường hợp Diều lộ không quy 
định thì áp dụnsi theo các quy định tương ứng cua Luật Doanh nghiệp và các 
văn bàn hướng dẫn thi hành.

- Có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Luật Dầu tư và pháp luật khác liên quan trong việc thực hiện hoạt 
động kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề dà ghi trong giấy phép dầu tư.

Hai là, chuyên đổi doanh nghiệp là việc doanh nghiệp có vốn dầu tư 
nưcrc ngoài thay dổi loại hình doanh nghiệp theo quv định cùa Luật Doanh 
nghiệp, Luật Đầu tư và được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới. Doanh 
nghiệp chuyên đôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dã dược thay 
đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định cua Luật Doanh nghiệp, Luật Đau 
tư và được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới.

4. Giải thế doanh nghiệp, chấm dứt hoạt dộng cua chi nhánh

a. Khái niệm, ỷ  nghĩa của giải thể doanh nghiệp

Giải thề doanh nghiệp được nhìn nhận là việc một doanh nghiệp chấm 
dứt hoạt động kinh doanh, không tiếp tục tồn tại trcn thị trường với tư cách 
!à một chú thể kinh doanh. Mậu quả cùa giái thể là mất đi một chù thể pháp 
lý đã đãng ký kinh doanh. Giải thể doanh nghiệp được quy định tại các Diều 
157, 158, 159 Luật Doanh nghiệp và Điều 40 Nghị định số 102/2010/ND-CP.

CHƯONG 2. QUY CHẾ PHÁP LỶ CHUNG VỂ1HẢNHIẬP, Tổ CHỨC. ..
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b. Trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp bị giải thể trong hai trường hợp: Giải thể tự nguyện và 
giải thể bẳt buộc.

Giủi thê tự nguyện khi: (i) Kết thúc thời hạn hoạt động đă ghi trong 
Điều lệ công ty mà không có quyết định uia hạn; (ii) Theo quyết định cùa 
chù doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hạp  
danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chù sở hừu công ty 
đối với công ty TNHH; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. 
Tự nguyện giải thề doanh nghiệp là một trong những nội dunti cùa quyền tự 
do kinh doanh. Chù doanh nghiệp, vì những lý do riêng có thể thực hiện g iai 
thế doanh nghiệp cùa mình.

Giai thê hắt buộc trong những trường hợp: (i) Công ty không còn đù 
số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn sáu 
tháng liên tục; (ii) Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; (iii) Bị 
thu hồi giấy chứng nhận đầu tư quv định tại Điều 68 Nghị định số 
108/2006/NĐ-CP cùa Chính phù quy định chi tiết và hướng dần thi hành 
một số điều cùa Luật Đầu tư; (iv) Bị cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính thuế theo quy định tại diểm g khoản 1 Điều 93 Luật Quan lý thuế; (v) 
Bị toà án tuyên bố giải thể.

Trong mọi trường hợp. Doanh nghiệp chi được giai the khi bảo đà.m 
thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Điều kiện ca bản đè 
một doanh nghiệp giái thể, dù là tự nguyện giải the cũng nhu giải thể bắt 
buộc là doanh nghiệp phải thanh toán hét nợ trong kinh doanh, kổ cà nợ 
thuế và nợ cùa những người lao dộng. Rõ ràng là trong việc giải thể, dù tự 
nguyện hay bẩt buộc, pháp luật đặc biệt quan tâm đến việc thanh toán nợ điối 
với các chú nợ. Nếu doanh nghiệp còn nợ trong kinh doanh thì doanh 
nghiệp khônii thổ chấm dứt hoạt dộng bàng việc giải thẻ.

c. Thủ tục giải thể doanlt nghiệp

Doanh nghiệp phải thực hiện những thủ tục nhất định để thể hiện sự 
chấm dứt tồn tại một chù thể kinh doanh và các cơ quan nhà nước, cơ quan 
đãng ký kinh doanh có thể kiểm soái được sự ra đời cũng như chấm dứt hoiạt
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động cùa một doanh nghiệp. Vì vậy, thù tục giải thế một doanh nghiệp, phải 
vừa bào đảm quyền tự do. chù động cùa chù doanh nghiệp lại vừa bào hộ lợi 
ích chính đáng của các chù nợ. đồng thời cũng phài bào đám theo dòi đe xóa 
tên doanh nghiệp trong hồ sơ quàn lý cùa cơ quan nhà nước. Việc giài thể 
doanh nghiệp được thực hiện theo 4 bước sau đây.

Bước 1: Thông qua quyết định giai thê doanh nghiệp

Trong mọi trường hợp. doanh nghiệp giải thể phải đưa ra quvét định 
giãi thê. Trong thời hạn bay ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định 
giai thể phai được gừi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất ca các chù nợ. 
người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh 
nghiệp và phái được niêm yêt công khui tại trụ sờ chính và chi nhánh cùa 
doanh nghiệp.

Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng háo thì quyết 
định íiiài thê doanh nghiệp phái được đăng ít nhat trên một tờ báo viết hoặc 
báo điện từ trong ba số licn tiếp.

Quyết định giải thể phái được gừi cho các chù nợ kèm theo thông báo 
về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên. địa chi của chủ nợ; số 
nợ. thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và 
thài hạn giải quyết khiếu nại cùa chù nợ.

Bước 2: Thanh lý tài san doanh nghiệp

Chù doanh nghiệp tư nhàn. Hội đồng thành viên hoặc chù sớ hữu công 
ty, Hội đồng quán trị trực tiếp tồ chức thanh lý tài sán doanh nghiệp, trừ 
tnrờim hợp Điều lệ công ty quy dịnh thành lập tồ chức thanh lý ricMig.

Các khoán I1Ợ cùa doanh nghiệp dược thanh toán theo thứ lự sau dây:

a) Các khoán nợ lương, trợ cấp thôi việc, bào hiếm xã hội theo quv 
(định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoà ước 
lao đòng tập thể và hợp đồng lao động đà ký kết;

b) Nợ thuê và các khoán nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh 
nghiệp, phần còn lại thuộc về chù doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ 
đông hoặc chù sở hữu công ty.

CHƯ0NG 2 QUY CHẾ PHÁP LÝ CHUNG vế THÀNH IẬP, Tổ CHỨC...
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Bước 3: Gưi hồ SƯ giai thế doanh nghiệp đến cơ quan đãng ký' kinh doanh

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải the 
doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, ngưừi dại 
diện theo pháp luật của doanh nghiệp gừi ho sơ giải thê doanh nghiệp đến 
cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thầm quyền quàn lý 
về đầu tư.

Thành viên Hội đồng quàn trị công ty cồ phần, thành viên Hội đồng 
thành viên công ty TNHH, chù sờ hữu công ty, chù doanh nghiệp tư nhân. 
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh chịu trách nhiệm về 
tính trung thực, chính xác cùa hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Trường hợp hồ 
sơ giải thể không chính xác, già mạo. những người nói trên phải liên đới 
chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và 
quyền lợi cùa người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá 
nhân trước pháp luật về những hệ quà phát sinh trong thời hạn 3 núm, kể từ 
ngày nộp hồ sơ giài thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc 
cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền quản lý về đầu tư.

Bước 4: xỏa tên doanh nghiệp trong sô đăng ký doanh nghiệp hoặc 
sô đăng ký đâu tư

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, cơ quan nhận hồ sơ giải the doanh 
nghiệp thông báo với cơ quan thuế, cơ quan công an về việc giải thế doanh 
nghiệp và xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký doanh nghiệp hoặc sỏ 
đăng ký đầu tư« nếu cơ quan thuế và cư quan công an có liên quan không cỏ 
yêu cầu khác.

Việc giải thổ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt 
động theo quy định của các luật chuyên ngành thực hiện theo quy định cùa 
pháp luật về chuyên ngành dó.

d. Giải thế doanh nghiệp bị thu hồi dăng kỷ doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận dăng ký doanh 
nghiệp, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị 
thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trình tự và thù tục giải thổ 
duợc thực hiện theo quy định chung.

118 TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TỂ QUỐC DÂN



Sau 06 tháng, ke từ ngày quyết dinh thu hồi giấy chứng nhận đăng kv 
doaih nghiệp mà không nhận được hồ sơ uiai thế doanh nghiệp, thì doanh 
nghệp coi như đà dược giài thể và phòng dăng ký kinh doanh xóa tên doanh 
nghệp trong sô đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, người đại 
diệr theo pháp luật, tất cà thành viên đối với công ty TNHỈI hai thành viên 
trở ên, chú sờ hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên, chú 
doaih nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, tất cà thành viên hội 
đồn: quàn trị dối với công ty cổ phần và tất cả thành vicn hợp danh đối với 
côn; ty hợp danh liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ 
tài sin khác chưa thanh toán.

(L Các hoạt dộng bị cấm kể từ  khi cỏ quyết định giải thể

Kể từ khi có quyết định giài thể doanh nghiệp, nghiêm cám doanh 
nghệp. người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:

1) Cất giấu, tấu tán tài sàn;

2) Từ bò hoặc giảm bớt quyền đòi nự;

3) Chuyên các khoán nợ không có bào đàm thành các khoán nợ có bào 
đản bảng tài sàn của doanh nghiệp;

4) Ký kết hợp đồng mới không phái là hựp đồng nhàm thực hiện giái 
the doanh nghiệp;

5) Cầm cố, thế chắp, tặng cho, cho thuê tài sản;

6) Chấm dứt thực hiện hợp dồng dã có hiệu lực;

7) lluy dộng vôn dưới mọi hình tliưc khác.

e. Ciẩnt (ỈÚ1 hoạt dộng chi nliánlt

Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết 
dịnh cua chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi giấy chứng 
nhận hoạt động chi nhánh cùa cơ quan nhà nước có thâm quyền.

Thu tục giải thê chi nhánh thực hiện tirang tự giải thể doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có chi nhánh dà chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm 
thựí hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cá nợ thuế của chi

CHƯONG 2. QUY CHẾ PHÁP LÝ CHUNG vể IHÀNHIẬP, Tổ CHỨC...

TRƯÒNG ĐẠI HỌC KINH Tấ QUỐC DÂN 119



GIẢO TRÌNH PHẮPIUẬT KINH TẾ

nhánh và tiếp tục sừ dụng lao động hoặc giải quyết đu quyền lợi hợp pháip 
cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định cùa pháp luật.

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh bao gồm:

a) Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhámh 
hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh cùa cơ quain 
nhà nước có thẩm quyền;

b) Danh sách chù nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cà nợ thuế cùa clhi 
nhánh và nợ tiền đóng bào hiểm xã hội;

c) Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành ciua 
người lao động;

d) Giấy đăng ký hoạt động cùa chi nhánh;

đ) Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hùy con dấu cùa chi nhánh..

Người đại diện theo pháp luật cùa doanh nghiệp và Giám đốc clni 
nhánh bị giài thế liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xáic 
cua hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đù hồ sơ chấm diứt 
hoạt động chi nhánh, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước cỏ  
thầm quyền quán lý về đầu tư xóa tên chi nhánh trong sổ đăng ký hoạt độnig 
chi nhánh.

Pháp luật Việt Nam cần bố sung những chế tài thích hợp đối với c:ú 
nhân những người có trách nhiệm trong các doanh nghiệp đã giải thể mià 
không thực hiện đầy đù những quy định cùa pháp luật về giãi thể đề kic:n 
quyết xứ lý những doanh nghiệp lợi dụng giái thể de trốn tránh việc thanih 
toán nợ trong kinh doanh, kể cả nợ thuế với Nhà nước, đặc biệt đối vói 
những doanh nghiệp bị bắt buộc giải thể khi bị thu hồi đăng ký kinh doanlh. 
Đồng thời, phải có những chế tài đối với các cơ quan nhà nước có liên quain 
đến các bước trong thủ tục giải thể doanh nghiệp nhằm tăng cường trác:h 
nhiệm trong việc theo dõi doanh nghiệp thanh toán nợ theo quyết định giiải 
thể và xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký doanh nghiệp, sổ đăng ký đầiu 
tư để bào hộ lợi ích chính đáng cùa các chù nợ và người ticu dùng, tạo mỏi 
trường kinh doanh lành mạnh.
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HV. NHỪNc; QUYÊN VÀ NGHĨA VỊ c o  BẢN CỦA DOANH NGHIỆP 
TRONG KINH DOANH

Sau khi dược thành lập một cách hợp pháp, doanh nghiệp tiến hành 
a'ác hoạt động kinh doanh. Trong kinh doanh, doanh nụhiộp có nlùrng quyền 
cđược pháp luật xác định và báo hộ. dồng thời cũng có những nuhĩa vụ đối 
\với nhà nước, đối với xà hội. Dây là những quyền và nghĩa vụ pháp lý. do 
ptháp luật xác định và bao đám thực hiện. Nuoài ra, doanh ntỉhiệp có thô 
tthực hiện những nuhĩa vụ xã hội khác với ý nuhĩa là các hoạt độnu tụ 
rngmện. từ thiện. Cơ quan đãng ký kinh doanh phối hợp với các cơ quan nhà 
mướt khác có trách nhiệm tạo diêu kiện đê các doanh nghiệp thực hiện 
cquyén. đông thời cũng thực hiện sự kiêm soát, quan lý và dỏn dòc các doanh 
mghiộp thực hiện nghĩa vụ.

Với mục đích cung cấp cách nhìn khái quát về những quyền được 
hurơnu và những nghĩa vụ mà doanh nụhiộp phai thực hiện trong quá trình 
hioạt dộng kinh doanh, phần này giới thiệu chung nhìrnii quyền và nuhĩa vụ 
p)háp lý cua doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp (Diều 8 và 9). Quyền và 
mghìa vụ cụ thè cua doanh nghiệp trong kinh doanh được quy định trong 
nilũrng văn ban pháp luật chung và văn ban pháp luật chuyên nuành như Bộ 
liuật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đâu tư, Luật Thương mại, Luật Cạnh 
tiranh. Bộ Luật Lao động, các luật thuế. Luật K.Ố toán và nhiều văn bán 
c:huyên ngànli khác.

1 . Quyền của doanh nghiệp trong kinh doanh

(II. Quyền cua doanh nghiệp dối với tài sún

Doanh nghiệp có quyên chiêm hữu. sư dụng Ví/ định đoụt đôi với lài 
S i í t n  thuộc quyền s ở  hữu hợp pháp cua mình. Cùng với việc thừa nhận s ự  

p)hát triên lâu dài, bình đăng của các loại hình doanh nghiệp. Hiên pháp Việt 
Nam 1992 quy định: “Tài sản hợp pháp cùa cá nhân, tố chức không bị quốc 
hiừu hóa. Trường hợp thật càn thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích 
qiuốc gia. Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng cỏ bồi thường tài san cùa cá 
nihân hoặc tồ chức theo thời giá thị trường" (Điều 23). "Nhà nước khuyến 
k:hích các to chức, cá nhân nước ngoài dầu tư vốn. công nghệ vào Việt Nam
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phù hợp với pháp luật Việt Nam. pháp luật và thông lệ quòc tè; báo dám 
quyèn sờ hữu hợp pháp đối với vốn, tài sản và các quyền lợi khác cùa các tô 
chức, cá nhân nước ngoài. Doanh nghiệp có vốn dầu tư nước ngoài khônu bị 
quốc hữu hóa. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lựi để người 
Việt Nam định cư ờ nước ngoài đầu tư về nước" (Điều 25). Nội dung và các 
biện pháp báo vệ quyền sở hữu dược quy định trong Bộ luật Dân sự 2005 và 
các đạo luật về sờ hữu trí tuệ, chuyên uiao công nghệ.

Doanh nghiệp với tư cách là tồ chức kinh tế có những quyền và nghĩa 
vụ về sừ dụng đất đối với quyển sư dụng đất của chú doanh nghiệp, do các 
thành viên góp vốn góp vào, được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và do tô 
chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sừ dụng đất, dược chuyến mục 
đích sư dụng đất. Pháp luật về đất đai của Việt Nam đang có nhiều thay đổi 
theo hướng tạo cơ sớ đổ hình thành và phát triền thị trường hất dộng san. sự 
bình đăng giữa các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp dân doanh, doanh 
nghiệp có vốn dầu tư nưức ngoài đối với quyền sử dụng đất. Nội dung 
quyền sừ dụng đất tập trung trong Luật Đất đai được Quốc hội thông qua 
ngày 26/11/2003 và phần thứ năm cua Bộ luật Dân sự.

Trong quá trình hoạt dộng, đế dáp ứng nhu cầu vốn cho kinh doanh, 
các doanh nghiệp được chủ động lựa chọn hình thức và cách thức huy dộng 
von trên các thị trường vốn dang có ở Việt Nam. Doanh nghiệp dược thỏa 
thuận sứ dụng các hình thức tín dụng trên thị trường tài chính tín dụng, huy 
động vốn trên thị trường chứng khoán, thị trường bất động san. Licn quan 
dến nội dung này là Luật Các lố chức Ún dụng 2010, Luật Kinh doanh bao 
hiếm 2000, sửa đổi. bổ sung năm 2010. Luật Chứng khoán 2006.

Doanh nghiệp có toàn quyền sư dụng lợi nhuận hợp pháp thu dược lừ 
các hoạt động kinh doanh với ý nghĩa là chù sớ hữu thực hiện quyền sờ hữu 
dối với tài sàn cùa mình.

b. Quyền tự do hoạt động kinh doanh và cạnh tranh lànli mạnh

Trên thương trường, doanh nghiệp được chù dộng lựa chọn và thay 
dồi ngành, nghề, địa bàn đầu tư, hình thức đầu tư, kê cà licn doanh, góp 
vốn vào doanh nghiệp khác, chù động mờ rộng quv mô và ngành, nghề kinh
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doaih. Địa bàn dầu tư cùa doanh nghiệp không chi tại địa diêm kinh doanh 
mà :òn cỏ thê mờ rộng trong phạm vi toàn quốc, thậm chí ra nước ngoài.

Doanh niỉhiệp được chu động tìm kiêm thị trường, khách hàníỊ vù tự 
do ụuo két hợp đồng với các dối tác tronii và ngoài nước, dược trực liếp 
kim doanh xuất nhập khấu. Doanh rmlìiệp có quyền tự định đoạt đê giai 
quyết nhĩrnt’ tranh chấp phát sinh trong việc góp vốn. liên kết. liên doanh và 
thự: hiện hợp dồng. Nhà nước có trách nhiệm tạo môi trường và những bào 
dan vè mật pháp lý cho doanh nu hi ộp thực hiện quyền tự do kinh doanh và 
cạm tranh lành mạnh. Nuoài những quy dinh về dăng ký kinh doanh, đăng 
ký những thay dổi của doanh nghiệp còn có nhiều văn han liên quan đến nội 
dure này như những quy định về hợp dôrm trong Bộ luật Dân sự; Luật 
Thcơng mại; Luật Đầu tư; Luật Cạnh tranh; những quy định về quyền thỏa 
thuán cua doanh nghiệp dố giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương 
mạ trong Bộ luật Tố tụng dân sự. Pháp lệnh Trọng tài thưong mại 2003.

c. (Ịuyển thuê và sử dụng lao động

Theo yêu cầu của kinh doanh, doanh nghiệp có quyền tuyên, thuê và 
sư .iụníỊ lao LỈỘHỊi trên cơ sờ thực hiện những quy định của pháp luật về lao 
dộm. hiện hành được tập trung thê hiện qua Bộ luật Lao động 1994 được 
sim đòi. bổ sung các năm 2002, 2006. 2007.

tl. Quyền úng (lụng tiến bộ khoa học công nglỉệ và quyền tồ cliức quản lý 
docnh nghiệp

Pháp luật xác định doanh nghiệp có quyên tô chức nghiên cửu. chuyên 
giü). trien khai ứnịỊ liụmỊ những liên hộ khoa học công nạhệ phục vụ hoạt 
độr.g kinh doanh. Doanh nghiệp có quyền tự chủ kinh doanh, chú động thực 
hiện các hoạt động quàn lý doanh nghiệp, chù động áp dụng phương thức 
quen lý khoa học, hiện đại đề nâng cao hiệu quà và khá năng cạnh tranh. 
Doanh nghiệp có quyền chọn phương thức giải quyết những bất đồng, tranh 
chấp trong nội bộ. quyết định thực hiện hình thức tô chúc lại và giài thê 
doanh nghiệp.
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d. Các quyển khác theo quy định của pháp luật

Doanh nghiệp có quyển từ chổi mọi ycu cầu cung cấp các nguồn lực 
không được pháp luật quy định cùa bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tồ chức nào, 
trừ những khoản tự nguyện dóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích. 
Doanh nghiệp có quyền khiếu nại. tố cáo theo pháp luật về khiếu nại. tố cáo.

Trong các lĩnh vực và trường hợp cụ thể. doanh nghiệp còn có nhừnu 
quyền khác được các văn bán pháp luậl quy định.

2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp trong kinh doanh

a. Nghĩa vụ về ngành nghề kinh (loanh

Hoạt động kinh doanh cùa doanh nghiệp phai dược thực hiện theo 
đúng phạm vi và các ngành, nghè đã được ghi trong giấv chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ có giá trị là đãng ký doanh nghiệp. Vi 
phạm về ngành, nghề kinh doanh như kinh doanh trái phép, sản xuất, tàng 
trừ, mua bán và vận chuyển hàng cấm. hàng già sẽ phải chịu những chế tài 
pháp luật, thậm chí có thể bị thu hồi đăng ký doanh nghiệp.

b. Nghĩa vụ về tài chính

Phù hợp với ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp có 
nghĩa vụ đãng ký’ thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài 
chinh khác theo quy định của pháp luật. Các sắc thuế hiện hành được ban 
hành dưới hình thức luật và pháp lệnh. Việc thu nộp thuế thực hiện theo 
Luật Ọuan lý thuế 2006. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phái thực hiện thu nộp 
các khoan phí và lệ phí quy định trong Pháp lệnh Phí và lệ phí 2001.

Ncu doanh nghiệp hoạt động trong những ngành, nghề kinh doanh mà 
pháp luật quy định sán phẩm bào hiểm bắt buộc, báo hiếm nghề nghiệp thì 
phải tham gia các loại bào hiểm đó như bao hiêm bát buộc, hao hìêm tiền 
gưi, bao hiêm trách nhiệm nghề nghiệp. Có những ngành, nghề kinh doanh 
đặc biệt như tín dụng, ngân hàng, bao hiêm, chứng khoán, pháp luật quy 
định chế độ tài chính doanh nghiệp đé duy trì nền tài chính doanh nghiệp 
lành mạnh, tránh cho doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sán gây anh 
hướng dây chuyền xấu cho nền kinh tế. đương nhiên dơanh nghiệp phai tuân
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theo những quy định này. Doanh nghiệp phai thực hiện những quy định về 
von pháp định khi thành lộp cũng như trường hợp có bô sung ngành nghè 
kinh doanh hoặc tăng giám vốn. Pháp Luật Kế toán cũng bát buộc doanh 
nghiệp phai công khai bảo cáo tài clìính với những nội dung nhất định.

c. Nghĩa vụ vè kế toán, thống kê

Dê phục vụ cho yêu cầu quan lý nhà nước, đồng thời cũng đô tông hợp 
thông tin về thị trường cung cấp cho các doanh nuhiệp. Nhà nước ban hành 
che độ kè toán, thong kê. Doanh nghiệp phai thực hiện kê toán lài chính dế 
cung câp báo cáo tài chính cho các cơ quan nhà nước. Doanh nghiệp cũng 
phai thực hiện ké toán quán trị đề bao dam cho hoạt động quàn trị nội bộ 
doanh nghiệp theo đúng quy định cùa pháp luật về quan trị doanh nghiệp. 
Luật Kê toán 2003 quy định công tác kế toán mà các doanh nghiệp phái 
thực hiện với những nội dung: Chứng từ kế toán, tài khoan và sổ kể toán, 
háo cáo tài chính, kiêm tra ke toán, kiêm kê tài sản. bào quán, lưu trừ tài liệu 
kế toán và to chức bộ máy kế toán, người làm kế toán. Doanh nghiệp có 
nghĩa vụ kê khai và định kỳ háo cáo chính xác. dầy du các thông tin về 
doanh nghiệp và tình hình tài chính cua doanh nghiệp với cơ quan đăng ký 
kinh doanh; khi phát hiện các thônu tin dã kê khai hoặc báo cáo là không 
chính xác. không dầy đù hoặc giả mạo, thì phủi kịp thời hiệu đính lại các 
thông tin dó với cơ quan dăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp có trách nhiệm tô chức thực hiện công tác thong kê, 
cung cap các số liệu ghi chép ban dầu cho các cuộc điều tra thống kc và lập 
báo cáo thống kê theo Luật Thống kê 2003.

d. Nghĩa vụ về quyền sở hữu trí tuệ

Trong hoạt động kinh doanh cụ thể, doanh nghiệp phải thực hiện 
những quy định của pháp luật về quyền sớ hữu trí tuệ liên quan như quyền 
tác già và quyền liên quan, quyền sờ hữu công nghiệp và quyền đối với 
giống cây trồng. Pháp luật về quyền sứ hữu trí tuệ quv định tập trung trong 
phần thứ 06 cua Bộ luật Dân sự 2005, Luật Sờ hữu trí tuệ 2005, sừa đối, bỏ 
sung năm 2009, Luật Chuyền giao công nghệ 2006. các cam kết từ Đoạn 
377 đến Đoạn 471 trong Báo cáo cua Ban còng tác về việc Việt Nam gia 
nhập WTO.
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(L Nghĩa vụ trong sử dụng lao động

Lao động là một trong những nguồn lực cơ bàn đối với hoạt động kinh 
doanh cùa doanh nghiệp và sứ dụng lao động cũng là quyền cua các doanh 
nghiệp. Trên thị trường lao động, doanh nuhiệp với tư cách người sứ dụnu 
lao động, quan hệ với người lao động trên ca sờ hợp đồng lao độnu. Lao 
động là một loại hàng hoá đặc hiệt nên sự thoa thuận giữa hai bẽn trong 
quan hệ lao động phải dựa trên những quy định cua pháp luật lao động. 
Doanh nghiệp phải ưu tiên su dụng lao động trong nước, sư dụng tiết kiệm 
và có hiệu qua nguồn lực lao động, bao đàm quyển, lợi ích cua người líio 
động theo quy định cùa pháp luật về lao động đặc biệt là việc làm, hợp đồng 
lao động, tiền lương, báo hiểm xà hội, vệ sinh, an toàn lao dộng và giai 
quyết tranh chấp lao động; tôn trọng quyền tồ chức Công đoàn theo pháp 
luật về công đoàn.

e. Nghĩa vụ đổi với người tiêu dùng

Hàng hóa là những sản phẩm và dịch vụ được sản xuất vì người ticu 
dùng. Nhà nước bào hộ quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp với tư 
cách người cung cấp hàng hóa đồng thời cũng báo hộ quyền lợi hợp pháp 
cùa người tiêu dùng với tư cách người sừ dụng hàng hóa. về  lâu dài, lợi ích 
của hai chú thể này tác động thuận chiều với nhau. Doanh nghiệp muốn phát 
triển ổn định, làu dài không thể không xây dựng và thực hiện một chiến lược 
về khách hàng, xây dựng uy tín với khách hàng. Vì vậv, pháp luật xác định 
những nghĩa vụ cùa doanh nghiệp đối với người ticu dùng. Bằng các quy 
định hành chính. Nhà nước bất buộc các doanh nghiệp phai thực hiện các 
tiêu chuân chắt lượng hàng hóa, công bố, hào đàm vù chịu trách nhiệm vẻ 
chất lượm' hàng hóa do mình sản xuất, kinh doanh theo Luật Chất lượng 
sàn phẩm hàng hoá 2007, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006; 
thực hiện quy chế về nhãn hàng hỏa theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP 
ngày 30/9/2006; sừ dụng đơn vị đo lường hợp pháp; bảo đám vệ sinh an 
toàn thực phánr, tuân thù pháp luật về quang cáo, giới thiệu hàng hoú, 
khuyến mại, bào hành, bào trì đối với hàng hoả. Nhà nước phái đóng vai trò 
trọng tài công minh trong việc phân định và giai quyết nhũng tranh chắp vế
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chất lượng hàng hỏa theo hirớrm tạo diều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 
xây dựng thương hiệu hàng hóa, giới thiệu và phát triển thương hiệu cùa 
minh với khách hàng trong và ngoài nirức.

Một trong những nuhĩa vụ pháp lý cua doanh nghiệp là tuân thủ những 
quv định cua pháp luật về giá. nghiêm túc thực hiện những biện pháp điều 
hành giá cùa Nhà nước liên quan đốn doanh nghiệp.

Pháp luật cần có những chế tài dù mạnh dể xứ lý có hiệu quả đối với 
những trường hợp doanh nghiệp xâm hại quyền và lợi ích chính đáng của 
người tiêu dùng.

ỊỊ. Nghĩa vụ xã hội kliác liên quan đến kinh doanh

Doanh imhiệp phải tuân thu các quy định pháp luật về quốc phòng, an 
ninh, trật tự. an tocm xã hội, báo vệ lủi nguyên, môi trường, báo vệ di tích 
lịch sư, vãn hóa và danh lam thắng canh. Dó là những quy dịnh về bào vệ bí 
mật quốc gia; phòng chống cháy nồ; sừ dụng tiết kiệm và có hiệu quà tài 
nguyên thiên nhiên của đắt nước; lựa chọn và sứ dụng công nghệ thích hợp 
đồ hạn chế tác động ticu cực đối với môi trường, nghiêm cấm những hành vi 
kinh doanh hủy hoại môi trường; tôn trọng và tích cực đấu tranh với những 
hành vi vi phạm di tích lịch sư. văn hóa và danh lam thắng cảnh. Khi xây 
dựng dề án thành lập doanh nghiệp phái đánh giá tác động đối với môi 
trườn«, trong quá trình hoạt dộng phái có những biện pháp xử lý các chất 
thài chống ô nhiễm không khí. nước mặt. nước ngầm và môi trường biển. 
Doanh niỉhiệp nói ricng và nền kinh tế quốc dân nói chunii chi có the hội 
nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vừng nếu tăng trướng kinh tế nhưng 
vần bào vệ được môi trường, bao tồn những nét văn hóa truyền thống. 
Những nghĩa vụ thuộc nhóm này quy định trong Luật Khoáng sản 1996, 
Luật Tài nguyên nuớc 1998. Luật Thủy sàn 2003. Luật Xây dựng 2003, 
Luật Bào vệ môi trường 2005, Luật Du lịch 2005, Luật Đê diều 2006. Luật 
Đa dạng sinh học 2008, v.v...

Ngoài ra, những doanh nghiệp hoạt động trong một số ngành, nghề có 
nhĩrru yếu tố đặc thù còn phai thực hiện những nghía vụ cụ thc khác, được 
quv định trong các vãn bản pháp luật chuyên ngành.
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3. Tuân thu pháp luật cạnh tranh

Luật Cạnh tranh được Ọuốc hội Khỏa XI thông qua ngày 3/12 2004 
quy dịnh vê kiêm soát hành vi hạn chế cạnh tranh, quv định những hành vi 
cạnh tranh không lành mạnh bị cẩm, trình tự. thu tục uiai quyết vụ việc cạnh 
tranh, biện pháp xứ lý vi phạm pháp luật vè cạnh tranh. Doanh nghiệp dược 
tự do cạnh tranh trong khuôn khô pháp luật. Nhà nước hao hộ quyền cạnh 
tranh hợp pháp trong kinh doanh. Đương nhiên, việc cạnh tranh phái được 
thực hiện theo nguycn tắc trung thực, không xâm phạm den lợi ích cua Nhà 
nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp cua doanh nghiệp, cua 
người tiêu dùng và phai tuân theo pháp luật.

Theo Luật Cạnh tranh 2004, doanh nghiệp có quyền cạnh tranh thố 
hiện qua các hành vi hạn chế cạnh tranh như thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, 
sứ dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền, tập trung kinh tỏ (sáp 
nhập doanh imhiệp. hợp nhất doanh nghiệp, mua lại doanh nghiệp, liên 
doanh giữa các doanh nghiệp v.v...). Pháp luật quy dịnh mức dộ. phạn vi 
có tính chất "ngưỡng" hợp pháp cua các hành vi tliơa thuận hạn chỏ cạnh 
tranh, tập trung kinh té và các trường hợp miền trừ cho hai nhóm hành vi 
này. dong thời cùng quy định những hímh VI bị cẩm dối với thỏa thuận hạn 
chế cạnh tranh, mức độ được phép của việc sứ dụng vị trí thống lình thị 
trường, vị trí dộc quyền và tập trung kinh tế. Doanh nghiệp bị cẩm thực hiện 
những hành vi cạnh tranh không lành mạnh như chi dần gây nhầm lẫn. xâm 
phạm bí mật kinh doanh, ép buộc trong kinh doanh, gièm pha doanh nghiệp 
khác, gây rổi hoạt động kinh doanh, cùa doanh nghiệp khác, quang cáo 
nhàm cạnh tranh không lành mạnh, khuyến mại nhàm cạnh tranh không linh 
mạnh, phân biệt đối xứ cùa hiệp hội, bán hàng đa cấp bất chính.

Doanh nghiệp vượt quá “ngưỡng" hợp pháp cùa các hành vi tnỏa 
thuận hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế hoặc thực hiện các hành V! bị 
cấm, sẽ làm phát sinh vụ việc cạnh tranh và được giái quyết theo tổ I mị’ 
cạnh tranh. Tố tụng cạnh tranh phân biệt thành 2 trường hợp dế xác định 
văn bán pháp luật áp dụng khác nhau. Giái quyết vụ việc cạnh tranh iên 
quan den hành vi hạn chế cạnh tranh thực hiện theo quy định cùa Luật Cinh
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tranh, Luật Doanh nghiệp và cúc văn han pháp luật khác. Giai quyôt vụ việc 
cạnh  tranh liên quan  đốn h à n h  VI c ạ n h  t r a n h  k h ô n g  là n h  m ạ n h  thực hiện 

theo quy định cua Luật Cạnh tranh và pháp luật về xứ lý vi phạm hành 
chính. Chính phu thành lập Cơ quan quan lý cạnh tranh Vi) Hội iỉồnịỊ cạnh 
tranh đê kiêm soát thực hiện pháp Luật Cạnh tranh và xir lý các vụ việc 
cạnh tranh. ( 'ơ 1/inm quan lý cạnh tranh có thâm quvền: kiòni soát quá trình 
tập truniỉ kinh tố: thụ lý hồ sa dồ nuhị hươiìỊ’ miền trừ. dè xuất ý kiến dô Bộ• I c  c • c r •

trưởng Bộ Công thưang quyêt định hoặc trình Thu tướng Chinh phu quyêt 
định: diêu tra các vụ việc cạnh tranh liên quan den hãnh vi hạn chò cạnh 
t ranh và hành VI cạnh tranh k hỏne  lành mạnh;  xứ lý. xứ  phạt  hành  vi cạnh 

tranh khòng lành mạnh. Hội dồng cạnh tranh có nhiệm vụ xứ lý. giái quyết 
khiếu nại đối với vụ việc cạnh tranh liên quan den hành vi hạn chế cạnh 
tranh. Việc giai quyết khiếu nại dối với vụ việc cạnh tranh liên quan den 
hành vi cạnh tranh không lành mạnh thực hiện theo pháp luật về khiêu nại. 
to cáo./.

NỘI DUNG ÔN TẬP 
• #

1. Khái niệm và những dặc trưng cua hoạt dộng kinh doanh.

2. Nlnmg dặc diêm pháp lý cua một doanh nghiệp.

3. Nội dung cùa pháp luật Việt Nam quy dịnh YC giới hạn trách nhiệm 
cua doanh imhiộp trong kinh doanh.

4. Các loại hình doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành cùa Việt Nam.

5. Nguyên tắc áp dụng Luật Doanh nghiệp 2005

6. Nội dung và ý nghía cua những quy định pháp luật về diêu kiện cơ 
ban dè thành lập một doanh nghiệp.

7. Nội dung cơ bản cùa quy định pháp luật về tài sàn trong việc thành 
lập doanh nghiệp.

8. Những ngành nghề kinh doanh bị cấm theo pháp luật hiện hành
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9. Ngành nghề kinh doanh có diều kiện và các loại điều kiện kinh doanh.

10. Những quy định cơ bán cùa pháp luật đối với việc đặt tên. đăng ký 
và sử dụng tên doanh nghiệp.

11. Những quy định cơ bản cùa pháp luật đối với việc đãnii ký và sử 
dụng các loại địa chi cùa doanh nghiệp.

12. Những tô chức, cá nhân bị cấm tham gia thành lập \à  quan lý 
doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành

13. Quyền tự do kinh doanh thè hiện trong các quy định cua pháp luật 
về thành lập doanh nghiệp.

14. Những thu tục cơ ban trong việc thành lập một doanh nghiệp.

15. Những điều kiện đề một doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận 
dăng ký doanh nghiệp

16. Ý nghĩa pháp lý cùa giấy chứnu nhận đãniỉ ký doanh nghiệp.

17. Thủ tục cua việc đăng ký những thay dôi nội dung đăng ký doanh 
nghiệp.

18. Phân biệt các hành vi tổ chức lại doanh nghiệp theo quv định cùa 
pháp luật hiện hành.

19. Hậu quà pháp lý của việc giái thế doanh nghiệp. Điều kiện và thú 
tục chung đê thực hiện giài thê một doanh nghiệp.

20. Nội dung khái quát về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong 
kinh doanh.
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- Bộ luật Dàn sự 2005.

- Luật Doanh nghiệp 2005.

- Luật Đầu tư 2005.

- Luật Cạnh tranh 2004.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP nuày 15/4/2010 của Chính phú về 
đlãru ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH cùa Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
ciầr một số nội duniỉ về hồ sơ. trình tự. thú tục đăng ký doanh nghiệp theo 
QỊU' định tại Nghị định số 43/2010/ND-CP.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 cua Chính phu hướng 
d ẫ r  chi tiết thi hành một số diều cúa Luật Doanh nghiệp.

- Nghị định số 108/2006/ND-CP ngày 22/9/2006 cua Chính phù quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cua Luật Dầu tư.

CHƯONG 2. QUY CHẾ PHẤP LÝ CHUNG VỂ ÌHẢNHIẬP, Tổ CHỨC...
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Chu ưng 3

CHẾ Độ PHÁP LÝ VÈ DOANH NGHIỆP Tư NHẢN
VÀ CÔNG TY

I. DOANH NGHIỆP T ư  NHÂN

1. Khái niệm và đặc điếm của doanh nghiệp tu' nhân

Diều 141 Luật Doanh nghiệp 2005 định nghĩa: "Doanh imliiệp tư nhân 
là doanh nghiệp do một cá nhân làm chu và tự chịu trách nhiệm băng toàn 
bộ tài san cua mình về mọi hoạt động cùa doanh nghiệp.”

Theo khái niệm này, doanh nghiệp tư nhân có những đặc iỉiêm sau:

Thứ nhất, dặc điểm về chu thê thành lập doanh nghiệp lư nhân. Chủ 
doanh nghiệp tư nhân chi có thê là một cá nhân. Dặc diêm này phàn biệt 
doanh nghiệp tư nhân với các doanh nghiệp khác do (một/nhiều) cá nhàn 
hoặc tố chức thành lập. Muốn thành lập doanh nghiệp tư nhàn, cá nhân phai 
thoả màn đầy dù những điều kiện mà luật pháp quy dịnh. Mồi cá nhân chi 
được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân và không dông thời là thành 
viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc chù cùa một hộ kinh doanh 
(Khoán 2. Diều 12 Nghị định 102/2010/ND-CP). Trước khi Luật Doanh 
nghiệp 2005 có hiệu lực, chi có nhà đầu tir là cá nhân có quốc tịch Việt Nam 
dược thành lập loại doanh nghiệp này. Nhà đầu tư là cá nhân có quốc tịch 
nước ngoài muốn thành lộp doanh nghiệp tại Việt Nam thi thành lập doanh 
nghiệp 100% vốn nước ngoài theo hình thức công ty TKIlll. Ngày nay các 
nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài đều có quyền bình đáng troníỉ việc lựa 
chọn loại hình doanh nghiệp. Tliử hai, dặc diém về tài san. Chú doanh 
nghiệp tư nhàn dùng tài sàn thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sư dụng hợp 
pháp cùa mình đổ đầu tư thành lập doanh nghiệp, trờ thành chú sớ hữu duy 
nhất của doanh nghiệp. Ờ doanh nghiệp lư nhân, không có sự phân biệt rò 
ràng giữa tài sản đầu tư vào kinh doanh và những tài sàn khác thuộc quyền 
sờ hữu cùa chù doanh nghiệp. Vì vậy, khi thành lập doanh nghiệp, chu
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doanh niỊhiệp không phai làm thu tục chuyên quyền sớ hữu tài sàn cho 
doanh nghiệp. Hiện nay, Nhà nước không quy định mức vốn tối thiều phủi 
có đê kinh doanh đối với tất cà các ngành nghề, nhưng chù doanh nghiệp tư 
nhân có nghĩa vụ khai báo chính xác tồng số vốn dầu tư. trong đó nêu rõ số 
vốn hàng tiền Việt Nam. nuoại tệ tự do chuyến dồi. vàng và các tài sàn 
khác. Dôi với vòn băng tài san khác, chu doanh nuhiộp còn phai ghi rỗ loại 
tài san. so lượng và giá trị của mồi loại tài sán (Diều 142 Luật Doanh 
nghiệp). Trong quá trình hoạt động, chu doanh nụhiộp tư nhân có quyền 
tăng hoặc uiam vốn cua mình dầu tu vào doanh nehiệp. Việc tăng hoặc giám 
von đau tu cua chu doanh nghiệp phai dược ghi chép dầy du vào số kế toán. 
Trường hợp uiam vốn dâu tir xuôni» tliâp hơn vòn dà dăng kỷ. thi chù doanh 
nghiệp tư nhân chi được giám vốn sau khi dà khai báo với cơ quan đăng ký 
kinh doanh. Khi kinh doanh ớ những ngành ìmliổ mà pháp luật qui dịnh phai 
có vốn pháp định thì chù doanh nghiệp tư nhân phai chịu trách nhiệm về 
tính trunu thực và chính xác cua số vốn được xác nhận khi thành lập doanh 
nghiệp, dồng thời bao dam mức vốn thực tố không thấp hơn mức vốn pháp 
định trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh cua doanh nghiệp.

Thứ ba, đặc điếm về giới hạn trách nhiệm. Chù doanh nghiệp tư nhân 
tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài san cua mình về mọi hoạt động cua 
doanh nnhiệp. Ớ doanh nghiệp tư nhân, toàn bộ doanh nghiệp và các tài sán 
khác cùa chú doanh nghiệp tạo thành một khôi thônu nhất thuộc sớ hữu cùa 
chú doanh nghiệp. Tất cá khối tài san này là mới hạn chịu trách nhiệm cùa 
chu doanh nghiệp vồ hoạt động cua doanh nghiệp, không phàn biệt tài san 
dó cỏ dược dâu tư vào hoạt động cua doanh nghiệp hay không. Vì vậy. 
doanh niíhiộp tư nhàn là loại doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn. Gụi là 
doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn là dê phân hiệt với loại doanh nghiệp 
mà chu doanh nghiệp chi chịu trách nhiệm vè hoạt động cua doanh nghiệp 
trong phạm vi vốn góp vào doanh nghiệp. Trên thực tố. chú doanh nghiệp tư 
nhân phai chịu trách nhiệm về hoạt dộng cùa doanh nghiệp bang tất cá tài 
sàn cua mình. Vi vậy. trong quan hệ kinh doanh với doanh nghiệp tu nhân, 
van đề quan trọng không phai là tìm hiếu về vốn và tài sán mà doanh nghiệp 
tư nhân dăng kỷ mà là vê tông tài san cua chu doanh nghiệp.
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Khi quyết định thành lập doanh nghiệp tư nhân, chu doanh nghiệp câin 
biết ràng ờ  loại hình doanh nghiệp này, c h u  doanh nghiệp không t h è  chia Siẻ 

trách nhiệm cùa minh với bất kì ai. Bù lại. chu doanh nghiệp cũng toảm 
quyền quyết định mọi vấn đề về tổ chức và quàn lý doanh nuhiệp.

Thứ tư, đặc điếm về tư cách chu thế. Ở doanh imhiộp tư nhàn, khôrvg 
có sự tách bạch rõ ràng giữa doanh nehiệp và chủ doanh nưhiệp. không c ó  
sự tách bạch giũa sờ hữu và quàn lý. Khi thành lập doanh nuhiệp. chu doan h 
nghiệp tư nhân đặt tên cho doanh nghiệp theo quy dịnh. Với tcn gọi này, 
doanh nghiệp tư nhân là chu thể cùa các quan hộ pháp luật. Chu doanh 
nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật cùa doanh nghiệp, là nguyên đơm, 
bị đơn hoặc là người có quyền và lợi ích liên quan trước các cư quan giiai 
quyết tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp (Điều 143 Luật Doanh nghiệp). 
Đặc điểm này phàn biệt doanh nghiệp tư nhân với các doanh nghiệp có t ư 
cách chù sở lũru doanh nghiệp tách biệt với tư cách chú thê cua doanh 
nghiệp khi tham gia quan hệ pháp luật, chẳng hạn như các công ty. Do đo , 
thông thường chủ doanh nghiệp tư nhân tự mình quán lý. điều hành doamh 
nghiệp. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp tư nhân cũntỉ có thế thuê người qu.in 
lý và điều hành doanh nghiệp. Trong trườnu hợp này, quyền và nghĩa vụ c ứa 
các bên phái được thể hiện rõ trong hợp đồng thuê. Mặc dầu vậy. trong mọi 
trường hợp. chù doanh nghiệp tư nhàn vần phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 
về hoạt động của doanh nghiệp trước pháp luật (Điều 143/2 Luật Doa.n h 
nghiệp). Người được chù doanh nghiệp thuê chịu trách nhiệm trước chủ 
doanh nghiệp về việc quàn lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định trong 
hợp đồng và pháp luật có liên quan.

Trontỉ việc thành lập cũng như trong quá trình tồn tại. hoạt đông ki nh 
doanh, nếu vi phạm những quy định pháp luật, doanh nghiệp tư nhân có thề  
bị xử phạt vi phạm hành chính theo các văn bàn pháp luật về xử phạt vi 
phạm hành chính trong các lĩnh vực dăng ký kinh doanh, lĩnh vực vãn hóa 
thông tin, thương mại, thuế, hài quan, kế toán, thống kê. Thậm chí doa.nh 
nghiệp có thẻ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
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2. Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ vào nhừrm quy dịnh cua pháp luật về điều kiện thành lập 
doanh nghiệp, vảo khá năng chuycn môn và tái chính của mình, người muốn 
thành lip doanh nghiệp tư nhân lập bộ hô sơ dann ký doanh nghiệp nộp tại 
phòng Jăng ký kinh doanh cap tinh, nơi doanh nghiệp dự định dặt trụ sờ 
chính. Người thành lập doanh nghiệp cùne cỏ thê uý quyên băng văn hán 
cho ng.rời khác đại diện cho mình nộp hồ sơ làm thu tục dăng ký kinh 
doanh. Thực hiện cai cách thu lục hành chinh theo hướng dơn uián hoá có 
lợi cho nuười đãng ký doanh nghiệp, nuười thành lập doanh nuhiệp có thè 
gừi hồ sơ đãng ký kinh doanh ihônu qua Còng thông tin dăng ký doanh 
nghiệp quốc gia. phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ. xem xét hồ sơ, 
hướng dần sửa đối, bồ sung hồ sư và thông háo kết quà uiài quyết thủ tục 
đăng kỷ doanh nuhiệp qua Hệ thống thôim tin đăng ký doanh niihiệp quốc 
gia. lió sơ dăng ký doanh nghiệp nộp qua Công thòng tin đănti ký doanh 
nghiệp quốc gia có Iiiá trị pháp lý như hồ sơ nộp bànu bán lìiấy (Diều 27 
Nghị định 43/2010/NĐ-CP).

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhàn bao gom:

1 ) Giấy đề nghị đảnii ký doanh nghiệp lập theo mầu của Bộ kế hoạch 
và Dâu tư. Kèm theo là một trong các giây tờ sau:

- Giấy chứnu minh nhàn dân còn hiệu lực hoặc hộ chiếu còn hiệu lực 
dối với công dân Việt Nam.

- Một trong số các uiây tờ còn hiệu lực dôi với neười Việt Nam định 
cư ờ nước ngoài sau dâv:

a) Hộ chiêu Việt Nam;
b) ỉ lộ chiêu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước 

ngoài) \à một trong các giấy tứ chứnu minh người gốc Việt Nam ơ nước 
ngoài.

- Giấy đ ã n g  ký tạm trú do cơ quan có thâm quyền cua Việt Nam cap 
và hộ chiếu còn hiệu lục đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

- Hộ chiếu còn hiệu lực dối với người nước ngoài không thường trú tại 
Việt Nam.
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2) Đổi với các ngành, nghề kinh doanh phái có vốn pháp định, thì phái 
có thêm văn bàn cùa cơ quan có thâm quvèn xác nhận về số von cùa doanh 
nghiệp dầu tư vào kinh doanh ít nhất bàng mức vốn pháp định.

3) Ban sao hợp lệ chứng chi hành nghề cùa một hoặc một sổ cá nhân 
quan lý khác đoi với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà 
theo qui định cua pháp luật phải có chứng chi hành nghe (Diều 19. 24 Nghị 
định 43/2010/NĐ-CP).

Thu tục dăng ký doanh nghiệp và cônií bố nội dung dăng kỷ doanh 
niỉhiệp cua doanh nghiệp tư nhân theo qui định chung.

3. Tô chức quán lý hoạt động của doanh nghiệp tu' nhân

Trong khuôn khò những quy định cua pháp luật, chu doanh nghiệp tư 
nhân có toàn quyền quyét định đối với tắt cà hoạt động kinh doanh cua 
doanh nghiệp. Chú doanh nghiệp tư nhân toàn quyền quyết định mô hình tồ 
chức và quan lý doanh niíhiệp phù hựp với quy mô và đặc diêm cua doanh 
nghiệp. Doanh nuhiệp tư nhân thường có quỵ mô nhò. nên thô ne thường, 
chu doanh nghiệp cũng đồng thòi là Giám dốc. trực tiếp điều hành mọi hoạt 
dộng kinh doanh cùa doanh nghiệp. Tuy nhicn. chu doanh nghiệp cũng cỏ 
thề không trực tiếp điều hành hoạt động cua doanh nuhiệp mà thuê người 
khác làm Giám đốc diều hành doanh nghiệp cua mình. Nhưng, dù trực liếp 
hay gián tiếp diều hành hoạt động san xuất kinh doanh cùa doanh nghiệp, 
chú doanh nghiệp vần phai chịu trách nhiệm vè mọi hoạt động cua doanh 
nghiệp trước Nhà nước, trước các bên đối tác và trước người lao dộng. Do 
tính chất một chú. chú doanh nghiệp tư nhân quàn lv và tự chịu trách nhiệm 
không có sự phân chia rủi ro vói ai. Trường hạp thuê người khác làm Giám 
đốc quán lý. diều hành doanh nghiệp, thì chù doanh nghiệp tư nhân phai 
khai báo với cơ quan dăng ký kinh doanh và vần phai chịu trách nhiệm vô 
mọi hoạt dộnti kinh doanh cua doanh nghiệp (Diều 143 Khoan 2 Luật 
Doanh nghiệp). Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cùa các bên (chu 
doanh nghiệp và người được thuê dố điều hành, quan lý doanh nghiệp) được 
quy định cụ thê trong vãn hàn hợp đồng uiĩra chu doanh imhiệp tir nhân và 
người được thuê.
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Chú doanh nghiệp có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp cùa mình. 
Hợp đồng cho thuê doanh nghiệp là văn ban quy định rõ quyền hạn. nghĩa 
vụ \à trách nhiệm cùa chù sở hữu doanh nghiệp và người thuê doanh 
nghiẻp. Đe tạo điều kiện cho hoạt động quàn lý doanh nghiệp của Nhà nước, 
chù doanh nghiệp tư nhân phai báo cáo bàniỉ văn bàn kèm theo bán sao công 
c h ứ n t ĩ  c ủ a  h ợ p  đ ồ n g  c h o  t h u ê  d o a n h  n g h i ệ p  t ư  n h â n  v ớ i  c á c  CƯ q u a n  d ă n g  

ký k.nh doanh, cơ quan thuế. Trong thời hạn cho thuê, chù doanh nghiệp tư 
nhản vần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tu cách là chù sở hữu 
doam nghiệp (Diều 144 Luật Doanh nghiệp).

4. Chuyển đoi doanh nghiệp tư nhân

Trong quá trình hoạt động, chù doanh nghiệp tư nhân có thể quyết 
định chuyến đổi doanh nghiệp thành công ty TNHH đề được hường quy chế 
chịu TNI1H. Diều kiện đề chuvển đồi doanh nghiệp tư nhàn thành công ty 
TNHH cũng chính là các điều kiện đế đăng ký thành lập doanh nghiệp mới 
theo quy định tại Điều 24 cùa Luật Doanh nghiệp.

Chù doanh nghiệp tư nhân phái làm thù tục chuyển đổi doanh nghiệp 
và Jàng ký doanh nghiệp. Hồ sơ chuyển đối doanh nghiệp bao gồm:

- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;
- Diều lệ công ty;
- Danh sách chù nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cà nợ thuế, thời 

hạt thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng 
chua thanh lý;

- Danh sách thành viên theo quy định tại Diều 23 của Luật Doanh 
ngl iệp dối với trường hợp chuyên đôi thành công ty TNIỈH hai thành viên 
trờ lên; bán sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định 
tại Điều 24 Nghị định này cùa các thành viên công ty đối với trường hợp 
thành viên là cá nhân và bán sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 
giấ/ chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trưcmg họp thành vicn công 
ty là tồ chức;

- Vãn bản cam kết cùa chù doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách 
nhiịm cá nhân bằng toàn bộ tài sàn cùa mình đối với tất cả các khoản nợ
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chưa thanh toán cùa doanh nghiệp tư nhàn và cam két thanh toán dù số nợ 
khi đến hạn;

- Văn bàn thỏa thuận với các bcn của hợp dồng chua thanh lý về việc 
công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hựp đồng đó:

- Văn bán cam kết cùa chù doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa 
chù doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận 
và sư dụng lao động hiện có cùa doanh nghiệp tư nhân.

Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cua công ty chuyền 
đổi. doanh nghiệp phải nộp lại bàn gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc giây tờ tương đương khác cua doanh nghiệp được chuyên dôi.

Thời hạn và diều kiện cấp giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh, việc 
thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan dối với công ty TNHH 
chuyển đối theo quy định chung, đồng thời doanh nghiệp tư nhân đã chuyến 
đối bị xoá tên trong so đăng ký doanh nghiệp.

5. Chuyển nhirọng doanh nghiệp tư nhân

Chù doanh nghiệp có quyền bán. tặng cho. thừa kế doanh nghiệp cùa 
mình cho người khác. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng một doanh nghiệp là 
một thú tục phức tạp vì nó có liên quan đen nhiều người khác, như các chu 
nợ, các bôn còn mác nợ doanh nghiệp, những người lao động, các cơ quan 
quán lý nhà nước về doanh nghiệp. Vì vậy, ngay cả khi đà chuyên nhượng 
doanh nghiệp, chú doanh nghiệp vần phải chịu trách nhiệm về tất cà các 
khoán nợ và các nghĩa vụ tài sán khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện, trừ 
trường hợp người chuyển nhượng, người nhận chuyến nhượng và chú nợ 
của doanh nghiệp có thoả thuận khác. Người nhận chuyên nhượng phai 
đăng ký lại tại cơ quan đă cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh 
nghiệp được chuyến nhượng (Điều 145 Luật Doanh nghiệp). Hồ sư đăng ký 
thay đổi chú doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

- Thông báo thay đồi chú d o a n h  nghiệp tư nhân có chữ ký của người 
bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư 
nhân dối với trường họp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký cùa người 
được thừa kế đổi với trường hợp chù doanh nghiệp tư nhân chốt, mất tích.
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- Bán sao hợp lệ một trớtiií nhữniì mấy tờ chứng thực cá nhân quy 
định tại Diêu 24 Nghị định này cùa người mua. người được tặng cho doanh 
nghiệp tư nhân, người thừa kế.

- ỉ lợp dồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp và các giấy tờ 
chứng minh hoàn tất việc chuyền nhượng, tặng cho dối với trường hợp bán, 
tặng cho doanh nghiệp tư nhân; giấy chứng tứ, tuyên bố mất tích cùa tòa án 
đối với chu doanh nghiệp tư nhân trong trường hạp chù doanh nghiệp tư 
nhân chết, mất tích, văn bàn xác nhận quyền thừa kố hợp pháp cua người 
được thừa ke.

Khi nhận được hồ sơ đăng ký thay đôi của doanh nghiệp, phòng đăng 
ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đãng ký thay đôi chù doanh nghiệp tư 
nhân. (Điều 44. Nghị định 43/2010/ND-CP)

Tình huống tham kháo:

Doanh nghiệp tư nhân ABC kinh doanh đồ điện gia dụng (lo ông 
Nguyên l 'ủn A đăng ký' chu doanh nghiệp tháng 7-2005 với sư vốn đua tu lí)
2 ty đồng. Ỏng A có vợ và 3 con trai (BCD). Cuối năm 200H, ông A chét do 
tai nạn ịỊÌưo thông, anh B lí) con trui trương cua ông Ả liếp quán doanh 
nghiệp mà không đăng ký’ lại. Sau đó. công ty X  yêu cầu Linh B thực hiện 
hợp dồng đã đến hạn mà côriịi ty dã kí với DNTN ABC. Anh D lừ chối thực 
hiện hợp đồng với li do hợp đồng này do cha anh ki mà ông đã mất nên anh 
không củ trách nhiệm thực hiện. Công ly A lập luận rung anh B tiếp quán 
doanh nghiệp nên phai tiếp quan mọi nghĩa vụ cua doanh nghiệp, do đó, 
nếu anh B không thực hiện thì phai chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Hãy pliân tích tình huônx pháp lý tùiy.

II. CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Theo Luật Doanh nghiệp hiện nay. ớ Việt Nam có ba loại công ty 
đang hoạt động. Dó là công ty cổ phần, công ty TNIỈH và công ty hợp danh.

1. Công ty cổ phần

a. Khái niệm và dặc diếrn của công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 77 Luật Doanh nghiệp 2005, “Công ty cô phần
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là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bàng nhau gọi là cồ phần:

b) Cổ đông có thể là tồ chức, cá nhân; số lưcTng cổ đông tối thiều là ba 
và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chi chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sàn 
khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn dà góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cồ phần cùa minh cho 
người khác, trừ trường hợp quy định tại khoán 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 
84 của Luật này.”

Theo quy định trên, công ty cồ phần có một số đặc điểm sau:

Đặc điếm về vốn góp và cách góp vốn: vốn điều lệ của công ty cô 
phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cố phần, c ồ  phần là dơn 
vị vốn nhò nhất trong công ty. c ồ  phần có thể được tự do chuyển nhượng. 
Vì vậy, có thế tham gia công ty cổ phần bằng cách mua cổ phần dưới hình 
thức cổ phiếu được chào bán trên thị trường.

Vốn điểu lệ cùa công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần đã 
phát hành, số cồ phần đã phát hành là số cổ phần mà các cổ đông đà thanh 
toán đù cho công ty. Tại thời điểm đăng ký kinh doanh thành lập doanh 
nghiệp, vốn điều lệ cùa công ty cồ phần là tổng giá trị mệnh giá các cổ phần 
do các cô đỏng sáng lập và các cồ đông phổ thông khác đã đăng ký mua và 
được ghi trong Điều lệ công ty; sổ cổ phần này phải được thanh toán đu 
trong thời hạn 90 ngày, kổ lừ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp.

Số cỏ phản được quyển phút hành cùa công ty cổ phần là số cô phần 
mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ phát hành để huy động thêm vốn. số  
cổ phần được quyền phát hành cùa công ty cồ phần tại thời điềm đăng ký 
kinh doanh là tồng số cổ phần do cố đông sáng lập và các cổ đông pho 
thông khác đã đăng ký mua tại thời điếm đăng ký kinh doanh và số cổ phần 
sẽ phát hành thêm trong thời hạn 03 năm, kể từ khi được cấp giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp và được ghi tại Điều lệ công ty.
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Dặc itiêm vế thành viên: Thành viên cua công ty cổ phần là các chù 
sớ hừu cô phần, được gọi là cô đỏng, là dồng chu sờ hữu của công ty. cổ  
dô na có thè là cá nhân hoặc tô chức. Cô dông cua công ty cổ phan bao gồm 
hai loại chính: Cô đông sáng lập và cô đỏng khác với những quy dịnh vê 
điều kiện tham gia khác nhau, cồ  dông sáng lập phái thoà mân những diều 
kiện quy định tại điêu 13 Luật Doanh nghiệp. Sô lượng cô đông dược quy 
định tối thiếu là ba và không hạn ché tối da. Các cồ dông góp vốn. khi gia 
nhập công ty cổ phần, ngoài việc mua cổ phần còn phai tán thành Diều lệ 
cua công ty. Cũng có the trờ thành cò đỏng thòng qua việc được thừa ke cồ 
phần của công ty. Mỗi cồ đỏng có thê sở hữu nhiều cố phần, mức độ sờ hữu 
cô phần tạo thành sự cách biệt về mức vốn. về quyền và imhĩa vụ giữa các 
cỏ đông trong công ty. Co dỏng có càniỉ nhiều cồ phan thi cànu có nhiều 
quyền và nuhĩa vụ. c ổ  dông có quyền tự do chuyển nhượng cồ phần cùa 
mình trừ một số trường hợp pháp luật quy dịnh hạn chế chuyên nhượng. 
Luật Doanh nghiệp không có quy (lịnh hạn chế cồ phần đối với mồi cồ 
đông. Tuy vậy. pháp luật hoặc Điều lệ công ty có thô có quy định về giới 
hạn tôi da cho phép một cô dông hoặc một nhỏm cô dòng có thê sơ hữu dê 
không xay ra tình trạng một cá nhân hoặc một nhóm người có thê khống chế 
được công ty do có lượng cô phan lớn. Chăng hạn. hiện nay, theo cam kết 
cùa Việt Nam khi tham gia w  ro . tống số cổ phần do các cá nhàn và pháp 
nhân nước ngoài nắm giữ lại mồi ngân hàng thương mại cồ phan cùa Việt 
Nam không vượt quá 30% vốn Diêu lệ cua ngân hàng. Theo Khoan 4. Điêu 
X6 Luật Doanh niíhiệp, nếu một cồ dônu có tòniỉ số cố phần dạt den 5% tống 
số cố phần trờ lên cua công ty thi phai đăng ký với ca quan đăng ký kinh 
doanh cỏ thấm quyền.

Công ty có phần có quyền phút hành các loại chứng khoán theo quy 
dịnh cua pháp luật về chứng khoán để huy động vốn từ công chúng. Khá 
năng này tạo thành ưu thế dặc biệt cua công ty cỏ phần so với các loại công ty 
khác. Khi có đù điêu kiện theo quy định cua Luật Chứng khoán, công ty cô 
phần có thể phát hành cổ phần đề tărm vốn điều lệ hoặc trái phiếu dê vay vốn.

Còng ty cô phần có tư cách pháp nhân kế từ khi được cấp chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp. Là một pháp nhân, công ty cổ phân có tài sán
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riêng, được ghi rò trong Diều lệ, là khối tài sản dộc lập tách khỏi tài san 
riêng cùa các cổ đông. Trong quá trình hoạt động, công ty dùnií tài sán ricng 
này đê tham gia vào các giao dịch và chịu trách nhiệm về các giao dịch dó. 
Tài sản riêng của công ty đồng thời là giới hạn trách nhiệm của côim ty. c ố  
đông cũng chịu trách nhiệm về hoạt dộng cua cô nu ty giới hạn tronu phạm 
vi phần vốn cùa họ dà góp vào công ty.

Công ty cổ phần gắn bó rất mật thiết với thị trường chứng khoán. 
Công ty cồ phần là tổ chức phát hành chu yếu trên thị trườnụ này với tư 
cách là những công ty đại chúng. Theo quỵ định tại Diều 25 Luật Chírntỉ 
khoán, công ty đại chúng là công ty cô phần thuộc một trong ha loại hình 
sau đây:

- Công tv đà thục hiện chào bán cồ phiếu ra công chúng;
- Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứntí khoán 

hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán (Công ty niêm yết)
- Công ty có cồ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sớ hữu, không kế 

nhà đầu tư chứng khoán chuycn nghiệp và có vốn điều lệ dà góp từ 10 ty 
đồng Việt Nam trớ lên.

Những công ty đại chúng là những công ty có cơ ché tò chức và quan 
lý chịu sự điều chinh song song của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng 
khoán.

y r V
f  A  f  A  A  g • A  J  Ab. Cô phân, cô phiêu, co aong

bl. Cô phần: Là phần đơn vị vốn nhò nhất của công ty cổ phần. Dê trứ 
thành đồng chủ sở hữu công tv (cổ đông), về mặt lý thuyết, người ta phái sờ 
hữu ít nhất một cổ phần. Công ty cổ phần có thể có nhiều loại cổ phần khác 
nhau, bao gồm cổ phần phố thông và cồ phần ưu đãi với các cách ưu dài 
khác nhau: về mức biểu quyết, về cố tức. về khả năng lấy lại phần vốn góp 
v.v... . trong đó, cồ phần phố thông là cổ phần bắt buộc đối với mọi công ty 
cổ phần. Đây là loại cổ phần chủ yếu của công ty và mồi cô phần pho thông
c.ó một phiếu biểu quyết. Ngoài loại cồ phần phố thông, công ty có thề có 
Các loại cổ phần ưu đãi, bao gồm:
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Có phàn ưu dãi biêu quyét là cò phần có số phiếu biếu quyết nhiều 
hơn so với cổ phần phố thông. Luật không hạn chế mức tối đa số phiếu biểu 
qu/ct cua cố phần ưu đài biếu quvết. số phiếu hiếu quyết cụ thế cùa một cổ 
phán ưu đài biêu quyết do Diều lộ cône ty quy định. Chi có tô chức được 
Ch nh phù uy quyền và cổ đòng sáng lập dược quyền nấm giữ cồ phần ưu 
dài biếu quyết, c ổ  phần ưu dãi biếu quyết là cồ phần ghi danh nên không 
đươc tự do chuyến nhượng cho những dối tượng khác. Ưu đài biểu quyết 
cue cô đông sáng lập chi có hiệu lực tronu ha năm. kê từ ngày công tv được 
câf ííiấy chứng nhận đăng kỷ doanh nuhiệp. Trong thời hạn ba năm này, cô 
phán cùa các cô đỏng sủng lập chi dược tự do chuyên nhượng cho các cô 
dông sáng lập khác. Việc chuyên nhượng cỏ phần cùa cô đỏng sáng lập cho 
người khác không phai ià cô dỏng sa nu lập phai dược sự đông V cua Dại hội 
dồng cồ đông. Trong trường hợp này. ngirời nhận chuvến nhượng cồ phần 
cua cô đỏng sáng lập dưưng nhiên trở thành cô đông sáng lập của công ty. 
Sau thời hạn ba năm. cô phần ưu dãi biêu quyết của cô đòng sáng lập 
chuyến đòi thành cồ phần phổ thông. Lúc này cồ phần của các sáng lập viên 
được chuyến nhượng theo quy định như đối với cồ phần phố thòng (Điều 84 
Luit Doanh nghiệp).

Cô phản ưu đãi cô lức. Cô tức là lợi tức được chia hàng năm theo cô 
phán. Cổ tức dược chia theo quyết định cùa Đại hội dồng cồ đỏng cân cứ 
vào lợi nhuận ròng của năm. sau khi hoàn thành các nghĩa vụ về thuế và tài 
chinh khác theo quv định cua pháp luật: trích lập các quỹ công ty và bù dăp 
các khoán lồ trước đó. Như vậv, có hay không có cồ tức. mức cao hay thấp 
phu thuộc vào kết quá hoạt động sán xuất, kinh doanh cùa công ty. Cô tức 
có thế được trá bằng tiền mặt. cố phần hoặc tài sàn khác từ nguồn lợi nhuận 
cua công ty. Cô phan ưu đãi cố tức là cô phần luôn luôn được trà cô tức và 
dược trá với mức cao hơn so với mức cố tức cùa cồ phần phổ thông hoặc 
mức ổn định hàng năm. c ồ  tức cua cố dông ưu đãi cố tức bao gồm hai phần: 
cồ tức cố định và cồ tức thường, c ổ  túc cố định được Điều lệ công ty quy 
định là một ti lộ phần trăm cùa tổng số vốn cồ phần thực góp vào công ty, 
không phụ thuộc vào kết quá kinh doanh cùa công ty. Mức cổ tức cố định cụ 
the và phương thức xác định cỏ tức thưởng được ghi trên cồ phiếu cùa cồ
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phần ưu đãi cổ tức. Khi hoạt động cùa công ty có hiệu quả và khi cô đông 
phổ thông đuợc chia cổ túc bằng hoặc nhiều hon cổ tức cố định của cò đông 
ưu đài cổ tức thì phải có thêm cổ tức thường, cổ  tức thướng được xác định 
sao cho tổng số cổ tức cố định và cồ tức thương cùa cổ phần ưu đãi cổ tức 
phải cao hơn mức cổ tức của cổ phần phồ thông được trá trong năm dó. Đỏi 
lại những ưu đài đó. cổ đông sở hữu cồ phần ưu dài cồ tức không có quyền 
biểu quyết, không có quyền dự họp Đại hội đồng cố đông, không có quyền 
đề cừ người vào Hội đồng quán trị và Ban kiểm soát (Diều 82 khoán 3 Luật 
Doanh nghiệp).

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cồ phần sẽ dược công ty bào dám hoàn lại 
vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu cùa người sở hữu hoặc theo các điều 
kiện được ghi tại cố phiếu của cô phần ưu dãi hoàn lại. Có hai loại cô phần 
ưu đài hoàn lại: cổ  phần được hoàn lại vô điều kiện khi có ycu cầu cua cố 
dông sờ hữu cổ phần và cổ phần chi được hoàn lại khi hội du nhữrui điều 
kiện dược ghi trên cổ phiếu đó. Đây cũng là một ưu đài vì thône thường, thị 
trường là yếu tổ quyết định giá trị của cồ phần cũng như kha năng lưu thông 
của cổ phần. Cũng như đối với cồ phần ưu đãi cồ tức. cồ đông sờ hĩru cố 
phần ưu đài hoàn lại cũng không có quyền biểu quyết, không có qu\ èn dụ 
họp Đại hội đồng cổ đông, không có quyền đe cừ người vào I lội đồng quàn 
trị và Ban kiểm soát (Điều 83 khoán 3 Luật Doanh nghiệp).

Các loại cỏ phun ưu đãi khác: Tuỳ theo diều kiện và hoàn canh cụ 
thế. từng công ty có thể quy định thêm nhữnti loại cổ phần ưu đài khác. 
Theo quy định tại Điềm 1V.4. Thông tư Ỉ8/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 
cua Bộ Tài chính, khi có đù điều kiện, công ty có thể phát hành cô phan theo 
chưcmg trình lựa chọn của công ty cho người lao động dể gẳn kết người lao 
động với công ty. Tất cà các loại cổ phần ưu đãi này cũng như đối tượng 
được hưởng cổ phần đó. quvền và nghĩa vụ cùa chú sờ hữu cồ phần đỏ phủi 
được quy định cụ thề trong Điều lệ công ty.

Cồ phần ưu đài có thể chuyển thành cồ phần phổ thòng theo quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông nhưng cồ phần phổ thông không thể chuyển 
thành cổ phần ưu đãi. Mồi cồ phần cùa cùng một loại đều tạo cho người sở
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hiừu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích nuanu nhau, không phụ thuộc vào tư 
cách cùa cố đông, là cá nhân hay tô chức.

Cô phân là minh chứng tư cách thành viên cùa công ty cổ phan.

Công ty cồ phần phát hành cổ phần theo những cách sau:

- Phát hành cổ phần riêng le: Đây là trường họp các công ty cồ phần 
chào bán cổ phần hoặc quvền mua cô phần trực tiếp và không sừ dụng các 
phương tiện thông tin đại chúng cho hoặc là các nhà đầu tư chứng khoán 
chuyên nghiệp hoặc dưới 100 nhà dầu tư không phái nhà dầu lư chứne 
khoán chuyên nghiệp, khi có đù các điều kiện theo quy định tại Nghị định 
01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ phần riêng lè.

- Chào bán cố phần ra cônti chúng là hình thức bán cổ phần cho các 
đối tượng rộnti rãi thông qua việc sư dụng các phirơnu tiện thô ne tin dại 
c húng, ké cà internet của các công ty đu diêu kiện theo quy dịnh cua Luật 
Chứng khoán, bao gồm chào bán chứng khoán lan đầu ra cônu chúng, chào bán 
t;hêm cô phần hoặc quyền mua cồ phần ra công chúng và các hình thức khác.

Việc chào bán cổ phần tạo diều kiện cho những người có vốn có cơ 
hội sứ dụnu tiên cùa mình một cách có hiệu quả. tham gia vào việc tô chức 
và quan lý công ty, từ dó. thị trường vốn có diều kiện phát trien và xã hội sir 
dụng tiền có hiệu quá.

b2. Cồ phiếu: c ổ  phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích 
hợp pháp cùa người sớ hữu đối với một phần vốn cố phần cua tỏ chức phát 
hành. Chứne khoán là hằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp cùa 
người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn cùa tổ chức phát hành. Chứng 
khoán dược the hiện dưới hình thức chứng chi, bút toán ghi số hoặc dữ liệu 
điện tứ. Như vậy, cổ phiếu là một loại chứng khoán do công ty cố phần phát 
hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cồ phần cùa công ty đó. Giá 
trị cồ phần do công ty quyết định và được ghi trên cố phiếu gọi là mệnh giá 
cô phiếu. Cổ phiếu có thế ghi tên hoặc không ghi tôn.

Nội dunii cụ thể cùa cố phiếu được quy định tại Điều 85 Luật Doanh 
nghiệp, bao gồm: tên. địa chi trụ sở chính cua công ty; số và ngày cấp giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh; số lượng cồ phần và loại cố phần; mệnh
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giá mồi cổ phàn và tổng mệnh giá số cố phàn ghi trên cổ phiếu: họ. tên. dịa 
chi tlnrờng trú. quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân. hộ chiếu hoặc 
chứng thực cá nhân hợp pháp khác cua cồ đông là cá nhân: tên. địa chi 
thường trú. quốc tịch, sổ quyết định thành lập hoặc số đàng ký kinh doanh 
cua cô đòng là tô chức dổi với cô phiêu có ghi tcn; tóm tăt vồ thu lục chuyên 
nhượng cố phần; chữ kv mầu cùa người dại diện theo pháp luật và dấu cua 
công ty; so đãnu kỷ tại sổ đăng ký cố đông cùa công ty và ntiày phát hành 
cồ phiếu và các nội duim khác dối với cỗ phiếu cùa cồ phần ưu dãi.

h3. Cô đông: c ồ  đông là chù sớ hữu cùa cố phần. Tuỳ theo tính chất 
cua cô phân mà có các loại cô đông với dịa vị pháp lv khác nhau.

Cô đông súng lập là người góp vốn cố phần, tham gia xây dựng, thông 
qua và ký tên vào ban Điều lệ đầu tiên cùa công ty cô phần.

Công ty cồ phần mới thành lập phái có ít nhắt ba cồ đỏng sáng lặp; 
công ty cồ phần dược chuyền đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc 
từ công ty TN1IH hoặc dược chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cô 
phần khác không nhất thiết phải có cố đông sáng lập.

Trong trường hợp không có co đông sáng lập. Điều lộ công ty cô phân 
trong hồ sơ dăng kỷ doanh nghiệp phai có chừ ký của người đại diện theo 
pháp luật hoặc các cô dông phô thông cùa công ty đỏ.

Có dông phô thông là chú sở hữu cùa cồ phần phố thông, c ố  dông phố 
thông có những quyền quan trọng quy định tại Diều 79 Khoán 1 Luật Doanh 
nghiệp bao ụồm: tham dự và bicu quyết tát cá các vấn đổ thuộc thẩm quvền 
cùa Đại hội đồng cố đông; mỗi cồ phần phò thông có một phiếu biêu quyết: 
Được nhận cồ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cồ đông; dược 
ưu ticn mua cố phần mới chào bán tương ứng với ty lệ cố phần phô thông 
cua mình trong công ty; dược tự do chuyển nhượng cố phần cua mình cho 
cô dông khác và cho người không phái là cô dòng: xem xét, tra cứu và trích 
lục các thông tin trong danh sách cổ đông có quyền biếu quyết và yèu cầu 
sửa đòi các thông tin không chính xác; xem xét, tra cứu. trích lục hoặc sao 
chụp Diều lệ công ty, sổ biên bàn họp Đại hội đồng cố đông và các nghị 
quyết cùa Dại hội đồng cô đông: khi cônti ty giái thổ, được nhận một phần
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tài san còn lại tương ứng với sô cô phàn góp vỏn vào côn lĩ ty. sau khi cônu 
ty dã thanh toán cho chu nợ và cò dông loại khác và các quyên khác theo 
quy dịnh cua pháp luật và Dicu lộ cô 11 LI ty Kèm tlico các quyên dó. cỏ dỏim 
phô thô nu cỏ các nghía vụ: thanh toán du sô cô phân cam kòt mua và chịu 
trách nhiệm vê nợ và các imhĩa vụ tài san khác cua cônti ty tro nu phạm vi sỏ 
vòn dã góp vào cỏrni tv: không được rút von dã lỊỏp bang cỏ phân phô thòng 
ra khỏi công ty dưới mọi hình thức; tuân thu Diều lộ và quv cho quán lý nội 
hộ cua cô ne tv; cliâp hành quvôt dịnli cua Dại hội dòng cô dòim. Hội đònu 
quan trị và các nụhĩa vụ khác theo quy dịnh cua pháp luật và Diêu lệ côn tí 
ty. Dặc biột. Luật Doanh ndiiộp 2005 còn quy dịnh trách nhiệm cá nhân cua 
cô dỏng khi nhân danh cỏnu ly dưới mọi hình thức dè vi phạm pháp luật: 
tiến hành kinh doanh và các ui ao dịch khác đê tư lại hoặc phục vụ lợi ích 
cua tố chức, cá nhân khác; hoặc thanh toán các khoan nợ chua don hạn trước 
nguy ca tài chinh có thô xay ra dôi vái còng ty.

Ngoài cồ đòng phổ thỏrni là loại cò dông hắt buộc, cỏ nu tv cố phần 
còn có thô có các cổ dông ưu dài, bao ụồm cô lỉôtĩịỊ ưu iíừi biêu i/nycl, cô 
líônsi ưu lỉãi cô lức. cô ÍĨÔHÌỊ ưu LỈiii lìoĩin lụi I M ' . . .  tương úng các loại cô 
phân với những ưu dăi và hạn chê phù hợp với tirnu loại. Cô dòim cùa cùng 
một loại cô phần có nhũng quyền và nghĩa vụ imane nhau (Khoan 5 Diều 78 
Luật Doanh nghiệp).

Cô ÍỈÒÌ11Ị nhóm cô ilông (lớn) là cô dò ne hoặc các cô dỏng tự nguyện 
tập hợp thành nhỏm sơ hữu trên 10% sô cò phan phò thông trong thòi hạn 
lien tục it nhất sáu tháng hoặc ty lộ khác nhó hơn do Dicu lộ còng ly quy 
định. Nuoài những quyên cơ han như các cô đông pliò thông khác, cô dỏng 
lớn còn có thêm các quyền: l)ò cư người vào I lội dông quan trị và Ban kiêm 
soát (nếu có); xem xét và trích lục sô bien ban và các niỉliị quvèt cùa Hội 
dồng quán trị. báo cáo tài chính uiữa năm và hàng năm theo mầu cua hộ 
thống ke toán Việt Nam và các háo cáo cua Ban kiêm soát; yêu càu triệu tập 
họp Dại hội dồng cồ dông trong trườnu hợp Hội dồng quan trị vi phạm 
nghiêm trọng nghĩa vụ cua nuười quàn lý. ra quyết định vượt quá thâm 
quyền được giao: nhiệm kì cua I lội dong quan trị dà vượt quá 6 thánu mà 
chưa dược hau thav thê hoặc các truừng hợp khác quy định tại Diêu lệ cônII
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ty; yêu cầu Ban kiềm soát kiểm tra từng vấn dề cụ thồ liên quan đến quan lý. 
điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết và những quyền khác 
theo Luật và Điều lệ cùa côm: ty.

Quyền góp vốn, mua co phần đê trờ thành cô đỏng cua cỏnịỉ ty cô phần:

Tất ca các tồ chức là pháp nhân, bao gồm cá doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài, không phân biệt nơi đăng ký trụ sở chính và mọi cá nhàn 
không phàn biệt quốc tịch và nơi cư trú. nếu khỏne thuộc dối tượne hị cấm 
theo quy định tại khoản 4 Điều 13 cua Luật Doanh nghiệp đều có quyền góp 
vốn. mua cổ phần với mức không hạn chế tại doanh nghiệp theo quy định 
tương ứng cua Luật Doanh nghiệp, trừ các trường hợp sau dâv:

- Tỷ lệ sở hữu cùa nhà đầu tư nước ngoài tại các 001111 tv niêm yết thực 
hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

- Tỷ lệ sở hữu cua nhà đầu tư nước rmoài trong các trường hợp đặc thù 
áp dụng quy định cùa các luật và các quy định pháp luật chuyên ngành khác 
có liên quan;

- Tỷ lệ sơ hữu của nhà dâu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp 
100% vốn nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đối sở hữu theo hình thức 
khác thực hiện theo pháp luật về cô phần hóa và chuyên đồi doanh nghiệp 
100% vốn nhà nước;

- Tý lệ sớ hữu cùa nhà dầu tư nước ngoài tại các doanh ntỉhiệp kinh 
doanh dịch vụ áp dụng theo Biếu cam két cụ the về thương mại dịch vụ {Phụ 
lục Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam).

Tình huống tham khảo

Công ly cô phần ABC chi có cô phần phô thông, không có cô phần ưu 
đãi. Thảng ¡2/2009, Hội đòng quan trị công ty thông qua phương án phát 
licinlì thêm 20 triệu cô phần với mệnh ỊỊĨÚ 10.000 đồng đè tăng vốn Diều lệ. 
Theo phương ủn này, mồi thành viên cua Hội dồng quán Irị được mua tối đa 
100.000 cô phần với giả 15.000 đồng/cô phần, c 'ác cồ dỏng khác được đãng 
ký mua thêm tối đa bằng số cô phần hiện đang sớ hữu với giú 40.000 
đồng/cỏ phân.

Bình luận tình huống pháp lý trên.
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c. Thành lập công ty cồ plìần

cl. Sáng lập

Dây là giai đoạn chuấn bị thành lập công ty cô phần. Ờ giai đoạn này, 
can có ít nhất ha (3) cố đông sáng lập cỏ dầy đu điều kiện theo quv định tại 
Điều 13 cua Luật Doanh nghiệp. Các cố dônu sáng lập thào luận để thống 
nhất về nhừrm van dề cơ hán như ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, phần 
vốn góp cùa mồi thành viên, chi định người quản lý. chịu trách nhiệm về 
việc làm các thù tục thành lập. đãnu ký doanh nghiệp v.v...

Dồng thời các sáng lập viên có nuhĩa vụ soạn tháo Điều lệ công ty với 
đây du nội dung mà Luật Doanh nghiệp quy định trong Diều 22: tên, địa chi 
trụ sờ chính cùa công ty; địa chì chi nhánh, văn phòniỉ đại diện (nếu cỏ); 
ngành, nghề kinh doanh; vốn điều lệ, loại cố phần, tổng số cồ phần được 
quyền chào bán cùa từng loại, mệnh giá cố phần; quyền và ntỉhĩa vụ cùa 
từng loại cổ đỏng: cơ cấu tố chức quán lý và kiểm soát công ty (nếu có); 
người dại diện theo pháp luật cùa công ty; thê thức thông qua quyêt định cùa 
công ty; nguyên tấc giai quyết tranh chấp nội bộ; quyền, nghĩa vụ và chế độ 
làm việc cùa từng cơ quan trong cơ cấu tố chức quản lý công ty và của Ban 
kiếm soát, Trường ban kiếm soát; căn cứ và phương pháp xác định thù lao, 
tiên lương và thướng cho người quán lý và thành vicn Ban kiêm soát hoặc 
Kiếm soát vicn; các trường hạp cô đỏng có quyền yêu cầu công ty mua lại 
cô phần; nguyên tác phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lô trong kinh 
doanh; các trường hợp giái thê, trình tự và thú tục thanh lý tài san công ty; 
thê thức sứa dôi. bô sung Điêu lệ công ty; họ. tên. dịa chi, chữ kí cùa người 
dại diện theo pháp luật, tất cá cô dông sáng lập và cùa người dại diện theo 
uy quyền cùa các cô đỏng sáng lập cua công ty.

Ngoài các nội dung bắt buộc trên, các cồ đông có thẻ thoá thuận ghi 
vào Diều lệ công ty các nội dung khác. Các nội dung khác của Diều lộ công 
ty do cổ đông thoá thuận nhưng không dược trái với quy định của pháp luật. 
Đẻ đàm bào tính chặt chẽ cùa Diều lệ, các sáng lập vicn có thể nhờ các 
chuycn gia giúp trong việc soạn thảo Điều lệ. Khi đã có Điều lệ dự thào, các 
cồ đông ^áng lập tổ chưc Đại hội đồng cổ đông lần đầu tiên (Đại hội đồng
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thành lập công ty cố phần). Dự thào Điều lệ công ty sẽ dược thào luận tại 
đại hội thành lập công ty và khi được đại hội thông qua sè trở thành Điều lệ 
chính thức cùa còng ty. Bán Diều lệ đầu tiên này cùa công ty cô phần phai 
được tất ca cồ đông sáng lập chấp thuận.

Khi ban Điều lệ và nghị quyết về việc thành lập công ty dược Đại hội 
đồng cồ đỏng sáng lập thông qua thì uiai đoạn sáng lập được coi là kốt thúc 
và các sáng lập viên có thê bát dầu làm các thu tục chính thức thanh lập 
công tv, bao gôm các thù tục dăng ký doanh nghiệp và thông báo công khai 
về công ty.

c2. Đăng ký' doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật cua công ty cò phần làm bộ hồ sơ theo 
quy định tại Điều 19 Luật Doanh nghiệp và gừi đến phòng đăng ký kinh 
doanh thuộc sờ kế hoạch và đầu tu. nơi công ty đặt trụ sở chính. Thu :ục này 
có thê do người được uý quyền thực hiện. Trường hợp này phái có giấy uỳ 
quyền hoặc hợp đồng uỷ quyền hợp lệ.

Hồ sư đăng kv doanh nghiệp công ty cổ phần gồm có:

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp lập theo mẫu cùa Bộ Ké hoạch 
và Dầu tư kèm theo Dự thào Diều lệ công ty;

b) Danh sách cồ đông sáng lập. theo mẫu cùa Bộ Kế hoạch và Dầu tư. 
kèm theo:

- Bán sao hợp lệ cùa một trong các giấy từ chứng thực cá nhân hợp 
pháp dối với cổ dòng là cả nhân (giấy chứng minh nhàn dàn hoặc h ) chiếu 
còn hiệu lực đối với công dàn Việt Nam; hộ chiếu Việt Nam hoặc h> chiếu 
nước ngoài đối với người người Việt Nam định cư ở nước ngoài; h ‘> chiếu 
còn hiệu lục và thè thường trú do cơ quan có thấm quyền cùa Việt Nam cấp 
dối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; hộ chiểu còn hiệu lực đối 
với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam);

- Bán sao hợp lệ giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh hoặc quxét định 
thành lập hoặc tài liệu tương đương khác đối với các cồ đông là tồ chíc kcm 
theo văn bàn uý quyền, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của ngưừi 
đại diện theo uỷ quyền. Dối với cố đông là tổ chức nước ngoài thi "»hải có
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phai cỏ han sao hợp lộ giây chửng nhận dănu kỷ kinh doanh có chứng thực 
cua cư quan noi tô chức đỏ dà đăng ký không quá ha tháng trước ngày nộp 
hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra. trong những trườim hợp cụ the. cần có thêm những giấy từ sau:

- Văn ban cua cơ quan cỏ thấm quyền xác nhận vốn khi ngành, nghề 
mà công ty kinh doanh thuộc đoi tượng phái có vốn pháp dịnh theo quy định 
cua pháp luật.

- Chứng chi hành nghè của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân 
khác neu ngành, nghề mà còim ty kinh doanh thuộc đối tượng theo quy định 
cùa pháp luật phái có chứng chi hành nghề.

Corn» ty cổ phần dàng ký doanh nghiệp và thòng báo công khai về 
công ty theo quy định chung (Xem chương 2)

Sau khi dược cấp giấy chứnu nhận dăng ký doanh nghiệp, công ty cổ 
phần có tư cách pháp nhân và bát đầu dược hoạt động. Mọi quvền lợi và 
nghĩa vụ do các cố đông sáng lập thiết lập nhân danh công ty trong giai 
đoạn sáng lập chuyển sang cho công ty kể từ thời điểm được cấp giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp và công ty có nghĩa vụ phải thực hiện. Neu còng 
ty không được cấp Chứng nhận dăng ký doanh nghiệp thì các cố dông sáng 
lập phai cùng nhau chịu trách nhiệm thực hiện những nghĩa vụ này.

c3. Góp vồn: Sau khi được cấp giấy chứng nhận đãng ký doanh 
nghiệp, các cô đông sáng lập và cô đông phô thông tại thời đicm đăng ký 
doanh nghiệp phai thanh toán du so cố phần đăng ký mua trong thời hạn 90 
ngày, kê từ ngày công tv dược cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp có cỗ đông không thanh toán đù số cổ phần dà đăng 
ký mua thi hoặc là các cồ dông sáng lập còn lại góp đu số cổ phần dó theo tý 
lệ sờ hữu cồ phần cùa họ trong công ty hoặc một số cổ đông sáng lập nhận 
góp dù so cố phần đó hoặc huy động người khác không phái là cồ dông sáng 
lập nhận góp du số cố phần đó. Trong trường hựp này, người nhận góp vốn 
dó dưưng nhiên trở thành cồ dông sáng lộp cua công ty và cổ đông sáng lập 
chưa góp cổ phan theo đăng ký đưcrng nhiên không còn là cô đông cùa công 
ty. Trường hợp các cỏ dông sáng lập không đăng ký mua hết số cố phần
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được quyên chào bán thì sô cô phân còn lại phái được chào bán và bán hct 
trong thời hạn ba năm. kể từ ngày công tv được cấp giấy chứng nhin đăng 
ký doanh nghiệp (Điều 84 khoản 4 Luật Doanh nghiệp).

Các cổ dông sáng lập phái cùng nhau đăng ký mua ít nhất 2(% tổng 
số cổ phần phồ thông được quyền phát hành tại thời điểm dăng k' doanh 
nghiệp. Cô đông sáng lập và cổ đông phổ thông tại thời điểm dăng k doanh 
nghiệp phải thanh toán đủ số cồ phần đãng ký mua trong thời hạn 93 ngày, 
kế từ ngày công ty dược cấp giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp Trong 
thời hạn này, số phiếu biểu quyết cùa cổ đông được tính theo số cổ piần phồ 
thông được đăng ký mua. Trong thời hạn 15 ngày, kề từ ngày cuối c.ing các 
cồ đông sáng lập và cổ đông phổ thông phải thanh toán đủ số cồ phần dà 
đăng ký mua. Công ty phải thông báo kết quá góp vốn cồ phần đã dăng ký 
đến cơ quan đăng kỷ kinh doanh.

Trường hợp có cô đông không thanh toán đù sô cô phần đăng <v mua 
trong thời hạn 90 ngày, kế từ khi công ty được cấp giấy chứng nhận dăng ký 
doanh nghiệp thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương 
nhiên không còn là cổ đông cùa công ty và không được chuyển nhượng 
quyền mua cổ phàn đó cho người khác;

b) Cồ đông chi thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký nua sẽ có 
quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần 
đã thanh toán; không được quyền chuyển nhượng quyền mua số cồ phần 
chưa thanh toán cho người khác;

c) Trường hợp cổ đông không thanh toán đủ số cố phần dã dăng ký 
mua, số cổ phần còn lại được xử lý theo quy định tại khoán 3 Điều 84 cùa 
Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, ké từ ngày cuối cùng cổ dông 
phủi thanh toán dú số cổ phần dăng ký mua; đồng thời, công ty phủi dăng ký 
thay đối cố đông sáng lập trong 07 ngày làm việc, kế từ ngày kết thúc '.hời hạn 
90 ngày quy định nói trên. Hồ sơ đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập bao gồm:

- Giấv đề nghị đãng ký thay đổi cổ đông sáng lập;

- Bản sao sổ đăng ký cổ đông có xác nhận của công ty;
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- Danh sách hô sung, sira đôi cô clòim sáng lập.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kẽ từ ngày nhận đu hồ sơ. cư quan 
dâng ký kinh doanh thực hiện dăng ký thay dôi cỏ đòng sá ne lập.

Trường hợp có cô đông sáng lặp. dại diện uy quyền cô dông sáng lập 
khônu ký tên vào danh sách bô sung, sưa đôi cô dỏim sáng lập. cơ quan 
dăng ký kinh doanh thòng báo danh sách hô sung, sưa đôi cô dông sáng lập 
dến các cồ đông có liên quan và yêu cầu họ xác nhận tính chính xác cùa số 
cô phần dã thanh toán trong 15 ngày, kê từ nuàv nhận dược thông báo. 
Thông báo phai được gừi băng cách bao dam đê các cô dông có liên quan 
phài nhận dirực thông báo đó.

Sau 15 ngày nói trên mà không nhận được xác nhận bang văn bán của 
cô dônu sáng lập có liên quan, cơ quan dăng ký kinh doanh thực hiện đăng 
kỷ thay dôi cô đỏng sáng lập theo yêu eau cua công tv. Trường hợp có cô 
dông liên quan phan đôi băng vãn bàn vè tính chính xác cua nội dung danh 
sách cô dôrm sáng lập. cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối dăng ký thay đổi 
cô đông sáng lập.

Cơ quan dăng ký kinh doanh có quyền kiêm tra kct quá góp vốn cố 
phần theo yêu cầu cua một hoặc nhóm cỏ dông sư hữu ít nhất 10% vốn diều 
lộ cùa công ty. Kết qua kiêm tra việc góp vốn cô phan dược sư dụng đề lập 
Sô dăng ký cố đông, lập danh sách cô dông sáng lập. cáp cỏ phiêu cho cô 
dòng và các hồ sơ giấy tờ càn thiết khác cua công ty.

Sau 03 năm. kè từ ngày dược cấp lỉiâv chứng nhận dănu kv doanh 
imliiệp lần dằu. nếu số cố phan dược quyền phát hành quy định tại Khoán 4 
Diều 84 cua Luật Doanh nghiệp không dược bán hết. cô nu ty phai đăng ký 
diều chinh giám số vốn được quyền phát hành ngang bàng với số cồ phần dà 
phát hành. Công ty cô phần không dược tăng số cổ phần dược quyền phát 
hành khi sổ cổ phần hiện có chưa dược bán hốt.

Hạn ehe chuvến nhượng cồ phần cua cố đông sáng lập quy định tại 
Khoan 5 Diều 84 cùa Luật Doanh nuhiệp chi áp dụng dối với so cô phân đăng 
ký mua tại thời điếm đăng ký doanh nghiệp lần đầu và dà góp trong thời hạn 
90 ngày, kê từ ngày được cấp giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp.
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d. Tổ chức quản lý hoạt động công ty cổ phàn

Công ty cổ phần là loại doanh nghiệp thường có nhiều thành viên, và 
đây cũng chính là ưu thế của công ty cồ phần. Tuy nhicn, có nhiều thành 
viên cũng có một số điểm bất lợi, có thể nói là khó khăn, nhất là trong tổ 
chức, quàn lý. Với mục đích bào đảm cho công ty cổ phần hoạt động ổn 
định, phát huy được những ưu thế trong huv động vốn, bảo hộ lợi ich chính 
đáng cùa tất cả các cồ đông, Luật Doanh nghiệp quy định cho công ty cổ 
phan một cơ cấu tồ chức chặt chẽ, bao gồm Đại hội đồng cồ dônií. Hội đồng 
quản trị, (Tổng) Giám đốc. Nếu công ty cổ phần có trên mười một cồ đông 
là cá nhân hoặc có cố đông là tổ chức sờ hữu trên 50% tổng số cồ phần cùa 
công ty thì phái có Ban kiêm soát.

dl. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quvền quyết định cao nhất cùa 
công ty cổ phần, bao gồm tất cà cổ đông có quyền biếu quyết (cồ đỏng phổ 
thông và cổ đông ưu đãi biểu quyết). Nếu Điều lệ công ty không quy định 
khác thì tồ chức là cồ đông công ty cổ phần có sớ hữu ít nhất 10% tông số 
cổ phần phố thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Dại hội 
đồng cồ đông. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong 
các hình thức sau đây:

a) Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

b) Gừi phiếu biểu quyết bàng thư đảm bào đến Hội đồng quàn trị 
chậm nhất 01 ngàv trước khi khai mạc cuộc họp. Trong trường hợp này, 
trường ban kiểm phiếu của Đại hội dồng cổ đông có quyền mớ phicu biểu 
quyết cùa cồ đông đó;

c) ủy  quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường 
hợp cổ đông là tồ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy 
định tại Khoản 3 Điều 96 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác 
dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Truờng hợp cổ đông dự họp là người có liên quan không có quyền 
biểu quyết, nghị quyết cùa Đại hội đồng cổ đông về vấn dề đỏ dược thông 
qua khi có ít nhất 65% hoặc 75% tổng sổ phiếu được quyền biêu quyét
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tưưng ứng theo quy định tại các Điểm a và b Khoản 3 Diều 104 của Luật 
Doanh nghiệp.

Dại hội đồnsỉ cố đông bao gồm Đại hội đong thường niên và Đại hội 
đồng bất thường. Đại hội đồng cổ đông họp ít nhất mỗi năm một lần.

Theo quy định tại Điều 96 khoan 2 Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng 
cồ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây: thông qua định hướng phát triển 
của công ty; quyết định loại cố phần và tổng số cổ phần cùa từng loại được 
quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm cùa từng loại cổ phần; 
bầu. miền nhiệm, bài nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. thành viên Ban 
kiếm soát: quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bàng hoặc lớn hơn 
50% tông giá trị tài sán được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất cùa công 
ty nếu Diều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác; quyết định sừa đổi. 
bồ sung Diều lệ công ty, trừ trường hợp diều chinh vốn điều lệ do bán thêm 
cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán quy định 
tại Điều lệ công ty; thông qua báo cáo tài chính hàng năm; quyết định mua 
lại trên 10% tổng số cố phần đã bán cùa mỗi loại; xem xét và xử lý các vi 
phạm của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ 
đông còng ty; quyết định tồ chức lại. giai thế công ty và các quyền và nhiệm 
vụ khác theo quy định cùa pháp luật và Điều lệ công ty.

Hoạt động cua Dại hội đồng cồ đông: Khi công ty đã hoạt động, Đại 
hội đồng cồ dông họp ít nhất mồi năm một lần theo quyết định cùa Hội đồng 
quán trị. Đại hội đồng cố đông bao gồm Dại hội đồng cổ đông thường niên 
và Đại hội đồng cố đông hất thường.

Đụi hội đồng cd dông thường niên được Hội đồng quàn trị triệu tập 
trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị 
cua Hội đồng quàn trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng 
không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Theo quy định tại Điều 97. Khoán 2 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng 
cổ đông thường niên thào luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- Báo cáo tài chính hàng năm;
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- Báo cáo cua Hội dỏng quan trị đánh giá thực trạng công lác quán lý 
kinh doanh ở công ty:

- Báo cáo cua Ban kiểm soát vồ quán lý công ty cua llội dồng quan 
trị. Giám đốc hoặc rống giám dốc;

- Mức cô tức đối với mồi cô phần cua từng loại:

- Các vấn đề khác thuộc thắm quyền.

Đại hội đồng cô đỏng hắl thường có thê được triệu tập bai I lội đồng 
quàn trị, Ban kiểm soát và cô dông hoặc nhóm cô dông theo Khoan 2 Điổu 
79 Luật Doanh nghiệp

Hội đong quan trị quyết định triệu tập Dại hội dồng cô dỏng bất 
thường trong các trường hợp sau:

- Hội đồng quan trị xét thấy cần thiết vì lợi ích cua công ty;

- Số thành viên Hội đồng quàn trị còn lại ít hơn số thành viòn theo quy 
định cùa pháp luật;

- Theo yêu cầu cùa cổ đòng hoặc nhóm cố dông quy định tại Khoán 2 
Điều 79 cua Luật này;

- Theo yêu cầu cùa Ban kiểm soát:

- Các trường hợp khác theo quy dịnh cua pháp luật và Diều lệ còng ty.

Dại hội đồng cô đông bất thường dirực Ban kiẻm soát triệu tập khi ! lội 
dong quán trị vi phạm nghiêm trọng nghTa vụ cùa người quán lý hoặc I lội 
đồng quán trị ra quyết định vượt quá thâm quyền dược giao và các trường 
hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Dại hội đồng cồ đỏng quyết định tất ca những ván dò thuộc thẩm 
quyền cùa minh trong các kỳ họp bàng cách biêu quyết.

Triệu tập họp Đại hội dồng cô đông: Người có thẩm quyền triệu tập 
Dại hội đồng cồ đông theo quy dịnh cùa pháp luật bao gồm Hội dồng quan 
trị, Ban kiểm soát, nhóm cố đông lớn (trong những trường hợp nhất định). 
Người có thẩm quyền triệu tập Dại hội đồng cổ đông lập danh sách cô dỏng 
có quyền dự họp Đại hội dồng cố đông dựa trcn sồ đănu ký cồ đông cua 
công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cồ đông phủi
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được lập khi có quyết định triệu tập và phai lập xong clìậm nhất ha mươi 
ngciy trước ngày khai mạc Đại hội đong cỏ đông. Diêu lệ công ty có thê quy 
định một thời hạn khác ngắn hơn. Dồng thời nuười triệu tập phái lập chương 
trình, nội dung và tài liệu cho cuộc họp. dự thao nghị quyết đối với từng vấn 
đè trong chương trình họp. xác định thời gian và địa điểm họp. gừi giấy mời 
họp đen từng cồ đỏng có quyền dự họp chậm nhất bay ngày làm việc trước 
ngày khai mạc. Kèm theo giấy mời họp phái có chương trình họp. các tài liệu 
thào luận làm cơ sở để Đại hội đồng cổ đòng tháo luận, thôníi qua quyết định.

Trước ngày khai mạc cuộc họp. công ty phái tố chức đãng ký việc dự 
họp Đại hội dồng cổ đông cho đến khi bao đảm việc đăng ký đầy dù các cố 
dông có quyền dự họp. Người đăng ký dự họp sẽ được cấp thè biểu quyết 
tương ứng với số vấn đề cần biếu quyết trong chương trình họp.

Cuộc họp Đại hội đòng cô đông: Tất cá các cố đỏng có quyền biêu 
quyết đều có quyền dự Đại hội đồng cồ dông, c ổ  đông là tổ chức cừ một 
hoặc một số người đại diện thực hiện các quyền cô đông cùa mình trong đại 
hội. Tổ chức là cố đông công ty cồ phần có sớ hữu ít nhất 10% lồng số cồ 
phần phổ thông có quyền uỷ quyền tối da ba người tham dự họp Dại hội 
đồng cố đông và phái xác định cụ thố số cô phần và số phiếu bầu của mỗi 
người đại diện. Việc cừ, chấm dứt hoặc thay đối người đại diện theo uỷ 
quyền phủi được thông báo bàng văn bán đến công ty trong thời hạn sớm 
nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cồ đông đuực tiến hành họp khi có đú số lượng 
cồ đòng theo quy định của pháp luật, c ổ  đông có quyền trực tiếp hoặc uý 
quyền cho người khác dự họp Dại hội dồng cồ dông. Trường hựp uỷ quyền, 
thì niỊUỜi được uỷ quyền phái xuất trinh giấy uỷ quyền và cổ phiếu cho chủ 
tọa biết trước khi khai mạc.

Cuộc họp Đại hội đồng cồ đông dược tiến hành lần dầu khi có số cổ 
đông đại diện cho ít nhất 65% tổng sổ cồ phẩn có quyền biếu quyết. Diều lệ 
công ty có thề quy định một tỷ lệ khác cao hơn đề tiến hành họp Đại hội 
dồng cổ đông lần dầu. Trong trường hợp này, tỷ lệ cao han do Diều lệ công 
ty quy định được áp dụng đề xác định tính hợp lệ cùa Dại hội đồng cổ đỏng. 
Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ diều kiện tiến hành theo quy 
định của pháp luật thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi
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ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp cua Dại 
hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có sổ cổ đông dự 
họp đại diện ít nhất 51% số cồ phần có quyền biểu quyết. Diều lệ công tv có 
thể quy định một ti lệ khác cao hơn. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 
hai vẫn không đủ điều kiện tiến hành do thiếu số lượng cổ dông thì được 
triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ nuày cuộc họp 
lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội 
đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cồ đông dự họp và tỳ 
lệ số cổ phần có quyền biếu quyết của các cồ đông dự họp (Điều 102 Luật 
Doanh nghiệp).

Thông qua quyết định cùa Đại hội đồng cổ đông: Có hai hình thức 
thông qua quyết định cùa Đại hội đồng cổ đông: biếu quyết tại cuộc họp và 
lấy ý kiến bàng văn bản. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông không quy định 
thì hình thức biểu quyết tại cuộc họp cùa Đại hội đồng cồ đông được áp 
dụng đề quyết định về: sừa đồi, bồ sung Điều lệ công ty; thông qua định 
hướng phát triển công ty; quyết định loại cố phần và tổng số cố phần cùa 
từng loại được quyền chào bán; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội 
đồng quàn trị và Ban kiểm soát; quyết định đầu tư hoặc bán sổ tài sán có giá 
trị bàng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài 
chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ 
khác; thông qua báo cáo tài chính hàng năm; tổ chức lại, giải thể công ty. 
Nghị quyết cùa Đại hội đồng cổ đông về các vấn dề trên là hợp lệ nếu được 
ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết cùa tất cà cổ đông dự họp chấp thuận. 
Điều lệ công ty có thể quy định một tỷ lệ tối thiều khác cao hơn 65% đế 
thông qua những quyết định quan trọng này. Nếu vậy, tỷ lệ tổi thiểu phái có 
để áp dụng là tỉ lệ do Điều lệ công ty quy định. Tuy nhiên, đối với một sổ 
vấn đề quan trọng như: sừa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; quyết định đầu tư 
hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sàn 
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty (nếu Điều lệ công ty 
không quy định một tỷ lệ khác); tổ chức lại, giải thể công ty, Luật Doanh 
nghiệp quy định phải được số cồ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số
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phiêu biêu quyêt của tât cà cô đông dự họp châp thuận (Diêu 104/3 Luật 
Doanh nghiệp).

Ngoài nhữrm vân dè dặc biệt trên, quyêt định cùa Đại hội đông cô 
dông phái dược số cố đông đại diện ít nhất trên 50% tồng số phiếu biểu 
quyết cua tất cà cổ đông dự họp chấp thuận mới hợp lệ. Điều lệ công ty 
cùng có thê quy định một tỉ lộ khác cao hơn.

Trường hợp công ty lựa chọn việc thông qua quyết định bàng hình thức 
lấy ý kiến bàng văn bản. thì quyết định cùa Dại hội đồng cồ đông được thông 
qua nếu dược sổ cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp 
thuận, nếu Diều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác cao hơn.

Phương thức bân dán phiêu: Theo quy định tại Điêu 104 Khoản 3 
diêm c cua Luật Doanh nghiệp, “mồi cố dông có tồng số phiếu biểu quyết 
tương ứng với tòng số cồ phần sờ hữu nhân với số thành viên được bầu cùa 
Mội đồng quàn trị hoặc Ban kiểm soát và cồ dông có quyền dồn hết tổng số 
phiếu bầu cùa minh cho một hoặc một số ứng cừ viên”. Bầu dồn phiếu được 
áp dụng dổi với việc bầu thành viên Hội đồng quàn trị và Ban kiểm soát cùa 
tất cả các loại công ty cồ phần. Theo đó. trước và trong cuộc họp Đại hội 
đồng cố đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề đề cử và dồn 
phiếu bầu cho người do họ đề cừ. số lượng ứng cứ viên mà mồi nhóm có 
quyền dề cứ phụ thuộc vào sổ lượng ứng cừ viên do Dại hội quyết định và 
tý lệ sờ hữu cỗ phần cùa mồi nhóm. Chang hạn. theo quv định tại Khoán 2a, 
Diều 79 Luật Doanh nghiệp, cố đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% 
tống số cò phần phố thòng trong thòi hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặc một 
tý lệ khác nhó hơn quy dịnh tại Diều lệ công ty có quyền đề cừ người vào 
Hội đồng quàn trị và Ban kiêm soát. Theo quy định chi tiết tại Diều 29. 
Nghị định 102/2010/NĐ-CP, Điều lệ công ty cố phần hoặc Đại hội đồng cổ 
đông sẽ xác định cụ thể số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử. 
Trường hợp không có quy định thì số lượng mà các nhóm có quyền đề cử 
thực hiện như sau:

- Cô đông, nhóm cô đông sở hữu từ 10% đên dưới 20% tông sô cô 
phần có quyền biểu quyết được đề cừ tối đa một ứng cừ viên;
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- Cồ dông, nhóm cổ đỏng sờ hữu từ 20% đến dưứi 30% tông sô cò 
phần có quyền biểu quyết dược đề cừ tối đa hai ứng cừ viên;

- Cố đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tồng số cố 
phần có quyền biếu quyết được dề cừ tối đa ba ứng cừ viên;

- Cổ đông, nhóm cồ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tỏim sổ cồ 
phần có quyền bieu quyết được đề cừ tối da bốn ứng cư viên;

- Cố đông, nhóm cổ dông sờ hữu từ 50% đến dưới 60% tổng sổ cổ 
phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cừ viên;

- Cồ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tồn li số cồ 
phần có quyền biểu quyết được đề cừ tối đa sáu ứng cừ vicn;

- Cố đông, nhóm cổ đông sờ hữu từ 70% đến dưới 80% tổnu số cồ 
phần có quyền biếu quyết được đề cừ tối da bày ứng cứ viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đỏng sớ hữu tir 80% đến dưới 90% tồnu số cổ 
phần có quyền biếu quyết được đề cừ tối đa tám ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cừ viên được cố đông, nhóm cổ dông đề cư 
thấp hơn sổ ứng cứ viên mà họ được quyền đề cừ thì sổ ứng cừ viên còn lại 
do Hội dồng quan trị hoặc Ban kiềm soát hoặc các cổ dông khác dề cứ. 
(Điều 29, Nghị định 102/2010/NĐ-CP)

Người trúng cừ thành viên Hội đong quàn trị hoặc thành viên Ban 
kiểm soát dược xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bất đầu 
từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi dủ số thành viên quy 
định tại Diều lệ công ly. Trường hựp cỏ lừ hai ứng cừ viên trờ lẽn đạt cùng 
số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng cùa Hội đồng quàn trị hoặc 
Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cừ viên có số phiếu 
bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cừ hoặc Diều lệ 
công ty.

Ví dụ: Già sử công tv cổ phẩn A dự kiến bầu 7 thành vicn Hội đồng 
quàn trị trong sổ 10 ứng viên. Trong công ty có 4 nhóm cổ đông. Nhóm ! có 
10%, nhóm 2 có 20%, nhóm 3 có 30% và nhóm 4 có 40% cổ  phần. Với CƯ 

cấu vốn như vậy, nhóm 1 đuợc cừ 1 ứng viên (A). nhóm 2 được cừ 2 ứng 
viên (B,C), nhóm 3 được cừ 3 ứng viên (D,Đ,E) và nhóm 4 dược cử 4
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(F,G,1I.I). Áp dụng nguycn tác bầu dồn phiếu, chọn 7 trong số 10 ứng viên 
thê hiện nhu sau:

Nhóm 10% Nhóm 20% Nhóm 30%k ■ -\ Nhóm 40% Tông sô

A 7x10=70% \ 70%

B 3x20%=60% 60%

c 4x20%=80% 80%

D \ 3x30" 0= 9 0 %ị 1 90%

D 3x30%=90% 90%

E ị 1 x30%=30% 30%

F 2x40%=80% 80%

G
1 2x40%=80% 80%

H 2x40%=80% 80%

I 1 x40%=40% 40%

Như vậy, nhóm I có 7 phiếu, trị giá mồi phiếu 10%. Nếu họ dồn toàn 
bộ sổ phiếu này cho đại diện cùa họ thi chắc chắn trúng vói tỷ tệ 70%. 
Nhóm 2 có 7 phiếu, mồi phiếu trị giá 20%. vậy họ phải dồn 4 phiếu cho một 
người dế chắc trúng. Tương tự như vậy với nhũng người thuộc các nhóm 
khác. Báng trôn cho thấy những người trúng sẽ là A với 70%. c 80%. D, Đ 
với mỗi người 90%. F.G,H với mỗi người 80%. Nguycn tắc bầu cộng dồn 
phiếu cho phép nhóm cổ đông thiêu số (nhóm 1) cỏ cư hội đưa được người 
dại diện cho mình vào các cơ quan quan lý và kiêm soát cua công ty. diều 
mà theo cách bàu cũ khó dạt được.

Quyết định cùa Dại hội dồng cô đông có thể bị huỷ bó. nếu Dại hội 
không dược tồ chức theo dũng quy dịnh hoặc trình tự, thù tục ra quyết định 
cũng như nội dung cùa quyết định không phù hợp với quy định cùa pháp 
luật. Tuy nhiên, theo quy định tại Diều 104 khoán 4 Luật Doanh nghiệp, các 
quyết định được thông qua tại cuộc họp Dại hội đồng cổ dỏng với số cồ 
dông trực tiếp và uỷ quyền tham dự dại diện 100% tổng số cồ phần có 
quyền biểu quyết sẽ vẫn là hợp pháp và có hiệu lực ngay cá khi trình tự và 
thú tục triệu tập. nội dung chương trình họp và the thức tiến hành họp khqng 
dược thực hiện đúng như quy định.
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Theo Nghị quyết 71/2006/NQ-ỌH11 ngày 29/11/2006 cú c Quốc hội 
phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tô chức Tiương mại 
thế giới (WTO) cua nước CIIXiỉCN Việt Nam, các cam kết cua Việt Nam 
được ghi tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết và các cam két khá: cùa Việt 
Nam với Tổ chức Thương mại thế giới được quv định đú rõ, ch. tiết trong 
Nghị định thư. các Phụ lục đính kèm và Báo cáo cùa Ban công 'ác về việc 
Việt Nam gia nhập Hiệp định thành lập Tò chức Thương mại :hế giới sẽ 
dược áp dụng trực tiếp. Nếu quy định của pháp luật Việt Nam <hông phù 
hợp với quy định cùa Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giứi. 
Nghị dịnh thư và các tài liệu đính kèm thì áp dụng-quy định cua Hiệp định 
thành lập Tô chức Thương mại thế giới. Nghị định thư và các tài liệu đính 
kèm. Từ những cam kết tại Đoạn 503, 504 Báo cáo cua Ban công :ác về việc 
Việt Nam gia nhập WTO, có một số điều chinh đối với Đại hội đồng cò 
đông, Hội đồng thành viên liên quan đến các Diều 51, 52. 103 và 104 cua 
Luật Doanh nghiệp 2005. Theo đó, công ty TNHH, công ty cô phần được 
quyền quy định trong Điều lộ công ty các nội dung sau:

1) Số đại diện cần thiết để tố chức cuộc họp và hình thức thông qua 
quyết định cùa Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cô đông;

2) Các vấn đề thuộc thâm quyền quyết định cùa Hội đồng thành viên, 
Đại hội đồng cồ đông;

3) Ti lệ đa số phiếu cần thiết (kể cà tỷ lệ đa số 51%) để thông qua các 
quyết định cùa Hội đồng thành viên. Dại hội đồng cô đông.

d2. Hội Jong quan trị

Hội đồng quàn trị là cư quan quàn lý công ty cổ phần, do Dại hội đồng 
cô đông bầu ra. Hội đồng quàn trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cỏ 
đông và chịu sự kiểm soát cùa Đại hội đồng cồ đông về toàn bộ hoạt động 
quàn lý cùa mình. I lội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh cóng ty dò 
quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty. Hội 
đồng quàn trị có không ít hơn ba thành viên, không quá mười một thành 
viên, nếu Diều lệ công ty không có quy định khác. Theo quy định cùa Luật 
Dcrầnh nghiệp, thành viên cùa Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ
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đông cua công ty, nhưng phai có đù năng lục hành vi dân sự. có trình độ 
chuyên môn, kinh nghiệm trong quàn lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề 
kinh doanh chủ yếu của công tv và không thuộc đối tượng bị cấm quan lv 
doanh nghiệp theo quv định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 15 Khoán 
3 Nghị định 102/2010/NĐ-CP, nếu thành viên Hội đồng quàn trị là cổ đông 
cá nhân thì phải sờ hữu ít nhất 5% tổng số cồ phần phổ thông; nếu cổ đông 
sờ hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần hoặc người không phải là cô đông thì phải 
có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quán lý kinh doanh hoặc 
trong ngành, nghề kinh doanh chính cùa công ty. Tuy nhiên, cũng theo quy 
định trên, khi Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn và điều kiện khác với tiêu 
chuẩn và điều kiện trong quy định của Nghị định 102/2010/NĐ-CP, thì áp 
dụng tiêu chuẩn và điều kiện do Điều lộ công ty quy định.

Đối vói một số ngành nghề kinh doanh, pháp luật có thề quy định tiêu 
chuẩn chuyên môn hoặc tiêu chuấn khác cho thành viên Hội đồng quán trị. 
Trong những trường hợp có quy định pháp luật, thành viên Hội đồng quán 
trị phải dáp ứng Iìhừng tiêu chuẩn này. Thành viên Hội đồng quản trị không 
nhất thiết phai thường trú tại Việt Nam, tuy nhiên, đê việc quàn lý công ty 
có hiệu quà. Điều lệ công ty thường quy định một ti lệ thành viên Hội đồng 
quán trị phai thường trú ở Việt Nam. Nhiệm kỳ của Hội đong quàn trị là 
năm năm. nhiệm kỳ cùa thành viên Hội đồng quản trị không quá năm năm; 
có nghĩa là Điều lệ công ty có thế quy định thành vicn Hội đồng quân trị có 
thố được bầu với nhiệm kì ít hơn năm năm. (chẳng hạn ba năm nhưng tối đa 
là năm năm). Thành viên Hội đồng quàn trị có thế dược bầu lại với số nhiệm 
kỳ không hạn chế.

Mội dồng quản trị có thẩm quyền: quyết định chiến lược, kế hoạch 
phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty; kiến 
nghị loại cổ phần và tồng số cổ phần được quyền chào bán cua từng loại; 
quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền 
chào bán cùa từng loại; quyết định huy động thcm vốn theo hình thức khác; 
quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu cùa công ty; quyết định mua 
lại cổ phần đã bán của công ty; quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư 
trong thấm quvền và giới hạn theo quv định của pháp luật và Điều lệ công
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ty; quyết định giái pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông 
qua hợp đồng mua, bán. vay. cho vay và hợp đồng khác có giá trị băng hoặc 
lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản dirợc ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 
cùa công ty hoặc một tỷ lệ khác nhò hơn quy định tại Điều lệ công ty (trừ 
hợp đồng và giao dịch mà thẩm quyền phê duyệt là của Dại hội dồng cố 
đỏng); bồ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng 
đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quan lý quan trọrm khác do 
Diều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác cua những 
người quàn lý đó; cừ nuười đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sớ hữu 
cô phần hoặc phần vốn góp ớ công ty khác, quyết định mức thù lao và lại 
ích khác cùa những người đó; giám sát, chi đạo Giám đốc hoặc Tồng giám 
đốc và người quàn lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày 
cua công ty; quyết định cơ cấu tồ chức, quy chế quán lý nội bộ công ty. 
quyết định thành lập công ty con. lập chi nhánh, vãn phòng đại diện và việc 
góp vốn. mua cổ phần của doanh nghiệp khác; duyệt chương trình, nội dung 
tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Dại hội dồng cổ 
đỏng hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định; trình 
báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Dại hội đồng cố đông; kiến nghị 
mức cố tức dược trá; quyết định thời hạn và thủ tục trà cố tức hoặc xứ lý lỗ 
phát sinh trong quá trình kinh doanh; kiến nghị việc tổ chức lại. giái thố 
hoặc ycu cầu phá sán công ty và các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định 
cùa pháp luật và Điều lệ công ty (Điều 108 Khoán 2 Luật Doanh nghiệp).

Hoạt động của Hội đồng quàn trị được thực hiện trong các kỳ họp. 
mồi quý phài họp ít nhất một lần. Ngoài ra, Hội đồng quàn trị cũng có thể 
đuợc triệu tập khi có tình huống bất thường thuộc thám quyền quyết định 
của Hội đồng quán trị hoặc theo đề nghị cùa Ban kiểm soát hoặc những 
người khác theo quy định cùa Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cuộc 
họp Hội đồng quàn trị theo giấy triệu tập lần thứ nhất chi h(7p lệ khi có từ ba 
phần tư tổng sổ thành viên trở lên tham dự. Khi cuộc họp dược triệu tập theo 
quy định trên không đù số thành viên dự họp, thì được triệu tập lần thứ hai 
trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường
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hợp này. cuộc họp được tiến hành nêu cỏ hơn một nưa số thành vicn Ilội 
đồng quan trị dự họp (Điều 30. Nghị dinh 102/2010/ND-CP).

Thành viên không dự họp có quyền biêu quyêt thòng qua hò phiêu 
banc văn ban. dò trong phong hì dán kín và gui đốn Chu tịch I lội dồng quan 
trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc cuộc họp. Hội dông quan trị thông 
qua quyết định cua mình bãnu hình thức biêu quyết. Mồi thành viên Hội 
done quan trị có một phiếu biêu quyết. Dê có căn cứ cho ý kiến của mình, 
các thành viên Hội dỏng quan trị có quyên yêu câu dược công ty cung càp 
các thôn í» tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh cùa công 
ty và cua các dơn vị trong công ty. Khi dược yêu cầu. các dơn vị liên quan 
phai cung câp kịp thời, đây đu và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu 
cau cua thành viên Hội đồng quan trị.

Quyêt định cua Hội dỏng quan trị dược thông qua nêu dược đa sò 
thành viên dự họp chấp thuận. Trường hợp số phiếu chấp thuận và không 
chấp thuận nuanu nhau thì quyết dịnh cuối cùng thuộc về phía có ý kiến cùa 
Chu tịch Hội dồng quan trị (Điều 112 Khoan 8 Luật Doanh nghiệp).

di. Chu tịch Hội dông quan trị do Đại hội đòng cô dòng hoặc Hội 
clone quan trị bầu ra. TrườnÜ hợp Hội dồng quan trị hau Chù tịch I lội đồng 
quan trị thì Chu tịch dược bầu trong số thành vicn Hội dồnu quan trị. Diều lộ 
công tv có thê quy định Chu tịch I lội đông quán trị dông thời kicm Giám 
dỏc (Tỏng uiúm doc) công ty và là dại diện theo pháp luật cùa công ty. Nêu 
Diều lệ không quy định Chu tịch I lội đỏng quàn trị là đại diện theo pháp 
luật cua công ty thì Chú tịch 1 lội dồng quán trị có các quvèn và nhiệm vụ cơ 
bán sau: lập chưưng trình, kế hoạch hoạt dộng cua Hội dồng quan trị; chuân 
bị chương trinh, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chu tọa 
cuộc họp Hội dọng quan trị: tổ chức việc thông qua quyết dịnli cua Hội 
dòng quán trị: giám sát quá trình tô chức thực hiện các quyôt dịnh cua Hội 
dòng quan trị: chu tọa cuộc họp Dại hội dòng cô đỏng. Ngoài ra, Chu tịch 
Hội đồng quàn trị còn có thê có thêm các quyền và nhiệm vụ khác do pháp 
luật và Diều lệ công ty quy định.

Thòim thưởng. Chu tịch Hội đồng quàn trị phái tự mình thực hiện
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những quyền và nhiệm vụ trên, nhưng trong những trường hựp Chủ tịch Hội 
đồng quản trị váng mặt hoặc mất khà năng thực hiện nhiệm vụ được giao, 
thi Chù tịch Hội đồng quàn trị có thê uỷ quyền cho một thành viên cua Hội 
đồng quản trị thav mặt mình thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình. 
Trường hợp không có uỷ quyền thì các thành viên còn lại cùa I lội đồng quàn 
trị chi định một thành viên tạm thời giữ chức Chù tịch Hội đồng quản trị.

Pháp luật cho phép Chủ tịch Hội đồng quán trị công ty cồ phần có thể 
kiêm Chù tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty. Chủ tịch Hội đồng 
quàn trị hoặc Giám đốc/Tổng giám đốc cùa công ty khác (trừ Giám đốc/ 
Tồng giám đốc công ty cổ phần). Tuy nhiên, để tránh những xung đột về lợi 
ích không có lợi cho quàn trị công ty, Điều lệ công ty có thể cấm việc kiêm 
nhiệm này.

d4. Giám đốc (Tổng ạicìm đốc)

Giám dốc (Tồng giám dốc) là người điều hành hoạt động hàng ngày 
của công tv. Giám đốc (Tổng giám đốc) do Hội đồng quán trị lựa chọn, hồ 
nhiệm một người trong sổ họ hoặc kí hợp đồng thuê một người khác với 
nhiệm ki không quá năm nãm và có thề được bô nhiệm lại hoặc gia hạn hợp 
dồng với sổ nhiệm kỳ không hạn chế. Tiêu chuẩn cụ thế cùa Giám đốc 
(Tổng giám đốc) do Diều lệ quy định hoặc do Hội dồng quàn trị đề ra khi 
tuyén dụng nhưnu ít nhất phái đàm bào: có đù năng lực hành vi dân sự, có 
trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc 
trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu cùa công ty và không thuộc đối 
tượng bị câm quán lý doanh nghiệp theo quy định cùa pháp luật. Theo quy 
định tại Điều 15 Khoản 1, Nghị định 102/2010/NĐ-CP ứng viên vào vị trí 
Giám đốc công ty cô phần là cô đông cá nhân thì phái sờ hữu ít nhất 5% số 
cồ phần phổ thông hoặc người khác thì phái có trình độ chuyên môn hoặc 
kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghê kinh 
doanh chính của công ty. Điều lệ công ty có thể quy định những điều kiện 
khác phù hợp với yêu cầu hoạt động của công ty. Tronu trường hợp này, 
tiêu chuẩn cùa Giám đốc theo Điều lệ được áp dụng. Giám đốc hoặc Tông 
giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 
cùa doanh nghiệp khác.
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Ngoài ra, nêu công ty cô phân là công ty con của công ty có phân vòn 
góp, cô phần cùa Nhà nước chiếm hơn 50% vốn điều lệ, thì ngoài các ticu 
chuân và điều kiện trên, Giám đốc (Tồng liiám đốc) của công ty con không 
được là vợ hoặc chồng, cha. cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi. con. con nuôi hoặc anh, 
chị. em ruột cùa người quàn lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà 
nước tại công ty con đó.

Nếu Điều lệ công ty khônii có quy định cấm thì Chu tịch Hội đồnu 
quàn trị có thể kiêm Giám đốc (Tông giám dốc) cô nu ty và nếu Diều lệ công 
ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quan trị là nuưởi đại diện theo pháp 
luật, thi Giám đốc (Tônti giám đốc) là người đại diện theo pháp luật cùa 
còng ty. Giám đốc (Tống giám đốc) chịu trách nhiệm trước Hội dồng quản 
trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao, 
bao gồm: quyết định về tát cá các vấn dè liên quan dến hoạt động hàng ngày 
cua công ty; tồ chức thực hiện các quyết định cua Hội đồnu quản trị; tổ chức 
thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; kiến nghị 
phương án bố trí cơ cấu tồ chức, quy che quàn lý nội bộ công ty; bổ nhiệm, 
miền nhiệm, cách chức các chức danh quán lý troniz công ty. trù các chức 
danh do Hội dồng quan trị bố nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; quyết định 
lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao dộng trong công ty, kể cả cán 
bộ quàn ]ý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc (Tồng giám đốc); 
tuyển dụng lao động; kiến nghị phương án trà cổ tức hoặc xú lý lỗ trong 
kinh doanh. Ngoài ra. Giám đốc (Tông giám đốc) còn có thê có thỏm các 
quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Dieu lệ công ty, quyết 
định của Hội đồng quán trị hoặc theo hợp dồng.

Là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày cùa công ty, 
Giám đốc (Tổng giám dốc) chịu trách nhiệm trước Mội đồng quàn trị. Dại 
hội đồng cố đông và pháp luật ve việc tuân thủ các quv định cùa pháp luật, 
Diều lộ công ty, hợp đồne lao động ký với công ty và quyét định cùa I lội 
dồng quàn trị. Nếu điều hành trái với những quy định này mà gây thiệt hại 
cho còng ty thì Giám đốc (Tông giám dốc) phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật và phai bồi thường thiệt hại cho công ty.
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Luật Doanh nghiệp cũng quy định thù lao, tien lương và lựi ích khác 
cùa thành vicn Hội dồng quản trị. Giám đốc hoặc Tồng giám đốc (Diều 
117); việc công khai các lợi ích liên quan cua thành viên llội dồng quản trị. 
Giám dốc hoặc Tông giám đốc. thành viên Ban Kiêm soát và ngiròi quan lý 
khác cua cônu ty (Điều 118). Trong việc diều hành doanh nuhiệp. nhừng 
người quan lý công ty cô phần có những nghĩa vụ quy dịnh tại Diều 119 và 
dặc biệt, họ phai thực hiện quy định về những hợp đong, giao dịch phai 
được Đại hội đồng cô dông hoặc Hội dồnu quan trị chắp thuận (Dieu 120).

Nạ/lìa vụ cua nhùng người quan lý công ty:

- TruiìíỊ thực, hìinh độnỊỉ cún trọng: Thành vicn cua Hội dồng quàn trị. 
Giám đốc hoặc Tỏng giám đoc và những người quan lý khác có nhiệm vụ 
thực hiện những nhiệm vụ dược ui ao một cách tru nu thục, cân trọng, một 
cách tốt nhất vi lợi ích cua công ty và các cồ dỏng cua công ty. (Diều 118 
Luật Doanh nghiệp)

- Công khai hóa các lợi ích liên quan: Thành vicn Hội dô nu quàn trị. 
thành vicn Ban kiêm soát. Giám dốc hoặc Tông giám đốc và người quan lý 
khác cua công ty phai kc khai các lợi ích liên quan cùa họ vói công ty. bao gồm:

- Tôn. địa chi trụ sơ chính, ngành, nghề kinh doanh, so và ngày cấp 
giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh, nơi dăng ký kinh doanh cua doanh 
nghiệp mà họ cỏ sở hữu phần vốn góp hoặc cô phần: ty lộ và thời điếm sơ 
hữu phun vốn góp hoặc cồ phần dó;

- Tên, dịa chi trụ sờ chính, ngành, nghè kinh doanh, sổ và ngàv cấp
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng kỷ kinh doanh cua doanh 
n u h i ệ p  m à  n h ữ n g  n g ư ờ i  c ó  l i ê n  q u a n  c u a  h ọ  c ù n g  s ờ  h ữ u  h o ặ c  SƯ h ữ u  r i c n g

cô phần hoặc phần von góp trôn 35% von dieu lệ.

Việc kc khai này phai dược thông báo cho Đại hội dồng cô đông tại 
cuộc họp thường niên và dược nicm yết. lưu giữ tại trụ sơ chính của doanh 
nghiệp. Cồ đông, dại diện theo UV quyền cua cố đông, thành vieil I lội đồng 
quan trị. Ban kiếm soát. Giám dốc hoặc l òng giám đốc có quyền xem xót
nội dmm kê khai bất cứ lúc nào nếu xét thấv can thiết.
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Thành viên Hội đồng quàn trị. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nhân 
(danh ;á nhân hoặc nhân danh người khác đề thực hiện công việc dưới mọi 
lnình :hức trong phạm vi công việc kinh doanh cùa công ty đều phài giải 
ttrình bản chất, nội dung cùa công việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát và chi được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại cùa Hội đồng 
(quán '.rị chấp thuận (Điều 118 Luật Doanh nghiệp)

Đe tránh nhữnu trường hợp xung đột về lợi ích và cũng đẻ bảo vệ 
inhữnị. người quàn lý công ty trước nhũng rủi ro khó tránh trong kinh doanh, 
ILuật Doanh nghiệp quy định những hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội 
đồng :ồ đông hoặc Hội đồng quàn trị chấp thuận: Đó là những hợp đồng, 
ịgiao ¿ịch giữa công ty với các đối tượng như cồ đông, người đại diện uỷ 
<quyềr cúa cổ đông sờ hữu trên 35% tồng số cồ phần phổ thông của công tv 
'và  nhìng người có liên quan cùa họ; với thành viên Hội đồng quản trị, Giám 
(đốc h)ặc Tổng giám đốc; với doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp 
lhoặc cổ phần và doanh nghiệp mà những người có liên quan cùa họ cùng sờ 
Ihữu hoặc sờ hừu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ và 
'với người có liên quan cùa thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 
Tổng giám đốc.

Trong những trường hợp này, Hội đồng quàn trị chấp thuận các hợp 
(đồng »'à giao địch có giá trị nhỏ hơn 50% tống giá trị tài sản doanh nghiệp 
Ịghi tnng báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định 
ỉtại Điiu lệ công ty; Đại hội đồng cồ đông chấp thuận các hợp đồng và giao 
(dịch Ihác.

I lợp đong, giao dịch dưực giao kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp 
’thuận theo quy định trên có thẻ bị vô hiệu và khi đó, xừ lý theo quy định của 
Ịpháp luật. Người đại diện theo pháp luật cùa công ty, cổ đông, thành viên 
Hội đồng quàn trị hoặc Giám đốc hoặc Tồng giám đốc có liên quan phủi bồi 
thườrg thiệt hại phát sinh; Nếu có thu nhập thì tất cà thu nhập có được từ 
hoạt ¿ộng đó thuộc về công ty.

d5. Ban kiêm soát

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, khi công ty cổ phần có trên
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mười một cô dông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sờ hữu trên 50% 
tổng số cổ phần cùa công ty thì phái tô chức Ban kiểm soát. Ban kiềm soát 
là cơ quan kiêm tra tính hợp pháp và hợp lệ trong hoạt động cùa các cơ quan 
của công ty cổ phần. Ban kiểm soát bao gồm từ ba đến năm thành viên, do 
Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Các thành viên cùa Ban kiếm soát có the 
không có cổ phần cùa công ty hoặc không làm việc trong công tv. Neu làm 
việc trong công ty thì, để đảm bảo tính khách quan, thành viên Ban kiém 
soát không được giữ các chức vụ quàn lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát 
không nhất thiết phải thường trú tại Việt Nam nhưng phái có hon một nừa 
số thành viên thường trú ở Việt Nam. Ban kiểm soát có nhiệm vụ cơ bản là 
giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quàn 
lý và điều hành công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và 
mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tố 
chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; thẩm định báo cáo 
tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng cùa công ty, 
báo cáo đánh giá công tác quàn lý cùa Hội đồng quán trị và trình báo cáo 
thầm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của 
công ty và báo cáo đánh giá công tác quàn lý cùa Hội đồng quàn trị lên Dại 
hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên; xem xét sổ ké toán và các tài 
liệu khác cùa công ty, các công việc quàn lý, điều hành hoạt động cùa công 
ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định cùa Dại hội 
đồng cổ đông hoặc theo ycu cầu cùa cồ đông hoặc nhóm cổ đông lán cùa 
công ty; kiến nghị Hội đồng quản trị hoậc Đại hội đồng cổ đông các hiện 
pháp sữa đổi, bồ sung, cái tiến cơ cấu tổ chức quản lý. điều hành hoạt động 
kinh doanh của công ty và các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định cùa 
Luật Điều lệ công ty và quyết định cùa Đại hội đồng cổ đông.

Do tính chất nhiệm vụ của Ban kiểm soát, thành vicn Ban kiểm soát 
phải từ 21 tuổi trở lên, có đù năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối 
tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật 
(Điều 122 Luật Doanh nghiệp). Điều lệ công ty có thể quy định thành viên 
cùa Ban kiểm soát phải có những hiểu biết về những lĩnh vực nhất định, như 
về ngành kinh tế, kĩ thuật mà công ty kinh doanh, về pháp luật, về kế toán



CHƯƠNG 3. CHế ĐỘ PHẤP LỶ VỀ DOANH NGHIỆP Tư NHÂN VÀ CÔNG TY

v/.v... Đê việc kiêm soát hoạt động cùa công ty được khách quan và có hiệu 
quà. thành vicn Ban kiêm soát không phai là vợ hoặc chồng« cha. cha nuôi, 
rmẹ, mẹ nuôi. con. con nuôi. anh. chị. cm ruột cùa thành viên Hội đồng quản 
tirị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quàn lý khác đồng thời bàn thân 
tlhành vicn Ban kiêm soát không được giữ các chức vụ quán lý công ty.

Khi thực hiện nhiệm vụ cùa mình, Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư 
v/ấn độc lập, có quyền được cung cấp thông tin. quyền tiếp cận các hồ so, tài 
liiệu cùa công ty lưu giữ tại trụ sờ chính, chi nhánh và địa điềm khác; có 
quyền đến các địa điểm nơi người quan lý và nhân viên cua công ty làm 
v/iệc. Hoạt động kiếm soát cùa Ban kiểm soát không được cán trớ hoạt động 
bình thuờng cùa Hội đồng quàn trị. không gây gián đoạn điều hành hoạt 
động kinh doanh của công ty. Ban kiêm soát có thê tham khao V kiến cùa 
Hội đòng quán trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Dại hội 
đồng cổ đông.

Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quán trị. Giám đốc hoặc Tổng 
gỊÌám dốc vi phạm nghĩa vụ cúa người quan lý công ty theo quv định cùa 
p>háp luật hoặc Điều lệ công ty, Ban kiêm soát phái thông báo ngay bàng 
wăn ban với Hội dồng quàn trị, yêu cầu người cỏ hành vi vi phạm chấm dứt 
hiành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quà. Ban kiếm soát chịu 
tirách nhiệm trước Dại hội đồng cố đòng về những sai phạm gây thiệt hại 
cho còng ty trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Ban kicm soát bị miễn nhiệm khi không còn đu những điều kiện theo 
quy dinh cua pháp luật và Điều lệ công ty. Ngoài ra, Ban kiêm soát còn cỏ 
tthể bị Dại hội dồng cồ đỏng miền nhiệm bất kì lúc nào hoặc theo đề nghị 
của  1 lội đồng quán trị khi Ban kiềm soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của 
rmình có nguy cơ gây thiệt hại cho công ty.

Ban kiêm soát được hường thù lao theo công việc và các lợi ích khác 
t:heo quyết định cùa Đại hội đồng cồ đòng.

Tình huống tham kháo: CÔHỊỊ ty cỗ phần Đay Sài Gòn

Công ty Day Sài Gòn vốn là một Doanh nghiệp nhà nước (theo nghTa 
cùa Luật DNNN 1995). Năm 2000. Công ty Đay Sài Gòn tiến hành cổ phần
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hóa. Tài sản của công ty bao gồm trụ sở chính tại số 11 Công trường Mê 
Linh, quận 1, TP HCM (rộng khoảng 2.200m2) và khu nhà máy sản xuất tại 
quận 4. có tổng diện tích khoảng 24.000m2. Khi cổ phần hóa, toàn bộ tài sàn 
cùa công ty được định giá là 16 tỷ đồng. Theo phưang án sán xuất kinh 
doanh sau khi cổ phần, công ty chù yếu sàn xuất kinh doanh bao đay và địa 
ốc. Từ năm 2001, hoạt động kinh doanh địa ổc của công ty phát triển khá 
nhanh. Chi riêng trụ sờ công ty ờ số 11 Công trường Mê Linh, mỗi năm cho 
thuê đã thu được 10 tỳ đồng. Mệnh giá cổ phần ở đây là 100.000 đồng. 
Nhưng thời gian qua đã táng liên tục, cao điểm lên đến 1 triệu đồng/cổ phần.

Hoạt động của công ty này đã bị đình đổn một thời gian dài. Nguyên 
nhân xuất phát từ một đại hội đồng cổ đông bất thường, c ổ  đông cũ và mới 
tranh giành quyền làm chù công ty.

Trong tháng 4/2006, một nhóm cổ đông đã yêu cầu Hội đồng quản trị 
(HĐQT) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường. Theo một số cồ đông 
này, trong năm 2005, công ty đã không tổ chức đại hội đồng cổ đông và 
không có báo cáo tài chính cũng như công bố cồ tức.

8h ngày 15/5, Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành. Sau 
khi đọc báo cáo, công bố cổ tức tạm thời năm 2005 (vì chưa có báo cáo tài 
chính), Đại hội đà hoàn tất phần bãi nhiệm HĐQT cũ, bầu HĐQT mới. Đến 
phần kiểm và công bố phiếu bầu thì Chù tọa đại hội Bùi Văn Hoàng Thêm 
đột ngột công bố ngừng và dời đại hội sang ngày khác. Theo ông Nguyễn 
Quốc Định, một thành viên cùa nhóm cồ đông mới cho biết, do nghe được 
thông tin từ ban kicm phiếu: phần thang đang nghiêng về nhóm cô đông mới 
nên chù tọa đã bò về. Đến Đại hội đồng cồ đông bất thường ngày 15/5 vừa 
rồi, nhóm cổ đông mới đã mua được thêm khá nhiều cổ phần.

Tuyên bố ngùng Đại hội cùa chù tọa đã gây xôn xao cổ đông và nhóm 
cổ đông mới vẫn tiến hành đại hội vì theo ông Nguyễn Văn Khảm. Phó chú 
tịch HĐQT, Phó tổng Giám đốc Công ty c ổ  phần Đay Sài Gòn, nhóm cổ 
đông mới đã chiếm trên 51% cổ phần nên có quyền tiếp tục Đại hội. Đen 
23h45 cùng ngày, Đại hội đã kết thúc và bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát mới.

HĐQT nhiệm kỳ 1 có 5 thành viên, trừ ông Nguyễn Văn Khảm, người
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nhà cùa 4 thành viên còn lại đều đă bán gần hết cổ phần cùa mình ờ Công tv 
Đay Sài Gòn. Gia đình ông Trần Hải Âu. Chù tịch HDQT kiêm Tổng giám 
dốc đà từng có 11.050 cổ phần do vợ và con đứng tên. Khi giá cổ phần tăng 
cao, số cố phần này đã được bán hét. Người nhà cùa ông Truơng Kế Châu 
có 2.500 cố phần cũng đà bán hết. Hay gia đình ông Phạm Huy Tuấn, thành 
viên HĐQT cũng đã bán gần 6.000 cố phần. Trường hợp ông Dào Sơn Quý 
dà bán cồ phần cùa mình là vi phạm điều lệ công ty, vì ông đang là thành 
viènỉIĐQT.

Không chi f IDQT. hàng loạt lănh dạo cùa Công ty Đay Sài Gòn cũng 
dã bán cồ phần cùa mình. Ồng Nguyễn Anh Dũng, Phó tồng Giám đốc trước 
dây có 1.643 cô phần thì nay chi còn 300; ông Nguyễn Văn Tiến. Phó giám 
đốc Xí nghiệp Đay có 1.621 cồ phần thì đã bán 1.521; Đặng Trần Cường, 
Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật cùng đà bán hết 400 cổ phần cùa mình. 
Ỏng Nguyễn Thế Bày. Phó tổng giám đốc đã bán 500 cổ phần, hiện chi còn 
giữ 50 cỏ phần, tương đương 5 triệu đồng.

Lúc này, nhóm cô đông mới cùng gia đình và bạn bè đà mua được 
them nhiều cồ phần và chiếm 51.3% tống cố phần của Công tv Đay Sài 
Gòn. Một số cô đòng tham dự dại hội ngày 15/5 cho biết, chính sự chênh 
lệch cô phần giữa hai nhóm cổ đông này dã làm cho đại hội bị đổ vỡ. nội bộ 
công ty đấu dá nhau để tranh giành quyền lãnh đạo. Den nay, nhóm cố đông 
cũ không bàn giao công việc, số sách và con dấu vì cho ràng két quá của 
Đại hội cô đông này là khônu hợp pháp.

Trong công văn gửi các cơ quan chức năng mới dây. Đàng úy và Công 
đoàn công ty c ổ  phần Đay Sài Gòn nêu: Việc ông Khám và những người 
trong gia đình thu giữ toàn bộ chìa khóa các phòng nghiệp vụ của công ty 
(phòng ké toán tài chính, phòng quỷ, phòng tổ chức hành chính, phòng sản 
xuất kinh doanh, trung tâm giao dịch địa ốc, phòng phó giảm đốc trung tâm 
iiiao dịch dịa ốc; hồ sơ, con dấu và kct quỷ cua Công đoàn; hồ sơ văn phòng 
Đáng uy công ty...) không chi gây khó khăn, đình trệ cho hoạt động sàn xuất 
kinh doanh cùa công ty mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống 
cùa hon 400 lao động.
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Tuy nhiên, theo ônu Kham việc trỏng giữ các phòng ban trôn đè chờ 
phía HĐQT nhiệm kv 1 bàn giao, không đê chuyện xáo trộn các ỉỉiấv tờ liên 
quan. Ông Kham cũng cho ràng, phía HĐQT khoá 1 đang muốn làm xáo 
trộn sô sách, gây khó cho hoạt động cua công ly.

Ca hai nhóm đang mâu thuẫn với nhau trong việc nắm quyền diều 
hành công ty đã cìinu uiri đơn lcn tòa án TP.IICM đế yêu cầu can thiệp. 
(Theo Vnlixpress.net. ìmàv 12/6/2006)

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai (hành viên trò' lên

a. Khái niêm và đăc (tiếm • •

Diều 38 Luật Doanh nghiệp quy định: ‘'Công ty trách nhiệm hừu hạn 
hai thành viên trơ lèn là doanh nghiệp, tronu đó:

a) Thành viên có thê là tô cliírc. cá nhân; số lượng thành viên không 
vượt quá năm mươi;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoán nạ và nuhĩa vụ tài sàn 
khác cua doanh nghiệp trong phạm vi sô vỏn cam kốt góp vào doanh nuhiệp;

c) Phần vốn góp cua thành viên chi đirực chuVCI1 nhượng theo quy 
định tại các Diều 43. 44 và 45 cùa Luật này.”

Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn liai thành viên trờ lên có các 
đặc điểm sau:

Dặc ĩiièm vè thành viên: Thành viên cùa cônụ ty trách nhiệm hai 
thành viên trờ lên có thè là cá nhân hoặc tổ chức Việt Nam hoặc mrớc nụoài 
với những quy tiịnli chung về điều kiện dối với thành viên công ty. số  luựim 
thành viên cua công ty bị hạn che. tối thiều là hai (2) và tối đa là năm mươi 
(50). Nếu con số thành viên bị hạn chế này không được dám bào thì eôtm ty 
phái giải thê hoặc thay dồi hình thức pháp lý cho phù hợp. chăim hạn 
chuyên sang hình thức doanh nghiệp tư nhân hoặc chuyên đôi thành cô nu ty 
trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Mức vốn góp của thành viên 
trong cônu ty trách nhiệm hữu hạn là yếu tố chủ yếu tạo nên sự khác biệt 
trong địa vị pháp lý cùa họ trong công ty. Neu theo Luật Doanh nghiệp 1999 
tất cả các thành viên cùa còng ty trách nhiệm hữu hạn đều dược coi là
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"nuười quàn lý" thì Luật Doanh nghiệp 2005 quy định chi có Chu tịch Hội 
đong thành viên là người quán lý.

Dặc diêm \'ể vốn: Công ty trách nhiệm hữu hạn có tài sản ricng. Tài 
san riêng cua công tv là một khối thống nhất, tách biệt khỏi tài sản ricng của 
các thành viên và được thế hiện bàng tiền thòng qua khái niệm vốn. vỏn 
điêu lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trớ lên là tông giá trị 
các phần vốn góp do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp trong một thời 
hạn cụ thê và dã đirạc ghi vào Diều lệ công ty. Thời hạn mà thành viên, chú 
sơ hữu công ty phai góp đu số vốn dã cam két vào vốn điều lệ không quá 36 
tháng, kè từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
giấy chứng nhận đãng ký bồ sung, thay đổi thành viên.

Vốn Điều lệ cùa công ty trách nhiệm hữu hạn do các thành viên góp, 
có thế bàng tiền, hiện vật và những tài sàn khác mà pháp luật cho phép và 
dược các thành viên chấp nhận. Những hiện vật dùng đê góp vốn phải được 
định giá. Mồi thành viên có một phần vốn góp và được ghi cụ thể và quy 
thành ti lệ phần trảm (%) trong Diều lệ. Phần vốn góp cùa các thành viên 
trong công ty có thề không bằng nhau và thể hiện tỉ lệ phần quyền, nghĩa vụ 
cùa thành viên đó trong công ty. Khi tham gia công ty, thành vicn không 
nhất thiết phái góp vốn ngay. Các thành viên công ty có thể thoà thuận một 
thời hạn đê các thành viên thục hiện việc góp vốn. Thành viên phái góp vốn 
dầy đù và đúng hạn như đà cam kết. Khi góp du giá trị phần vốn góp. thành 
viên được công tỵ cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Giấy chứng nhận 
phần vốn góp là chửng chi thò hiện phần quyền chú sớ hữu cua thành vièn 
dó trong công ty. Trướng hợp có thành viên không góp đây đu và đúng hạn 
số vốn đà cam kết. thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối 
với công ty; thành viên đó phái chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát 
sinh do không góp dù và đúng hạn số vốn dã cam két. Tuy nhicn, nếu sau 
thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đù số vốn đà cam 
kết thì số vốn chưa góp phài được xử lý theo một trong các cách sau: để một 
hoặc một số thành viên nhận góp đu số vốn chưa góp; huy động người khác 
cùng góp vốn vào công ty; các thành viên còn lại góp đù số vốn chưa góp 
theo tý lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Sau khi số vốn còn
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lại được góp đù, thành viên chưa góp vốn theo cam kết không còn là thành 
viên cùa công ty và công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh 
doanh theo quv định của Luật Doanh nghiệp.

Đặc điêm về tư cách pháp lý: Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách 
pháp nhân. Tư cách pháp nhân cùa công ty trách nhiệm hữu hạn được xác 
định kề từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như vậy. 
việc thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ phát sinh từ những giao dịch trước 
thời điểm được cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng thuộc nghĩa vụ 
cùa công ty.

Đặc điếm về giới hạn trách nhiệm: Với tư cách là một pháp nhân kinh 
te, công ty trách nhiệm hữu hạn là loại doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu 
hạn. Giới hạn trách nhiệm cùa công ty về mọi hoạt động của mình là tài san 
riêng cùa công ty. Các thành viên cua công tv cũng phải chịu trách nhiệm vẽ 
hoạt động của công ty, và cũng được giới hạn trong phạm vi số vốn mà ho 
đã cam kết góp vào công ty. Như vậy. ngay cả khi thành viên đó chưa thưc 
sự góp vốn vào công ty mà mới chi đăng ký thì vẫn phải cùng chịu trách 
nhiệm về hoạt động cùa công ty.

Đặc điêm về chuyến nhượng phần vốn góp: Khác với ơ công ly có 
phần, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn không thể tự do chào bán 
phần vốn góp cùa mình trên thị trường mà chi có thể chuyên nhượng một 
phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cùa mình cho người khác theo những quy 
định nhất định. Thành viên muốn chuyền nhượng phần vốn góp của mình, 
trước hểt phài chào bán phần vốn đó cho tất cá các thành vicn còn lại c ùa 
công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty vói 
cùng điều kiện. Nếu các thành viên còn lại cùa công ty không mua hoặ: 
không mua hết thì thành viên muốn chuyển nhượng mới được chuyển 
nhượng cho người không phải là thành viên.

Tham gia thị trường chứng khoán: Công ty trách nhiệm hữu hạn 
không được phát hành cổ phần để huy động thêm vốn điều lệ từ công chúng 
nhưng được phép phát hành trái phiếu và các loại chứng khoán khác để huy 
động vốn theo quy định cùa pháp luật về chứng khoán.

___ ___________________ GIẢO TRĨNH PHÁP LUẬT KINH Tấ___________________________
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b. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viền trở lên

bl. Súnẹ lập

Trong giai đoạn này, những người hoặc tồ chức cỏ mong muốn và có 
đu điêu kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (sáng lập viên) xúc tiến 
việc tìm kiếm những người mà mình tin tương có cùng chung mong muốn 
góp vốn kinh doanh, số lượng thành viên ít nhất là hai và nhiều nhất là 50. 
Yêu cầu cua giai đoạn này là có đu sổ thành viên sáng lập theo quy định và 
các thành vicn phái nhất trí với nhau về một bán Điều lệ. Điều lệ công tv 
phải có những nội dung sau: tên. địa chi trụ sớ chính, chi nhánh, văn phòng 
đại diện; ngành, nghề kinh doanh; vốn diều lệ; cách thức tăng và giám vốn 
điều lệ; họ, tên. địa chi. quốc tịch và các dặc điểm cơ bản khác cua các 
thành viên; phần vốn uóp và giá trị vốn góp cùa mồi thành viên; quyền và 
nghĩa vụ cùa thành viên: cơ cấu tổ chức quan lý; người đại diện theo pháp 
luật; thể thức thông qua quyết định cùa công ty; nguyên tắc giải quyết tranh 
chấp nội bộ: căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng 
cho người quán lý và thành viên Ban kiềm soát hoặc Kiềm soát viên; những 
trường hợp thành viên có thê yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp; nguyên 
tấc phân chia lợi nhuận sau thuế và xứ lý lồ trong kinh doanh; các trường 
hợp giai thê. trình tự giãi thê và thù tục thanh lý tài sản công ty; thế thức sửa 
dôi. bô sung Điều lệ công ty; họ. tên, chừ ký cùa các thành viên hoặc người 
dại diện theo uy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn. Ngoài những 
nội dung trên, các thành viên có thê thoa thuận quyết dịnh ghi vào Diều lệ 
công ty các nội dưng khác không trái quv định của pháp luật. Sau khi có 
Diều lệ dụ thào, còng ty trách nhiệm hữu hạn tiến hành họp 1 lội đồng thành 
viên thành lập. Diều lệ đầu tiên cùa công ty trách nhiệm hữu hạn phái dược 
tất cà các thành viên sáng lập chấp thuận, thông qua. Sau khi Hội đồng 
thành viên đầu tiên kết thúc thành công, công ty trách nhiệm hữu hạn có the 
bắt đầu các thù tục thành lập bao gồm thù tục đăng ký doanh nghiệp và 
thông báo công khai về công ty.

b2 Góp von và các quvển, nghĩu vụ liên quan đến việc góp vốn vào 
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trớ lén

Thành viên phái góp vốn đầy đú. đúng tiến độ đà cam kết trong Danh 
sách thành viên. Nếu việc góp vốn được thực hiện nhiều hơn một lần, thời
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hạn góp vốn lần cuối của mỗi thành viên không vượt quá 36 tháng, kê từ 
ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp hoặc giây 
chứng nhận đăng ký hổ sung, thay đối thành viên và mỗi lần góp vốn thành 
viên được cấp một giấy xác nhận số vốn dã góp cua lan góp vốn dó.

Trong thời hạn 15 ngày sau mồi đợt góp vốn theo cam kết. người đại 
diện theo pháp luật cùa công ty phai báo cáo kết quá tiến độ góp vốn đốn cư 
quan dăng ký kinh doanh.

Trường hợp nuười đại diện theo pháp luật không thònu báo kết quá 
tien độ góp vốn theo quy định. Chú tịch Hội dồng thành viên hoặc Giám đốc 
(Tốnti giám dốc) hoặc thành viên sờ hữu phần vốn góp lớn nhất tại công ty 
có quyền nhân danh công ty thực hiện báo cáo kết quá tiến độ góp vốn.

Trontí thời hạn chưa góp đú số vốn theo cam kết. thành viên cỏ số 
phiếu biêu quyết và được chia lợi tức tương ứng với tý lệ số vốn thực góp. 
trừ trường hạp Điều lệ công ty quy định khác.

Sau thời hạn cam kết góp lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp vốn 
đà cam kết góp. thành viên chưa góp vốn vào công ty theo cam kết đương 
nhiên không còn là thành viên của công ty và không có quyền chuyền 
nhượng quyền góp vốn đó cho người khác. Trong thời hạn 90 ngày, kc từ 
ngày cam kết góp vốn lần cuối, số vốn chưa góp đu dược xứ lý theo thứ tự 
ưu tiên như sau:

a) Các thành viên còn lại nhận góp một phần hoặc toàn bộ so vốn chưa 
góp theo ty lệ số vốn đã góp vào công ty;

b) Một hoặc một số thành viên nhận lỉóp đủ số vốn chưa góp;

c) Huy dộng thêm người khác góp đu số vốn chưa góp.

Trong thời hạn 15 ngày, kế từ ngày kct thúc thời hạn 90 ngày tlico quy 
định nêu trên, người đại diện theo pháp luật cua còng ty phái báo cáo kết 
qua tiến độ góp vốn và đăng ký thay dôi thành vicn cua công ty. Hồ sơ dăng 
ký thay dôi thành viên trong trường hợp này bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký thay đỏi thành vicn;

b) Thông báo kết quà tiến độ góp vốn hoặc bàn sao. có xác nhận cùa 
công ty, giấy chứng nhận phần góp vốn cùa các thành viên;
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c) Danh sách thành vicn.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kê từ khi nhận dủ hồ sơ quy định tại 
khoán này. cơ quan đăng ký kinh doanh phai thực hiện dăng ký và cap dăng 
ký thay đổi thành viên cho công ty.

Trường hợp có thành viên hoặc dại diện uy quyền cùa thành viên 
không ký tên trong danh sách thành viên trong hồ sơ dăng ký thay đồi thành 
viên, cơ quan đãng ký kinh doanh thông báo danh sách nói trên đến thành 
vicn cỏ liên quan và yêu câu họ xác nhận hăng văn ban vê sô von đã tióp 
cua mình trong thời hạn 15 ngày, kê từ ngày nhận thông báo. Thông báo 
phai được gừi theo cách đảm bao đè thành vicn có liên quan nhận được 
thông báo đó. Quá thời hạn trên mà khônu nhận đưựe xác nhận bang văn 
hán cùa thành viên có liên quan, cư quan dăng ký kinh doanh đănsi ký thav 
dôi thành vicn theo yêu cầu cùa công ty. Trường hợp thành vicn không ký 
Danh sách thành viên có xác nhận bãng văn hàn phan doi số vốn góp dược 
ghi trong danh sách thành viên, cơ quan đăng ký kinh doanh từ chỏi câp 
dàng ký thay đôi thành viên.

Trường hợp số vốn thực góp được trong thời hạn 90 níỉày vẫn thấp 
lion so với tồng số vốn cam kết góp. cơ quan đăng kỷ kinh doanh dăng ký số 
vòn dã góp là vốn diều lệ cua công ty khi thực hiện thu tục đăng ký thav đôi 
thành viên cua cồng ty; các thành viên chưa góp đu vốn theo cam kèt phái 
lien dới chịu trách nhiệm tương đương với so vồn chưa góp ve các khoan nợ 
và nghĩa vụ tài chính khác cùa công ty phát sinh trưưc khi dăng ký thay đôi 
thành viên.

Cơ quan đãng ký kinh doanh có quyền kiếm tra kết qua tiến độ góp 
vốn theo yêu cầu của một hoặc một số thành vicn sở hữu phần von góp ít 
nhất 25% vốn điều lệ cùa công ty. Ket qua kiếm tra tien độ uỏp vốn cùa cơ 
quan dăng ký kinh doanh được sứ dụng đe xác định số phiếu hiếu quvct và 
phân chia lợi nhuận và lập các hồ sơ đãng kv thay đồi thành viên.

Trường hợp công ty khônt> mua lại phần vốn góp. không thanh toán 
dược phần vốn góp được mua lại hoặc không thỏa thuận được về giá mua lại 
phần vốn eóp như quy định tại Diều 43 cùa Luật Doanh nghiệp, thành viên
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yêu cầu công ty mua lại có quyền chuyền nhượng phần vốn góp cùa mình 
cho người khác. Trong trường hợp này, việc chuyển nhượng không Dắt buộc 
phái thực hiện theo quv định tại Điều 44 cùa Luật Doanh nghiệp.

bỉ. Đủng ký doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật cùa công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc 
người được uỷ quyền đăng ký doanh nghiệp lập hồ sơ theo quy íinh. hao 
gồm giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mầu thống nhất cùa :ơ quan 
đăng ký kinh doanh và kcm theo:

- Dự t h ả o  Điêu lệ công ty với nội dung theo quy định;

- Danh sách thành viên và kèm theo dó là han sao một tronụ các giấy 
tờ chứng thực nhân thân quy định trong Điều 24. Nghị định 43/2010 NĐ-CP 
đối với thành viên là cá nhân; bàn sao quyết định thành lập. giấ' chúmg 
nhận đáng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
tài liệu tương đương khác cùa tồ chức; văn bàn uỷ quyền, giấy chứng minh 
nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hựp pháp khác của người đại 
diện theo uỷ quyền đối với thành vicn là tổ chức và quyết định ủv quyền 
tương ứng. Ngoài ra, trong những trường hợp cụ thố. cần có thêm những 
giấy tờ sau:

- Văn bản cùa cơ quan có thấm quyền xác nhận vốn pháp định được 
quy định theo luật, pháp lệnh và nghị định quy định về vốn pháp định hoặc 
chứng chỉ. íiiấy tờ hạp pháp chứng minh về số vốn cua công ty nếu ngành, 
nghề mà công ty kinh doanh thuộc đối tượng phái có vốn pháp định

- Bán sao hợp lệ chứng chi hành nghề cua một hoặc một số cá nhân 
khác nếu ngành, nghề mà công ty kinh doanh thuộc đối tượng phai co chứng 
chi hành nghề.

Thủ tục đăna ký doanh nghiệp và công bố nội dung đãng ký doanh 
nghiệp theo quy định chung. Sau khi được cấp giấy chứng nhận dăng ký 
doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân \à  dược 
bất đầu hoạt động. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ do các sáng lập vicn thiết lập 
trong giai đoạn sáng lập chuyển sang cho công ty kc từ thời điếm dược cấp 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công ty có nghĩa vụ phai thục hiện.
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Nếu công ty không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì các 
sáng lập vicn phái cùng nhau chịu trách nhiệm thực hiện những nghĩa vụ này.

c. Tổ chức quản lý hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 
trở lên

Theo quy dịnh tại Luật Doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trớ lên, do số thành viên khác biệt nên có hai mô hỉnh tổ chức quàn 
lý: có Ban kiểm soát và không có Ban kiếm soát: Công ty có số lượng thành 
viên giới hạn từ hai đến mười một (11) thành viên có Hội đồng thành viên, 
Chu tịch Hội dồng thành viên và Giám đốc (Tồng giám đốc), có thể thành lập 
Ban kiểm soát phù hợp với vêu cầu quàn trị công ty. nhưng không bắt buộc. 
Công ty có trên mười một thành viên bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

cl. Hội đổng thành viên. ! lội đồng thành viên cùa công ty trách nhiệm 
hữu hạn gồm tất cà thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất cùa công ty. 
Tất cá các thành viên cùa Hội đồng thành viên đều là đồng chù sở hữu cùa 
công ty và như vậy, Hội dồng thành vicn chính là cơ quan chù sử hữu của 
công ty.

Thành viên cùa cóng ty trách nhiệm hữu hạn: Thành viên cùa công ty 
trách nhiệm hữu hạn bao gồm tất cà các cá nhân và tổ chức góp vốn vào 
công ty. Ncu Diều lệ công ty không quy dịnh khác thì tồ chức là thành viên 
công ty trách nhiệm hữu hạn có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ dược quyền cừ 
không quá ha người đại diện theo úy quyền tham gia I lội đồng thành viên;

Thành viên cua cônii ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên tra lèn bao 
gồm hai loại: thành viên sáng lập (các sáng lập viên cỏ thổ tham gia hoặc 
không tham gia quán lý công ty) và thành viên lỉóp vốn với diêu kiện, quyên 
và nghĩa vụ có sự phân biệt. Quyền hạn. quyền lợi và nghĩa vụ cùa thành 
viên phụ thuộc vào (tương ứng với) mức vốn góp vào công ty. Thành viên 
có thể tự mình hoặc uỷ quyền cho người khác đại diện tham gia Hội đồng 
thành vicn.

Thành viên sáng lập vù người quàn lý công ty: Thành viên sáng lập 
cùa công ty trách nhiệm hĩru hạn hai thành viên trở lên và người quàn lý 
còng ty phai có dú năng lục hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm
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thành lập và quàn lý công ty (Diều 15 Khoán 1 Nghị định 102/2010/NĐ- 
CP). Thành vicn sáng lập có thể tham gia hoặc không tham gia quàn lý công 
ty. Người quản lý công ty bao gồm Chù tịch Hội đồng thành vicn, Giám 
đốc. rống giám đốc (Điều 4 Khoản 13 Luật Doanh nghiệp). Ngoài ra, Điều 
lệ công ty có thế quy định thêm các chức danh quan lý khác.

Các thành viên góp vun vào công ty: Sau khi công ty trách nhiệm hữu 
hạn hai thành viên trở lèn được cấp chứng nhận đănư ký doanh nghiệp, công 
ty có the có thay đối thành viên hoặc kết nạp thêm thành vicn mới. Những 
thành viên chi góp vốn mà không tham gia quàn lý chi cần không thuộc đối 
tượng bị cấm góp vốn theo quy định tại Điều 13 Khoan 4 Luật Doanh 
nghiệp; Dó là các cơ quan nhà nuóc, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 
Việt Nam sứ dụng tài sán nhà nirớc góp vốn vào doanh nghiệp đế thu lợi 
riêng cho cơ quan, đơn vị mình và các đối tượng không được góp vốn vào 
doanh nghiệp theo quy định cùa pháp luật về cán bộ, công chức. Điều 37 
Khoản 2 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 quy định: “Người đứng 
đầu. cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng cùa những người 
đó không đirợc góp vốn vào doanh nghiệp hoạt dộng trong phạm vi ngành, 
nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quán lý nhà nước".

Trường hợp cá nhân là thành vicn công ty trách nhiệm hữu hạn bị tạm 
giữ, tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghỏ vì phạm 
các tội buôn lậu, làm hàng già. kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối 
khách hàng và các tội khác theo quy định cúa pháp luật, thành vicn đó ủy 
quyền cho ngưừi khác tham gia Hội dồng thành vièn quàn lý còng ty.

Thám quyền cua Hội đồng thành viên:

Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cà những vấn đề quan 
trọng nhất cùa công ty, bao gồm: quyết định phương hướng phát tricn công 
ty; quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương 
thức huy động thcm vốn; quyểt dịnh phương thức đầu tư và dự án đầu tư có 
giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty 
hoặc tý lệ khác nhò hơn quy định tại Diều lệ công ty; thông qua hợp đồng 
vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bàng hoặc lớn hom 50% tổng giá trị tài sàn
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dược ghi trong số kế toán của công ty hoặc tý lệ khác nhò hơn quy định tại 
Diều lệ công ty; bầu. miễn nhiệm, bài nhiệm Chù tịch Hội dồng thành viên; 
quyết định bồ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc (Tổng giám đốc), kế 
toán trương và cán bộ quán lý quan trọng khác quy định tại Diều lộ công ty; 
quyết định mức lương, lợi ích khác đối với Giám đốc (Tổng giám đốc), kế 
toán trướng và các cán bộ quán lý quan trọng khác quy định tại Diều iệ công 
ty; thông qua háo cáo tài chính hàng năm. phưưng án sử dụng và phân chia lợi 
nhuận hoặc phương án xử lý lỗ cua công ty; quyết định cơ cấu tổ chức quàn 
lý công ty; quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; sừa đổi. bổ 
sung Điều lộ công ty; quyết định tố chức lại công ty; quyét định giái thể công 
ty. Ngoài những vấn đề trên, Hội đồng thành viên còn có the có thêm các 
quyền và nhiệm vụ khác do pháp luật và Điều lệ công ty quy định.

Hội đồng thành viên thục hiện chức nâng cùa mình trong các kỳ họp, 
được tô chức ít nhất mỗi năm một lần. Thời gian tiến hành cuộc họp do 
Điều lệ công ty quy định. Ngoài ra, Hội đồng thành viên có the được triệu 
tập bất cứ khi nào theo yêu cầu cùa Chù tịch Hội đồng thành viên hoặc theo 
yêu cầu cua thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên 25% vốn điều lệ 
hoặc tỳ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định. Tất cả các thành viên 
góp von đều có quvền tham dự các kỷ họp cùa Hội đong thành viên. Các 
thành viên có the trực tiếp tham dự kỳ họp hoặc uy quyền cho thành viên 
khác thay mặt mình tham dự. Cuộc họp cùa Hội đong thành vicn do Chù 
tịch Hội đòng thành viên triệu tập. Theo quy định tại Diều 51 Luật Doanh 
nghiệp, cuộc họp I lội dồng thành viên dược tien hành khi có số thành vicn 
dự hụp đại diện ít nhất 75% vốn diều lệ. Tuy nhicn, tuỳ vào hoàn cành cụ 
thê mà Điều lệ công ty có thề quv định một tý lệ cụ the khác cao hơn. 
Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành do không 
dủ số lượng thành vicn tham dự. thì dược triệu tập họp iần thứ hai trong thời 
hạn mười làm ngày, ke từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. 
Cuộc họp Hội dồng thành vicn triệu tập làn thứ hai được tiến hành khi có số 
thành vicn dự họp đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ. Nếu cuộc họp triệu tập 
lần thứ hai vần không đù điều kiện về thành viên đê tiến hành thì được triệu 
tập họp lần thứ ba trong thời hạn mười ngày, kế từ ngày cuộc hợp lần thứ
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hai dự định khai mạc. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ba được tiến 
hành không phụ thuộc sổ thành viên dự họp.

Đồ đưa ra các quyết định cùa mình, Hội đồng thành viên thực hiện 
biểu quyết tại cuộc họp. Đối với những vấn đề quan trọng, Điều lệ còng ty 
có thế quy định lấy ý kiến bàng vãn bản. Đối với trường hợp biểu quvết tại 
cuộc họp quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua khi được số 
phiếu đại diện ít nhất 65% hoặc 75% tồng số vốn cùa các thành viên dự họp 
chấp thuận. Đối với quyết định bán tài sàn có giá trị bằng hoặc lớn hom 50% 
tồng giá trị tài sàn được ghi trong sồ kế toán cùa công ty (Điều lệ công ty có 
thể quy định tỷ lệ nhò hơn), sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty, tồ chức lại. 
giải thể công ty thì phải được số phiếu đại diện cho ít nhất 75% sổ vốn cùa 
các thành viên dự họp chấp thuận. Đối với những trường hợp lấy ý kiến 
bàng văn bàn. quyết định cùa Hội đồng thành viên được thông qua khi đưực 
số thành viên đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận. Điều lệ công ty 
có thể quy dịnh các ti lệ cụ thể cho từng trường hợp. Dối với thầm quvền 
của Hội đồng thành viên trong công ty này, cần có liên hệ với quy định cùa 
Nghị quyết số 71/2006/NQ-QH11 như đà nêu trong mục Đại hội đồng cổ 
đông trong công ty cổ phần.

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 53 của Luật Doanh ruhiệp, tất 
cà thành viên, người đại diện thành viên dự hợp phải ký vào bicn bản họp 
Hội dồng thành viên. Trường hợp nghị quyết Hội đồng thành viên đã dược 
thông qua theo đúng quy định tại các Điều 51 và 52 cùa Luật Doanh nghiệp, 
nhưng thành viên hoặc người dại diện thành vièn thiếu số lừ chố: ký biên 
bản họp Hội đồng thành viên thì chữ ký xác nhận việc tham dự họp của họ 
được coi là chữ ký cùa họ tại biên bản họp Hội đồng thành viên.

c2. Chù lịch Hội đồng thành viên

Chủ tịch Hội đồng thành viên do Hội đồng thành viên bẳu ra với 
nhiệm kì không quá năm (5) năm. Sau khi hết nhiệm kì, nếu đạt được tín 
nhiệm của các thành viên, Chù tịch Hội đồng thành viên có thể đưcc bầu lại 
với số nhiệm kì không hạn chế (Điều 49 Khoản 3 Luật Doanh nghiẻp). Điều 
lệ công ty có thể cho phép Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời kiêm
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Gián đốc (Tồng giám đốc) công ty. Diều lộ cũng có thê quy định Chu tịch 
Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật cùa công ty. Trong 
trường hựp này, mọi giấv tờ giao dịch cua công tv phái thê hiện rõ tư cách 
đại diện. Nếu Chu tịch Hội đồng quàn trị không đồng thời kiêm Giám đốc 
(Tồr.g giám đốc), không là người đại diện theo pháp luật cùa công ty, thì có 
các quyền và nhiệm vụ sau: chuẩn bị hoặc tồ chức việc chuẩn bị chương 
trình, kế hoạch hoạt động cùa Hội đồng thành viên; chuấn bị hoặc tổ chức 
việc chuẩn bị chương trinh, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc 
dê láy ý kiến các thành viên; triệu tập và chu tọa cuộc hợp Hội đồng thành 
vicn hoặc thực hiện việc lấy ý kién các thành viên; giám sát hoặc tồ chức 
giám sát việc tổ chức thực hiện quyết dịnh cua Hội đồng thành viên; thay 
mặt Hội đồng thành viên ký các quyết định cùa Hội đồng thành viên. Ngoài 
ra, Chu tịch í lội đòng thành viên còn có thê có các quyền và nhiệm vụ khác 
do pháp luật và Diều lệ công ty quy định.

c3. Giám đốc (Tông giám đốc)

Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty là người điều hành hoạt động kinh 
doanh hàng ngày cua công ty. chịu trách nhiộm trước Hội đồng thành vicn 
về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ cùa mình. Giám đốc (Tống giám 
dốc) là người đại diện theo pháp luật của công ty. nếu Điều lệ công ty không 
có quy định khác. Giám đốc (Tống giám đốc) có thế là một thành viên của 
còng ty được các thành viên khác tín nhiệm, nhưng cũng có thế là người có 
trinli độ và kinh nghiệm được Hội dồng thành viên ký hợp đồng thuê điều 
hành công ty. Người dược chọn làm Giám dốc ( lồng giám dốc) còng ty 
phai có đu năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quàn lý 
doanh nghiệp theo quy định cùa pháp luật. Neu là một thành viên cùa công 
ty, Giám đốc (Tổng Giám đốc) phái sở hữu ít nhất 10% vốn Diều lệ cùa 
công ty. Giám đốc (Tống Giám đốc) phai có trình độ chuyên môn, kinh 
nghiệm thực tế trong quán trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh 
doanh chú yếu cùa công ty hoặc ticu chuân. điều kiện khác quy định tại 
Diều lộ công ty.

Đối với công ty trách nhiệm hìru hạn hai thành viên trở lên, nếu có 
thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật cua công ty bị tạm
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giữ, tạm giam, trốn khỏi nơi cư trú. bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi 
dàn sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu. làm 
hàng già. kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dổi khách hàng và các tội khác 
theo quy định cùa pháp luật, thành viên còn lại đương nhiên làm người đại 
diện theo pháp luật cùa công ty cho đến khi có quyết định mới cùa Hội đồng 
thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Quyền hạn và nhiệm vụ cùa Giám đốc (Tổng giám đốc) được quy 
định cụ thề trong Luật Doanh nghiệp, trong Điều lệ công ty và trong hợp 
đồng thuê Giám đốc điều hành (nếu có), bao gồm: Tố chức thực hiện các 
quyết định của Hội đồng thành viên; quyết định tất cà các vấn đề liên quan 
đến hoạt động hàng ngày cùa công ty; tồ chức thực hiện kế hoạch kinh 
doanh và kế hoạch đầu tư của công ty; ban hành quy chế quản lý nội bộ 
công ty; bô nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quàn lv trong 
công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền cùa Hội đồng thành viên; ký 
kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quvền cùa Chù 
tk'h Hội đồng thành viên; kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công tv; trình 
báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên; kiến nghị 
phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh; 
tuyền dụng lao động. Ngoài ra, Giám đốc (Tồng giám đốc) có thế có thêm 
các quyền khác được quy định trong Điều lệ công ty, hựp đồng thuê điều 
hành mà Giám đốc (Tổng giám đốc) ký với công ty và quyết định cùa Hội 
dồng thành viên.

Bèn cạnh nhừng quyền hạn nêu trèn. Giám dốc (Tổng giám đốc) còng 
ty có các nghĩa vụ sau đây: thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một 
cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất nhằm đàm báo lợi ích hcTp pháp tối đa 
cùa công tv và cùa chú sờ hữu công ty: trung thành với lợi ích cúa công ty 
và chù sờ hữu công ty; không sừ dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh 
cùa công ty; không được lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sán của công ty dê 
tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tồ chức, cá nhân khác; thông báo kịp thời, 
đầy đù, chính xác cho công ty về các doanh nghiệp mà họ và người có liên 
quan của họ làm chù hoặc có cố phần, phần vốn góp chi phối. Ngoài ra,
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Giám đốc (Tổng Giám đốc) còn có thê có những quyền hạn và các nghĩa vụ 
khác theo quy định cùa pháp luật, Điều lệ công ty và hợp đồng (nếu có).

Là người đại diện theo pháp luật cua công ty, mọi giao dịch do Giám 
đốc (Tông giám đốc) công ty tiến hành trong khuôn khố hoạt động cùa công 
ty mang lại quyền và nghĩa vụ cho công ty và công ty có nghĩa vụ thực hiện. 
Bên cạnh những quy định xác định rỏ quyền hạn và nghĩa vụ cùa Giám đốc 
(Tồng giám đốc) tạo điều kiện cho Giám đốc (Tồng giám đốc) có thể hành 
động độc lập phù hợp với yêu cầu cùa thị trường. Trong việc điều hành 
doanh nghiệp, pháp luật và Điều lệ còng ty có những quy định hạn chế 
trường họp Giám đốc (Tổng giám đốc) có thế lạm dụng quyền hạn gây thiệt 
hại cho công ty. cũng như bảo vệ Giám đốc. Tổng giám đốc trong những 
trường hợp có rùi ro lớn. Đó là quy định về điều kiện có hiệu lực của một số 
các giao dịch, hợp đồng.

Các giao dịch, hợp đồng phai được Hội đồng thành viên chấp thuận: 
Đó là nhũng hợp đồng, giao dịch mà theo quy định cùa Luật Doanh nghiệp 
thuộc thấm quyền quyết định cùa Hội đồng thành viên (Điều 47, Khoản 2c 
và d Luật Doanh nghiệp). Thêm nữa là những hợp đồng, giao dịch về kinh 
tế. lao động, dân sự cùa công ty với thành viên, người đại diện theo uỷ 
quyền cùa thành viên. Giám đốc hoặc Tổng giám đổc. người đại diện theo 
pháp luật cùa công ty; những người có liên quan cùa những người trên; 
người quản lý công ty mẹ, người có thâm quyền bố nhiệm người quản lý 
còng ty mẹ và những người có liên quan cua những người trên. Dồng thời 
dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chu yếu cùa giao dịch dự định tiến hành 
phai được niêm yết tại trụ sờ chính và chi nhánh của công ty. Mội đồng 
thành viên phái quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong 
thòi hạn mười lãm ngày, kể từ ngày niêm yết; trong trường hợp này, hợp 
đồng, giao dịch được chấp thuận nếu có sự đồng ý cùa số thành viên đại 
diện ít nhất 75% tổng sổ vốn có quyền biếu quyết. Thành viên có liên quan 
trong các hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. Điều lệ công ty 
có thế quy định một khoảng thời gian khác để Hội đồng thành viên chấp 
thuận hoặc không chấp thuận những hợp đồng, giao dịch trên. (Điều 59 
Khoán 1 Luật Doanh nghiệp). Những hợp đồng, giao dịch không tuân theo
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đúng quy định này bị vò hiệu và xư lý theo Điều 59 Luật Doanh nghiệp. 
Người đại diện theo pháp luật cùa công ty, thành viên có liên quan và người 
có liên quan cùa thành viên đó phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trá 
cho còng ty các khoàn lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

Vấn đè đụi diện cho công ty: Chủ tịch Hội dồng thành viên hoặc giám 
đốc đều có thể là người đại diện theo pháp luật cùa công ty theo quy định tại 
Điều lệ. Ớ công ty trách nhiệm hữu hạn chi có hai thành vicn là cá nhân, neu 
thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật cua công ty bị tạm 
giữ. tạm giam, trốn khòi nơi cư trú. bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi 
dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm 
hàng già. kinh doanh trái phcp, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác 
theo quy định của pháp luật thì thành viên còn lại đưcmg nhiên làm người 
đại diện theo pháp luật cùa công ty cho đến khi có quvết dịnh mới của Hội 
đồng thành viên.

Người đại diện theo pháp luật cùa doanh nghiệp phải cư trú ở Việt 
Nam; trường hợp vẳng mặt ờ Việt Nam trên 30 ngày thì phái ủy quyền bàng 
vãn bán cho người khác đê thực hiện quyền và nhiệm vụ cua người đại diện 
theo pháp luật cùa doanh nghiệp.

Trường hcTp hết thời hạn ủy quvền mà người đại diện theo pháp luật 
cùa doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có uy quyền khác thì thực 
hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ 
cùa người dại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tu nhân trong phạm vi 
đà đuợc úy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật cùa doanh 
nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ùy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ 
cùa người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty 
cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đâ được ùy quyền cho đến khi 
người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc 
cho đến khi Hội đồng thành vicn, chú sở hữu công ty. Hội đồng quàn trị, 
Hội đồng thành viên công ty hợp danh quyết định cử người khác làm người 
đại diện theo pháp luật cúa doanh nghiệp.
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Trường hợp văng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyên 
cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ cùa người đại diện theo 
pháp luật cua doanh nghiệp thì Hội đồng thành viên, chù sở hữu công ty, 
ị lội dong quan trị. I lội đồng thành viên côn tỉ tv hợp danh cử người khác làm 
đại diện theo pháp luật cùa công tỵ.

Quyền khơi kiện cua thành viên đối với c 'hu tịch Hội đồng thành viên, 
Giám đốc (Tống giám đốc)

Thành viên có quyên tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách 
nhiệm dân sự đối với Chù tịch Hội đồng thành viên. Giám đốc (Tổng giám 
đòc) trong các trường hợp sau đâv:

a) Chù tịch Hội đồng thành viên. Giám đốc (Tồng giám đốc) không 
thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao: không thực hiện, thực 
hiện không đầy dù, không kịp thời quyết định cùa Hội đồng thành viên; thực 
hiện các quyền và nhiệm vụ được giao trái với quy định cùa pháp luật hoặc 
Điều lệ công ty;

b) Chú tịch Hội đồng thành viên. Giám đốc (Tống giám đốc) đà sứ 
dụng thông tin. bí quyết, cơ hội kinh doanh cùa công tv để tư lợi riêng hoặc 
phục vụ cho lợi ích cùa tồ chức, cá nhân khác;

c) Chu tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) đà lạm 
dụng địa vị, chức vụ và tài sán cùa công ty đê tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi 
ích cùa tổ chức, cá nhân khác;

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ còng ty.

Trinh tự, thù tục khói kiện thực hiện theo quy định cùa pháp luật về tố 
tụng cân sự.

c4. Ban kiêm soái
Công ty TNIUỈ có từ mười một thành viên trờ lên phải thành lập Ban 

kiểm soát; trường hợp có ít hon mười một thành vicn, có thổ thành lập Ban 
kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.

Khác với công ty cổ phần, pháp luật không quy định cụ thể về Ban 
kiểm soát cùa công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trờ lên. Quyền, 
nghĩa vụ. tiêu chuẩn, diều kiện và chế độ làm việc cùa Ban kiềm soát, 
Trưòr.g ban kiêm soát do Diều lệ công ty quy định.
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Tinh huống plíáp lý: Công ty TNHH Lửa Việt
Vương, Hùng, Thu góp vốn thành lập công ty TNHH Lưa Việt chuyên 

sàn xuất, kinh doanh gas. khi đốt với von điều lệ 5 ty đồng Trong đỏ, 
Vương góp 1 tỷ liền mặt. Hùng góp 3 tv gồm mặt bàng, nhà xướng được các 
bên định giá 2 tỷ và 1 tỳ’ liến mặt, Thu góp I ty liền mặt. Theo Điều lộ, 
Vương lù Giám đốc, Hùng là Chủ tịch Hội đồng thành viên và cũng 1(1 
người đại diện theo pháp luật của công ty.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp, do Hùng 
không có đu vốn góp bằng tiền mặt nên Hùng đã nhượng lại phần vốn ÍỊÓỊ7 
cho Liên. Hùng cho rằng mình là Chù tịch Hội đồng thành viên, lù người 
đại diện íhco pháp luật cùa công ty và cũng là người góp nhiều vốn nhắt 
nên đã không thông báo việc chuyến nhượng vun cua mình cho 2 thành viên 
còn lại. Hùng lập một hợp đồng chuyên nhượng vốn, trong đó Hùng vừa ký 
tên với lư cách là người chuyến nhượng vốn. vừa ký tên với tư cách là người 
đại diện theo pháp luật cùa công ty xác nhận việc chuyên nhượng này. Hợp 
đong được công chứng.

Sau một năm hoạt động, công ty có lãi 500 triệu đồng. Tuy nhiên, đến 
lúc này thì giữa các thành viên phút sinh mâu thuẫn. Vương kiện Hùng ra 
tòa không thừa nhận phần vốn góp cùa Hùng vì cho rằng tát cà mặt bằng, 
nhà xương vẫn mang lên Hùng, Hùng chưa thực hiện việc chuyên quyền sơ 
hữi4 sung cho công ty. Đồng thời, Vương yêu cầu bức lư cách thành viên cùa 
Liên vì cho rằng việc chuyến nhượng vỏn của Hùng cho Liên lù hắt hợp pháp

Hùng kiện lại, không, thừa nhận phần vốn góp cua Vương vì cho rằttị’ 
chưa có chứng cứ gì chứng minh Vương đã liến hành góp vốn cho công ty.

Đưa ra chứng cứ chứng minh phần vốn góp của mình, Hùng xuát 
trình hợp đồng xây dựng với công ly xáv dựng Thanh Bình trong đó cóng ty 
Lứa Việt là một bén đứng tên trên h(/p đồng. Ngtìài ra, Hùng có toàn hộ 
giấy tờ hoàn công các hạng mục nhà xưởng đểu mung tên Công ty Lưa Việt 
do Ban quàn lý khu công nghiệp linh cấp. Hùng cho rằng đây là chứng cứ 
chứng minh cho phần vón góp cùa mình.

Vương cho rung mình cũng đã góp đù 1 tỷ đồng, bằng chứng là tờ 
Phiếu thu trong đó Vương tự nộp và tự xác nhận phần vốn đã nộp. (Nịịuôh 
Tô công tác thi hành Luật Doanh nghiệp, 2004).

Hãy phản tích tình huống pháp lý trên.

190 TRUÒNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN



CHUÔNG 3. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ v i DOANH NGHIỆP Tư NHÂN VẢ CỔNG TY

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

a. Khái niệm và đặc điểm

“Còng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một 
tô chúc hoặc một cá nhân làm chu sở hữu (sau đây gọi là chủ sờ hữu công 
ty); chú sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sàn 
khác cua doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ cùa công ty.” (Điều 63 
Khoán 1 Luật Doanh nghiệp)

Theo khái niệm trôn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 
trước hết cũng là một công ty trách nhiệm hữu hạn nên có những đặc điềm 
cơ bàn như công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trờ lèn (có tư cách 
pháp nhân, bắt đầu từ thời điểm được cấp chứng nhận dăng ký doanh 
nghiệp, công ty chịu trách nhiệm giới hạn trong phạm vi tài sán riêng, chú 
sờ hữu công ty chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty giới hạn trong 
phạm vi phần vốn góp vào công ty. không được phát hành cổ phần), vốn 
điều lệ cùa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tồng giá trị số 
vốn do chù sở hữu đă góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn cụ thể và đà 
được ghi vào Diều lệ công ty. Thời hạn mà thành viên, chú sờ hữu công ty 
phai góp đú số vốn đà cam kết vào vốn điều lệ không quá 36 tháng, kể từ 
ngày dược cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng 
nhận đãng ký bô sung, thay đôi thành vicn.

Ngoài những đặc điểm chung đó. công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên có những đặc diêm riêng.

Đặc điểm vẻ chù sờ hữu cônịi ty. Theo quy định cùa Luật Doanh 
nghiệp 2005, mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đú điều kiện 
thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp đều có 
thế thành lạp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Đây là điếm mới 
quan trọng so với Luật Doanh nghiệp 1999 vì theo đó, chủ sờ hữu công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên chi có thê là một tô chức có tư cách 
pháp nhân. Là một pháp nhân kinh tế. công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên cùng có tài sàn riêng, tài sàn này tách biệt khỏi tài sàn riêng cùa 
chú sờ hữu. Vì vậy, những tổ chức, cá nhân khi thành lập công ty trách
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nhiệm hữu hạn một thành viên cũng phài thực hiện thu tục góp vòn đô tạo ra 
sự tách biệt tài sản cùa chù sờ hữu công ty và tài sản cùa công ty. Việc cho 
phép cá nhân Việt Nam và nước ngoài binh dẳng trong việc thành lập một 
doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn, thành lập một pháp nhân có khá 
năng độc lập trong kinh doanh và chu sờ hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm 
giới hạn trong phạm vi tài sàn đầu tư vào doanh nghiệp là một trong những 
biện pháp khuyến khích cá nhân đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh có 
nhiều rúi ro.

Đặc điếm hạn ché đối với quyền cùa chu sớ hữu. Đế tránh sự hiểu 
lầm, cho ràng khi công ty có một chú sở hữu thì chù sờ hữu công ty có thể 
toàn quyền dịnh đoạt tài sàn cùa công ty, Luật Doanh nghiệp quy định 
không cho phép chù sở hữu công ty trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ sổ 
vốn đã góp vào công ty. Khi cần sứ dụng phần vốn đà đầu tư vào công ty 
chù sở hữu công ty chi được quyền rút vốn bàng cách chuyển nhượng một 
phần hoặc toàn bộ số vốn cho tồ chức hoặc cá nhân khác. Nếu chuyển 
nhượng toàn bộ vốn đầu tư, công ty phái chuyển cho một pháp nhân hoặc cá 
nhân khác để vẫn giữ hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
vicn. Công ty cũng có thể chuyển nhượng một phần vốn cho cá nhân hoặc tố 
chức khác có đù điều kiện mà pháp luật quy định. Trường hợp này công ty 
phái chuyển đồi sang hình thức phù hợp. chẳng hạn công ty trách nhiệm hữu 
hạn nhiều thành viên hoặc công ty cổ phần. Trong mọi trường hợp. phần vốn 
góp của chù công ty đố thành lập doanh nghiệp vẫn năm trong kinh doanh.

Quyền và nghĩa vụ cùa chủ sò hữu công ty được quy định tại các Diều 
64 đến 66 cùa Luật Doanh nghiệp và trong nội dung cụ thé có sự khác biệt 
giữa chủ sở hữu là tổ chức và chù sờ hữu là cá nhân.

b. Thành lộp công ty trách nhiệm Itữu hạn một thành viên

Khi quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 
nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân phải đảm bảo đầy đú diều kiện để công 
ty hoạt động như quyết định mức vốn góp, quyết định Điều lệ công ty, quyết 
định mô hình quàn lý cũng như toàn bộ nhân sự chù chốt. Với việc thành lập 
doanh nghiệp, chù sở hữu tách một phần tài sàn của mình chuyến cho công
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ty và chi chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty trong phạm vi sô tài sàn 
dó. Chú sở hữu không chịu trách nhiệm thay cho công ty.

uỏ sơ dăng ký doanh nghiệp cua công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên như hồ sư đãng ký doanh nghiệp cua công ty trách nhiệm hữu 
hạn nói chung được quy định tại Diều 18 Luậl Doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu 
công ty kinh doanh ngành nghe đòi hoi chứng chi hành nghề thì phài có bàn 
sao hợp lệ chứng chi hành nghề của một hoặc một số cá nhân khác theo quy 
dịnh cùa pháp luật. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thục hiện 
công bỏ nội dung dăng ký doanh nghiệp theo quy định chung.

c. Tố cltúc quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về cơ ché tồ chức quàn lý công ty 
trách nhiệm hữu hạn có chù sớ hữu là một tỏ chức khác với công ty có chú 
sứ hữu là một cá nhân. Dày là loại doanh nghiệp phô biến dược chuyên đôi 
từ doanh nghiệp nhà nước mà không chuyên dôi hình thức sờ hữu.

cỉ. Mỏ hình tô chức quan lý công ty trách nhiệm hữu hạn một ihành 
viên lù tô chức

Tùy thuộc quy mô và ngành, nghè kinh doanh, chù sờ hữu công ty có 
the quyết định bố nhiệm một hay một số người làm đại diện theo uý quyền 
với nhiệm kì không quá năm (5) năm đe thực hiện các quyền và nghĩa vụ 
cùa mình. Người được bố nhiệm phái có dầy dú điều kiện theo quy định 
chung cùa pháp luật cho chức danh này (Diều 48 Khoán 2 Luật Doanh nghiệp).

cĩ. ỉ .  Trường hợp có hơn một nyirừi được hô nhiệm làm đại diện theo 
uy quyên cho chu sơ hữu công ty

Đối với những công ty có quy mô lớn và kinh doanh đa ngành nghề 
thì chú sở hĩru công ty có thể bổ nhiệm từ hai người trờ lên làm đại diện 
theo uý quyền cùa chủ sở hữu công ty. Trong trường hợp này, cơ cấu tổ 
chức quản lý công ty bao gồm: Hội đồng thành viên. Giám đốc hoặc Tổng 
giám đốc và Kiểm soát vicn.

Hội đồng thành viên bao gồm tất cà các đại diện theo uỷ quyền cùa 
chú sờ hữu công ty. có quyèn nhân danh chu sở hữu công ty tổ chức thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ cùa chú sở hữu công ty; có quvền nhân danh
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còng ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty. Chù sờ hữu công ty có 
thê quy định tỳ lệ vốn đại diện cùa từng người đại diện theo ủy qinền. Neu 
chù sơ liĩru không quy định tý ]ệ này thì mồi người đại diện theo uy quyền 
đại diện một phần vốn bằng nhau và có quyền quyết định như nhau. Toàn bộ 
quyền hạn. nghĩa vụ. nhiệm vụ cụ the và chế độ làm việc cùa Hội đồng 
thành viên đối với chú sờ hữu công ty được thực hiện theo quy định cua 
pháp luật và Điều lệ công ty. Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm trước 
pháp luật và chu sờ hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ 
dược giao.

Thâm quyền, cách thức triệu tập họp Hội đồng thành viên áp dụng quy 
định như đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trơ lên. Hoạt 
động của Hội đồng thành viên được thực hiện chủ yếu trong các cuộc họp. 
được triệu tập theo quv định chung về triệu tập Hội đồng thành viên cùa 
công ty trách nhiệm hữu hạn. Các quyết định của Hội đồng thành viên được 
đưa ra thông qua biểu quyết tại các cuộc họp. Cuộc họp của Hội đồng thành 
viên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba số thành viên dự họp. Trường 
hợp Diều lệ công ty không quy định thì mồi thành viên có một phiếu biêu 
quyết có giá trị như nhau. Quyết định cùa Hội đồng thành viên dirợc thông 
qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp chấp thuận. Dối với một số 
vấn đề quan trọng như sửa đổi. bổ sung Diều lệ công ty, tồ chức lại công ty. 
chuyển nhuựng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phai được ít 
nhất ba phần tư số thành viên dự họp chấp thuận. Mội đồng thành viên có 
thê thông qua quyết định cùa mình bàng hình thức lấy ý kiến bàng văn bán. 
Ọuyét định cùa Hội đồng thành viên có giá trị pháp lý kế từ ngày được 
thông qua, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định phải được chủ sở hữu 
công ty chấp thuận mới có giá trị. Chù sờ hữu cản cử vào tinh hình cụ thế dế 
quy định thẩm quyền quyết định cùa Hội dồng thành vicn, những vấn đề 
phải trình và được chù sờ hữu chấp thuận. Những quy định này được quy 
định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đồi 
từ công ty nhà nước (Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 về chuyển 
đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và 
tổ chức, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước 
làm chú sở hữu).
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Chu tịch Hội đồng thíinh viên do chú sở hữu công ty chi định với 
nhiệm kì, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định chung đối với Chù tịch Hội 
đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Giám đốc (Tổng Giám đốc) là người điều hành hoạt động kinh doanh 
hàng ngày cùa cônu ty do Hội đồng thành viên công ty bồ nhiệm hav kí hợp 
đồng thuê với nhiệm kì không quá nãm (5) năm.

Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên là tô chức phái có các tiêu chuằn và điều kiện sau đày:

a) Có đủ nâng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm 
thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoán 2 Điều 13 cùa Luật 
Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuycn môn, kinh nghiệm thực tế tương ứng trong quàn
trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chú yếu của công ty,
trừ trường họp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Trường hợp chù sở hữu công ty là cơ quan nhà nước hoặc doanh 
nghiệp có trên 50% sở hữu nhà nước, ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy 
định tại các điểm a và b nêu trên. Giám đốc (Tổng giám đốc) không được là 
vợ hoặc chồng, cha. cha nuôi. mẹ. mẹ nuôi, con, con nuôi hoặc anh, chị. em 
ruột của người dứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cư quan nhà nước và 
người dại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.

Giám đốc, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước người bổ nhiệm 
hoặc kí hợp đồng thuê về việc thực hiện những quyền và nhiệm vụ cùa mình.

Điều lệ công ty quy định Chù tịch Hội đồng thành viên hoặc Chù tịch 
còng ty hoặc Giám đốc hoặc Tồng giám đốc là người đại diện theo pháp luật 
cùa công ty. Người đại diện theo pháp luật cùa công ty phái thường trú tại 
Việt Nam; nếu vang mặt quá ba mươi ngày ở Việt Nam thì phái uỷ quyền 
bàng văn ban cho người khác làm người dại diện theo pháp luật của công ty 
theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.

Theo quy định cùa Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Giám 
đốc (Tổng Giám dốc) có những quyền hạn và nghĩa vụ: tổ chức thực hiện 
quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; quyết định các
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vấn đỏ liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày cùa cônu ty; ổ chức 
thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; bin hành 
quy chế quán lý nội bộ công ty: bồ nhiệm, miền nhiệm, cách chức CÍC chức 
danh quán lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thâm quyền tua Hội 
đồng thành viên hoặc Chu tịch công ty; ký két hợp dồng nhân danh công ty 
theo quy định về thẩm quyền kí hợp đồng cùa công ty; kiến nghị phuơng án 
cơ cấu tồ chức công ty; trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm ôn Hội 
dồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty: kiến nghị phưcmg án sứ dmg lại 
nhuận hoặc xừ lý lỗ trong kinh doanh; tuyển dụng lao dộng. Ngoài nhữni> 
quyền hạn và nghĩa vụ nêu trên. Giám đốc (Tống giám đốc) còn có thế có 
các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Diều lệ công ty, hợp đỏng lao 
động mà Giám đốc (Tống giám đốc) ký với Chú tịch Hội đồng thàrh vicn 
hoặc Chú lịch công ty.

Kiêm soát viên: Chù sờ hữu công ty bô nhiệm một đến ba Kiêm soát 
vicn với nhiệm kì không quá 3 nãm. Nếu có từ hai Kiếm soát viên irơ lên, 
chú SƯ hữu công ty phải xác định một kiếm soát viên phụ trách chung dê lập 
kế hoạch, phân công, điều phối công tác của các kiếm soát vicn. Cá: kiếm 
soát vicn có các nhiệm vụ: kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cấn trọng cùa 
Hội đồng thành viên và Giám đốc hoặc Tồng giám dốc trong tồ chúc thực 
hiện quyền chủ sờ hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh cùa 
công ty; thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo 
đánh giá công tác quàn lý và các báo cáo khác trước khi trình chù sờ hữu 
công ty hoặc cơ quan nhà nước có licn quan; trinh chu sở hữu công ty báo 
cáo thấm định; kicn nghị chù sở hữu công ty các giải pháp sửa đổi, bó sung, 
cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh cùa công ty. Ngoài 
ra, Kiểm soát viên còn có thể có thêm các nhiệm vụ khác quy định tại Diều 
lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định cùa chù sờ hữu công ty. Kiểm soát 
viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chù sờ hữu về việc thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ cùa minh.

Đẻ thực hiện những nhiệm vụ trên, Kiểm soát viên có quyền xem xét 
bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào cùa công ty tại trụ sờ chính hoặc chi nhánh, văn 
phòng đại diện của công ty. Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc
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hoặc Tống giám đốc và ngirời quan lý khác có nghĩa vụ cunu cấp đầy du. 
kịp thời các thòng tin về thực hiện quyền chu sở hữu. ve quản lý, diều hành 
và hoạt động kinh doanh cua công ty theo yêu cầu cùa Kiếm soát viên.

Do tính chất công việc, các Kiềm soát viên phái có các ticu chuần và 
diêu kiện: có du năng lục hành vi dàn sự và không thuộc đối tượng bị cam 
quan lý doanh nghiệp theo quy định cua pháp luật: không phái là người có 
liên quan của thành viên Hội dông thành viên. Giám đôc hoặc Tông giám 
đốc. người có thâm quyền trực tiếp bô nhiệm Kiềm soát vicn; có trình dộ 
chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về ké toán, kiếm toán hoặc trình 
độ chuyên môn, kinh nghiệm thực té trong ngành, nghè kinh doanh chú yếu 
cùa công ty hoặc tiêu chuẩn, diều kiện khác do Diều lệ công tv quy định. 
(Dicu 71 Khoản 4 Luật Doanh nghiệp).

cl.2. Trường hợp có một người dược hô nhiệm lìim dụi diện theo uy 
q u y ề n  cho chu sơ hữu công ty

Dổi với những công ty có quy mỏ nhỏ. ít ngành nghề, dê tiết kiệm chi 
phí gián tiếp, chu sờ hữu cônu ty có thể chi bô nhiệm một người làm người 
đại diện theo UY quyền. Người đại diện theo uý quyền duy nhất này làm Chủ 
tịch còng ty. Trong trường hợp này cơ cấu tồ chức quán lý cua còng ty bao 
gồm Chu tịch công ty. Giám đốc hoặc Tống giám dốc và Kiêm soát vicn.

Clm lịch công ty có quyền nhân danh chu sở hữu tố chức thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ cùa chu sở hừu công ty. Điều lộ công ty quy định 
Chu '.ịch công ty hoặc Giám dốc (Tống giám dốc) là người dại diện theo 
pháp luật cua công ty. Quyền hạn. nghĩa vụ. nhiệm vụ cụ thê và chế độ làm 
việc cua Chù tịch công ty được pháp luật và Dicu lệ công ty quy định. Chù 
tịch còng ty có quvền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ 
cùa ô n g  ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chú sở hữu công ty về việc 
thực niện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định cua pháp luật và 
Dieu lệ công ty.

(Hám doc (Tỏng íỊÌám doc) cônu ty do Chu tịch còng ty bô nhiệm hay 
kí hợp đồng thuê. Ticu chuân và diều kiện, nhiệm kỳ. chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn cùa Giám đốc (Tồng giám đốc) cũng như cùa các Kiêm soái viên
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trong trường hợp này thực hiện như trong trường hợp có hơn một người 
được bổ nhiệm làm đại diện theo úy quyền cho chủ sở hữu công ty.

Người đại diện theo pháp luật cùa công ty có những hạn chế về quyền 
đại diện trong quan hệ với khách hàng được quy định trong Điều 75 Luật 
Doanh nghiệp. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hìru hạn một 
thành viên là tồ chức với các đối tượng sau đây phải đưực Hội đồng thành viên 
hoặc Chu tịch công ty. Giám đốc hoặc Tông giám đốc và Kiềm soát viên xem 
xét quyét định theo miuyên tắc đa số. mỗi người có một phiếu biều quyết:

- Chú sở hữu công ty và người có liên quan cùa chù sờ hữu còng ty;

- Người đại diện theo uỷ quyền, Giám đốc hoặc Tống giám đốc. Kiếm 
soát viên và những người có liên quan cùa họ;

- Người quàn lý chủ sờ hữu công ty, người có thấm quyền bồ nhiệm 
những người quản lý đó và những người có liên quan cúa họ;

Người đại diện theo pháp luật cùa công ty phài gứi cho Hội đồng 
thành viên hoặc Chủ tịch công ty. Giám đốc hoặc Tống giám đốc và Kiểm 
soát viên; đồng thời, nicm yết tại trụ sở chính và chi nhánh cúa công ty dự 
thào hợp đồng hoặc thông báo nội dung giao dịch đó.

Nhừng hợp đồng, giao dịch trên chi được chấp thuận khi có đù các 
điều kiện như:

- Các bcn ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch là những chù thế 
pháp lý độc lập, có quyền, nghĩa vụ. tài sán và lợi ích ricng biệt;

- Giá sư dụng trong hựp dòng hoặc giao dịch là giá thị trường tại thòi 
điểm hợp đồng được ký kết hoặc giao dịch được thực hiện;

- Chu sớ hữu công ty tuân thu đúng nghĩa vụ theo quy định cùa pháp 
luật về hợp đồng và pháp luật có licn quan trong việc mua, bán. vay, cho vay, 
thuc, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chú sò hữu công ty.

Hợp đồng, giao dịch được giao kết không đúng quy định trcn thì bị vô 
hiệu và xừ lý theo quy định cùa pháp luật. Người đại diện theo pháp luật cùa 
côntỉ ty và các bcn của hợp đồng phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả 
cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.
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c2. Mó hình tô chức quan lý công ly trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên í'i cá nhân

Công ty trách nhiệm hũu hạn một thành viên là cá nhàn có Chù tịch 
công ty. Ciiám đốc hoặc Tống giám đốc. Chu sở hữu công ty đồng thời là 
Chủ 'ịch công ty. Chu tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tông giám đốc là 
ngườ đại diện theo pháp luật của công ty theo quv định tại Điều lệ công ty.

Chú tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám 
đốc l"0ặc Tổng giám đốc. Điều lệ công ty quy định Chu tịch công ty hoặc 
Gián đốc (Tống giám đốc) là người đại diện theo pháp luật cùa công ty.

Quyền, nghĩa vụ. nhiệm vụ cụ thè cua Giám đốc được quy định tại 
Diều lệ công ty, hợp đồng lao độrm mà Giám đốc hoặc Tônu giám đốc ký 
với Chu tịch công ty.

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
là cá nhân với chù sở hữu công ty hoặc người có liên quan cùa chủ sở hữu 
công ty phai được ghi chép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng của công ty.

Chù sỡ hữu công ty là cá nhân phái tách biệt các chi tiêu của cá nhân 
và gia đình minh với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám 
đốc hoặc Tồniỉ giám đốc.

Tham khảo:

Xem lại tình huống trong phần doanh nghiệp tư nhún, cỏ gì khác nếu 
(loain nghiệp mci ỏng A thành lập dưới hình thúc công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên?

4. Cóng ty họp danh

a. Khái niệm và đặc điểm của công ty Itợp (lanh

“ 1. Còng ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

a) Phái có ít nhất hai thành viên là chu sở hữu chung cùa công ty, cùng 
nhau kinh doanh dưới một tên chum; (sau đây gọi là thành viên hợp danh); 
ngoài các thành viên hợp danh có thế có thành viên góp vốn;

b) Thành viên hợp danh phái là cá nhân, chịu trách nhiệm bàng toàn 
bộ tài sán cùa minh về các nghĩa vụ cùa cônu ty:
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c) Thành viên góp vốn chi chịu trách nhiệm về các khoan nợ cua cônu 
ty troniỉ phạm vi số vốn dà góp vào công ty.

2. Côm» ty hạp danh có tư cách pháp nhản kô từ ngày dược cấp giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Cônu ty hợp danh không dược phát hành bất kỷ loại chửng khoán 
nào." (Điều 130 Luật Doanh nghiệp)

Theo quy định trên, công ty hợp danh có những đặc diêm sau:

Đặc điêm vẽ íìùtnh viên là dặc điêni quan trọng nhất ở công ty hợp 
danh. CôniỊ ty hợp danh có thè cỏ hai loại thành viên với địa vị pháp lý khác 
nhau là thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. trong dó thành vicn hợp 
danh là loại thành viên hất buộc phai cỏ.

The)nlì viên hợp íỉunh là thành viên chịu trách nhiệm băng toàn bộ tài 
san cua mình ve các nghĩa vụ cùa công ty. Thành vicn hợp danh bắt buộc 
phai có trong còng ty hợp danh và chí có thé là cá nhân. Ngoái những điều 
kiện chung mà pháp luật quy định đổi với thành viên công ty, thành viên 
hợp danh còn phái có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp. Dối với 
công ty kinh doanh những ngành nghề pháp luật quy định phai có chứng chi 
hành niĩhề thì tất cà các thành viên hợp danh dều phai có chứng chi hành 
nghề. Dối với công ty hợp danh kinh doanh các ngành, nghè khác, thì thành 
viên hợp danh phai là người đã đurợc đào tạo về ngành, niihò dó. rất ca các 
thành viên hợp danh đều có quyền quàn lý công ty: tiến hành các hoạt động 
kinh doanh nhân danh công ty và cùng liên đới chịu trách nhiệm về các 
nuhĩa vụ cùa công ty bằng toàn bộ tài sán cua mình.

Quyền và nghĩa vụ cùa thành vicn hợp danh dược quy định tại Diều 
134 Luật Doanh nghiệp: “ I. Thành viên hợp danh có các quyên sau đây:

a) Tham gia hợp, thảo luận và biếu quyết về các vấn đè cua công ty; 
mồi thành vicn hợp danh cỏ một phiếu hiêu quyết hoặc có số phiếu biểu 
quyết khác quy định tại Điều lệ công ty;

b) Nhân danh công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh các ngành, 
nghề kinh doanh đã đâng ký; đàm phán và ký két hợp dồng, thoá thuận hoặc 
giao ước với những điều kiện mà thành viên hựp danh đó cho là có lợi nhất 
cho công ty;
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c) Sư dụng con dấu. {¿li san cua công ty đê hoạt động kinh doanh các 
ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký; nếu ứng trước tiền của mình để thực 
hiện công việc kinh doanh cùa công ty thì có quyền yêu cầu công ty hoàn trả 
lại cà số tiền gốc và lài theo lãi suất thị trường trên số tiền gốc đã ứng trước;

d) Yêu cầu công ty bù đáp thiệt hại từ hoạt động kinh doanh trong 
thấm quyền nếu thiệt hại đó xảy ra không phải do sai sót cá nhân cùa chính 
thành viên đó;

đ) Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về 
tình hình kinh doanh của công ty; kiểm tra tài sản. sổ kế toán và các tài liệu 
khác của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết;

e) Dược chiu lợi nhuận tương ứng với tý lệ vốn góp hoặc theo thoả 
thuận quy định tại Điều lệ công ty;

g) Khi công ty giải thề hoặc phá sán. được chia một phần giá trị tài 
sun còn lại theo tý lệ góp vốn vào công ty nếu Điều lệ công ty không quy 
định một tý lệ khác;

h) Trường hợp thành viên hợp danh chết hoặc bị Toà án tuycn bố là đà 
chết thì người thừa kế cùa thành viên được hường phần giá trị tài sàn tại 
công ty sau khi đă trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của thành viên đó. 
Người thừa kế có thế trờ thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng 
thành viên chấp thuận;

i) Các quyền khác theo quy định cùa Luật này và Điều lệ công ty.

2. Thành viên hựp danh có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tiến hành quàn lý và thực hiện công việc kinh doanh một cách 
trung thực, cấn trọng và tốt nhất bào đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty 
và tất ca thành viên;

b) Tiến hành quàn lý và hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng 
quy định cùa pháp luật. Điều lộ công ty và quyết định cua Hội đồng thành 
viên; nếu làm trái quy định tại điếm này, gây thiệt hại cho công ty thì phải 
chịu trách nhiệm hoi thường thiệt hại;

c) Không được sừ dụng tài sán cùa công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi 
ích của tô chức, cá nhân khác;
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d) ỉ  loàn trá cho công ty sô tiên, tài sàn đà nhận và bôi thường thiệt hại 
gây ra đối với công ty trong trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá 
nhân hoặc nhân danh người khác đe nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt 
động kinh doanh các ngành, nghề đà đăng ký cùa công ty mà không đem 
nộp cho công ty;

đ) Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại cùa cônu ty 
nếu tài sản cùa công ty không đủ đê trang trải số nợ cùa công ty;

e) Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thoá 
thuận quy định tại Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ;

g) Định kỳ’ hàng tháng báo cảo trung thực, chính xác bàng vãn bán 
tình hình và kết quả kinh doanh cùa mình với công ty; cung cấp thông tin về 
tình hình và kết quả kinh doanh của mình cho thành viên có yêu cầu;

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định cùa Luật này và Điều lệ công ty”.

Tuy nhiên, có những hạn chế đổi với quyền của thành viên hợp danh. 
Nhũng hạn chế này được quy định tại Điều 133 Luật Doanh nghiệp:

“ 1. Thành viên hợp danh không được làm chù doanh nghiệp tư nhân 
hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được 
sự nhất trí cùa các thành viên hợp danh còn lại.

2. Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc 
nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh 
cùa công ty đó đế tư lợi hoặc phục vụ lợi ích cùa tố chức, cá nhân khác.

3. Thành viên hợp danh không được quyèn chuyên một phần hoặc 
toàn bộ phần vốn góp cùa mình tại công ty cho người khác nếu không được 
sự chấp thuận cùa các thành viên hợp danh còn lại” .

Thành viên hợp danh bị khai trừ. tư cách thành viên hợp danh bị chấm 
dứt và hậu quà pháp lý của những việc này được quv định tại Diều 138 Luật 
Doanh nghiệp.

Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Thành vicn góp 
vốn chi để hường lãi nên họ có quyền được chia lợi nhuận theo tỳ lệ được 
quy định tại Điều lệ công ty. Thành viên góp vốn không tham gia quan lý
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công ty và không hoạt động kinh doanh nhân danh công ty. Họ chi được 
tham gia tháo luận và biểu quyết về việc bồ sung, sứa đối các quyền và 
nghĩa vụ cùa thành viên góp vốn được quy dịnh trong Diều lệ công ty; về 
việc tồ chức lại và giải thế công ty. Khi công ty giái thế. họ dược chia giá trị 
tài san còn lại khi công ty giải thể theo quy định trong Diều lệ công ty. 
Thành viên góp vốn cũng được chuyển nhượng phần vốn góp cúa mình tại 
công ty cho người khác, được nhận thông tin về hoạt động kinh doanh và 
quàn lý công ty. xem sổ kế toán và hồ sơ khác cùa công ty. Với những 
quyền hạn chế như vậy, thành viên góp vốn có nghĩa vụ góp đù số vốn đã 
cam kết. Khác với thành viên hợp danh, thành viên góp vốn chi chịu trách 
nhiệm về các khoán nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công 
ty. Ọuyền và nghTa vụ cùa các thành viên góp vốn được quv định tại Điều 
140 Luật Doanh nghiệp.

Dặc điêm về hoạt động đụi diện cho công ty Ironịỉ các giao dịch pháp 
lý. Khác với các công ty khác chi có một đại diện theo pháp luật, hoạt động 
nhân danh công ty, còn những người khác ngoài người đại diện theo pháp 
luật chi có thể đại diện cho công ty theo chế định uỷ quyền thì tại công ty 
hợp danh, mọi thành vicn hợp danh deu đại diện cho công ty. đèu có quyền 
sư dụng con dấu của công ty. đều tham gia vào quan hệ pháp luật nhân danh 
công ty. (Diều 134 Luật Doanh nghiệp)

Dặc diêm vế trách nhiệm cua công ty: Công ty hợp danh có tư cách 
pháp nhân. Do đó. theo chế dịnh pháp nhân, công ty hợp danh có tài sàn 
riêng, cùng tách khói tài sàn cua các thành vièn, kè cá thành vièn hợp danh 
và thành viên góp vốn. Tài san cùa công ty hợp danh là giới hạn trách nhiệm 
cua công ty.

Tuy công ty hợp danh có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm về hoạt 
dộng cùa mình trong phạm vi tài sán riêng, song có sự khác biệt trong quy 
định về trách nhiệm cùa thành viên. Nếu ờ công ty trách nhiệm hữu hạn và 
còng ty cồ phần, các thành viên chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty 
giới hạn trong phạm vi vốn cúa mình trong công ty thì ở công ty hợp danh 
có quy định giới hạn trách nhiệm cua các loại thành viên khác nhau. Các 
thành viên hợp danh, vừa là đồng chú sờ hừu công ty. vừa trực tiếp quàn lý
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và đại diện cho công ty tham gia vào các giao dịch pháp luật và tấi cá các 
thành viên hợp danh cùng nhau chịu trách nhiệm về hoạt động cùa công ty 
bang toàn bộ tài sản cùa mình, không phân biệt tài sản góp vào côn^ ty và 
những tài sản riêng khác. Thành viên góp vốn chi chịu trách nhiệm c hoạt 
động cùa công ty trong phạm vi vốn đã góp vào công ty. Như vậy, ở :ông ty 
hợp danh chịu trách nhiệm giới hạn theo quv chế pháp nhân, thành v.ôtì góp 
vốn chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty giới hạn trong phạm i phần 
vốn đà góp vào công ty trong khi đó thành viên hợp danh chịu trách nhiệm 
vô hạn về hoạt động cùa công ty (bàng toàn bộ tài sản cùa mình).

b. Tliành lập công ty hợp danh

bì. Sáng lập

Pháp luật quy định phải thành lập công ty hợp danh trong những 
ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và trách nhiệm của những 
người hành nghề. Đó là những ngành nghề liên quan đến sức khoè cùa con 
người hay trật tự, an ninh chung cùa xã hội. Ờ những ngành kinh doarh này, 
người kinh doanh phải có chứng chi hành nghề như dịch vụ pháp lý; cịch vụ 
khám, chừa bệnh; dược phẳm; kinh doanh; dịch vụ thiết kế công trìm; kinh 
doanh dịch vụ kiểm toán.

Để thành lập loại hình công ty này, phải có ít nhất hai sáng lập 'lên đu 
điều kiện là thành viên hợp danh. Mỗi cá nhân chi được quyền đing ký 
thành lập một doanh nghiệp tư nhân hoặc một hộ kinh doanh hoặc làir thành 
viên h(Tp danh cúa một công ty họp danh, trừ trirờng hợp các thành viin hợp 
danh còn lại có thỏa thuận khác. Cá nhân chù sờ hữu doanh nghiệp tr nhân 
hoặc hộ kinh doanh hoặc cá nhân thành viên hợp danh có quyền thàih lập. 
tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, c')ng ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trớ lên, công ty cô phần.

Các thành viên sáng lập chuẩn bị các điều kiện theo quy định cùn pháp 
luật dể đăng ký doanh nghiệp, trong đó, soạn thào Điều lệ dự thào cùỉ công 
ty là một công việc quan trọng. Sau khi có đú điều kiện, các thành viin hợp 
danh xúc tiến họp Hội đồng thành viên với nội dung quyết định thàih lập 
công ty, thông qua Điều lệ công ty và cử người đại diện để xúc tiến 'hủ tục
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dăng ký doanh nghiệp. Điều lệ cua công ty hợp danh phải dược tất cả các 
thành viên hợp danh chấp thuận. Điều lệ cua công ty hợp danh phái có các 
nội dung quy định tại Diều 22 Luật Doanh nghiệp.

Sau khi cuộc họp cùa Hội đồng thành vicn kết thúc thành công, người 
dược hội nghị chi định thav mặt cho công ty xúc tiến các thù tục thành lập 
doanh nghiệp.

bì. Đăng ký doanh nghiệp

Thành viên hợp danh đại diện cho công ty hoặc người được công ty uỷ 
quyèn làm hồ sơ đăng kv doanh nghiệp gứi đến phòng đăng ký kinh doanh 
thuộc Sờ Ke hoạch và Dầu tư. nơi công ty có trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm 
đan đăng ký doanh nghiệp theo mẫu của cơ quan đăng ký kinh doanh kèm 
theo các tài liệu sau:

- Điều lệ công ty với những nội dung theo quy định;

- Danh sách thành vicn hợp danh với đầy đù họ và tên. nơi đăng ký hộ 
khâu thường trú. nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và giá trị vốn góp. Nếu 
có thành viên góp vốn cũng phái kè khai đầy đủ như trên. Thành viên góp 
vòn có thê là tô chức, nêu là tô chức phai ghi địa chi trụ sơ chính. Kcm theo 
danh sách này là bàn sao hợp lệ chứng thực hợp pháp của mồi thành viên.

- Ngoài ra, nếu ngành nghề kinh doanh cùa công ty là ngành lighề phái 
cỏ vốn pháp định theo quy định cua pháp luật thì phái có thêm văn bàn xác 
nhận cua cư quan có thấm quyèn xác nhận vốn cùa công ty hoặc chứng chi, 
máy tò hợp pháp chứng minh về số von cua công ty và mức vốn được xác 
nhận phai ít nhắt bàng mức vốn pháp định theo quv định cùa pháp luật.

- Neu ngành nghề kinh doanh là ngành nghề phái có chứng chi hành 
nghè thi còn cần thcm bán sao hựp lệ chứng chi hành nghề cùa tất cà thành 
vicn hựp danh.

Thu tục đăng ký doanh nghiệp và công bố nội dung đăng ký kinh 
doanh theo quy dịnh chung. Sau khi dược cấp Chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, công ty hợp danh có tư cách pháp nhân và bắt đầu hoạt động.
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c. Tô chức quản lý hoạt động công ty hợp danh

Là một loại công ty mà sự liên hệ giữa các thành viên rát gắn bỏ. 
không chi về quyền lợi mà còn vì quy chế liên đới trách nhiệm, Luật Doanh 
nghiệp dành cho công ty hợp danh quyền tự chù rất lớn trong việc tô chức 
quán lý doanh nghiệp. Điều lệ công ty có vai trò quan trọng. Diều lệ :hính 
là thoà thuận cua các thành viên căn cứ vào điều kiện, ngành nghề kinh 
doanh cua công ty mà quv dịnh cụ thể cơ chế hoạt động cùa công ty trong 
khuôn khô pháp luật. Luật Doanh nghiệp đưa ra những quv dịnh cơ tun mà 
các công ty hợp danh phải tuân thù. bao gồm những quy định về Hội đồng 
thành viên, về đại diện cho công ty. về Giám đốc. v ề  những vấn đề khác, 
các thành viên công ty có thề thoá thuận đưa vào Điều lệ. Điều lệ cùa công 
ty khi dược đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh có giá trị là một rguồn 
quv định điều chinh hoạt động cùa còng ty hợp danh.

cl. Hội đồng thành viền

Mội đồng thành viên bao gồm tất ca thành viên, là cơ quan quyếi định 
cao nhất cùa công ty. Hội đồng thành viên quyết định về tất ca các hoạt 
động cua công ty trong các kỳ họp thông qua biểu quyết. Khi biêu quyét. trừ 
trường hợp Diều lệ có quy dịnh khác, mồi thành viên hạp danh có một Dhiếu 
biếu quyết có giá trị như nhau, không phụ thuộc vào mức vốn góp vào công 
ty. Thành viên góp vốn có quyền tham gia biếu quyết về những vấn đỏ quan 
trọng cùa công ty như sứa đồi. bố sung Điều lệ cùa công ty. tổ chức lạ . giải 
thẻ công ty và những vấn đề khác liên quan đến quyền lợi và nghĩa Vi cua 

họ với số phiếu do Diều lệ còng ty quy định. Thànìì viên hợp danh có cuyền 
yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên đê thảo luận và quyết định công 
việc kinh doanh cùa công ty. Thành vicn ycu cầu triệu tập họp phái chiân bị 
nội dung, chương trình và tài liệu họp. Chú tịch Hội đồng thành viên có thê 
triệu tập họp Hội dồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yê.1 cầu 
cua thành viên hợp danh. Trường hợp Chù tịch Hội đồng thành viên thông 
triệu tập họp theo yêu cầu cùa thành viên hợp danh thì thành vicn đó triệu 
tập họp Hội đồng thành viên.

Đối với những vấn đề quan trọng theo quv định tại Diều 135 Kh)àn 3
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Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết cùa I lội dông thành vicn có giá trị khi được 
ít nhất ba phần lư tống số thành viên hợp danh biểu quyết tán thành. Đó là 
những vấn đề quan trọng như: phưưng hướng phát triền công tv; sừa đổi, bồ 
sung Diều lệ công ty; tiếp nhận thcm thành viên họp danh mới; chấp nhận 
thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quvết định khai trừ thành viên; 
quyét định dự án dầu tư: quyết định việc vay và huy động vốn dưới hình 
thức khác, cho vay với giá trị bàng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ cùa công 
ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tý lệ khác cao hơn; quyết 
định mua. bán tài sàn có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công tv. 
trừ trường hợp Diều lộ công ty quy định một tý lệ khác cao hơn; quyết định 
thông qua báo cáo tài chính hàng năm. tông số lợi nhuận được chia vả số lợi 
nhuận chia cho từng thành viên; quyết định giái thể công ty.

Đê đám bão tính công khai, loại trừ tranh chấp, tất cá các quyết định 
của Hội đồng thành viên phái được ghi vào sô biên bán cùa công ty và phái 
dược lưu giữ tại trụ sờ chính cua công ty.

Công ty có thê tiếp nhận thcm thành viên hợp danh hoặc thành vicn 
góp vốn. Việc tiếp nhận thành viên mới cùa công ty phái được Hội đồng 
thành viên chấp thuận. Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải 
nộp đu số vốn cam kết góp vào còng ty trong thời hạn mười lủm ngày kể từ 
ngày được chấp thuận, trừ trường họp Hội đồng thành viên quyết định thời 
hạn khác. Thành viên hợp danh mới phai cùng liên đới chịu trách nhiệm 
bầng toàn bộ tài sản cùa mình dối với các khoan nợ và nghĩa vụ tài sàn khác 
cua công ty. trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên còn lại có thoà 
thuận khác.

c2. Chu tịch ỉỉội dồng thành viên. Giám đốc hoặc Tồng giám đốc 
cômI ty. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chù tịch Hội 
dồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tống giám đốc cônu ty nếu 
Điều lệ công ty không có quy định khác. Chù tịch Hội đồng thành viên, 
Giám đốc hoặc Tống giám đốc có các nhiệm vụ quy định tại Điều 137 
Khoan 4 Luật Doanh nghiệp:

a) Quan lý và điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty 
với tư cách là thành viên hợp danh;
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b) Triệu tập và tồ chức họp Hội đồng thành viên; ký các quyết định 
hoặc nghị quyết của của Hội đồng thành viên;

c) Phân công, phối hợp công việc kinh doanh tỉiữa các thành vicn hợp 
danh; ký các quyết định về quy chế. nội quy và các công việc tồ chức nội bộ 
khác của công ty;

d) Tổ chức sắp xếp. lưu giữ đầy đù và trung thực sổ kế toán, hoá đơn, 
chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định cùa pháp luật:

đ) Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện 
cho công ty với tư cách là bị đon hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh 
chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác;

e) Các nhiệm vụ khác do Điều lệ công ty quy định.

c3. Quyền điểu hành, quan lý hoạt động công ly cua các ihanh viên 
hcrp danh. Tất cả các thành viên htTp danh đều có quyền đại diện cho công t> 
trong đàm phán ký kết hợp đồng để thực hiện các công việc được giao; đều 
đại diện cho công ty trước pháp luật và cơ quan nhà nước trong phạm vi 
ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Tất cá các thành viên hợp danh đều 
tham gia đàm nhiệm các chức trách quán lý và kiểm soát trong công ty. đều 
được sừ dụng con dấu, tài sàn của công ty đẻ hoạt động kinh doanh các 
ngành, nghề kinh doanh đă đãng ký.

Khi nhân danh công ty thực hiện các công việc được giao, thành viên 
hợp danh phái làm việc một cách trung thực, không trái với Điều lệ, các 
quyết định cùa Hội đồng thành viên. Do phài chịu trách nhiệm bàng toàn bộ 
tài sàn cùa mình nên các thành viên hợp danh không được đồng thừi là 
thành viên cùa một công ty hợp danh khác hoặc chu sờ hữu cùa một doanh 
nghiệp tư nhán. trừ trường hợp được các thành viên hợp danh khác đồnii ý. 
Để tránh việc lạm dụng vị trí đẻ trục lợi ricng không có lợi cho công ty. 
thành viên hợp danh không được tự mình hoặc nhân danh người thứ ba thực 
hiện hoạt động kinh doanh trong cùng ngành, nghề kinh doanh cua công ty. 
Thành viên hợp danh không được lạm dụng quy định cho phép đại diện cho 
công ty đề ký kểt hợp đồng nhân danh công ty nhưng xác lập và thực hiện 
các giao dịch khác nhàm thu lợi riêng cho cá nhân và cho người khác.

Trong công ty hợp danh, các thành viên góp vốn không được tham gia 
quàn lý công ty. không được hoạt động nhân danh công ty.
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NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Những đặc điêm trong việc thành lập và hoạt động cùa doanh 
nghiệp tir nhân và các công ty.

2. Thu tục cụ thể cua việc thành lập doanh rmhiệp tư nhân và các công ty.

3. Che dộ thành lập và hoạt độne cua các cơ quan trong cơ cấu quàn lý 
nội bộ cùa doanh nghiệp tư nhân và các công ty.
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dãnu ký doanh nghiệp
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- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và 
hướng dần thi hành một sổ diều cùa Luật Dầu tư 2005

- Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 về tò chức, quán lý 
tông cònu ty nhà nước và chuyên dôi tông công ty nhà nước, công ty nhà 
nước độc lập. công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - 
công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

- Thông tu sổ 14/2010/TT-BKH cùa Bộ Ke hoạch và Dầu tư hướng 
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