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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN  

LUẬT KINH DOANH (LUÂT KINH TẾ) 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

 

GIỚI THIỆU MÔN HỌC 

 

Chào mừng các bạn đến với chương trình đào tạo từ xa của 

Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 

Công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước trong 

nhiều năm qua, Nhà nước ban hành rất nhiều các văn bản pháp luật để 

điều chỉnh lại các quan hệ kinh tế, các hoạt động kinh doanh nhằm 

đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội ổn định. Vì vậy việc biên soạn tài 

liệu hướng dẫn môn học Luật Kinh doanh (luật kinh tế) phải luôn cập 

nhật các quy định pháp luật cũng như thực tiễn hoạt động kinh doanh 

trong cơ chế thị trường. 

Dù hoàn cảnh nào việc dạy và học Luật kinh doanh vẫn được tiến 

hành trong nhiều trường đại học, cao đẳng, nghĩa là cần phải có tài 

liệu học tập luật kinh doanh, trên quan điểm đó “TÀI LIỆU HƯỚNG 

DẪN HỌC TẬP LUẬT KINH DOANH” được biên soạn nhằm mục 

đích làm phong phú nguồn tài liệu học tập và đáp ứng nhu cầu học tập 

của các bạn sinh viên. Hy vọng tập tài liệu này giúp các bạn sinh viên 

đạt kết quả tốt hơn trong quá trình tự học. 
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KHÁI QUÁT NỘI DUNG MÔN HỌC 

Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách phát triển kinh tế theo cơ 

chế kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng 

xã hội chủ nghĩa. Nhà nước có nhiều công cụ và biện pháp khác nhau 

để điều tiết kinh tế xã hội, trong đó Pháp luật là là công cụ sắc bén 

không thể thiếu, không thể thay thế. 

Luật kinh doanh là bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị trường có 

sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Trong kinh 

doanh đòi hỏi các nhà kinh doanh phải hiểu biết pháp luật để kinh 

doanh theo đúng pháp luật. Do vậy Luật kinh doanh là môn học cần 

thiết đối với các sinh viên học ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và 

các ngành liên quan đến kinh tế ở bậc đại học. 

Học phần Luật kinh doanh trình bày những lý luận cơ bản về luật 

kinh doanh trong nền kinh tế thị trường dưới góc độ khoa học pháp lý 

cũng như đòi hỏi của môi trường kinh doanh trong thực tiển hiện nay 

ở Việt Nam. Trên cơ sở đó nội dung của môn học nhằm: 

Phân tích hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế của các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. 

Phân tích địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh tham gia hoạt 

động kinh doanh trong môi trường kinh doanh hiện nay. 

Xác định định chế phá sản đối với doanh nghiệp kinh doanh không 

hiệu quả, lâm vào tình trạng phá sản. 

Xác định các hoạt động đầu tư hợp pháp, các hình thức giao dịch 

thương mại thông qua chế định hợp đồng và cách thức giải quyết các 

tranh chấp kinh tế phát sinh trong kinh doanh. 
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MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC 

Trang bị cho sinh viên kiến thức pháp luật kinh tế, giúp sinh viên 

hiểu biết cơ bản về luật kinh doanh và vai trò của luật kinh doanh 

trong nền kinh tế thị trường.  

Thông qua các quy định pháp luật về việc xác lập địa vị pháp lý 

của các chủ thể kinh doanh, giúp sinh viên có thể chọn lựa hình thức 

tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với khã năng của 

mình. Đồng thời hiểu rõ các trường hợp áp dụng phá sản doanh 

nghiệp để từ đó có thái độ thận trọng trong kinh doanh hoặc có thể 

vận dụng được chế định phá sản khi cần thiết. 

Thông qua các chế định về đầu tư ở Việt Nam, giúp sinh viên hiểu 

biết và chọn lựa hình thức đầu tư hợp pháp. Hiểu biết cách thức thiết 

lập và thực hiện một giao dịch thương mại bằng hình thức hợp đồng 

sẽ giúp sinh viên biết vận dụng các nguyên tắc ký kết và thực hiện 

hợp đồng trong thương mại tránh sai sót, bảo vệ được quyền và lợi ích 

hợp pháp của mình. Hiểu rõ những yêu cầu và cách thức giải quyết 

tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, giúp sinh viên khi 

trở thành nhà kinh doanh có thể chọn cách thức giải quyết tranh chấp 

phù hợp với lợi ích mong muốn. 

YÊU CẦU MÔN HỌC 

Luật kinh doanh là môn học bắt buộc đối với sinh viên ngành kinh 

tế và các ngành khác có liên quan đến kinh tế theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, thời lượng 45 tiết, tương đương với 3 tín chỉ và 

dạy cho sinh viên năm thứ ba chương trình đào tạo ở bậc cử nhân. 
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Để học tốt môn Luật kinh doanh, sinh viên cần phải được trang bị 

trước kiến thức pháp luật cơ bản như: Pháp luật đại cương. 

CẤU TRÚC CỦA MÔN HỌC 

Môn học bao gồm phần mở đầu giới thiệu môn học trong một tiết 

giảng và 2 phần chính chia thành 10 bài, mỗi bài ứng với 4 hoặc 5 tiết, 

theo trình tự như sau:  

Phần 1: Những lý luận cơ bản về luật kinh doanh và pháp luật 

về chủ thể kinh doanh 

Mục tiêu: Cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về luật 

kinh doanh (luật kinh tế), vị trí, vai trò của luật kinh doanh trong nền 

kinh tế thị trường và địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh hiện 

nay trong môi trường kinh doanh Việt Nam. Phần 1 gồm 7 bài như 

sau: 

Bài 1: Đại cương về luật kinh tế (luật kinh doanh) 

Bài 2: Những quy định chung về doanh nghiệp 

Bài 3: Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bài 4: Công ty cổ phần 

Bài 5: Công ty hợp danh và Doanh nghiệp tư nhân 

Bài 6: Hộ kinh doanh cá thể và Hợp tác xã 

Bài 7: Phá sản doanh nghiệp và Hợp tác xã 

Phần 2: Pháp luật về đầu tư – pháp luật về hợp đồng trong 

thương mại- pháp luật về giải quyết tranh chấp trong 

kinh doanh 
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Mục tiêu: Cung cấp cho người học kiến thức về hoạt động đầu tư 

theo quy định pháp luật và các quy định về việc thiết lập và thực hiện 

hợp đồng trong hoạt động thương mại, đồng thời trình bày cách thức 

giải quyết tranh chấp trong kinh doanh theo quy định pháp luật. Phần 

2 gồm 3 bài như sau: 

Bài 8: Pháp luật về Đầu tư 

Bài 9: Pháp luật về Hợp đồng trong thương mại 

Bài 10:Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Trong thời gian vừa qua, Nhà nước ban hành rất nhiều các văn bản 

pháp luật nhằm điều chỉnh các hoạt động quản lý kinh tế cũng như 

hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh, do đó giáo trình 

luật kinh doanh chưa được biên soạn và bày bán nhiều ở các nhà sách, 

sau khi các văn bản luật doanh nghiệp, luật đầu tư và một văn bản 

khác có hiệu lực pháp lý vào đầu năm 2006 có một số tài liệu luật 

kinh doanh được bán ở các nhà sách, tuy nhiên để giảng dạy trong 

trường đại học thì nội dung môn học luật kinh doanh phải có kết cấu 

và nội dung theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo. Do đó sinh viên 

học môn môn học này nên tham khảo các tài liệu Luật kinh doanh 

(luật kinh tế) có thời gian xuất bản sau năm 2006, như tài liệu sau: 

• Giáo trình Luật kinh tế của Trường đại học Luật Hà Nội, 

năm 2007 

• Tài liệu hướng dẫn học tập luật kinh doanh (luật kinh tế), tài 

liệu lưu hành nội bộ của trường đại học Mở TPHCM 
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• Các văn bản pháp luật: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, 

Luật Thương mại, Luật Hợp tác xã, Pháp lệnh trọng tài 

thương mại. 

 

NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN 

Đối với các sinh viên ngành kinh tế, việc học luật kinh doanh 

không chỉ là thuộc các quy định của luật là đủ mà đòi hỏi sinh viên 

phải học cách áp dụng, vận dụng các quy định pháp luật kinh tế trong 

thực tiễn kinh doanh nên khi học sinh viên cần: 

• Phải biết đối chiếu những sự kiện, vấn đề diễn ra trong cuộc 

sống hằng ngày với nội dung môn học. 

• Phải luôn theo dõi và cập nhật các văn bản pháp luật mới do 

Nhà nước ban hành, quan tâm đến những sự kiện pháp lý 

kinh tế diễn ra trong thực tế, từ đó nhận thức được mối quan 

hệ pháp luật với cuộc sống. 

Tài liệu hướng dẫn học tập Luật kinh doanh được biên soạn gồm 2 

phần và chia thành 10 bài. Mỗi bài có cấu trúc trình bày gồm: mục 

tiêu bài học, nội dung chính, tóm lược các ý chính và các câu hỏi ôn 

tập có giải đáp giúp người học nắm vững hơn kiến thức bài học.  

Tuy nhiên trong khuôn khổ, hình thức quy định đối với tài liệu 

hướng dẫn nhóm biên soạn chỉ trình bày những nội dung cơ bản nhất 

về Luật kinh doanh trong tập tài liệu hướng dẫn này. Hy vọng tài liệu 

sẽ giúp các bạn sinh viên học tập môn Luật kinh doanh tốt hơn. 
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Bài 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬT KINH DOANH 

(LUẬT KINH TẾ) 

 

Xuất phát từ quan điểm duy vật, khoa học pháp lý xã hội chủ 

nghĩa quan niệm rằng: Mỗi lĩnh vực khác nhau trong quan hệ xã hội 

đều cần có luật điều chỉnh. Vì vậy ngành luật kinh tế được đặt ra là 

nhằm điều chỉnh các quan hệ kinh tế trong xã hội. Tuy nhiên trong cơ 

chế kinh tế thị trường, các chủ thể tham gia vào hoạt động kinh tế bao 

gồm nhiều thành phần kinh tế khác nhau, họ thực hiện các hoạt động 

kinh doanh nhằm mục tiêu lợi nhuận, do đó Luật kinh tế ngày nay 

nhấn mạnh đến việc điều chỉnh các quan hệ kinh doanh giữa các chủ 

thể kinh doanh với nhau trong sự quản lý của Nhà nước, nên có quan 

điểm gọi là Luật kinh doanh. 

Bài này nhằm cung cấp cho các sinh viên các kiến thức cơ bản 

về luật kinh doanh (luật kinh tế); vai trò và vị trí của ngành luật này 

trong xã hội hiện nay. 

 

 MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này, sinh viên hiểu rõ được các nội dung sau: 

• Luật kinh doanh (luật kinh tế) là ngành luật trong hệ thống pháp 

luật Việt Nam.  

• Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, luật kinh tế có nội dung 

nhấn mạnh quan hệ kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với 

nhau, nên còn gọi Luật kinh doanh 

• Hiểu rõ đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật kinh 

doanh. 
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• Hiểu biết vai trò, vị trí của Luật kinh doanh trong sự phát triển 

kinh tế xã hội 

NỘI DUNG CHÍNH 

 

1. Khái niệm luật kinh doanh: 

Theo quan điểm trước đây Luật kinh tế là ngành luật riêng biệt 

của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, luật kinh tế được hiểu là ngành luật 

trong hệ thống pháp luật việt nam, bao gồm tổng thể các quy phạm 

pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá 

trình quản lý kinh tế và trong quá trình kinh doanh giữa các cơ quan 

quản lý nhà nước về kinh tế với các tổ chức kinh tế XHCN hoặc giữa 

các tổ chức này với nhau nhằm thực hiện chỉ tiêu kế hoạch do Nhà 

nước giao. 

Trong hoạt động kinh tế hiện nay, chủ thể kinh doanh không chỉ 

là các tổ chức kinh tế XHCN mà có nhiều chủ thể thuộc các thành 

phần kinh tế khác cùng tham gia kinh doanh bình đẳng. 

Các chủ thể kinh doanh được tự do chọn lựa ngành nghề kinh 

doanh nhằm mục tiêu kiếm lời trong sự quản lý của Nhà nước về kinh 

tế nhằm đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội theo định hướng của Nhà 

nước.  

Do đó vai trò điều chỉnh của luật kinh tế đối với các hoạt động 

kinh tế hiện nay có nội dung nhấn mạnh đến các quan hệ kinh doanh 

giữa các chủ thể kinh doanh khác nhau trong nền kinh tế thị trường, 

nên có quan điểm gọi luật kinh tế là luật kinh doanh.  

Vì vậy khái niệm luật kinh tế ngày nay (luật kinh doanh): là 

ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng hợp các 

quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh 
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trong quá trình tổ chức và quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ 

thể kinh doanh với nhau.  

2. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật kinh doanh 

2.1. Đối tượng điều chỉnh: 

Mỗi ngành luật có đối tượng điều chỉnh riêng, đối tượng điều 

chỉnh của luật kinh doanh là những quan hệ kinh tế chịu sự tác động 

của luật, bao gồm các nhóm quan hệ sau đây: 

2.1.1. Nhóm quan hệ phát sinh giữa cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quản lý về kinh tế với các chủ thể kinh doanh: 

Nhóm quan hệ này thể hiện sự quản lý kinh tế của Nhà nước, 

khi các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng quản lý của 

mình. Các chủ thể trong mối quan hệ này không bình đẳng về mặt 

pháp lý, các chủ thể bị quản lý phải phục tùng mệnh lệnh, ý chí của cơ 

quan quản lý nhà nước về kinh tế. 

2.1.2. Nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh 

doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau: 

Nhóm quan hệ này phát sinh trong quá trình các chủ thể kinh 

doanh thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu lợi 

nhuận. Chủ thể của nhóm quan hệ này chủ yếu là các chủ thể kinh 

doanh thuộc các thành phần kinh tế khác nhau tham gia trên nguyên 

tắc bình đẳng cùng có lợi, tự nguyên không bị áp đặt. Đây là nhóm 

quan hệ chủ yếu và phổ biến nhất trong các quan hệ kinh tế. 

2.1.3. Nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong nội bộ các đơn vị: 

Các chủ thể kinh doanh khi tham gia kinh doanh hình thành nên 

các đơn vị kinh doanh với nhiều hình thức khác nhau như các loại 

hình doanh nghiệp công ty, doanh nghiệp tư nhân…, Trong quá trình 
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hoạt động kinh doanh các cá nhân, tổ chức tham gia góp vốn tạo nên 

các doanh nghiệp, bản thân các thành viên trong doanh nghiệp có thể 

mâu thuẩn quyền lợi, nghĩa vụ hoặc mâu thuẩn giữa thành viên với 

doanh nghiệp dẫn đến tranh chấp cần sự điều chỉnh của luật.  

2.2. Phương pháp điều chỉnh: 

Phương pháp điều chỉnh của luật kinh doanh là phương pháp 

mệnh lệnh và phương pháp thỏa thuận bình đẳng. 

2.2.1. Phương pháp mệnh lệnh:  

Phương pháp mệnh lệnh được sử dụng chủ yếu để điều chỉnh 

mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các chủ 

thể kinh doanh. Trong mối quan hệ này cơ quan nhà nước có quyền 

đưa ra các quy định buộc các chủ thể kinh doanh phải tuân theo. Cách 

thức tác động của luật cho thấy vị trí bất bình đẳng giữa bên quản lý 

và bên bị quản lý, bên bị quản lý buộc phải thực hiện ý chí của cơ 

quan quản lý đã thể hiện tính chất phục tùng mệnh lệnh. 

2.2.2. Phương pháp thỏa thuận bình đẳng:  

Phương pháp thỏa thuận bình đẳng được sử dụng điều chỉnh các 

nhóm quan hệ kinh tế phát sinh giữa các chủ thể kinh doanh hoặc 

quan hệ phát sinh trong nội bộ đơn vị kinh doanh. Trong các quan hệ 

này, luật tác động cho phép các chủ thể khi tham gia vào quá trình 

kinh doanh có quyền bình đẳng thỏa thuận với đối tác những vấn đề 

mà các chủ thể quan tâm để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Điều 

này thể hiện sự tôn trọng quyền tự quyết của các chủ thể kinh doanh 

trong môi trường kinh doanh.  

3. Chủ thể của luật kinh doanh: 

Chủ thể của luật kinh doanh là những cá nhân và tổ chức có đủ 

điều kiện luật định để tham gia vào quan hệ kinh doanh, bao gồm: 
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3.1. Cá nhân: 

Là những con người cụ thể. Cá nhân muốn trở thành chủ thể 

của luật kinh doanh phải hội đủ các điều kiện sau:  

• Có năng lực hành vi dân sự 

• Không thuộc trường hợp bị hạn chế kinh doanh hay cấm 

kinh doanh  

• Đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật 

3.2. Tổ chức:  

Là tập hợp bao gồm các cá nhân hoặc cá nhân và tổ chức hay 

các tổ chức liên kết hình thành tổ chức mới nhằm thực hiện các hoạt 

động sản xuất kinh doanh.  

Căn cứ vào tính chất của tổ chức, luật pháp phân chia tổ chức 

thành hai loại: tổ chức có tư cách pháp nhân và tổ chức không có tư 

cách pháp nhân. 

3.2.1. Pháp nhân:  

Là tổ chức có đầy đủ các điều kiện luật định tham gia vào các 

quan hệ pháp luật với tư cách chủ thể quan hệ pháp luật. 

Để được công nhận là một pháp nhân, theo điều 84 Bộ luật dân 

sự, tổ chức phải có đủ các điều kiện sau: 

• Được thành lập hợp pháp 

• Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ 

• Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và chịu trách 

nhiệm bằng tài sản đó 

• Nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật độc 

lập 
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Trong lĩnh vực kinh doanh, pháp nhân tham gia vào các quan 

hệ kinh doanh được gọi là pháp nhân kinh tế. Khi tham gia vào các 

quan hệ kinh doanh, hành vi của pháp nhân kinh tế được thực hiện bởi 

người đại diện hợp pháp của pháp nhân.  

3.2.2. Tổ chức không là pháp nhân:  

Là những tổ chức không đáp ứng đủ các điều kiện tại điều 84 

Bộ luật dân sự. Trong lĩnh vực kinh doanh, tổ chức không có tư cách 

pháp nhân được phép tham gia vào các quan hệ kinh doanh theo quy 

định pháp luật, thực hiện các hoạt động kinh doanh thông qua người 

đại diện hợp pháp của tổ chức.  

3.3. Hộ gia đình kinh doanh:  

Hộ gia đình kinh doanh thực hiện các hoạt động kinh doanh 

dưới hình thức pháp lý là Hộ kinh doanh cá thể, bao gồm các thành 

viên trong gia đình góp tài sản, công sức để hoạt động kinh tế chung 

trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh do pháp luật quy định. 

Khi thực hiện các hoạt động kinh doanh, Hộ gia đình kinh 

doanh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của cả Hộ, bao gồm cả tài 

sản riêng của các thành viên trong hộ gia đình kinh doanh nếu tài sản 

của Hộ gia đình không giải quyết hết các khoản nợ đối với các chủ nợ.  

4. Vai trò, vị trí của luật kinh tế: 

4.1. Cụ thể hoá đường lối của Đảng: 

Trong quá trình quản lý xã hội, luật kinh tế là công cụ quản lý 

kinh tế quan trọng của Nhà nước. Thực hiện chính sách, chủ trương 

cải cách và chủ trương đổi mới kinh tế của Đảng, Luật kinh doanh đã 

ghi nhận và thể chế hóa các chính sách, chủ trương của Đảng thành 

các quy định pháp luật, bảo đảm các quyền và nghĩa vụ pháp lý cho 
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các thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh trong nền kinh 

tế thị trường như mong muốn của Đảng và Nhà nước. 

4.2. Tạo hành lang pháp lý cho các chủ thể kinh doanh: 

Trong hoạt động kinh doanh, để an tâm bỏ vốn đầu tư sản xuất 

kinh doanh, các chủ thể kinh doanh luôn đòi hỏi phải được đảm bảo 

về mặt pháp lý. Luật kinh doanh đã tạo ra hành lang pháp lý, bằng các 

quy định trong các văn bản pháp luật đã xác lập tính hợp pháp của các 

hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, điều này đã khuyến khích các chủ 

thể mạnh dạn tham gia đầu tư kinh doanh.  

4.3. Xác định địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh: 

Các chủ thể kinh doanh đều được xác định vị trí pháp lý nhất 

định khi tham gia hoạt kinh doanh, Luật kinh tế xác lập địa vị pháp lý 

này cho các chủ thể kinh doanh nhằm đảm bảo tính chủ động trong 

kinh doanh của các chủ thể kinh doanh phù hợp với quy định pháp 

luật, ghi nhận vai trò nhiệm vụ của từng loại chủ thể trong hệ thống cơ 

quan, tổ chức kinh tế, đồng thời cũng giúp các cơ quan nhà nước quản 

lý hoạt động chủ thể kinh doanh hiệu quả hơn. 

4.4. Điều chỉnh và giải quyết các tranh chấp trong kinh 

doanh: 

Hoạt động kinh doanh trên thực tế rất đa dạng, phong phú và 

thường có nhiều quan hệ đan xen với nhau. Luật kinh doanh ghi nhận 

quá trình xác lập, thực hiện, chấm dứt cùng những hệ quả phải giải 

quyết đối với các hành vi kinh doanh. 

Tranh chấp phát sinh trong kinh doanh là vấn đề tất yếu trong 

quá trình hoạt động kinh doanh, do đó luật kinh tế đã dự liệu các hình 

thức giải quyết tranh chấp để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của 

các chủ thể trong quá trình kinh doanh bằng các chế định về cách thức 
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tổ chức, thẩm quyền giải quyết tranh chấp của các cơ quan tài phán 

kinh tế.  

 

5. Nguồn của luật kinh doanh: 

Nguồn của luật kinh doanh là những văn bản pháp luật chứa 

đựng các quy phạm pháp luật kinh tế do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành. Đó là: 

5.1. Hiến pháp: 

Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật có 

hiệu lực pháp lý cao nhất, mọi văn bản pháp luật khác ban hành phải 

phù hợp với hiến pháp. Hiến pháp là nguồn có giá trị pháp lý cao nhất 

của luật kinh tế, trong Hiến pháp 1992, các quy định về chế độ kinh tế 

mang tính nguyên tắc chỉ đạo việc xác lập các chế định,quy phạm cụ 

thể của luật kinh tế.  

5.2. Luật, Bộ luật: 

Luật, Bộ luật là những văn bản có hiệu lực pháp luật sau Hiến 

pháp, do Quốc hội ban hành quy định những vấn đề quan trọng trong 

quản lý kinh tế của Nhà nước và trong hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp, như: Luật doanh nghiệp, luật thương mại… 

5.3. Nghị quyết của quốc hội về kinh tế: 

Nghị quyết của Quốc hội là văn bản pháp luật được xem có giá 

trị pháp lý như là luật, như: Nghị quyết thông qua phương hướng và 

kế hoạch phát triển kinh tế dài hạn. 

5.4. Pháp lệnh: 

Pháp lệnh là văn bản do Ủy ban thường vu quốc hội ban hành, 

nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội quan trọng khi chưa có luật điều 

chỉnh. Pháp lệnh chứa đựng các quy phạm pháp luật kinh tế được xem 
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là nguồn của luật kinh tế, như: Pháp lệnh trọng tài thương mại, pháp 

lệnh chống bán phá giá hang nhập khẩu vào Việt Nam…  

5.5. Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ: 

Nghị quyết của Chính phủ được ban hành các chính sách chủ 

trương, quy định nhiệm vụ, công tác của Chính phủ trong việc thực 

hiện chức năng quản lý kinh tế- xã hội. 

Nghị định của Chính phủ được ban hành nhằm cụ thể hóa các văn 

bản pháp luật, pháp lệnh, như: Nghị định hướng dẫn thi hành luật 

doanh nghiệp.  

5.6. Các văn bản Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng chính 

phủ, Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của Bộ và cơ quan ngang Bộ… 

  

TÓM LƯỢC 

1. Luật kinh doanh (LKT) là ngành luật trong hệ thống pháp 

luật Việt Nam, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật 

nhằm điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá 

trình tổ chức và quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa 

các chủ thể kinh doanh với nhau. 

2. Phương pháp điểu chỉnh của luật kinh doanh là phương pháp 

mệnh lệnh và phương pháp thỏa thuận bình đẳng. 

3. Chủ thể của luật kinh tế là những cá nhân và tổ chức có đủ 

điều kiện để tham gia vào quan hệ kinh doanh, bao gồm: Cá 

nhân, Tổ chức là pháp nhân, Tổ chức không là pháp nhân và 

Hộ gia đình kinh doanh. 

4. Vai trò, vị trí của luật kinh doanh: cụ thể hóa đường lối chủ 
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trương của Đảng; tạo hành lang pháp lý cho các chủ kinh 

doanh; xác định địa vị pháp lý cùa các chủ thể kinh doanh; 

điều chỉnh và giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh. 

5. Nguồn của luật kinh doanh gồm các văn bản pháp luật: Hiến 

pháp; Luật; nghị quyết; Pháp lệnh; Nghị định; quyết định; 

chỉ thị; thông tư… 

 

 

 

Câu hỏi tự luận: 

Câu 1: Tại sao Luật kinh doanh (LKT) được xem là một ngành luật 

trong hệ thống pháp luật VN? 

Câu 2: Mọi cá nhân, tổ chức đều được luật pháp công nhận là chủ thể 

kinh doanh?  

Câu 3: Tại sao nói Luật kinh doanh tạo hành lang pháp lý cho các chủ 

thể kinh doanh? 

Câu 4: Cá nhân người nước ngoài ở Việt Nam và người Việt Nam ở 

nước ngoài có được xem là chủ thể kinh doanh Không? 

Câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1: Đối tượng điều chỉnh của Luật kinh doanh là: 

a. Quan hệ kinh tế chịu sự điều chỉnh của luật kinh tế 

b. Quan hệ nhân thân giữa cá nhân với cá nhân 

c. Quan hệ tài sản phát sinh trong lĩnh vực sản xuất nhằm đáp 

ứng nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng 

d. a và c đều đúng. 

Câu 2: Phương pháp điều chỉnh của luật kinh doanh: 

a. Phương pháp thỏa thuận bình đẳng 
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b. Phương pháp mệnh lệnh 

c. Phương pháp quyền uy 

d. Phương pháp mệnh lệnh và phương pháp thỏa thuận 

bình đẳng 

Câu 3: Chủ thể luật kinh doanh là: 

a. Công ty Cổ phần  

b. Công ty TNHH 1 thành viên 

c. Hộ kinh doanh cá thể 

d. Cả 3 đều đúng 

Câu 4: Văn bản nào sau đây không được xem là nguồn của Luật kinh 

doanh: 

a. Hiến pháp 

b. Luật doanh nghiệp 

c. Pháp lệnh trọng tài thương mại  

d. Tờ trình chính phủ 

Câu 5: Hành vi của chủ thể kinh doanh là tổ chức, được thực hiện bởi: 

a. Người quản lý tổ chức 

b. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức 

c. Người được ủy quyền quản lý tổ chức 

d. Người điều hành hoạt động của tổ chức 

Hướng dẫn trả lời: 

Câu hỏi tự luận: 

Câu 1: Khoa học pháp lý xã hội chủ nghĩa cho rằng mỗi ngành lĩnh 

vực khác nhau, trong quan hệ xã hội đều cần có luật điều chỉnh. 

Ngành luật kinh tế được đặt ra là nhằm điều chỉnh các quan hệ kinh tế 

phát sinh trong xã hội. Mỗi ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt 
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Nam có đối tượng và phương pháp điều chỉnh khác nhau. Luật kinh tế 

có đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng của nó. 

Câu 2: Không phải tất cả cá nhân và tổ chức đều là chủ thể của luật 

kinh doanh; chỉ những cá nhân, tổ chức có đầy đủ năng lực hành vi 

dân sự; không thuộc trường hợp bị hạn chế hay cấm kinh doanh; Đăng 

ký kinh doanh theo quy định mới được xem là chủ thể của luật kinh 

doanh. 

Câu 3: Luật kinh tế đã tạo ra hành lang pháp lý cho các chủ thể kinh 

doanh vì thông qua các quy định trong các văn bản pháp luật đã xác 

lập tính hợp pháp của các hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, điều này 

đã khuyến khích các chủ thể mạnh dạn tham gia đầu tư kinh doanh. 

Câu 4: Cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam hay người Việt Nam ở 

nước ngoài được xem là chủ thể kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện như đối với cá nhân người Việt Nam trong nước  

 

Câu hỏi trắc nghiệm: 1a; 2d; 3d; 4d; 5b  
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BÀI 2  

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 

 

 Doanh nghiệp là tế bào cơ bản, là chủ thể kinh doanh trọng yếu 

của mọi nền kinh tế.  

 Doanh nghiệp được hình thành, vận động, tồn tại và phát triển 

dựa trên những cơ sở pháp lý nhất định gọi là chế độ pháp lý về doanh 

nghiệp.  

 Bài này sẽ giới thiệu một trong những nội dung quan trọng của 

chế độ pháp lý về doanh nghiệp. Đó là những qui định về thành lập, tổ 

chức lại và giải thể, cũng như các quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh 

nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay. 

 

MỤC TIÊU 

Sau khi học tập và nghiên cứu bài này, người học phải nắm 

vững doanh nghiệp trên các phương diện: 

 - Điều kiện để một tổ chức được coi là doanh nghiệp, các loại 

doanh nghiệp; 

 - Trình tự và thủ tục thành lập, tổ chức lại và giải thể doanh 

nghiệp; 

 - Quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp. 

 

NỘI DUNG CHÍNH 

1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp 

1.1 Khái niệm về doanh nghiệp 

Tùy theo cách tiếp cận và giai đoạn phát triển kinh tế mà có 

những quan niệm khác nhau về doanh nghiệp.  
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Theo Luật doanh nghiệp năm 2005: “Doanh nghiệp là một tổ 

chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được 

đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật nhằm mục đích thực 

hiện các hoạt động kinh doanh”.  

Trong đó:  

 • Tên doanh nghiệp: 

- Phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký 

hiệu, phát âm được và có ít nhất hai thành tố là tên loại hình doanh 

nghiệp và tên riêng. 

Ví dụ:  

 

 

 

- Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể sử 

dụng tên riêng bằng tiếng nước ngoài đã đăng ký để cấu thành một 

phần hoặc toàn bộ tên riêng của doanh nghiệp. 

- Có thể sử dụng ngành, nghề kinh doanh, hình thức đầu tư hay 

yếu tố phụ trợ khác để cấu thành tên riêng nếu doanh nghiệp có đăng 

ký kinh doanh ngành, nghề hoặc thực hiện các hình thức đầu tư đó. 

- Không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh 

nghiệp đã đăng ký;  

- Không sử dụng tên của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ 

trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm một phần hoặc toàn bộ tên 

riêng của doanh nghiệp (trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, 

đơn vị hoặc tổ chức đó); không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm 

 Tên loại hình   Chữ số và ký hiệu 

Công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng 10 A 

 Tên riêng 
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truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức thuần phong mỹ tục của dân 

tộc và các qui định khác của pháp luật có liên quan. 

• Tài sản của doanh nghiệp:  

Phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh và góp đủ 

sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp 

doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề qui định vốn pháp định thì 

trị giá tài sản phải không thấp hơn số vốn pháp định.  

 • Trụ sở chính của doanh nghiêp:  

Phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam và có địa chỉ xác định gồm số 

nhà, tên phố, xã phường, thị trấn, quận, thị, huyện, tỉnh, thành phố; số 

điện thoại, số Fax và thư điện tử.  

1.2 Phân loại doanh nghiệp 

Có nhiều cách phân loại doanh nghiệp dựa theo các tiêu chí 

khác nhau.  

• Căn cứ vào giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu đối với 

các khoản nợ của doanh nghiệp, người ta chia doanh 

nghiệp làm hai loại: 

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn 

Là doanh nghiệp trong đó chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về 

các khoản nợ của doanh nghiệp trong phạm vi số tài sản mà họ cam 

kết góp vào doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn 

 Là doanh nghiệp trong đó chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các 

khoản nợ của doanh nghiệp không chỉ giới hạn ở số tài sản họ cam kết 

góp vào doanh nghiệp mà bằng toàn bộ tài sản của họ. 

• Căn cứ vào hình thức và mức độ góp vốn của chủ sỡ 

hữu, doanh nghiệp được chia làm các loại: 
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- Doanh nghiệp nhà nước 

Là doanh nghiệp, trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều 

lệ của doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Là doanh nghiệp trong đó nhà đầu tư nước ngoài sở hữu một 

phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp tư nhân 

 Là doanh nghiệp do một cá nhân đầu tư vốn thành lập và làm 

chủ. 

- Công ty 

Là doanh nghiệp do cá nhân, tổ chức hay nhiều cá nhân, tổ chức 

(gọi là thành viên) góp vốn thành lập và cùng làm chủ. 

Trong công ty, căn cứ vào tính chất liên kết và chế độ trách 

nhiệm của các thành viên, phần lớn các quốc gia đều chia công ty làm 

hai loại chủ yếu là công ty đối nhân và công ty đối vốn. 

Đặc điểm của công ty đối nhân là sự liên kết giữa các tổ chức 

cá nhân chủ yếu dựa trên cơ sở mức độ tin cậy về nhân thân, còn sự 

góp vốn chỉ là thứ yếu và không có sự tách bạch về tài sản của công ty 

với tài sản của thành viên. 

Trường hợp tất cả các thành viên cùng liên đới chịu trách nhiệm 

vô hạn về các khoản nợ của công ty thì gọi là công ty hợp danh. 

Trường hợp có ít nhất một thành viên chịu trách nhiệm vô hạn 

(thành viên nhận vốn), còn các thành viên khác chỉ chịu trách nhiệm 

trong giới hạn số vốn góp vào công ty (thành viên góp vốn) thì gọi là 

công ty hợp vốn đơn giản. 

Đặc điểm của công đối vốn là sự liên kết giữa các thành viên 

không quan tâm đến nhân thân của thành viên mà là vốn góp của họ; 
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tài sản công ty có sự tách bạch với tài sản của thành viên; các thành 

viên chỉ chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty trong giới 

hạn số vốn góp vào công ty. 

Trường hợp vốn điều lệ của công ty được chia làm nhiều phần 

bằng nhau, việc góp vốn của các thành viên được thực hiện bằng cách 

mua một, một số phần vốn bằng nhau đó do công ty phát hành, hoặc 

nhượng lại của thành viên khác thì gọi là công ty cổ phần. 

Trường hợp vốn điều lệ của công ty không được chia làm các 

phần bằng nhau, việc góp vốn của các thành viên được thực hiện dưới 

hình thức đăng ký hoặc nhượng lại của thành viên khác thì gọi là công 

ty trách nhiệm hữu hạn. 

• Căn cứ vào hình thức tổ chức quản lý và hoạt động (hình 

thức pháp lý) của doanh nghiệp 

 Luật doanh nghiệp năm 2005 chia các doanh nghiệp đang hoạt 

động tại Việt Nam hiện nay làm các loại: 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 

- Công ty cổ phần; 

- Công ty hợp danh; 

- Doanh nghiệp tư nhân. 

Ngoài ra, Luật doanh nghiệp năm 2005 còn qui định nhóm công 

ty (có thể xem như một hình thái đặc biệt của công ty). Đó là tập hợp 

các các công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh 

tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác. 

Nhóm công ty tồn tại dưới các hình thức: 

- Công ty mẹ - công ty con; 

- Tập đoàn kinh tế; 
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- Các hình thức khác. 

 

2. Thành lập, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp 

 2.1 Thành lập doanh nghiệp 

 2.1.1 Đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp 

Điều 13, Luật doanh nghiệp năm 2005 qui định mọi tổ chức, cá 

nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và 

quản lý doanh nghiệp, trừ các trường hợp: 

 - Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt 

Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp, để kinh 

doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; 

 - Cán bộ, công chức theo qui định của pháp luật về cán bộ, công 

chức; 

 - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân 

quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt 

Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị 

thuộc Công an nhân dân Việt Nam. 

 - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 

100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện 

theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh 

nghiệp. 

 - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân 

sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự. 

 - Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm 

hành nghề kinh doanh. 

 - Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Giám đốc 

(Tổng giám đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội 
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đồng thành viên của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban 

quản trị hợp tác xã bị tuyên bố phá sản trong thời hạn từ 1 đến 3 năm, 

kể từ ngày doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản (trừ trường 

hợp bị phá sản vì lý do bất khả kháng). 

Lưu ý: Phân biệt giữa quyền thành lập và quyền góp vốn. Quyền góp 

vốn chỉ bị hạn chế trong hai trường hợp:  

 - Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt 

Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi 

riêng cho cơ quan, đơn vị mình; 

 - Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà 

nước; vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con của những người đó góp vốn vào 

doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực 

tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. 

 2.1.2 Thủ tục thành lập doanh nghiệp 

- Người thành lập doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký kinh doanh, 

nộp hồ sơ kèm theo lệ phí đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng kinh 

doanh cấp tỉnh. 

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân gồm: 

+ Giấy chứng đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất 

do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền qui định; 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân, hoặc Hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (Điều 18, Nghị định số 

88/2006/NĐ – CP); 

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp 

luật qui định phải có vốn pháp định; 
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+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng 

giám đốc) hoặc chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh 

ngành nghề mà pháp luật qui định phải có chứng chỉ hành nghề. 

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của các công ty gồm: 

+ Giấy chứng đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất 

do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền qui định; 

+ Dự thảo Điều lệ công ty (Điều 22, Luật doanh nghiệp); 

+ Danh sách các thành viên đối với công ty hợp danh và công ty 

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; những người đại diện theo 

ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ 

chức; các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; 

Đối với thành viên, cổ đông sáng lập là cá nhân, thì kèm theo 

danh sách trên là bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân, hoặc Hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (Điều 18, Nghị định số 

88/2006/NĐ – CP). 

Đối với thành viên, cổ đông sáng lập là tổ chức thì kèm theo 

danh sách thành viên là bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác; văn bản ủy 

quyền, Giấy chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền. 

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp 

luật qui định phải có vốn pháp định; 

+ Bản sao chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh (đối 

với công ty hợp danh), của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần) hoặc những người 
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quản lý khác đối với công ty kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật 

qui định phải có chứng chỉ hành nghề. 

- Phòng đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh 

và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đáp ứng các điều kiện: 

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm 

kinh doanh; 

2. Tên của doanh nghiệp đặt đúng qui định; 

3. Trụ sở chính của doanh nghiệp có địa chỉ xác định nằm trên 

lãnh thổ Việt Nam ; 

4. Hồ sơ đăng ký kinh doanh phù hợp qui định của pháp luật; 

5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh. 

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện trên, Phòng 

đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản cho người thành lập 

doanh nghiệp biết, trong đó nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung. 

- Trường hợp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh 

doanh, tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và các 

vấn đề khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì doanh 

nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh 

nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày quyết định thay đổi, bổ sung. 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, 

doanh nghiệp phải đăng trên mạng thông tin doanh nghiệp của Phòng 
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đăng ký kinh doanh hoặc một tờ báo trên ba số liên tiếp theo các nội 

dung qui định tại Điều 28, Luật doanh nghiệp năm 2005. 

Lưu ý: Đối với nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt 

Nam, việc đăng ký kinh doanh được thay thề bằng thủ tục đăng ký 

đầu tư được qui định tại các Điều 46, 47, 48, 49, 50, 51, Luật đầu tư 

năm 2005.  

 2.2 Tổ chức lại doanh nghiệp 

Là việc chia, tách, hợp nhất, sát nhập hoặc chuyển đổi doanh 

nghiệp. 

2.2.1 Chia doanh nghiệp 

Khái niệm: Là việc chia một công ty trách nhiệm hữu hạn, công 

ty cổ phần (gọi là công ty bị chia) thành hai hay nhiều công ty mới 

cùng loại.  

Hậu quả pháp lý: Công ty bị chia chấm dứt tồn tại; các công ty 

mới cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ của 

công ty bị chia chuyển qua.  

Thủ tục chia doanh nghiệp: 

- Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ 

đông của công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty.  

Quyết định chia công ty phải có các nội dung: 

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia và các công ty sẽ 

thành lập; 

+ Nguyên tắc, thủ tục chia tài sản và giải quyết các nghĩa vụ 

của công ty bị chia; 

+ Thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái 

phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; 
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+ Phương án sử dụng lao động và thời hạn thực hiện chia công 

ty. 

 Quyết định chia công ty phải được gửi đến các chủ nợ và thông 

báo cho người lao động trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua 

quyết định.  

- Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của các công 

ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm các chức 

danh quản lý, điều hành công ty và thực hiện đăng ký kinh doanh.  

2.2.2 Tách doanh nghiệp 

Khái niệm: Là việc chuyển một phần tài sản; một phần quyền 

và nghĩa vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (gọi là 

công ty bị tách) để thành lập một, một số công ty mới cùng loại (gọi là 

công ty được tách).  

Hậu quả pháp lý: Công ty bị tách và các công ty được tách 

cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ của công 

ty bị tách, trừ trường hợp có sự thỏa thuận giữa công ty bị tách, công 

ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động.  

Thủ tục tách doanh nghiệp: 

- Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ 

đông của công ty bị tách thông qua quyết định tách công ty. 

Quyết định tách công ty phải có các nội dung: 

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách, của công ty 

được tách; 

+ Giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty 

bị tách sang công ty được tách; 

+ Phương án sử dụng lao động và thời hạn thực hiện tách công 

ty. 
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Quyết định tách công ty phải được gửi đến các chủ nợ và thông 

báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông 

qua quyết định. 

- Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của các công 

ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm các chức danh 

quản lý, điều hành công ty và thực hiện đăng ký kinh doanh.  

2.2.3 Hợp nhất doanh nghiệp 

 Khái niệm: Là việc hai hay một số công ty cùng loại (gọi là 

công ty bị hợp nhất) hợp lại thành một công ty mới (gọi là công ty hợp 

nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp sang công ty hợp nhất.  

Hậu quả pháp lý: Công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty 

hợp nhất hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp và phải chịu trách nhiệm 

về các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của các công ty bị hợp nhất. 

Thủ tục hợp nhất: 

- Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất và dự 

thảo Điều lệ hợp đồng hợp nhất. 

Hợp đồng hợp nhất phải có các nội dung: 

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất, của 

công ty hợp nhất;  

+ Thủ tục và điều kiện hợp nhất; 

+ Thời hạn, thủ tục, điều kiện chuyển đổi tài sản, phần vốn góp, 

cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ 

phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; 

+ Phương án sử dụng lao động và thời hạn thực hiện hợp nhất. 

- Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của các công 

ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, 



 31

bầu hoặc bổ nhiệm các chức danh quản lý, điều hành công ty và thực 

hiện đăng ký kinh doanh. 

2.2.4 Sáp nhập doanh nghiệp 

Khái niệm: Là việc một hoặc một số công ty cùng loại (gọi là 

công ty bị sáp nhập) chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

hợp pháp sang một công ty khác (gọi là công ty nhận sáp nhập). 

Hậu quả pháp lý: Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty 

nhận sáp nhập được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp và chịu trách 

nhiệm về các khoản nợ và về các nghĩa vụ khác của công ty bị sáp 

nhập. 

Thủ tục sáp nhập: Thực hiện tương tự như trường hợp hợp 

nhất doanh nghiệp. 

Lưu ý:  

- Nghiêm cấm các trường hợp hợp nhất, sáp nhập mà công ty 

hợp nhất, công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% thị trường có 

liên quan, trừ trường hợp pháp luật cạnh tranh có qui định khác. 

- Trường hợp công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập có thị 

phần từ 30 đến 50% thị trường liên quan, thì đại diện theo pháp luật 

của các công ty bị hợp nhất, bị sáp nhập, nhận sáp nhập phải thông 

báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, sáp 

nhập, trừ trường hợp pháp luật cạnh tranh có qui định khác. 

2.2.5  Chuyển đổi doanh nghiệp 

Khái niệm: Là việc chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 

(gọi là công ty được chuyển đổi) thành công ty công ty cổ phần (gọi là 

công ty chuyển đổi) và ngược lại. 

Hậu quả pháp lý: Công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; 

công ty chuyển đổi hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp và chịu trách 
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nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển 

đổi. 

Thủ tục chuyển đổi: 

- Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ 

đông của công ty bị tách thông qua quyết định chuyển đổi và Điều lệ 

công ty chuyển đổi.  

Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung: 

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty được chuyển đổi và 

công ty chuyển đổi; 

+ Thời hạn và điều kiện chuyển tài sản; 

+ Phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển 

đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty 

chuyển đổi; 

+ Phương án sử dụng lao động và thời hạn thực hiện chuyển 

đổi. 

- Quyết định chuyển đổi phải được gửi đến các chủ nợ và thông 

báo đến người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông 

qua quyết định chuyển đổi và thực hiện đăng ký kinh doanh đối với 

công ty chuyển đổi. 

Lưu ý: Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên còn 

xảy ra trong hai trường hợp: 

- Nếu chủ sở hữu chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ 

chức, cá nhân khác thì sau chuyển nhượng, công ty được tổ chức quản 

lý, hoạt động theo công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

- Nếu chủ sở hữu chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một 

cá nhân khác thì sau chuyển nhượng, công ty được tổ chức quản lý, 
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hoạt động theo qui định công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

là cá nhân. 

 2.3 Giải thể doanh nghiệp 

2.3.1 Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp  

- Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ công ty mà 

không gia hạn; 

- Theo quyết định chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty, tất cả 

thành viên hợp danh, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; 

- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo qui 

định của pháp luật trong thời hạn 6 tháng liên tục; 

- Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. 

2.3.2 Thủ tục giải thể doanh nghiệp 

- Chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty, tất cả thành viên hợp 

danh, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết 

định giải thể.  

Quyết định giải thể phải có các nội dung:  

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; 

+ Lý do giải thể; 

+ Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán nợ của 

doanh nghiệp;  

+ Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao 

động; 

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp. 



 34

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, doanh 

nghiệp phải gửi quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, 

các chủ nợ, người lao động, người có quyền, lợi ích liên quan, đồng 

thời niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh 

nghiệp. 

Quyết định giải thể gửi cho các chủ nợ phải kèm theo phương 

án giải quyết nợ; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại. 

Trường hợp pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì phải đăng 

quyết định giải thể trên ít nhất một tờ báo trong ba số liên tiếp.  

 - Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu 

công ty, Hội đồng quản trị (hoặc một tổ chức được thành lập theo qui 

định của Điều lệ) trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản và thanh toán nợ.  

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc tiếp theo sau khi thanh toán hết 

các khoản nợ, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải 

thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh để xóa tên doanh nghiệp. 

Lưu ý:  

 - Trường hợp bị giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh thì thời hạn phải giải thể là 6 tháng kể từ ngày bị thu hồi. 

 - Kể từ khi thông qua quyết định giải thể, nghiêm cấm doanh 

nghiệp, người quản lý doanh nghiệp cất dấu, tẩu tán tài sản, từ bỏ 

quyền đòi nợ và các hoạt động khác nhằm làm giảm giá trị tài sản của 

doanh nghiệp hoặc dẫn đến gây thiệt hại cho các bên qui định tại Điều 

159, Luật doanh nghiệp năm 2005. 

 

3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp  

 3.1 Quyền của doanh nghiệp 

 - Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp. 
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 - Tự chủ kinh doanh, nghĩa là chủ động trong việc: 

+ Lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh;  

+ Đầu tư mở rộng qui mô, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị, ứng 

dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới; 

+ Tìm kiếm thị trường, quyết định giá mua, giá bán sản phẩm, 

xuất khẩu, nhập khẩu;  

+ Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân phối và sử 

dụng vốn;  

+ Tuyển dụng, thuê mướn, bố trí, sử dụng, đào tạo và đào tạo 

lại theo yêu cầu kinh doanh. 

 - Các quyền khác (Điều 8, Luật doanh nghiệp năm 2005). 

 3.2 Nghĩa vụ của doanh nghiệp  

 - Hoạt động kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký kinh 

doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo qui định của pháp luật khi 

ngành, nghề kinh doanh thuộc diện kinh doanh có điều kiện; bảo đảm 

và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn 

đăng ký hoặc công bố. 

 - Tuân thủ chế độ quản lý tài chính, kế toán, thống kê, của nhà 

nước. Cụ thể là tổ chức công tác kế toán, thống kê, lập và nộp báo cáo 

tài chính, thống kê trung thực, chính xác và kịp thời theo qui định của 

pháp luật về tài chính, kế toán và thống kê.  

 - Đăng ký thuế, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đầy đủ, 

đúng hạn. 

 - Bảo đảm điều kiện lao động, các quyền, lợi ích của người lao 

động theo qui định của pháp luật lao động. 

 - Các nghĩa vụ khác (Điều 9, Luật doanh nghiệp năm 2005). 

TÓM LƯỢC 
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1. Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có 
trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo qui định của 
pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. 
2. Có nhiều cách phân loại doanh nghiệp, theo Luật doanh nghiệp 
năm 2005, có các loại doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên và hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty 
hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. 
3. Mọi tổ chức, cá nhân không phân biệt quốc tịch Việt Nam hay 
nước ngoài nếu không thuộc 7 trường hợp qui định tại khoản 1, Điều 
13, Luật doanh nghiệp năm 2005 đều có quyền thành lập doanh 
nghiệp.  
4. Đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp sau khi nộp hồ sơ 
đăng ký kinh doanh sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh khi: 

 - Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm 
kinh doanh; 

- Tên doanh nghiệp đặt đúng qui định của pháp luật;  
- Trụ sở chính doanh nghiệp có địa chỉ xác định trên lãnh thổ 

Việt Nam; 
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ và đã nộp đủ lệ phí đăng ký 

kinh doanh. 
5. Tổ chức lại doanh nghiệp được thực hiện dưới các hình thức: 
chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi doanh nghiệp. 

 6. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các 
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. 

 7. Tự chủ kinh doanh và kinh doanh đúng pháp luật là nội dung cơ 
bản về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. 

 

 

CÂU HỎI TỰ LUẬN 

1. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của việc ban hành Luật doanh nghiệp 

năm 2005? 

2. Doanh nghiệp khác với các cơ quan quản lý nhà nước ở những 

điểm nào? Trường học tư, bệnh viện tư có phải là doanh nghiệp 

không? 
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3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là gì? Doanh nghiệp được 

tiến hành hoạt động kinh doanh kể từ thời điểm nào? 

4. Ý nghĩa của việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, của tổ chức 

lại doanh nghiệp. 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Luật doanh nghiệp năm 2005 thay thế: 

 a. Luật doanh nghiệp năm1999; 

 b. Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003; 

 c. Các qui định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam; 

 d. Cả a, b, c đều đúng. 

2. Căn cứ để phân loại doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp năm 

2005 là: 

 a. Qui mô doanh nghiệp ; 

 b. Hình thức và mức độ góp vốn của chủ sở hữu; 

 c. Hình thức tổ chức quản lý, hoạt động của doanh nghiệp; 

 d. Giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các khoản nợ 

của doanh nghiệp. 

3. Theo Luật doanh nghiệp năm 2005, Doanh nghiệp nhà nước: 

a. Không còn tồn tại; 

b. Hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn; 

c. Hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần; 

d. Hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, hoặc công ty 

trách nhiệm hữu hạn. 

4. Đối tượng có quyền góp vốn vào doanh nghiệp là: 

 a. Mọi tổ chức, cá nhân; 
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 b. Đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp; 

 c. Mọi tổ chức cá nhân, trừ cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng 

vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào 

doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; 

 d. Mọi tổ chức cá nhân, trừ người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu cơ quan nhà nước; vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con của những 

người đó góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, 

nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước; 

 e. Mọi tổ chức cá nhân, trừ 2 đối tượng c và d. 

5. Giải thể doanh nghiệp được hiểu là sự kiện pháp lý mà hậu quả của 

nó là: 

 a. Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp; 

 b. Chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp; 

 c. Xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh; 

 d. Cả a, b, c đều đúng. 

 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI  

Câu hỏi tự luận 

1. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của việc ban hành Luật doanh nghiệp 

năm 2005: 

Thứ nhất, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các 

loại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, từ đó thúc đẩy cạnh 

tranh - động lực của sự phát triển; 

Thứ hai, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, mà 

trước hết là pháp luật kinh tế của công cuộc đổi mới và phù hợp với 

pháp luật thương mại quốc tế, một trong những điều kiện tiên quyết để 

Việt Nam gia nhập WTO. 
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2. Doanh nghiệp khác với các cơ quan quản lý nhà nước ở chỗ: 

 Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế do các tổ chức, cá nhân lập ra 

để tiến hành hoạt động kinh doanh vì mục đích lợi nhuận. 

 Còn cơ quan quản lý nhà nước là tổ chức hành chính do Nhà 

nước lập ra thực hiện chức năng quản lý nhà nước nhằm thiết lập và 

duy trì trật tự xã hội. 

  Trường học tư, bệnh viện tư là các mô hình doanh nghiệp, 

nhưng không chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp. Chúng thuộc 

đối tượng áp dụng pháp luật chuyên ngành giáo dục và y tế. 

3. Có thể hiểu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là chứng thư 

pháp lý xác nhận tư cách pháp lý được tiến hành hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp, đồng thời cũng là cơ sở pháp lý để nhà nước 

thực hiện sự quản lý đối với doanh nghiệp.  

 Doanh nghiệp chính thức được tiến hành hoạt động kể từ ngày 

được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận 

đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt 

Nam). Trường hợp ngành, nghề kinh doanh thuộc diện có điều kiện 

thì chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện 

theo qui định. 

4. Ý nghĩa của thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, của tổ chức lại 

doanh nghiệp là: 

  Thứ nhất, hiện thực hóa quyền tự chủ kinh doanh của doanh 

nghiệp;  

 Thứ hai, Cơ cấu lại doanh nghiệp, ngành, nghề kinh doanh, 

nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả kinh tế của doanh 

nghiệp và nền kinh tế. 

Câu hỏi trắc nghiệm: 1d; 2c; 3d; 4e; 5d. 
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Bài 3:  

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn (CT TNHH) là loại hình doanh 

nghiệp khá bổ biến tại Việt Nam vì nó phù hợp cho các hoạt động 

kinh doanh ở quy mô vừa và nhỏ. Luật doanh nghiệp năm 2005 đã 

dành hẳn một chương (Chương III) để quy định về loại hình doanh 

nghiệp này. CT TNHH có thể bao gồm nhiều thành viên hoặc một 

thành viên. Để hiểu rõ về cơ cấu tổ chức và hoạt động cũng như các 

loại hình CT TNHH tại Việt Nam, trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu 

những vấn đề cơ bản sau đây: 

• Khái niệm và đặc điểm; các vấn đề liên quan đến thành viên; 

hình thức xử lý vốn, tăng giảm vốn; cơ cấu tổ chức và hoạt 

động của CT TNHH 2 thành viên trở lên. 

• Khái niệm và đặc điểm; các vấn đề về địa vị pháp lý của chủ 

sơ hữu công ty; các hình thức xử lý vốn, tăng giảm vốn; cơ 

cấu tổ chức và quản lý trong CT TNHH 1 thành viên. 

 

MỤC TIÊU 

Bài học này sẽ trang bị cho các bạn sinh viên những kiến thức 

cơ bản nhất về tổ chức và hoạt động của các loại hình CT TNHH theo 

quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005. Cụ thể là: 

• Kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của CT TNHH 

2 thành viên trở lên, bao gồm các nội dung: Khái niệm và đặc điểm; 

Việc xác lập, chấm dứt tư cách thành viên; quyền và nghĩa vụ của 

thành viên trong công ty; Các hình thức xử lý vốn trong công ty như: 

tăng, giảm vốn điều lệ; chuyển nhượng vốn và các hình thức khác; Cơ 
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cấu tổ chức và quản lý công ty (Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội 

đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát). 

• Kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của CT TNHH 

1 thành viên, bao gồm các nội dung: Khái niệm và đặc điểm; Việc xác 

lập tư cách chủ sở hữu; các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; 

Các hình thức xử lý vốn, tăng giảm vốn điều lệ trong công ty; Cơ cấu 

tổ chức và quản lý của công ty (trường hợp 1 thành viên là tổ chức và 

trường hợp 1 thành viên là cá nhân). 

 

NỘI DUNG CHÍNH 

 

1. CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 Khái niệm và đặc điểm 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên là một loại hình 

công ty gồm có số thành viên từ 2 cho đến 50 góp vốn thành lập và 

công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng tài sản 

của mình. Theo Điều 38 Luật doanh nghiệp năm 2005 thì CT TNHH 2 

thành viên trở lên có những đặc điểm như sau: 

• Đặc điểm về thành viên: Thành viên của CT TNHH 2 thành 

viên trở lên có thể là cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng các quy định về 

kiện làm thành viên do pháp luật và Điều lệ công ty quy định. Số 

lượng thành viên của công ty tối thiểu là 2 và tối đa là 50. Trong quá 

trình hoạt động, nếu thành viên của công ty giảm xuống dưới mức tối 

thiểu hoặc vượt qua mức tối đa nêu trên thì công ty phải giải thể hoặc 

thay đổi hình thức pháp lý theo thủ tục do luật định. 

• Đặc điểm về tư cách pháp lý: CT TNHH 2 thành viên trở lên 

có tư cách pháp nhân. Tư cách pháp nhân của CT TNHH 2 thành viên 
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trở lên được xác định kể từ ngày công ty được cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

• Đặc điểm về chế độ trách nhiệm tài sản: Với tư cách là một 

pháp nhân kinh tế, CT TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có 

chế độ trách nhiệm tài sản hữu hạn. Theo đó, công ty chỉ chịu trách 

nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng toàn 

bộ tài sản của mình. Mặt khác, các thành viên của công ty chỉ chịu 

trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty giới 

hạn trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty. Như vậy, 

trường hợp thành viên mới cam kết góp vốn vào công ty mà chưa thực 

hiện việc góp vốn trên thực tế vẫn phải chịu trách nhiệm tài sản đối 

với hoạt động của công ty. Chế độ trách nhiệm tài sản hữu hạn làm 

cho CT TNHH 2 thành viên trở lên có sự tách bạch về tài sản: giữa tài 

sản của công ty và tài sản của thành viên công ty và đây cũng là 

nguyên tắc được áp dụng trong mọi quan hệ tài sản làm phát sinh 

trách nhiệm tài sản của công ty. 

• Các đặc điểm khác: Ngoài những đặc điểm vừa nêu trên, CT 

TNHH 2 thành viên trở lên còn có một số đặc điểm khác như: không 

được phát hành cổ phần, việc chuyển nhượng vốn của các thành viên 

tươngđđối phức tạp… 

 Thành viên công ty 

 Xác lập và chấm dứt tư cách thành viên 

 Xác lập tư cách thành viên:  

Thành viên của CT TNHH 2 thành trở lên là tổ chức, cá nhân đã 

thực hiện góp vốn vào công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ 

công ty. Để trở thành thành viên của CT TNHH 2 thành viên trở lên, 

tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện như không thuộc diện bị 
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cấm thành lập và quản lý, góp vốn vào doanh nghiệp quy định tại 

Khoản 2 và Khoản 4 Điều 13 Luật doanh nghiệp và phải có vốn. Các 

trường hợp tổ chức, cá nhân trở thành thành viên của CT TNHH 2 

thành viên trở lên gồm: 

• Trực tiếp góp vốn vào công ty tại thời điểm thành lập, tham gia 

xây dựng, thông qua và ký vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty 

(thành viên sáng lập). 

• Góp vốn khi công ty kết nạp thành viên mới. 

• Góp vốn do quá trình chuyển nhượng vốn trong công ty, tức là 

khi thực hiện mua lại phần vốn góp của các thành viên công ty. 

• Được hưởng thừa kế hoặc tặng cho phần vốn góp của thành 

viên. 

Cơ sở pháp lý xác nhận tư cách thành viên là giấy chứng nhận 

phần vốn góp do công ty cấp với những nội dung như: tên, địa chỉ, trụ 

sở chính của công ty; số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ky kinh 

doanh; vốn điều lệ của công ty; các thông tin về thành viên; phần vốn 

góp và giá trị vốn góp của thành viên; số và ngày cấp Giấy chứng 

nhận góp vốn; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của 

công ty. Thành viên công ty được cấp lại giấy chứng nhận phần vốn 

góp trong các trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy 

dưới hình thức khác. 

 Chấm dứt tư cách thành viên:  

Tư cách thành viên CT TNHH 2 thành viên trở lên có thể bị chấm 

dứt trong các trường hợp sau: 

• Thành viên chuyển nhượng lại phần vốn góp cho người khác. 

• Thành viên bị chết hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự. 
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• Các trường hợp do Điều lệ công ty quy định như khai trừ thành 

viên, thu hồi tư cách thành viên hoặc do thành viên tự nguyện. 

 Quyền và nghĩa vụ của thành viên 

 Quyền của thành viên CT TNHH 2 thành viên trở lên: 

 Theo quy định tại Điều 41 Luật doanh nghiệp năm 2005 thì thành 

viên CT TNHH 2 thành viên trở lên có các quyền sau đây: 

• Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu 

quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên; 

• Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp; 

• Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép hoặc trích lục sổ đăng ký 

thành viên, sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo 

cáo tài chính hằng năm, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, các 

giấy tờ và tài liệu khác của công ty; 

• Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công 

ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy 

định của pháp luật; 

• Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần 

vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản; 

• Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn 

điều lệ; được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn 

góp theo quy định của Luật này; 

• Khiếu nại hoặc khởi kiện Giám đốc hoặc Tổng giám đốc khi 

không thực hiện đúng nghĩa vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của thành 

viên hoặc công ty theo quy định của pháp luật;  
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• Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng, 

để thừa kế, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều 

lệ công ty; 

• Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 Nghĩa vụ của thành viên CT TNHH 2 thành viên trở lên: 

• Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn 

đã cam kết góp vào công ty; không được rút vốn đã góp ra khỏi công 

ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty mua lại phần vốn 

góp, chuyển nhượng phần vốn góp hoặc xử lý trong các trường hợp 

theo quy định của pháp luật.  

• Tuân thủ Điều lệ công ty. 

• Chấp hành quyết định của Hội đồng thành viên. 

• Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

• Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện 

các hành vi như:vi phạm pháp luật; tiến hành kinh doanh hoặc giao 

dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho 

người khác; thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài 

chính có thể xảy ra đối với công ty. 

 Các hình thức xử lý vốn trong công ty 

 Việc góp vốn của thành viên: 

Mặc dù CT TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình công ty đối 

vốn nhưng không được phát hành cổ phiếu ra thị trường để huy động 

vốn rộng rãi ra công chúng. Khi thành lập, vốn điều lệ của công ty do 

các thành viên góp có thể bằng tiền mặt, hiện vật và những tài sản 

khác và phải được định giá theo quy định của pháp luật. Phần vốn góp 
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của thành viên phải được ghi cụ thể và quy thành tỷ lệ phần trăm 

trong vốn điều lệ. Thành viên có các quyền và nghĩa vụ trong công ty 

tương ứng với tỷ lệ phần trăm này. Thành viên phải góp vốn đầy đủ 

và đúng hạn như đã cam kết. Khi góp đầy đủ giá trị phần vốn góp, 

thành viên được công ty cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp và giấy 

chứng nhận này là bằng chứng thể hiện phần quyền chủ sở hữu của 

thành viên đó trong công ty.trong trường hợp có thành viên không góp 

đầy đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết, thì số vốn chưa góp được coi 

là nợ của thành viên đó đối với công ty. Nếu việc không nộp đủ và 

đúng hạn số vốn cam kết của thành viên làm phát sinh thiệt hại cho 

công ty thì thành viên phải bồi thường. 

 Mua lại phần vốn góp 

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của 

mình, nếu thành viên đó bỏ phiếu không tán thành đối với các quyết 

định của Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây: 

• Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong điều lệ công ty liên quan 

đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên; 

• Tổ chức lại công ty; 

• Các trường hợp khác theo quy định của điều lệ công ty. 

Yêu cầu mua lại phần vốn góp của thành iên phải được lập thành 

văn bản và được gửi cho công ty trong vòng 15 ngày, kể từ ngày công 

ty thông qua các quyết định nêu trên. Khi thực hiện mua lại, giá trị 

phần vốn góp sẽ được xác định theo nguyên tắc thỏa thuận giữa công 

ty và thành viên có yêu cầu mua lại. Trường hợp không thỏa thuận 

được thì giá trị phần vốn góp sẽ được xác định theo giá thị trường 

hoặc theo nguyên tắc được xác định trong Điều lệ công ty và việc mua 

lại phần vốn góp được thực hiện trong 15 ngày, kể từ ngày có yêu cầu 
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mua lại vốn góp của thành viên. Tuy nhiên, việc thanh toán chỉ được 

thực hiện nếu sau khi thanh toán giá trị phần vốn góp mua lại mà công 

ty vẫn có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ và và các nghĩa vụ tài 

sản khác. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp do lý do 

trên thì thành viên yêu cầu mua lại phần vốn góp có quyền chuyển 

nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác 

không phải là thành viên. 

1.3.3. Tăng, giảm vốn điều lệ: 

1.3.3.1. Tăng vốn điều lệ:  

 Trong quá trình hoạt động, theo quyết định của Hội đồng thành viên 

CT TNHH 2 thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ thông qua các 

hình thức: 

• Tăng vốn góp của thành viên: Theo cách này, giá trị phần vốn 

góp thêm được phân chia cho từng thành viên tương ứng với phần vốn 

góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên phản đối quyết định 

tăng vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trong trường hợp này, 

số vốn góp thêm đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ 

tương ứng với hần vốn của họ trong vốn điều lệ nếu các thành viên 

không có thỏa thuận khác. 

• Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản 

tăng lên của công ty. 

• Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới: CT TNHH 2 thành 

viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ bằng cách tiếp nhận phần vốn góp 

của thành viên mới khi được sự nhất trí của các thành viên. 

1.3.3.2. Giảm vốn điều lệ:  

Theo quyết định của Hội đồng thành viên, CT TNHH 2 thành 

viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây: 
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• Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp 

của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên 

tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn 

bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau 

khi đã hoàn trả cho thành viên. 

• Mua lại phần vốn góp theo quy định của pháp luật. 

• Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản 

giảm xuống của công ty. 

1.3.4. Chuyển nhượng vốn góp của thành viên: 

Thành viên trong CT TNHH 2 thành viên trở lên có quyền 

chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình theo 

quy định của pháp luật. Do giấy chứng nhận phần vốn góp của thành 

viên trong công ty không được xem là chứng khoán nên thành viên 

không thể chuyển nhượng phần vốn góp của mình một cách tự do 

thông qua việc bán giấy chứng nhận này trên thị trường chứng khoán. 

Họ phải chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại trong 

công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty 

với cùng một điều kiện. Thành viên chuyển nhượng vốn chỉ có thể 

chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác không phải là 

thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc 

không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán. 

1.3.5. Các hình thức xử lý vốn khác trong CT TNHH 2 thành 

viên trở lên 

 Trong trường hợp thành viên là cá nhân chết hoặc bị Toà án tuyên bố 

là đã chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành 

viên đó là thành viên của công ty. 
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 Trong trường hợp có thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành 

vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được 

thực hiện thông qua người giám hộ.  

 Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển 

nhượng theo quy định tại Điều 43 và Điều 44 của Luật doanh nghiệp 

năm 2005 trong các trường hợp sau đây: 

• Người thừa kế không muốn trở thành thành viên; 

• Người được tặng cho theo quy định tại khoản 5 Điều 45 Luật 

doanh nghiệp năm 2005 không được Hội đồng thành viên chấp thuận 

làm thành viên; 

• Thành viên là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản.  

 Trường hợp phần vốn góp của thành viên là cá nhân chết mà không 

có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất 

quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của 

pháp luật về dân sự.  

 Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp 

của mình tại công ty cho người khác. Trường hợp người được tặng 

cho là người có cùng huyết thống đến thế hệ thứ ba thì họ đương 

nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp người được tặng cho là 

người khác thì họ chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội 

đồng thành viên chấp thuận. 

 Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người 

nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai 

cách sau đây: 

• Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên 

chấp thuận; 
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• Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại 

Điều 44 của Luật doanh nghiệp năm 2005. 

1.4. Cơ cấu tổ chức và quản lý trong công ty 

1.4.3. Hội đồng thành viên 

Hội đồng thành viên gồm các thành viên, là cơ quan quyết định 

cao nhất của công ty. Thành viên là tổ chức chỉ định người đại diện 

theo uỷ quyền tham gia Hội đồng thành viên. Điều lệ công ty quy định 

cụ thể định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải 

họp một lần. Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

• Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng 

năm của công ty; 

• Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và 

phương thức huy động thêm vốn; 

• Quyết định phương thức đầu tư và dự án đầu tư có giá trị trên 

50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm 

công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định 

tại Điều lệ công ty; 

• Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển 

giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá 

trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo 

tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ 

khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; 

• Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; 

quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký và chấm dứt hợp 

đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người 

quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty; 
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• Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch 

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng 

và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty; 

• Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và 

phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty; 

• Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

• Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại 

diện; 

• Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

• Quyết định tổ chức lại công ty; 

• Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty; 

• Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều 

lệ công ty. 

Việc triệu tập và điều kiện, thể thức tiến hành họp Hội đồng thành 

viên cũng như trình tự, thủ tục thông qua quyết định của Hội đồng thành 

viên trong CT TNHH 2 thành viên trở lên được quy định tại các Điều 50, 

51, 52, 53 và 54 của luật doanh nghiệp năm 2005. 

1.4.4. Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch 

Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công 

ty. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá năm năm 

và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp 

Điều lệ công ty quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại 

diện theo pháp luật thì các giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều đó. Chủ 

tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 
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• Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch 

hoạt động của Hội đồng thành viên; 

• Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài 

liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên; 

• Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức 

việc lấy ý kiến các thành viên; 

• Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định 

của Hội đồng thành viên; 

• Thay mặt Hội đồng thành viên ký các quyết định của Hội đồng 

thành viên; 

• Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ công ty. 

Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng thành viên uỷ quyền 

bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nhiệm vụ 

của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ 

công ty. Trường hợp không có thành viên được uỷ quyền hoặc Chủ 

tịch Hội đồng thành viên không làm việc được thì các thành viên còn 

lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và 

nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá 

bán. 

1.4.5. Gíam đốc hoặc Tổng giám đốc 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt 

động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội 

đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình. 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của 

công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định người đại diện theo 
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pháp luật của công ty là Chủ tịch Hội đồng thành viên. Giám đốc hoặc 

Tổng giám đốc phải đáp ứng các điều kiện sau đây:  

• Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm 

quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005; 

• Là cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của công ty hoặc 

người không phải là thành viên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 

thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh 

doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định 

tại Điều lệ công ty. 

• Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần của 

Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều 

kiện nêu trên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc 

chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột 

của người quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý 

của công ty mẹ. 

• Trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của công ty, Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

• Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên; 

• Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng 

ngày của công ty; 

• Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư 

của công ty; 

• Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty; 

• Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong 

công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành 

viên; 
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• Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên; 

• Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty; 

• Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng 

thành viên; 

• Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong 

kinh doanh; 

• Tuyển dụng lao động; 

• Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, 

hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty 

theo quyết định của Hội đồng thành viên. 

1.4.6. Ban kiểm soát 

Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười một thành viên trở lên 

phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn mười một thành 

viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công 

ty. Về mặt pháp lý, ban kiểm soát là cơ quan do Hội đồng thành viên 

bầu ra và chịu trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng thành viên, thay mặt 

các thành viên trong công ty kiểm soát các hoạt động của công ty. Các 

quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm 

soát, Trưởng ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. 

 

2. CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 

2.1. Khái niệm, đặc điểm  

Điều 63 Luật doanh nghiệp năm 2005 đưa ra khái niệm CT 

TNHH 1 thành viên như sau: 
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• Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp 

do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ 

sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ 

và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của 

công ty. 

• Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp 

nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

• Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền 

phát hành cổ phần. 

Từ khái niệm nêu trên, có thể thấy rằng CT TNHH 1 thành viên 

trước hết là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn nên nên cũng có 

đầy đủ các đặc điểm đối với CT TNHH 2 thành viên trở lên như đã 

trình bày ở phần trước. Ngoài ra, CT TNHH 1 thành viên còn có đặc 

điểm riêng của mình. Đó là đặc điểm về chủ sở hữu công ty. Nếu các 

thành viên trong CT TNHH 2 thành viên trở lên có thể là hai hay 

nhiều tổ chức hoặc cá nhân thì trong CT TNHH 1 thành viên chỉ có 

một thành viên duy nhất là chủ sở hữu công ty. Thành viên đó có thể 

là một tổ chức hoặc một cá nhân. Do CT TNHH 1 thành viên có tư 

cách pháp nhân nên có sự tách bạch rõ ràng về tài sản giữa tài sản của 

công ty với tài sản của tổ chức hoặc cá nhân là chủ sở hữu công ty. Vì 

vậy, công ty chỉ chịu trách nhiệm đối với hoạt động của mình trong 

phạm vi vốn điều lệ. 

2.2. Chủ sở hữu công ty 

2.2.1. Xác lập tư cách chủ sở hữu 

Chủ sở hữu công ty là tổ chức, cá nhân góp 100% vốn thành lập 

CT TNHH 1 thành viên theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu công 

ty là tổ chức cần có tài sản riêng để góp vốn vào công ty nên phải có 
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tư cách pháp nhân. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải không là người 

thuộc diện cấm thành lập, quản lý và góp vốn vào doanh nghiệp theo 

quy định của Khoản 2 và 4 Điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2005. Khi 

thực hiện góp vốn, chủ sở hữu phải thực hiện đúng các quy định của 

pháp luật về chuyển quyền sở hữu và định giá tài sản theo quy định tại 

Điều 29 và 30 Luật doanh nghiệp năm 2005. Chủ sở hữu công ty có 

các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Tư cách chủ sở hữu trong CT TNHH 1 thành viên của một tổ 

chức hoặc một cá nhân cũng có thể được xác lập từ việc mua lại toàn 

bộ vốn điều lệ của công ty hoặc do tặng, cho thừa kế hay các trường 

hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2.2.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu 

2.2.2.1. Quyền của chủ sở hữu công ty là tổ chức: 

• Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

công ty; 

• Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng 

năm của công ty; 

• Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty; 

• Quyết định các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% 

tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công 

ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; 

• Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công 

nghệ; 

• Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do 

Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị 
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tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một 

tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; 

• Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng 

giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty 

hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; 

• Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một 

phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; 

• Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác; 

• Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công 

ty; 

• Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa 

vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty; 

• Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty; 

• Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn 

thành giải thể hoặc phá sản; 

• Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

2.2.2.2. Quyền của chủ sở hữu công ty là cá nhân: 

• Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

công ty; 

• Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp, 

trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

• Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty 

cho tổ chức, cá nhân khác; 

• Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa 

vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty; 

• Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty; 



 59

• Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn 

thành giải thể hoặc phá sản; 

• Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

2.2.2.3. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty: Chủ sở hữu công 

ty không phân biệt là tổ chức hay cá nhân có các 

quyền và nghĩa vụ sau đây: 

• Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; trường hợp không 

góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm về 

các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty. 

• Tuân thủ Điều lệ công ty. 

• Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài 

sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi 

tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là 

Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 

• Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có 

liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các 

giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty. 

• Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ 

công ty. 

2.3. Các hình thức tăng, giảm vốn điều lệ và xử lý vốn khác 

trong công ty 

2.3.1. Tăng, giảm vốn điều lệ 

• Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được 

giảm vốn điều lệ. 
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• Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ 

bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn 

góp của người khác. 

Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ. 

Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp 

của người khác, công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công ty trách 

nhiệm hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày 

thành viên mới cam kết góp vốn vào công ty. 

2.3.2. Các hình thức xử lý vốn khác 

Để đảm bảo tách bạch tài sản và tránh việc tùy tiện xử lý tài sản 

đã góp vào công ty dưới hình thức vốn của chủ sở hữu công ty làm 

thiệt hại cho khách hàng và các chủ nợ, pháp luật cấm chủ sở hữu 

công ty rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vào công ty. Việc rút 

vốn chỉ được thực hiện thông qua hình thức chuyển nhượng một phần 

hoặc toàn bộ số vốn đã góp cho tổ chức, cá nhân khác. Trường hợp rút 

một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức 

khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ 

tài sản khác của công ty. Trường hợp chuyển nhượng một phần vốn 

điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác, công ty phải đăng ký chuyển 

đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong 

thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày chuyển nhượng. 

Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không 

thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. 

Trường hợp Chủ sở hữu công ty là cá nhân chết hoặc bị Tòa án 

tuyên bố là đã chết, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì 

tài sản của công ty được xử lý theo các quy định tại khoản 1, 2 và 4 

Điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2005. Trường hợp chủ sở hữu công 
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ty là tổ chức bị giải thể hay phá sản thì tài sản của công ty sẽ bị xử lý 

theo quy định của pháp luật về giải thể và phá sản doanh nghiệp. 

2.4. Cơ cấu tổ chức và quản lý 

2.4.1. Công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức 

Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một hoặc một số người đại diện 

theo uỷ quyền với nhiệm kỳ không quá năm năm để thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật này và pháp luật 

có liên quan. Người đại diện theo uỷ quyền phải có đủ các tiêu chuẩn 

và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật doanh nghiệp năm 

2005. Chủ sở hữu công ty có quyền thay thế người đại diện theo uỷ 

quyền bất cứ khi nào. Cơ cấu tổ chức của CT TNHH 1 thành viên là tổ 

chức sẽ phụ thuộc vào số người đại diện theo ủy quyền được chủ sở 

hữu bổ nhiệm. 

2.4.1.1. Trường hợp có từ 2 người đại diện theo ủy quyền 

trở lên được bổ nhiệm thì cơ cấu tổ chức của công ty 

sẽ bao gồm: 

• Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở 

hữu công ty tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu 

công ty; có quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

của công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty 

về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của 

pháp luật. Quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ cụ thể và chế độ làm việc của 

Hội đồng thành viên đối với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo 

quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan. Chủ sở hữu 

công ty chỉ định Chủ tịch Hội đồng thành viên. Cuộc họp của Hội 

đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba số thành 

viên dự họp. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì mỗi 
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thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau. Hội đồng 

thành viên có thể thông qua quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng 

văn bản. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua khi có 

hơn một nửa số thành viên dự họp chấp thuận. Việc sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc 

toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành 

viên dự họp chấp thuận. 

• Giám đốc hoặc Tổng giám đốc: Hội đồng thành viên bổ 

nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không 

quá năm năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công 

ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của 

mình. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền hạn và phải đáp 

ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 70 Luật 

doanh nghiệp năm 2005. 

• Kiểm soát viên: Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một đến ba 

Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá ba năm. Kiểm soát viên chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện 

các quyền và nhiệm vụ của mình. Kiểm soát viên phải đáp ứng các 

điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 71 Luật doanh nghiệp năm 2005 

và có các nhiệm vụ sau đây: 

 Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành 

viên và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền 

chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của công 

ty; 

 Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo 

đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở 
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hữu công ty hoặc cơ quan nhà nước có liên quan; trình chủ sở hữu 

công ty báo cáo thẩm định; 

 Kiến nghị chủ sở hữu công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu 

tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty; 

 Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, 

quyết định của chủ sở hữu công ty. 

2.4.1.2. Trường hợp có 1 đại diện theo ủy quyền được bổ 

nhiệm thì cơ cấu tổ chức của công ty bao gồm:  

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát 

viên. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu tổ chức thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; có quyền nhân danh công 

ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty; chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và 

nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Chủ tịch công ty có 

quyền bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Các quyền, 

nghĩa vụ, nhiệm vụ cụ thể và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty đối 

với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công 

ty và pháp luật có liên quan. Quyết định của Chủ tịch công ty về thực 

hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty có giá trị pháp lý kể từ 

ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ công 

ty có quy định khác. 

 

2.4.2. Công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân có Chủ 

tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ sở hữu công ty đồng 

thời là Chủ tịch công ty. Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định 
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tại Điều lệ công ty. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê 

người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Quyền, nghĩa vụ, 

nhiệm vụ cụ thể của Giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp 

đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch 

công ty. 

TÓM LƯỢC 

1. CT TNHH 2 thành viên trở lện là một loại hình công ty gồm có 

số thành viên từ 2 cho đến 50 góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu 

trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng tài sản của mình. 

2. Thành viên của CT TNHH 2 thành viên trở lên là tổ chức, cá 

nhân đã thực hiện góp vốn vào công ty theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ công ty. Để trở thành thành viên của CT TNHH 2 thành viên 

trở lên, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện như không thuộc 

diện bị cấm thành lập và quản lý, góp vốn vào doanh nghiệp quy định 

tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 13 Luật doanh nghiệp và phải có vốn.  

3. Khi thành lập CT TNHH 2 thành viên trở lên, vốn điều lệ của 

công ty do các thành viên góp có thể bằng tiền mặt, hiện vật và những 

tài sản khác và phải được định giá theo quy định của pháp luật. Phần 

vốn góp của thành viên phải được ghi cụ thể và quy thành tỷ lệ phần 

trăm trong vốn điều lệ. Thành viên có các quyền và nghĩa vụ trong 

công ty tương ứng với tỷ lệ phần trăm này. Các quyền và nghĩa vụ cụ 

thể của thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

4. CT TNHH 2 thành viên trở lên có thể mua lại phần vốn góp các 

thành viên, được tăng, giảm vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật 

và Điều lệ công ty. 

5. Thành viên trong CT TNHH 2 thành viên trở lên có quyền có 



 65

quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình 

cho thành viên khác hoặc có thể được xử lý trong các trường hợp khác 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

6. Cơ cấu tổ chức của CT TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm: 

Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc 

Tổng giám đốc, Ban kiểm soát. 

7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp 

do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ 

sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ 

và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của 

công ty. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân 

kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền 

phát hành cổ phần. 

8. Chủ sở hữu công ty là tổ chức, cá nhân góp 100% vốn thành lập 

CT TNHH 1 thành viên theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu công 

ty là tổ chức cần có tài sản riêng để góp vốn vào công ty nên phải có 

tư cách pháp nhân. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải không là người 

thuộc diện cấm thành lập, quản lý và góp vốn vào doanh nghiệp theo 

quy định của Khoản 2 và 4 Điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2005. 

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty do pháp luật và Điều lệ 

công ty quy định. 

9. CT TNHH 1 thành viên không được giảm vốn điều lệ và có 

thể tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc 

huy động thêm vốn góp của người khác. 
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10. Cơ cấu tổ chức của CT TNHH 1 thành viên là tổ chức có cơ cấu 

tổ chức phụ thuộc vào số lượng người đại diện ủy quyền được chủ sở 

hữu bổ nhiệm. Nếu chủ sở hữu bổ nhiệm từ 2 người đại diện theo ủy 

quyền trở lên thì cơ cấu tổ chức công ty bao gồm: Hội đồng thành 

viên, giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên. Trường hợp chủ 

sở hữu bổ nhiệm một người đại diện theo ủy quyền thì cơ cấu tổ chức 

của công ty bao gồm: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám 

đốc, Kiểm soát viên. 

11. Cơ cấu tổ chức của CT TNHH 1 thành viên là cá nhân bao 

gồm: Chủ tịch công ty, giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 

 

 

CÂU HỎI TỰ LUẬN 

1. Trình bày các trường hợp xác lập tư cách thành viên trong CT 

TNHH 2 thành viên trở lên? 

2. Khi nào thì thành viên trong CT TNHH 2 thành viên trở lên có 

quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp? 

3. Sự chuyển nhượng vốn của các thành viên trong CT TNHH 2 

thành viên trở lên được thực hiện thế nào? 

4. Trình bày cơ cấu tổ chức trong CT TNHH 1 thành viên là tổ 

chức? 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Số lượng thành viên tối đa trong công ty TNHH 2 thanh viên 

trở lên: 

a. 50 thành viên 

b. 12 thành viên 

c. Không giới hạn số thành viên 
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d. 2 thành viên 

Câu 2: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chịu trách nhiệm về các 

khoản nợ và nghĩa vụ khác bằng: 

a. Toàn bộ tài sản của công ty 

b. Toàn bộ tài sản của các thành viên  

c. Toàn bộ tài sản của chủ tịch Hội đồng thành viên 

d.  a, b, c đều đúng 

Câu 3: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 

a. không được phát hành trái phiếu 

b. Không được phát hành cổ phiếu 

c. Không được phát hành tất cả các loại chứng khoán 

d. a và b đều đúng 

Câu 4: Công ty TNHH 1 thành viên do: 

a. Tổ chức làm chủ 

b. Cá nhân làm chủ 

c. Cá nhân và tổ chức cùng làm chủ  

d. a và b đều đúng 

Câu 5: Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên được rút vốn bằng 

cách: 

a. Giảm vốn điều lệ 

b. Chia lợi nhuận trước khi nộp thuế 

c. Chuyển nhượng vốn cho cá nhân hoặc tổ chức khác 

d. a và c đều đúng 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 

Câu hỏi tự luận 

1. Các trường hợp tổ chức, cá nhân trở thành thành viên của CT 

TNHH 2 thành viên trở lên gồm: 
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• Trực tiếp góp vốn vào công ty tại thời điểm thành lập, tham gia 

xây dựng, thông qua và ký vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty 

(thành viên sáng lập). 

• Góp vốn khi công ty kết nạp thành viên mới. 

• Góp vốn do quá trình chuyển nhượng vốn trong công ty, tức là 

khi thực hiện mua lại phần vốn góp của các thành viên công ty. 

• Được hưởng thừa kế hoặc tặng cho phần vốn góp của thành 

viên. 

 2. Thành viên trong CT TNHH 2 thành viên trở lên có quyền yêu 

cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó bỏ 

phiếu không tán thành đối với các quyết định của Hội đồng thành viên 

về các vấn đề sau đây: 

• Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong điều lệ công ty liên quan 

đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên; 

• Tổ chức lại công ty; 

• Các trường hợp khác theo quy định của điều lệ công ty. 

3. Thành viên trong CT TNHH 2 thành viên trở lên có quyền 

chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình theo 

quy định của pháp luật. Do giấy chứng nhận phần vốn góp của thành 

viên trong công ty không được xem là chứng khoán nên thành viên 

không thể chuyển nhượng phần vốn góp của mình một cách tự do 

thông qua việc bán giấy chứng nhận này trên thị trường chứng khoán. 

Họ phải chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại trong 

công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty 

với cùng một điều kiện. Thành viên chuyển nhượng vốn chỉ có thể 

chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác không phải là 
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thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc 

không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán. 

4. Cơ cấu tổ chức trong CT TNHH 1 thành viên là tổ chức phụ 

thuộc vào số lượng người đại diện theo ủy quyền mà Chủ sở hữu bổ 

nhiệm: 

• Trường hợp có từ 2 người đại diện theo ủy quyền trở lên được 

bổ nhiệm thì cơ cấu tổ chức của công ty sẽ bao gồm: Hội đồng thành 

viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. 

• Trường hợp có 1 đại diện theo ủy quyền được bổ nhiệm thì cơ 

cấu tổ chức của công ty bao bồm: Chủ tịch công ty, giám đốc hoặc 

Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. 

Câu hỏi trắc nghiệm: 1a; 2a; 3b; 4d; 5c 
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Bài 4: 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

Công ty cổ phần (CTCP) với lợi thế về khả năng huy động vốn, 

hình thức tổ chức chặt chẽ, hoạt động công khai và minh bạch…đang 

ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, việc tìm hiểu và nghiên cứu 

về cơ cấu tổ chức và hoạt động của loại hình doanh nghiệp này ngày 

càng trở nên bức xúc và có ý nghĩa đặc biệt. Luật doanh nghiệp năm 

2005 cũng đã quy định khá chi tiết về CTCP (tại Chương IV). Bài học 

này sẽ giúp cho các bạn sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản 

liên quan đến tổ chức và hoạt động của CTCP.  

MỤC TIÊU 

Mục tiêu chủ yếu của bài học là trang bị cho sinh viên nắm được 

những kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của CTCP như: 

• Khái niệm và đặc trưng cơ bản của CTCP làm cho CTCP có 

những ưu thế nhất định so với các loại hình doanh nghiệp khác; 

• Các khái niệm quan trọng như: cổ phần, cổ phiếu, cổ đông. 

Phân loại cổ phần, cổ phiếu, cổ đông. 

• Cơ cấu tổ chức và hoạt động của CTCP, nhiệm vụ và quyền hạn 

của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản 

trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát. 

NỘI DUNG CHÍNH 

3. CÔNG TY CỔ PHẦN 

3.1. Khái niệm và đặc điểm 

Khái niệm CTCP được quy định tại Điều 77 Luật doanh nghiệp 

năm 2005 như sau: 
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Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: 

• Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ 

phần; 

• Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu 

là ba và không hạn chế số lượng tối đa; 

• Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài 

sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh 

nghiệp; 

• Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho 

người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 

Điều 84 của Luật này. 

• Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

• Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để 

huy động vốn.  

Từ khái niệm nêu trên, ta thấy CTCP có một số đặc điểm sau 

đây: 

• Đặc điểm về vốn điều lệ: Vốn điều lệ của công ty được chia 

thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Giá trị mỗi cổ phần tại 

thời điểm thành lập công ty gọi là mệnh giá và được xác nhận bởi 

cổ phiếu. Mỗi cổ phiếu có thể xác nhận việc nắm giữ một hoặc một 

số cổ phần. Việc góp vốn vào công ty được thực hiện bằng cách 

mua cổ phần. 

• Đặc điểm về số lượng thành viên của CTCP: Thành viên 

của CTCP là người đã góp vốn vào công ty là được gọi là cổ đông. 
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Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân có số lượng tối thiểu là 3 và 

không giới hạn số lượng tối đa.  

• Đặc điểm và tính tự do chuyển nhượng phần vốn góp: 

Phần vốn góp (cổ phần) của thành viên (cổ đông) trong CTCP được 

thể hiện dưới hình thức cổ phiếu. Các cổ phiếu của CTCP phát hành 

là loại hàng hoá trên thị trường chứng khoán và được tự do chuyển 

nhượng theo quy định của pháp luật. 

• Đặc điểm về tư cách pháp nhân: CTCP có tư cách pháp 

nhân kể từ ngay được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

• Đặc điểm về chế độ trách nhiệm tài sản: Do CTCP có tư 

cách pháp nhân nên có sự tách bạch về tài sản giữa tài sản của công 

ty và tài sản riêng của các cổ đông. Theo đó, công ty chịu trách 

nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng toàn bộ tài sản của công 

ty; các cổ đông chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản khác của 

công ty trong phạm vi giá trị cổ phần mà họ sở hữu. 

• Đặc điểm về phát hành chứng khoán: CTCP được phát 

hành các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu để huy động 

vốn trong nội bộ công ty (phát hành nội bộ) hay có thể bán cho rộng 

rãi các nhà đầu tư có nhu cần góp vốn vào công ty (phát hành ra 

công chúng). Việc phát hành và phân phối chứng khoán để phân 

phối nội bộ được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp 2005; việc phát 

hành và phân phối chứng khoán ra công chúng được điều chỉnh bởi 

Luật chứng khoán năm 2006. Ngoài ra, theo quy định của Luật 

chứng khoán năm 2006, CTCP còn được quyền phát hành các loại 

chứng khoán khác như: quyền mua cổ phần, chứng quyền. Quyền 

mua cổ phần là loại chứng khoán do CTCP phát hành kèm theo đợt 
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phát hành cổ phiếu bổ sung nhằm đảm bảo cho cổ đông hiện hữu 

quyền mua cổ phiếu mới theo những điều kiện đã được xác định.  

3.2. Cổ phần, cổ phiếu và cổ đông 

3.2.1. Cổ phần 

Cổ phần là phần chia nhỏ nhất bằng nhau trong vốn điều lệ của 

CTCP. Giá trị mỗi cổ phần (mệnh giá cổ phần) do công ty quyết định 

và ghi trên tờ cổ phiếu. Đối với CTCP đã niêm yết trên thị trường 

chứng khoán thì mệnh giá cổ phần phải thống nhất là 10.000 đồng. 

Giá chào bán cổ phần có thể khác mệnh giá. Mức giá cổ phần chào 

bán do Hội đồng quản trị công ty quyết định. Trong CTCP có cổ phần 

phổ thông và cổ phần ưu đãi. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo 

cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. 

Cổ phần phổ thông là loại cổ phần phải có trong CTCP. Người sở 

hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Cổ đông phổ thông có 

các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 

và Điều lệ công ty. Cổ phần phổ thông cho được tự do chuyển nhượng 

trừ trường hợp cổ phần phổ thông do cổ đông sáng lập nắm giữ (cổ 

đông sáng lập không được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của 

mình trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày CTCP được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh). Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi 

thành cổ phần ưu đãi nhưng cổ phần ưu đãi có thể được chuyển đổi 

thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

Cổ phần ưu đãi là loại cổ phần cho phép người nắm giữ cổ đông 

ưu đãi có những ưu đãi hơn so với cổ đông phổ thông. Tính chất 

những ưu đãi này phụ thuộc vào từng loại cổ phần do công ty phát 

hành. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005, CTCP có thể 

phát hành các loại cổ phần ưu đãi sau đây: 
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• Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ 

phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số 

phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công 

ty quy định. Chỉ có tổ chức được Chính phủ uỷ quyền và cổ đông sáng 

lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết 

của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong ba năm, kể từ ngày công ty 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau thời hạn đó, cổ 

phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ 

phần phổ thông. 

• Cổ phần ưu đãi cổ tức: Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được 

trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông 

hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức 

cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả 

kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức 

xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ 

tức. 

• Cổ phần ưu đãi hoàn lại: Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần 

được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người 

sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu 

đãi hoàn lại. 

• Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định. 

3.2.2. Cổ phiếu 

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút 

toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công 

ty đó. Cổ phiếu được phát hành khi thành lập CTCP và khi công ty 

cần gọi thêm vốn. Cổ phiếu có giá trị ban đầu và được ghi trên tờ cổ 

phiếu gọi là mệnh giá. Mệnh giá cổ phiếu bằng tổng mệnh giá của số 
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cổ phần mà cổ phiếu xác nhận và chỉ có giá trị danh nghĩa. Cổ phiếu 

có thể ghi tên hoặc không ghi tên. Căn cứ vào loại cổ phần mà cổ 

phiếu các nhận, cổ phiếu bao gồm cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu 

đãi. Cổ phiếu phổ thông (còn gọi là cổ phiếu thường) là loại cổ phiếu 

xác nhận cổ phần phổ thông. Cổ phiếu ưu đãi là loại cổ phiếu xác 

nhận các cổ phần ưu đãi. Trong quá trình hoạt động, tùy thuộc vào kết 

quả kinh doanh của CTCP mà giá trị trường của cổ phiếu có thể cao 

hơn rất nhiều hoặc thậm chí xuống dưới mệnh giá. Cổ phiếu có những 

đặc điểm sau đây: 

• Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu: Cổ phiếu là một loại giấy tờ 

có giá xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với vốn và tài sản của 

CTCP. Cổ đông là chủ sở hữu của CTCP. Quyền sở hữu của cổ đông 

được giới hạn tương ứng với tỷ lệ cổ phần mà họ nắm giữ. 

• Cổ phiếu có tính thanh khoản cao: Tính thanh khoản của cổ 

phiếu là khả năng chuyển nhượng của cổ phiếu đó. Một cổ phiếu được 

xem là có tính thanh khoản cao nếu nhu cầu mua bán, chuyển nhượng 

nó trên thị trường chứng khoán lớn và lúc nào cũng có thể mua bán 

được. Cổ phiếu không ghi tên được tự do chuyển nhượng, cổ phiếu có 

ghi tên được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và Điều lệ 

công ty. Ngoài ra, cổ phiếu có thể được thừa kế, tặng cho, được dùng 

làm tài sản thế chấp, cầm cố trong các quan hệ tín dụng. 

• Cổ phiếu là công cụ đầu tư: Cổ phiếu là công cụ để đầu tư vào 

CTCP. Muốn đầu tư vào CTCP thì phải mua và nắm giữ cổ phiếu. Lợi 

nhuận thu được từ việc đầu tư vào CTCP thể hiện dưới hình thức cổ 

tức, chênh lệch giá trên thị trường chứng khoán, hưởng giá trị tài sản 

tăng lên của công ty và các lợi ích khác. Tuy nhiên, bên cạnh đó, đầu 

tư vào cổ phiếu cũng tiềm ứng nhiều rủi ro như CTCP bị thua lỗ hoặc 
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phá sản, giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán sụt giảm và một số 

rủi ro khác. 

• Cổ phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút 

toán ghi sổ: Cổ phiếu là loại giấy tờ có giá, xác nhận quyền tài sản nên 

phải được phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ. 

Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; 

+ Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

+ Số lượng cổ phần và loại cổ phần; 

+ Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ 

phiếu; 

+ Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là 

cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập 

hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức đối với cổ phiếu 

có ghi tên; 

+ Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần; 

+ Chữ ký mẫu của người đại diện theo pháp luật và dấu của công 

ty; 

+ Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành 

cổ phiếu; 

+ Các nội dung khác theo quy định tại các điều 81, 82 và 83 của 

Luật doanh nghiệp năm 2005 đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi. 

Ngoài ra, cổ phiếu còn có những đặc điểm khác như không có 

thời gian đáo hạn và tồn tại song song với CTCP. 
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3.2.3. Cổ đông 

Cổ đông là người nắm giữ cổ phần. Cổ phần là căn cứ pháp lý 

chứng minh tư cách thành viên trong CTCP bất kể người nắm giữ (cổ 

đông) có tham gia thành lập công ty hay không. Từ việc nắm giữ cổ 

phần phát sinh các quyền và nghĩa vụ của cổ đông. Mỗi cổ phần của 

cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi 

ích khác nhau. Hay nói cách khác, địa vị pháp lý của cổ đông do tính 

chất cổ phần mà họ nắm giữ quyết định. CTCP có các loại cổ đông 

sau đây: 

• Cổ đông phổ thông: Cổ đông phổ thông là chủ sở hữu của cổ 

phần phổ thông. Cổ đông phổ thông có các quyền theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 79 Luật doanh nghiệp năm 2005, bao gồm: 

+ Tham dự và phát biểu trong các Đại hội cổ đông và thực hiện 

quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; 

mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết; 

+ Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông; 

+ Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ 

phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty; 

+ Được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác 

và cho người không phải là cổ đông, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 5 Điều 84 của Luật doanh nghiệp năm 2005; 

+ Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ 

đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không 

chính xác; 
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+ Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên 

bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông; 

+ Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản 

còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty; 

+ Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

Ngoài ra, luật doanh nghiệp năm 2005 còn quy định cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong 

thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định 

tại Điều lệ công ty có các quyền bổ sung như:  

+ Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có); 

+ Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng 

quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ 

thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát; 

+ Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy 

định tại khoản 3 Điều này; 

+ Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến 

quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết; 

+ Yêu cầu triệu tập họp đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp 

như: hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, 

nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền 

được giao; nhiệm kỳ của hội đồng quản trị đã vượt quá sáu tháng mà 

hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế; các trường hợp khác 

theo quy định của Điều lệ công ty.  

+ Các quyền khác theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ 

công ty. 



 79

Bên cạnh, các quyền nêu trên cổ đông phổ thông còn có nghĩa vụ 

được quy định tại Điều 80 Luật doanh nghiệp năm 2005 như: 

+ Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua trong thời hạn chín mươi 

ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của 

công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;  

+ Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công 

ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác 

mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ 

vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì thành viên Hội 

đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty phải cùng 

liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của 

công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút; 

+ Tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ công ty; 

+ Chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 

trị; 

+ Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ 

công ty; 

+ Cổ đông phổ thông phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh 

công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi như: vi 

phạm pháp luật; tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi 

hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; thanh toán các khoản 

nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty. 

• Cổ đông ưu đãi: Cổ đông ưu đãi là chủ sở hữu cổ phần ưu đãi. 

Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông ưu đãi phụ thuộc vào loại cổ phần 

ưu đãi mà họ nắm giữ. 
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+ Cổ đông ưu đãi biểu quyết có các quyền: Biểu quyết về các vấn 

đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu 

quyết theo quy định; các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ 

quyền chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác. 

+ Cổ đông ưu đãi cổ tức có các quyền: Nhận cổ tức với mức theo 

quy định cho loại cổ phần này; Được nhận lại một phần tài sản còn lại 

tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty, sau khi công ty đã 

thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải 

thể hoặc phá sản; có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ 

trường quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người 

vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.  

+ Cổ đông ưu đãi hoàn lại có các quyền: Cổ đông ưu đãi hoàn lại 

có các quyền như cổ đông phổ thông, trừ quyền biểu quyết, dự họp 

Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát. 

3.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý công ty cổ phần 

3.3.1. Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao 

nhất trong CTCP gồm các cổ đông có quyền biểu quyết. Cổ đông có 

thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại 

hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông bao gồm Đại hội đồng cổ 

đông thành lập, Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ 

đông bất thường. Đại hội đồng cổ đông có quyền xem xét và biểu 

quyết thông qua các vấn đề quan trọng của CTCP. Theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 96 Luật doanh nghiệp năm 2005, Đại hội đồng cổ đông 

có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

• Thông qua định hướng phát triển của công ty; 
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• Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được 

quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ 

phần, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

• Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát; 

• Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng 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; 

• Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, trừ trường hợp 

điều chỉnh 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 hằng năm; 

• Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của 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 công ty; 

• Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty; 

• Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và 

Điều lệ công ty. 

Điều kiện, thể thức tiến hành và biểu quyết thông qua các quyết 

định tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại tại các 

Điều 102, 103 và 104 Luật doanh nghiệp năm 2005. 

3.3.2. Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý CTCP, do Đại hội đồng cổ 

đông bầu ra. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng 

cổ đông về toàn bộ hoạt động quản lý của mình. Hội đồng quản trị có 
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toàn quyền nhân danh công ty để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến 

mục đích, quyền lợị và các hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị 

có không ít hơn 3 thành viên, không quá 11 thành viên đáp ứng điều 

kiện quy định tại Điều 110 Luật doanh nghiệp năm 2005, tuy nhiên 

Điều lệ công ty có thể quy định khác. Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị 

là 5 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 

năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Hội đồng 

quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến 

bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi 

thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. Hội đồng quản 

trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

• Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế 

hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; 

• Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán 

của từng loại; 

• Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần 

được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn 

theo hình thức khác; 

• Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty; 

• Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 

91 của Luật doanh nghiệp năm 2005; 

• Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền 

và giới hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 hoặc Điều 

lệ công ty; 

• Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công 

nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác 
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có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn 

quy định tại Điều lệ công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại 

khoản 1 và khoản 3 Điều 120 của Luật doanh nghiệp năm 2005; 

• Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp 

đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan 

trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi 

ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ 

quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty 

khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó; 

• Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản 

lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; 

• Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, 

quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn 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 Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại 

hội đồng cổ đông thông qua quyết định; 

• Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng 

cổ đông; 

• Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục 

trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

• Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công 

ty; 

• Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh 

nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty. 
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3.3.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 Chủ tịch Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội 

đồng quản trị bầu theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Hội 

đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch được bầu 

trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có 

thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty 

không có quy định khác. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và 

nhiệm vụ sau đây: 

• Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

• Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài 

liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản 

trị; 

• Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị; 

• Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng 

quản trị; 

• Chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông; 

• Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh 

nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty. 

Thông thường Chủ tịch Hội đồng quản trị phải trực tiếp thực hiện 

công việc một cách độc lập. Tuy nhiên, trường hợp Chủ tịch Hội đồng 

quản trị vắng mặt thì uỷ quyền bằng văn bản cho một thành viên khác 

để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị 

theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có 

người được uỷ quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm việc 

được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên 

tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số 

quá bán. 
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3.3.4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh 

doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị 

và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc 

thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc 

thuê người khác. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ 

tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá năm năm; có 

thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tiêu chuẩn và 

điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định 

tại Điều 57 của Luật doanh nghiệp năm 2005. Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc của doanh nghiệp khác. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có 

các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

• Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng 

ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản 

trị; 

• Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; 

• Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư 

của công ty; 

• Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ 

công ty; 

• Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong 

công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 
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• Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động 

trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; 

• Tuyển dụng lao động; 

• Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

• Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều 

lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. 

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 116 Luật doanh nghiệp thì Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng 

ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, 

hợp đồng lao động ký với công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. 

Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 

và phải bồi thường thiệt hại cho công ty. 

3.3.5. Ban kiểm soát 

Đối với CTCP có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có các cổ đông 

là tổ chức sở hữu trên 50% tổng vốn cổ phần của công ty phải có Ban 

kiểm soát. Ban kiểm soát có từ ba đến năm thành viên nếu Điều lệ 

công ty không có quy định khác; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không 

quá năm năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. Các thành viên Ban kiểm soát bầu một 

người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát. Quyền và nhiệm vụ của 

Trưởng ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát 

phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam và phải có 

ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trong 

trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát nhiệm 

kỳ mới chưa được bầu thì Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục 
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thực hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ 

mới được bầu và nhận nhiệm vụ. Ban kiểm soát có các quyền và 

nhiệm vụ quy định tại Điều 123 Luật doanh nghiệp năm 2005 như 

sau: 

• Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu 

trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ 

được giao.  

• 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 tổ 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 

hằng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý 

của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo 

cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và báo cáo đánh giá 

công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại 

cuộc họp thường niên.  

• Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công 

việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty bất cứ khi nào nếu xét 

thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc 

theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 

Điều 79 của Luật doanh nghiệp năm 2005.  

• Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 

khoản 2 Điều 79 của Luật doanh nghiệp năm 2005, Ban kiểm soát 

thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc 

kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được 
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yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản 

này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, 

không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.  

• Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các 

biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành 

hoạt động kinh doanh của công ty.  

• Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 

Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty quy định 

tại Điều 119 của Luật doanh nghiệp năm 2005 thì phải thông báo ngay 

bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi 

phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.  

• Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật 

này, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

• Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện 

các nhiệm vụ được giao. 
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TÓM LƯỢC 

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: 

- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ 

phần; 

- Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 

ba và không hạn chế số lượng tối đa; 

- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản 

khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh 

nghiệp; 

- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho 

người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 

Điều 84 của Luật doanh nghiệp năm 2005. 

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để 

huy động vốn.  

4. Cổ phần: Cổ phần là phần chia nhỏ nhất bằng nhau trong vốn 

điều lệ của CTCP. Giá trị mỗi cổ phần (mệnh giá cổ phần) do công ty 

quyết định và ghi trên tờ cổ phiếu. Đối với CTCP đã niêm yết trên thị 

trường chứng khoán thì mệnh giá cổ phần phải thống nhất là 10.000 

đồng. Giá chào bán cổ phần có thể khác mệnh giá. 

5. Cổ phiếu: Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành 

hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần 

của công ty đó. Cổ phiếu được phát hành khi thành lập CTCP và khi 

công ty cần gọi thêm vốn. Cổ phiếu có giá trị ban đầu và được ghi trên 

tờ cổ phiếu gọi là mệnh giá. Mệnh giá cổ phiếu bằng tổng mệnh giá 
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của số cổ phần mà cổ phiếu xác nhận và chỉ có giá trị danh nghĩa. Cổ 

phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên. 

6. Cổ đông: Cổ đông là người nắm giữ cổ phần. Cổ phần là căn cứ 

pháp lý chứng minh tư cách thành viên trong CTCP bất kể người nắm 

giữ (cổ đông) có tham gia thành lập công ty hay không. Từ việc nắm 

giữ cổ phần phát sinh các quyền và nghĩa vụ của cổ đông. Mỗi cổ 

phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa 

vụ và lợi ích khác nhau. Hay nói cách khác, địa vị pháp lý của cổ đông 

do tính chất cổ phần mà họ nắm giữ quyết định. 

7. Cơ cấu tổ chức của CTCP bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám 

đốc, Ban kiểm soát. Chức năng, nhiệm vụ mỗi cơ quan trong CTCP 

do pháp luật và Điều lệ công ty quy định. 

 

 

CÂU HỎI TỰ LUẬN 

1. Trình bày mối quan hệ giữa CTCP và thị trường chứng khoán? 

2. Phân biệt cổ phần và cổ phiếu? 

3. Tính đại chúng trong CTCP được thể hiện như thế nào? 

4. Việc thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị được thực 

hiện dưới hình thức nào? 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Công ty Cổ phần có số cổ đông ít nhất là: 

a. 7 thành viên 

b. 3 thành viên 

c.  2 thành viên 

d. 12 thành viên 
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Câu 2: Số lượng cổ đông tối đa trong công ty cổ phần là: 

a. 50 thành viên 

b. 12 thành viên 

c. 20 thành viên 

d. Không giới hạn số thành viên 

Câu 3: Công ty cổ phần huy động vốn bằng cách:  

a. phát hành trái phiếu 

b. phát hành cổ phiếu 

c. phát hành các loại chứng khoán khác 

d. tất cả a, b, c đều đúng  

Câu 4: Cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại các cuộc họp 

đại hội đồng cổ đông là: 

a. Cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi biểu quyết 

b. Cổ đông ưu đãi biểu quyết và cổ đông ưu đãi cổ tức 

c. Cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại 

d. Cổ đông ưu đãi hoàn lại và cổ đông phổ thông 

Câu 5: Cơ quan có quyền bầu Thành viên Ban kiểm soát là: 

a. Đại hội đồng cổ đông 

b. Hội đồng quản trị 

c. Giám đốc công ty 

d. Chủ tích Hội đồng quản trị 

 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 

Câu hỏi tự luận 

1. Mối quan hệ giữa CTCP và thị trường chứng khoán ở chỗ: 

CTCP được phát hành cổ phiếu là hàng hoá quan trọng của thị trường 

chứng khoán. Muốn góp vốn vào công ty cổ phần chỉ cần mua cổ 
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phiếu trên thị trường chứng khoán. Ngược lại, nhờ có thị trường 

chứng khoán mà việc mua bán chuyển nhượng cổ phiếu trở nên dễ 

dàng, tạo cơ chế rút vốn linh hoạt từ CTCP. Nên thị trường chứng 

khoán hoạt động sôi động sẽ tác động tích cực đến việc huy động vốn 

của CTCP. 

2. Cổ phần là phần chia nhỏ bằng nhau từ vốn điều lệ của CTCP 

tại thời điểm thành lập. Giá trị của cổ phần tại thời điểm thành lập 

CTCP gọi là mệnh giá. Cổ phần tồn tại một cách trừu tượng và chỉ 

mang tính chất quy ước, danh nghĩa. Trong khi cổ phiếu là chứng chỉ 

hoặc bút toán ghi sổ xác nhận việc nắm giữ một hoặc một số cổ phần. 

3. Tính chất đại chúng của CTCP thể hiện ở chỗ CTCP là công ty 

đối vốn, sự liên kết giữa các thành viên chủ yếu dựa vào yếu tố vốn và 

không quan tâm đến yếu tố nhân thân. Việc huy động vốn của công ty 

đơn giản là chỉ cần phát hành chứng khoán để bán cho công chúng. Vì 

vậy, CTCP có số thành viên lớn, các thành viên được tự do chuyển 

nhượng phần vốn góp của mình thông qua thị trường chứng khoán. 

Do đó, công ty thường có số thành viên nhiều và quy mô vốn lớn, khả 

năng cạnh tranh cao. 

4. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại 

cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ 

công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu 

quyết. 

Câu hỏi trắc nghiệm:1b; 2d; 3d; 4a; 5a 
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BÀI 5 

CÔNG TY HỢP DANH VÀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

 

Nếu như doanh nghiệp tư nhân chính thức được phép hoạt động 

tại Việt Nam vào đầu năm 1991 theo qui định của Luật doanh nghiệp 

tư nhân ban hành 21/12/1990 và đến nay trở thành loại doanh nghiệp 

phổ biến nhất, thì công ty hợp danh chỉ xuất hiện ở nước ta sau ngày 

Luật doanh nghiệp năm 1999 có hiệu lực và do đó sự phát triển của nó 

hãy còn hạn chế. 

  Vậy, những yếu tố nào đã làm cho doanh nghiệp tư nhân trở 

nên phổ biến, cơ sở nào và do đâu dẫn đến sự ra đời của công ty hợp 

danh?  

Bài này, thông qua Luật doanh nghiệp năm 2005, sẽ giúp chúng 

ta làm sáng tỏ những vấn đề đó. 

 

MỤC TIÊU 

Sau khi học tập và nghiên cứu bài này, người học phải nắm 

vững: 

- Những đặc điểm cơ bản của công ty hợp danh và doanh 

nghiệp tư nhân, đồng thời giải thích được các vấn đề có liên quan; 

- Những ưu thế và hạn chế của công ty hợp danh, của doanh 

nghiệp tư nhân.  

NỘI DUNG CHÍNH 

1. Công ty hợp danh 

 1.1 Khái niệm và đặc điểm của công ty hợp danh 

1.1.1 Khái niệm 



 94

Theo Luật doanh nghiệp năm 2005, công ty hợp danh là doanh 

nghiệp: 

- Có ít nhất 2 thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của 

công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung; ngoài ra còn có 

thể có thành viên góp vốn.  

Trong đó: 

+ Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng 

toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. 

+ Thành viên góp vốn có thể là tổ chức hoặc cá nhân và chỉ 

chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã 

góp vào công ty  

- Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

- Công ty không được phát hành các loại chứng khóan. 

1.1.2 Đặc điểm 

- Công ty hợp danh hoạt động kinh doanh dưới một tên chung 

của các thành viên hợp danh. Tính chất “chung” thể hiện ở chỗ các 

thành viên hợp danh cùng chung vốn, chung sức tiến hành hoạt động 

kinh doanh và liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ của 

công ty.  

Điều đó cũng có nghĩa là nếu công ty hợp danh bị tuyên bố phá 

sản thì mỗi thành viên cũng đương nhiên bị tuyên bố phá sản; các chủ 

nợ có quyền đòi nợ bất cứ thành viên hợp danh nào, bất luận chủ nợ 

có xác lập nghĩa vụ nợ với thành viên đó hay không.  

- Công ty hợp danh là dạng đặc trưng của công ty đối nhân nên 

khi một thành viên hợp danh rút khỏi công ty thì có thể dẫn đến giải 

thể công ty. Vì vậy, phần vốn góp của các thành viên hợp danh không 
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được tự do chuyển nhượng và di chuyển cho người thừa kế nếu như 

không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.  

- Có hai loại công ty hợp danh: một loại chỉ có các thành viên 

hợp danh, một loại khác là bên cạnh thành viên hợp danh còn có thành 

viên góp vốn. Có thể nói rằng đây chính là công ty hợp danh và công 

ty hợp vốn đơn giản theo cách gọi truyền thống ở các nước trên thế 

giới. 

 1.2 Thành viên hợp danh 

  1.2.1 Xác lập và chấm dứt tư cách thành viên hợp danh 

• Tư cách thành viên hợp danh được xác lập trong các 

trường hợp: 

 - Là sáng lập viên (người tham gia xây dựng, thông qua và ký 

tên vào bản điều lệ đầu tiên của công ty); 

 - Tiếp nhận thành viên mới;  

 - Người thừa kế của thành viên hợp danh đã chết (nếu được hội 

đồng thành viên hợp danh chấp thuận). 

 ● Tư cách thành viên hợp danh bị chấm dứt trong các 

trường hợp: 

- Tự nguyện rút khỏi công ty; 

- Chết hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết, mất tích, hạn chế năng 

lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự; 

- Bị khai trừ khỏi công ty; 

- Các trường hợp khác do Điều lệ công ty qui định. 

1.2.2 Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh 

• Thành viên hợp danh có các quyền: 

 - Yêu cầu triệu tập Hội đồng thành viên để thảo luận và quyết 

định công việc kinh doanh của công ty; 
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- Đại diện theo pháp luật của công ty, nhân danh công ty và sử 

dụng con dấu, tài sản của công ty để tổ chức điều hành các hoạt động 

kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký;  

- Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động kinh doanh 

trong thẩm quyền nếu thiệt hại xảy ra không phải do sai sót của chính 

thành viên; 

- 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 khi thấy cấn thiết; 

- Được chia lợi nhuận khi công ty kinh doanh có lãi; một phần 

giá trị tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản tương ứng với tỉ lệ vốn 

góp hoặc theo qui định của Điều lệ công ty. 

 - Các quyền khác do pháp luật và Điều lệ công ty qui định. 

• Thành viên hợp danh có các nghĩa vụ: 

 - Góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết, trường hợp vi phạm 

và dẫn đến gây thiệt hại cho công ty thì thành viên, các thành viên đó 

phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 

 - Thực hiện quản lý và các công việc kinh doanh một cách trung 

thực, cẩn trọng, bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty và tất cả 

các thành viên. Trường hợp làm trái qui định của pháp luật, Điều lệ 

công ty và nghị quyết của Hội đồng thành viên gây ra thiệt hại cho 

công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 

 - Không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục 

vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

 - Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo 

thỏa thuận qui định tại Điều lệ công ty khi công ty kinh doanh bị lỗ, 
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đồng thời liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của 

công ty nếu tài sản của công ty không đủ trang trải số nợ của công ty. 

- Các nghĩa vụ khác do pháp luật và Điều lệ công ty qui định.  

1.2.3 Hạn chế đối với thành viên hợp danh 

- Không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc đồng thời là 

thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được 

sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại. 

- Không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người 

khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty 

để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

- Không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn 

góp của mình cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các 

thành viên hợp danh còn lại. 

 1.3 Thành viên góp vốn 

  1.3.1 Xác lập và chấm dứt tư cách thành viên góp vốn 

 Ngoài các trường hợp như qui định đối với thành viên hợp 

danh, tư cách thành viên góp vốn còn được xác lập và chấm dứt trong 

trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp. Đó là tư cách thành viên 

góp vốn được xác lập đối với người nhượng lại vốn, đồng thời chấm 

dứt đối với bên chuyển nhượng nếu họ nhượng hết phần vốn góp của 

mình.  

  1.3.2 Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn 

• Thành viên góp vốn có các quyền: 

 - Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên 

về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, các quyền và nghĩa vụ của 

thành viên góp vốn, vấn đề tổ chức lại, giải thể công ty và các nội 
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dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và 

nghĩa vụ của họ; 

 - Được chia lợi nhuận hàng năm khi công ty kinh doanh có lãi; 

một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỉ lệ vốn góp 

trong vốn điều lệ khi công ty giải thể hoặc phá sản; 

 - Được cung cấp báo cáo tài chính hàng năm của công ty và có 

quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh 

cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình hình và kết quả 

kinh doanh của công ty; 

 - Chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác; 

 - Định đoạt phần vốn góp của mình dưới các hình thức thừa kế, 

tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo qui định của 

pháp luật và Điều lệ công ty; 

 - Các quyền khác theo qui định của pháp luật và Điều lệ công 

ty. 

• Thành viên góp vốn có các nghĩa vụ: 

- Góp đầy đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết, trường hợp vi phạm 

thì số vốn chưa góp đủ được coi là nợ đối với công ty và thành viên 

đó có thể bị khai trừ theo quyết định của Hội đồng thành viên. 

 - Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản 

khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp; 

- Không được tham gia quản lý công ty; tiến hành công việc 

kinh doanh nhân danh công ty; 

- Tuân thủ điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng thành 

viên; 

- Các nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật và Điều lệ công 

ty. 
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1.4 Tổ chức quản lý công ty hợp danh 

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty hợp danh gồm: Hội đồng 

thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám 

đốc  

1.4.1 Hội đồng thành viên 

Gồm tất cả các thành viên, là cơ quan có quyền quyết định tất 

cả công việc kinh doanh của công ty.  

Hội đồng thành viên khi quyết định các vấn đề sau đây phải 

được ít nhất 3/4 tổng số thành viên hợp danh chấp thuận nếu Điều lệ 

công ty không có qui định khác: 

- Phương hướng phát triển công ty; 

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

- Tiếp nhận thành viên hợp danh mới; chấp nhận thành viên hợp 

danh rút khỏi công ty hoặc khai trừ thành viên; 

- Quyết định dự án đầu tư; vay và huy động vốn dưới các hình 

thức khác; cho vay với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của 

công ty (trừ trường hợp Điều lệ công ty qui định một tỉ lệ khác cao 

hơn). 

- Quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn 

điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty qui định một tỉ lệ 

khác cao hơn; 

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, tổng số lợi nhuận 

được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên; 

- Tổ chức lại và giải thể công ty. 

Hội đồng thành viên khi quyết định các vấn đề khác phải được 

ít nhất 2/3 tổng số thành viên hợp danh chấp thuận (tỉ lệ cụ thể do 

Điều lệ công ty qui định). 
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1.4.2 Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc 

 Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch 

hội đồng thành viên đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 

công ty nếu Điều lệ công ty không có qui định khác. 

Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 

có nhiệm vụ: 

- Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của 

công ty với tư cách là thành viên hợp danh; 

- Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký các quyết 

định hoặc nghị quyết của Hội đồng thành viên; 

- Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên 

hợp danh; ký các quyết định về qui chế, nội qui và các công việc tổ 

chức nội bộ khác của công ty; 

- Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa 

đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo qui định của pháp 

luật; 

- Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước 

hoặc với tư cách là bị đơn, nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp 

thương mại… và các nhiệm vụ khác do Điều lệ công ty qui định. 

2. Doanh nghiệp tư nhân 

 2.1 Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân 

 2.1.1 Khái niệm 

 Theo luật doanh nghiệp năm 2005, doanh nghiệp tư nhân là 

doanh nghiệp: 
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- Do một cá nhân làm chủ (gọi là chủ doanh nghiệp) và tự chịu 

trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của 

doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành các loại chứng 

khoán. 

2.1.2 Đặc điểm 

So với các loại công ty, doanh nghiệp tư nhân có các đặc điểm: 

- Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là chủ sở hữu duy nhất 

tài sản của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp toàn quyền quyết định 

đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp và do đó tự chịu trách nhiệm 

bằng toàn bộ tài sản của mình đối các khoản nợ của doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, chủ doanh 

nghiệp là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kể cả khi thuê 

người khác làm giám đốc quản lý, điều hành doanh nghiệp. Vì vậy, 

chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn, hoặc người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh 

chấp liên quan đến doanh nghiệp. 

- Chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được thành lập một doanh 

nghiệp tư nhân. 

 2.2 Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân 

Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp, đồng thời là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp. Vì vậy, 

chủ doanh nghiệp có các quyền và nghĩa vụ ở cả phương diện doanh 

nghiệp lẫn chủ sở hữu. 

 2.2.1 Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp ở phương 

diện doanh nghiệp 
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Ở phương diện này, chủ doanh nghiệp tư nhân có các quyền và 

nghĩa vụ pháp luật qui định cho doanh nghiệp (được trình bày ở mục 

3, Bài 2 - Những qui định chung về doanh nghiệp). 

 2.2.2 Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp ở phương 

diện chủ sở hữu Quyền: 

- Tăng, giảm vốn đầu tư của mình vào doanh nghiệp; 

- Cho thuê doanh nghiệp; 

- Bán doanh nghiệp; 

- Xác lập, thay đổi tên, trụ sở chính của doanh nghiệp;  

- Giải thể, thừa kế doanh nghiệp .v.v.. 

Nghĩa vụ: 

- Đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn 

bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng. Trường hợp là 

các tài sản khác thì phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị của mỗi 

loại tài sản. 

- Trường hợp giảm vốn đầu tư thấp hơn số vốn đã đăng ký thì 

phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh; 

- Trường hợp cho thuê doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp phải 

báo cáo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công 

chứng đến cơ quan đăng ký kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ theo 

hợp đồng cho thuê trên cơ sở pháp luật hợp đồng dân sự và các qui 

định của pháp luật có liên quan.  

 - Trường hợp bán doanh nghiệp thì chậm nhất 15 ngày trước 

ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua, chủ doanh nghiệp 

phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.  

 2.3 Tổ chức và quản lý doanh nghiệp tư nhân 
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Do chủ doanh nghiệp tư nhân quyết định không trái với các qui 

định của pháp luật có liên quan. Trường hợp thuê người khác làm 

Giám đốc thì phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng vẫn 

phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

TÓM LƯỢC 

 

 1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp có ít nhất hai thành viên hợp 

danh là chủ sở hữu chung, cùng nhau kinh doanh dưới một tên 

chung; ngoài ra còn có thể có thành viên góp vốn. 

Trong đó, thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm 

bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; thành 

viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty 

trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. 

 2. Thành viên hợp danh có quyền quản lý công ty, nhân danh công ty 

tiến hành các hoạt động kinh doanh. Thành viên góp vốn được 

chia lợi nhuận hàng năm tương ứng với tỉ lệ vốn góp trong vốn 

điều lệ.  

 3. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và 

tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt 

động của doanh nghiệp. 

 4. Chủ doanh nghiệp tư nhân toàn quyền quyết định mọi hoạt động 

của doanh nghiệp, là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Vì 

vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân có các quyền và nghĩa vụ ở 

phương diện doanh nghiệp lẫn chủ sở hữu duy nhất của doanh 

nghiệp.  

 5. Thành viên hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng 
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thời làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc chủ của 

doanh nghiệp tư nhân khác, trừ khi được sự nhất trí các thành viên 

hợp danh còn lại. 

 

 

CÂU HỎI TỰ LUẬN 

1.Ý nghĩa của sự bổ sung công ty hợp danh vào hệ thống các doanh 

nghiệp ở nước ta? 

2. Luận giải các vấn đề sau: 

a. Quyền quản lý và nhân danh công ty tiến hành hoạt động 

kinh doanh chỉ được qui định cho thành viên hợp danh. 

b. Thành viên hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân không được 

đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc chủ của 

doanh nghiệp tư nhân khác. 

 c. Cùng do một người làm chủ sở hữu nhưng công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân còn doanh 

nghiệp tư nhân thì không. 

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Thành viên hợp danh và chủ doanh nghiệp tư nhân trong mọi 

trường hợp có thể đồng thời là: 

 a. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn; 

 b. Cổ đông của công ty cổ phần; 

c. Thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc chủ doanh 

nghiệp tư nhân khác; 

 d. Thành viên góp vốn của công ty hợp danh khác; 

 e. Cả a, b, d đều đúng. 
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2. Thành viên hợp danh có quyền: 

 a. Nhân danh công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh theo 

ngành, nghề kinh doanh công ty đã đăng ký; 

 b. Nhân danh công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh ngoài 

ngành nghề kinh doanh mà công ty đã đăng ký; 

 c. Nhân danh cá nhân hoặc người khác tiến hành các hoạt động 

kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh công ty đã đăng ký vì lợi ích 

của chính thành viên, hoặc người khác đó. 

 d. a,b,c đều đúng 

3. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền: 

 a. Nhân danh doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh 

đã đăng ký; 

b. Nhân danh cá nhân tiến hành các hoạt động kinh doanh đã 

đăng ký cho doanh nghiệp; 

. c. Nhân danh doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh 

ngoài các ngành, nghề đã đăng ký. 

 d. Cả a và b đều đúng. 

4. Chủ doanh nghiệp tư nhân:  

 - Không có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp; 

 - Chỉ có quyền tăng nhưng không có quyền giảm vốn đầu tư của 

mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; 

 - Có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp nhưng phải có điều kiện; 

- Có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp trong mọi điều kiện. 

5. Tài sản của doanh nghiệp tư nhân:  



 106

 a. Thuộc sở hữu của doanh nghiệp; 

 b. Là tài sản riêng của doanh nghiệp; 

 c. Thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp nhưng không tách bạch 

với các tài sản khác của chủ doanh nghiệp; 

 d. Thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và hoàn toàn tách bạch 

với các tài sản khác của chủ doanh nghiệp. 

 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI 

Câu hỏi tự luận: 

1. Ý nghĩa của việc bổ sung công ty hợp danh: 

Thứ nhất, đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, đáp ứng yêu 

cầu bức thiết của thực tiễn. Đó là tạo thêm cơ hội và động viên các 

nhà đầu tư có thể lựa chọn được loại hình kinh doanh phù hợp, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh doanh đồng thời nâng cao tính thực định 

của quyền tự do kinh doanh.  

Thứ hai, thành viên hợp danh (theo Luật doanh nghiệp năm 

1999) phải là cá nhân có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp. 

Do vậy, việc bổ sung công ty hợp danh sẽ có tác dụng động viên, phát 

huy nguồn lực chất xám trong nhân dân đầu tư vào hoạt động kinh 

doanh. 

2. a - Vì các lý do: 

  Thứ nhất, xuất phát từ nguyên tắc trong quản lý: quyền hạn và 

trách nhiệm phải tương xứng nhau.  

Thứ hai, thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn 

bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty, trong khi thành viên 

góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công 

ty. Do đó sẽ không có gì để đảm bảo quyền lợi của công ty và thành 
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viên hợp danh nếu trao cho thành viên góp vốn quyền quản lý và nhân 

danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh.  

Thứ 3, thành viên hợp danh (theo Luật doanh nghiệp năm 1999) 

phải là cá nhân có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp. Vì vậy, 

sẽ là tối ưu nếu lựa chọn họ là người quản lý, điều hành công ty. 

2. b – Vì các lý do: 

  Thứ nhất, trách nhiệm của thành viên hợp danh và chủ doanh 

nghiệp tư nhân là bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của 

doanh nghiệp. 

  Một khối tài sản không thể chịu trách nhiệm hai lần. Vì vậy, họ 

không thể đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh 

hoặc chủ của doanh nghiệp tư nhân khác. 

 Tất nhiên, trong trường hợp được các thành viên hợp danh còn 

lại nhất trí. Nghĩa là khối tài sản của thành viên này đã được giải 

phóng đối với các nghĩa vụ của công ty. Vì vậy, họ có thể đồng thời là 

thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác.  

 Thứ hai, ở một phương diện khác vì tính chất “cùng hoạt động 

dưới một tên chung”, việc qui định thành viên hợp danh không được 

đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác còn là 

điều kiện ràng buộc các thành viên hợp danh giành hết sự nỗ lực cho 

công ty và giữ kín được những bí mật trong kinh doanh để bảo vệ 

quyền lợi của công ty và các thành viên.  

2.c – Vì doanh nghiệp tư nhân không đáp ứng 2 trong 4 điều kiện để 

một tổ chức có tư cách pháp nhân: 

 Thứ nhất, theo Điều 65 và 66, Luật doanh nghiệp năm 2005, thì 

tài sản của công ty hoàn toàn tách bạch với tài sản khác của chủ sở 
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hữu. Trong khi đó, theo Điều 142 thì tài sản của doanh nghiệp tư nhân 

không hoàn toàn tách bách với tài sản của chủ doanh nghiệp.  

 Thứ hai, theo Điều 67, 68, 69 và 70, Luật doanh nghiệp năm 

2005, thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một tổ chức 

có tư cách độc lập nhất định đối với chủ sở hữu, được nhân danh mình 

tham gia quan hệ pháp luật. Trong khi đó, theo Điều 143 thì doanh 

nghiệp tư nhân hoàn toàn phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp, nghĩa là 

không được nhân danh mình độc lập tham gia quan hệ pháp luật. 

Câu hỏi trắc nghiệm: 1e; 2a; 3d; 4c; 5c. 
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BÀI 6: 

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ - HỢP TÁC XÃ 

 

 Trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam hiện nay, bên cạnh các chủ 

thể tham gia hoạt động kinh doanh là các loại hình doanh nghiệp như: 

Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty hợp danh, Công ty 

TNHH 1 thành viên … còn có các chủ thể kinh doanh khác không 

được gọi doanh nghiệp nhưng vẫn được luật pháp công nhận có quyền 

và nghĩa vụ tham gia hoạt động kinh doanh, đó là Hợp tác xã và loại 

hình kinh doanh: Hộ kinh doanh cá thể. 

 Bài này trình bày cơ sở pháp lý, cách thức tiến hành đăng ký kinh 

doanh và tính chịu trách nhiệm của loại hình Hộ kinh doanh cá thể. 

Khái niệm Hợp tác xã, nguyên tắc hoạt động và cách thức tổ chức 

quản lý hoạt động kinh doanh Hợp tác xã. 

MỤC TIÊU 

 

Sau khi học xong, sinh viên được biệt các nội dung sau: 

• Cơ sở pháp lý mà luật pháp quy định đối với Hộ kinh doanh cá 

thể  

• Hộ kinh doanh cá thề không là loại hình doanh nghiệp 

• Địa vị pháp lý của loại hình Hợp tác xã 

• Cách thức tổ chức quản lý của Hợp tác xã 

• Quyền và nghĩa vụ của HTX trong kinh doanh 

 



 110

NỘI DUNG CHÍNH 

 

1. HỘ KINH DOANH CÁ THỂ:  

 Khái niệm và đặc điểm: 

 Khái niệm: Theo điều 24 của Nghị định 109/2004/NĐ-CP ban 

hành ngày 02/04/2004 của Chính phủ:  

“ Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân hoặc hộ gia đình làm chủ, 

chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá 

mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài 

sản của mình đối với hoạt động kinh doanh”.  

 Đặc điểm:  

Căn cứ theo quy định trên, Hộ kinh doanh cá thể không được xem 

là doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể là 

hoạt động kinh doanh của cá nhân (Hộ gia đình) làm chủ. 

Mỗi Hộ kinh doanh cá thể chỉ có một địa điểm kinh doanh duy 

nhất và có số lao động không quá 10, do đó nếu Hộ kinh doanh có hơn 

một địa điểm kinh doanh hoặc có hơn 10 lao động thì luật buộc phải 

chuyển đổi thành doanh nghiệp.  

Các cá nhân hoạt động thương mại không có địa điểm kinh 

doanh hoặc cá nhân làm nông nghiệp, làm muối, và những người bán 

hàng rong, quà vặt, làm dịch vụ có thu nhập thấp không vượt quá mức 

khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao 

thì không xem là Hộ kinh danh cá thể. 

 Thành lập, Đăng ký kinh doanh: 

 Chủ thể có quyền đăng ký kinh doanh:  
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Tất cả công dân đủ từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi đầy đủ; 

các hộ gia đình đều có quyền đăng ký kinh doanh cá thể. Trừ những 

người bị hạn chế, bị mất năng lực hành vi dân sự; người đang bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự; người đang chấp hành hình phạt tù hoặc bị 

tòa án tước quyền hành nghề. 

 Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh: 

 Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi đơn đăng ký Hộ 

kinh doanh cá thể đến phòng quản lý đăng ký kinh doanh cấp huyện 

nơi đặt địa điểm kinh doanh. 

Đối với những ngành nghề mà luật, pháp lệnh, nghị định quy định 

phải có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm theo đơn đăng ký kinh 

doanh phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc 

đại diện hộ gia đình. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện không được yêu cầu 

người đăng ký nộp thêm bất cứ giấy tờ nào khác ngoài hồ sơ quy định, 

trong thời hạn 7 ngày phải cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 

nếu hộ kinh doanh cá thể có đủ các điều kiện: Ngành nghề kinh doanh 

không thuộc danh mục cấm; Nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo 

quy định; Nếu Hộ kinh doanh cá thể có tên riêng không trùng với tên 

Hộ kinh doanh cá thể khác trong phạm vi quận (huyện). 

Hộ kinh doanh cá thể có quyền tiến hành các hoạt động kinh 

doanh sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trừ 

trường hợp kinh doanh các ngành nghề kinh doanh phải có điều kiện, 

phải đáp ứng đủ các điều kiện thì mới được hoạt động. 
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Trường hợp thay đổi nội dung kinh doanh, Hộ kinh doanh cá thể 

phải thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

huyện nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  

 Quyền và nghĩa vụ của Hộ kinh doanh cá thể: 

 Quyền của Hộ kinh doanh cá thể: 

• Quyền lựa chọn các ngành nghề kinh doanh mà pháp luật 

không cấm 

• Quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh, được sử dụng thu 

nhập từ hoạt động kinh doanh hợp pháp. 

• Quyền được sỡ hữu tài sản, được Nhà nước công nhận và bảo 

hộ các hoạt động kinh doanh hợp pháp  

 Nghĩa vụ của Hộ kinh doanh cá thể: 

• Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng 

ký. 

• Lập, ghi chép sổ sách kế toán và sử dụng hóa đơn chứng từ theo 

quy định của Nhà nước. 

• Khai thuế, nộp thuế và các nghĩa vụ tài sản khác đầy đủ và 

đúng hạn. 

 Tổ chức quản lý và điều hành Hộ kinh doanh cá thể: 

Hộ kinh doanh cá thể khi hoạt động kinh doanh, cá nhân hoặc Hộ 

gia đình làm chủ hộ kinh doanh cá thể phải chịu trách nhiệm bằng 

toàn bộ tài sản của mình, do đó việc tổ chức quản lý và điều hành Hộ 

kinh doanh cá thể, chủ hộ có toàn quyền quyết định. 
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 Chuyển địa điểm kinh doanh- Tạm ngưng kinh doanh- 

Chấm dứt kinh doanh: 

 Chuyển địa điểm kinh doanh: 

Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh sang quận huyện khác, 

Hộ kinh doanh cá thể nộp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, nơi đã cấp giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh, sau đó tiến hành đăng ký tại cơ quan quản 

lý đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh mới. 

 Tạm ngừng kinh doanh: 

Trường hợp Hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh 30 ngày 

trở lên, Hộ kinh doanh cá thể phải thông báo với cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp huyện, nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. 

 Chấm dứt hoạt động kinh doanh: 

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, Hộ kinh doanh cá thể phải 

nộp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp huyện nơi Hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký kinh 

doanh. 

 

2. HỢP TÁC XÃ: 

 Khái niệm Hợp tác xã: 

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, 

pháp nhân ( gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự 

nguyện, góp vốn, góp sức lập ra để phát huy sức mạnh tập thể của 
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từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu 

quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

Hợp tác xã hoạt động như một doanh nghiệp, có tư cách pháp 

nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài 

chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích lũy và các nguồn vốn khác 

của Hợp tác xã theo quy định của pháp luật.  

 Nguyên tắc tổ chức và hoạt động: 

Hợp tác xã hoạt động theo nguyên tắc sau: 

Tự nguyện: mọi cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có đủ điều kiện 

pháp luật, tán thành điều lệ Hợp tác xã đếu có quyền gia nhập Hợp tác 

xã Hoặc có quyền ra khỏi Hợp tác xã theo quy định điều lệ Hợp tác 

xã. 

Dân chủ, bình đẳng và công khai: xã viên có quyền tham gia 

quản lý, kiểm tra, giám sát Hợp tác xã và có quyền ngang nhau trong 

biểu quyết, thực hiện công khai phương hướng sản xuất kinh doanh, 

tài chính, phân phối và những vấn đề khác theo quy định trong điều lệ 

hợp tác xã. 

Tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi: Hợp tác xã tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về kết quả về hoạt động sản xuất kinh doanh; tự 

quyết định về phân phối thu nhập sau khi thực hiện xong nghĩa vụ nộp 

thuế và trang trãi các khoản lỗ của Hợp tác xã. Lãi được trích một 

phần vào quỹ Hợp tác xã, một phần chia theo vốn góp và công sức 

đóng góp của xã viên. 
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Hợp tác xã và sự phát triển công đồng: Xã viên có ý thức phát 

huy tinh thần xây dựng tập thể và hợp tác với nhau trong Hợp tác xã, 

trong công đồng xã hội và giữa các hợp tác xã trong và ngoài nước 

theo quy định pháp luật. 

 Thành lập và đăng ký kinh doanh: 

 Sáng lập viên: 

Cá nhân, Hộ gia đình, pháp nhân khởi xướng việc thành lập Hợp 

tác xã và tham gia hợp tác xã là sáng lập viên hợp tác xã. 

Sáng lập viên báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp xã bằng văn bản 

nơi dự định đặt trụ sở chính của HTX về việc thành lập, địa điểm 

đóng trụ sở, phương hướng sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt 

động của HTX. 

Sáng lập viên tiến hành tuyên truyền, vận động các cá nhân, hộ 

gia đình, pháp nhân có nhu cầu tham gia HTX và cùng nhau xúc tiến 

các công việc cần thiết để tổ chức hội nghị thành lập HTX. 

 Hội nghị thành lập Hợp tác xã: 

Hội nghị thành lập HTX do sáng lập viên tổ chức, thành phần 

tham gia hội nghị gồm sáng lập viên và các cá nhân, hộ gia đình, pháp 

nhân có nguyện vọng trở thành xã viên HTX.  

Các vấn đề liên quan đến thành lập, hoạt động của HTX được hội 

nghị thảo luận và biểu quyết theo nguyên tắc đa số. 

Thành lập HTX phải có đủ số xã viên tham gia từ 7 trở lên.  
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Trường hợp HTX thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều 

hành thì bầu ban quản trị và chủ nhiệm HTX, trong đó chủ nhiệm 

HTX đồng thời là trưởng ban quản trị. 

Trường hợp HTX thành lập riêng bộ máy quản lý và điều hành thì 

bầu ban quản trị và trưởng ban quản trị; quyết định bầu hoặc thuê chủ 

nhiệm HTX. 

 Đăng ký kinh doanh: 

Người đại diện theo pháp luật của HTX sẽ nộp hồ sơ đăng ký 

kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hay cấp tỉnh 

nợi HTX dự định đặt trụ sở chính, tuỳ theo điều kiện của HTX và chịu 

trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đăng ký kinh 

doanh. 

Hồ sơ đăng ký kinh doanh HTX gồm:  

• Đơn đăng ký kinh doanh;  

• Điều lệ HTX;  

• Danh sách ban quản trị, ban kiểm soát và số lượng xã viên của 

HTX;  

• Biên bản thông qua hội nghị thành lập HTX. 

Hợp tác xã được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời 

hạn 15 ngày sau khi có đủ các điều kiện sau: 

• Nộp hồ sơ kinh doanh hợp lệ; 

• Ngành nghề sản xuất, kinh doanh pháp luật không cấm; 

• Tên, biểu trưng HTX ( nếu có); 
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• Đối với ngành nghề chính phủ quy định Vốn pháp định thì vốn 

điều lệ HTX không được thấp hơn vốn pháp định; 

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

 Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối không cấp giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh thì phải trả lời bằng văn bản, nếu 

không đồng ý với quyết định từ chối thì người đại diện theo pháp luật 

của HTX có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

hoặc khởi kiện tại tòa án. 

HTX có tư cách pháp nhân và có quyền hoạt động kể từ ngày 

được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

 Quyền và nghĩa vụ Hợp tác Xã: 

 Quyền của Hợp tác xã: 

HTX có các quyền thể hiện tính tự chủ trong kinh doanh như: 

• Lựa chọn ngành nghề sản xuất kinh doanh hợp pháp; 

• Trực tiếp xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ; 

• Liên kết, liên doanh với cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước 

để mở rộng sản xuất kinh doanh; 

• Vay vốn, huy động vốn từ các tổ chức tín dụng; 

Các quyền quyết định cách thức tổ chức và quản lý nội bộ như: 

• Quyết định hình thức và cơ cấu tồ chức sản xuất kinh doanh; 

• Quyết định kết nạp xã viên mới, giải quyết việc xã viên ra khỏi 

HTX, khai trừ xã viên theo điều lệ HTX; 
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• Quyết định thuê lao động khi Xã viên không đáp ứng được yêu 

cầu sản xuất kinh doanh; 

• Quyết định khen thưởng hoặc thi hành kỷ luật đối với Xã viên; 

• Quyết định phân phối thu nhập và xử lý các khoản lỗ của HTX; 

• Các quyền khác theo luật định. 

 Nghĩa vụ của Hợp tác xã: 

• Sản xuất, kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký; 

• Thực hiện đúng quy định pháp luật về kế toán, thống kê và 

kiểm toán; 

• Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác; 

• Bảo toàn và phát triển vốn hoạt động của HTX; quản lý và sử 

dụng đất được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật; 

• Chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn 

điều lệ, vốn tích lũy và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp 

luật; 

• Bảo vệ môi trường, môi sinh, cảnh quan, di tích lịch sử và các 

công trình an ninh,quốc phòng; 

• Bảo đảm quyền xã viên và thực hiện đúng những cam kết đối 

với Xã viên; 

• Thực hiện nghĩa vụ đối với xã viên trực tiếp lao động, người lao 

động cho HTX; 

• Đóng bảo hiểm bắt buộc cho Xã viên là cá nhân;  
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• Chăm lo giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết của Xã 

viên, cung cấp thông tin để mọi Xã viên tích cực tham gia xây dựng 

HTX. 

 Xã viên:  

Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện gia nhập HTX thì 

được gọi là xã viên của HTX. 

 Điều kiện xác lập tư cách xã viên 

Đối với cá nhân: để trở thành xã viên phải là công dân Việt Nam, 

có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, góp vốn, góp sức tự nguyện gia 

nhập HTX, nếu là công chức gia nhập HTX thì không được trực tiếp 

quản lý và điều hành HTX. 

Đối với hộ gia đình, pháp nhân: để trở thành xã viên theo quy 

định và điều lệ HTX thì phải cử người đại diện có đủ điều kiện như 

đối với cá nhân tham gia. 

Xã viên HTX có thể xã viên của nhiều HTX cùng lúc nếu điều lệ 

HTX không cấm.  

 Quyền và nghĩa vụ của xã viên: 

Quyền của Xã viên: 

• Hưởng lãi và chia lợi theo vốn góp, công sức đóng góp và 

theo mức độ sử dụng dịch vụ của HTX; 

• Được ưu tiên lao động cho HTX; 

• Được HTX đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp 

vụ; 

• Được HTX cung cấp thông tin kinh tế cần thiết ; 
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• Dự đại hội xã viên, thảo luận và biểu quyết công việc của 

HTX hoặc bầu đại biểu dự đại hội xã viên; 

• Ứng cử, bầu cử vào Ban quản trị, Chủ nhiệm HTX, Ban 

kiểm soát và những chức danh khác của HTX; 

• Được đề đạt ý kiến với HTX, yêu cầu triệu tập đại hội xã 

viên bất thường; 

• Được định đoạt vốn góp theo quy định điều lệ HTX; 

• Xin ra khỏi HTX và được trả lại vốn góp vá các quyền lợi 

khác theo quy định của điều lệ HTX và quy định của pháp 

luật. 

Nghĩa vụ của Xã viên: 

• Chấp hành điều lệ và nghị quyết của đại hội xã viên; 

• Góp vốn theo quy định điều lệ HTX, mức vốn không vượt 

quá 30% vốn điều lệ HTX; 

• Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác 

của HTX; 

• Thực hiện cam kết kinh tế với HTX; 

• Bồi thường thiệt hại gây ra đối với HTX theo quy định 

điều lệ HTX; 

• Đoàn kết, hợp tác giữa các Xã viên góp phần phát triển 

HTX; 

• Các nghĩa vụ khác theo quy định điều lệ và pháp luật.  

 Chấm dứt tư cách Xã viên:  
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• Các trường hợp chấm dứt tư cách Xã viên: 

• Xã viên là cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân 

sự. 

• Xã viên là Hộ gia đình, pháp nhân không có người đại diện 

pháp luật theo quy định của điều lệ HTX; pháp nhân bị giải 

thể, phá sản; 

• Xã viên được chấp nhận ra khỏi HTX; 

• Xã viên chuyển vốn, quyền lợi và nghĩa vụ của mình cho 

người khác; 

• Xã viên bị khai trừ và các trường hợp khác theo quy định 

của điều lệ HTX. 

 Tổ chức và quản lý Hợp tác xã: 

 Đại hội xã viên: 

Là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của HTX;  

Đại hội xã viên thường kỳ mỗi năm họp một lần do ban quản trị 

triệu tập. Đại hội xã viên bất thường do Ban quản trị hoặc ban kiểm 

soát HTX triệu tập để quyết định những vấn đề cần thiết thuộc thẩm 

quyền của Đại hội xã viên quyết định. 

Nếu HTX có nhiều Xã viên thì có thể tổ chức đại hội đại biểu xã 

viên, Việc bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu xã viên do điều lệ HTX 

quy định Ban quản trị Hợp tác xã 

 Ban quản trị: 
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Ban quản trị HTX là bộ máy quản lý HTX do đại hội xã viên bầu 

trực tiếp, gồm trưởng ban quản trị và các thành viên khác. Số lượng 

thành viên ban quản trị do Điều lệ HTX quy định. 

Nhiệm kỳ của Ban quản trị tối thiểu là năm và tối đa không quá 5 

năm, cụ thể do điều lệ HTX quy định. 

Ban quản trị hợp ít nhất một tháng một lần do trưởng ban quản trị 

hoặc thành viên do trưởng ban quản trị ủy quyền triệu tập và chủ trì. 

Ban quản trị HTX họp bất thường khi có một phần ba thành viên ban 

quản trị hoặc trưởng ban quản trị, trưởng ban kiểm soát, chủ nhiệm 

HTX yêu cầu.  

 Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát là bộ máy giám sát và kiểm tra mọi hoạt động của 

HTX theo đúng pháp luật và điều lệ HTX. 

Ban kiểm soát do đại biểu xã viên bầu trực tiếp. Số lượng thành 

viên do điều lệ công ty quy định. HTX có ít Xã viên có thể bầu một 

kiểm soát viên. 

Tiêu chuẩn thành viên ban kiểm soát như tiêu chuẩn thành viên 

ban quản trị. Thành viên ban kiểm soát không được đồng thời là thành 

viên ban quản trị, kế toán trưởng, thủ quỹ của HTX, không phải là 

cha, mẹ, vợ chồng, con, anh, em ruột của họ. 

Nhiệm kỳ ban kiểm soát do điều lệ HTX quy định.  

 Tổ chức lại- Giải thể Hợp tác xã: 

 Tổ chức lại:  
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Đại hội Xã viên có quyền quyết định việc tổ chức lại HTX dưới 

các hình thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập HTX. 

 Chia, tách HTX:  

Đại hội Xã viên quyết định việc chia, tách HTX thành hai hay 

nhiều HTX. Ban quản trị của HTX dự định chia, tách phải thành lập 

hội đồng để giải quyết việc chia, tách HTX.  

Hội đồng chia tách HTX gồm Ban quản trị HTX dự định chia, 

tách và những người đại diện của các HTX dự định hình thành từ chia, 

tách. Hội đồng có nhiệm vụ bàn bạc, hiệp thương thống nhất giải 

quyết các vấn đề liên quan đến chia, tách HTX; Lập hồ sơ xin chia, 

tách HTX; Hình thành bộ máy quản lý, điều hành HTX mới. 

 Hợp nhất, Sáp nhập HTX: 

Hợp nhất HTX là trường hợp hai hay nhiều HTX có thể hợp nhất 

thành một Hợp tác xã thành một HTX mới bằng cách chuyển toàn bộ 

tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang HTX hợp nhất, đồng 

thời chấm dứt sự tồn tại của HTX bị hợp nhất. 

Sáp nhập HTX là trường một hay nhiều HTX có thể sáp nhập 

vào một hợp tác xã khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, 

nghĩa vu ̣̣ và lợi ích hợp pháp sang Hợp tác xã sáp nhập, đồng thời 

chấm dứt sự tồn tại của Hộp tác xã bị sáp nhập. 

 Giải thể Hợp tác xã: 

 Giải thể tự nguyện:  

Trường hợp giải thể tự nguyện theo nghị quyết của đại hội xã 

viên, HTX phải gửi đơn xin giải thể và nghị quyết của đại hội xã viên 

đến cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 
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doanh cho HTX, đồng thời đăng báo địa phương nơi HTX hoạt 

độngtrong 3 số liên tiếp về việc xin giải thể và thời hạn thanh toán nợ, 

thanh lý các hợp đồng. 

 Giải thể bắt buộc: 

Ủy ban nhân dân nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có 

quyền quyết định buộc giải thể HTX khi có một trong các trường hợp 

sau: 

• Mười hai tháng sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh nhưng HTX không tiến hành hoạt động. 

• HTX ngừng hoạt động 12 tháng liền; Không tổ chức đại 

hội xã viên trong 18 tháng liên tục mà không có lý do 

chính đáng. 

• Các trường hợp khác theo quy định pháp luật. 

Kể từ ngày HTX nhận được thông báo giải thể, cơ qua đăng ký 

kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX 

phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và xóa tên HTX 

trong sổ đăng ký kinh doanh. Hợp tác xã nộp lại con dấu cho cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. 

 Liên hiệp Hợp tác xã- Liên minh Hợp tác xã 

 Liên hiệp Hợp tác xã: 

Liên hiệp HTX là tổ chức kinh tế hoạt động theo nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của HTX, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của từng Hợp tác xã thành viên, hổ trợ nhau trong 

hoạt động và đáp ứng các nhu cầu khác của các thành viên tham gia. 
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Liên hiệp HTX thành lập Hội đồng quản trị và Ban giám đốc để 

quản lý và điều hành hoạt động của Liên hiệp HTX. 

Lãnh đạo Hội đồng quản trị là Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám 

đốc là người lãnh đạo ban giám đốc. 

Liên hiệp HTX đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp tỉnh. 

Liên hiệp HTX được tự chọn tên, biểu tượng của mình phù hợp 

với quy định pháp luật. Con dấu, bảng hiệu, giấy tờ giao dịch của Liên 

hiệp HTX phải có ký hiệu “LHHTX”. 

 Mục đich, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Liên hiệp 

HTX được quy định trong bản điều lệ Liên hiệp HTX do các thành 

viên thông qua. 

 Liên minh hợp tác xã 

 Liên minh HTX là tổ chức kinh tế- xã hội do các Hợp tác xã, 

Liên hiệp HTX tự nguyện cùng nhau thành lập. Liên minh HTX được 

tổ chức theo ngành và các ngành kinh tế. Liên minh HTX được thành 

lập ở cấp trung ương hoặc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  

Liên minh HTX có các chức năng sau:  

• Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các HTX và Liên 

hiệp HTX thành viên. 

• Tuyên truyền, vận động phát triển HTX. 

• Tham gia xây dựng chính sách pháp luật về HTX. 

• Hổ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành 

và phát triển của HTX, thực hiện các chương trình hổ trợ 
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HTX do chính phủ giao, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX 

theo quy định chính phủ. 

• Đại diện cho HTX và Liên hiệp HTX thành viên trong quan 

hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước 

theo quy định của pháp luật.  

Tóm lược 

1. Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân hoặc hộ gia đình làm chủ, chỉ 

được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá 

mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ 

tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh” 

2. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, 

pháp nhân ( gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự 

nguyện, góp vốn, góp sức lập ra để phát huy sức mạnh tập thể của 

từng xã viên tham gia Hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có 

hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

3.  Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX là: Tự nguyện; Dân 

chủ, bình đẳng và công khai; Tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng 

có lợi; Hợp tác xã và sự phát triển công đồng. 

4. Đại hội xã viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của HTX; 

Ban quản trị HTX là bộ máy quản lý HTX do đại hội xã viên bầu 

trực tiếp, Ban kiểm soát là bộ máy giám sát và kiểm tra mọi hoạt 

động của HTX theo đúng pháp luật và điều lệ HTX. 

5. Liên hiệp HTX là tổ chức kinh tế hoạt động theo nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của HTX, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của từng Hợp tác xã thành viên, hổ trợ nhautrong 
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hoạt động và đáp ứng các nhu cầu khác của các thành viên tham 

gia. 

6. Liên minh HTX là tổ chức kinh tế- xã hội do các Hợp tác xã, Liên 

hiệp HTX tự nguyện cùng nhau thành lập. Liên minh HTX được tổ 

chức theo ngành và các ngành kinh tế. Liên minh HTX được thành 

lập ở cấp trung ương hoặc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương  

 

Câu hỏi tự luận: 

Câu 1: vì sao Hộ kinh doanh cá thể do cá nhân làm chủ không 

được luật pháp xem là doanh nghiệp? 

Câu 2: Vì sao các khoản nợ phát sinh trong hoạt động kinh doanh 

của hộ kinh doanh cá thể được xem là nợ dân sự? 

Câu 3: Người góp vốn nhiều nhất trong Hợp tác xã có được xem là 

người có quyền lực cao nhất trong Hợp tác xã không? 

Câu 4: Có phải mục đích kinh doanh của Hợp tác xã chỉ là lợi 

nhuận? 

Câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1: Cơ quan quyền lực cao nhất trong Hợp tác xã là: 

a. Đại hội xã viên 

b. Ban điều hành HTX 

c. Chủ nhiệm HTX 

d. Ban kiểm soát 
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 Câu 2: Hợp tác xã là tổ chức hoạt động chịu trách nhiệm bằng: 

a. Toàn bộ tài sản xã viên 

b. Toàn bộ tài sản của các thành viên trong Ban điều hành 

c. Toàn bộ tài sản của HTX 

d. Cả 3 đều đúng 

 Câu 3: Số xã viên tối thiểu để được đăng ký thành lập HTX là: 

a. 3 xã viên 

b. 7 xã viên 

c. 2 xã viên 

d. Luật không quy định số xã viên tối thiểu 

 Câu 4: Quyền góp vốn của xã viên không vượt mức tối đa là: 

a. 20% /tổng vốn HTX 

b. Không hạn chế mức tối đa 

c. 30% / tổng vốn HTX 

d. 50% / tổng vốn HTX 

 Câu 5: Hộ kinh doanh cá thể đăng ký kinh doanh tại: 

a. Ủy ban ND tỉnh, thành phố thuộc trung ương 

b. Phòng quản lý đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, TP thuộc trung 

ương 

c. Cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh cấp huyện 

d. Cả 3 đều đúng 

Hướng dẫn trả lời: 
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Câu hỏi tự luận: 

Câu 1: Đối với Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân làm chủ, về 

mặt pháp lý   Hộ kinh doanh cá thể và chủ hộ là một, hoạt động của 

Hộ kinh doanh cá thể cũng là của cá nhân người làm chủ, không có 

sự tách bạch về tài sản giữa người chủ với Hộ kinh doanh cá thể. 

Câu 2: Về mặt pháp lý Hộ kinh doanh cá thể không phải là doanh 

nghiệp, hoạt động của Hộ kinh doanh cá thể là hoạt động của 

người chủ hộ, nên các giao dịch thực hiện của HKDCT được xem 

là hành vi dân sự. vì vậy các khoản nợ phát sinh từ hoạt động kinh 

doanh của HKDCT là nợ dân sự. 

Câu 3: Không, HTX được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc 

là:Tự nguyện; Dân chủ, bình đẳng và công khai; Tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm và cùng có lợi. Vì vậy mọi xã viên khi tham gia vào 

HTX đều có quyền ngang nhau đối với các vấn đề của HTX không 

phân biệt tỉ lệ góp vốn. 

 Câu 4: HTX được lập ra nhằm mục tiêu chính là phát huy sức mạnh 

tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực 

hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần góp phần phát triển kinh tế xã hội của 

đất nước. HTX không chỉ có mục tiêu là lợi nhuận. 

Câu hỏi trắc nghiệm: 1a; 2c; 3b; 4c; 5c. 
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BÀI 7 

 PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP VÀ HỢP TÁC XÃ  

 

Nền kinh tế thị trường gắn liền với cạnh tranh do đó tất yếu đến 

dẫn đến có “kẻ thắng” và “người thua”. Sự thua lỗ trong kinh doanh là 

nguyên nhân làm cho các chủ thể kinh doanh mất khả năng thanh toán 

các khoản nợ đến hạn, tức bị phá sản. 

Phá sản có một vai trò nhất định trong việc tái cơ cấu nền sản 

xuất xã hội, đó là sự qua đào thải những chủ thể kinh doanh yếu kém. 

Nhưng chính nó trực tiếp gây ra những hậu quả xấu cả về mặt kinh tế 

lẫn xã hội. Vì vậy, có phá sản nhất thiết phải có pháp luật phá sản.  

Bài này giúp người học tiếp cận một cách toàn diện với phạm 

trù phá sản; các qui định về trình tự và thủ tục giải quyết yêu cầu phá 

sản một doanh nghiệp, hợp tác xã theo pháp luật phá sản Việt Nam 

hiện nay. 

 

MỤC TIÊU 

Sau khi học tập và nghiên cứu bài này, người học phải nắm 

vững: 

- Những qui định chung về phá sản (thời điểm xác định doanh 

nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, đối tượng có quyền, 

nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và thẩm quyền giải 

quyết yêu cầu đó). 

- Qui trình thực hiện, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá 

trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.  
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NỘI DUNG CHÍNH 

1. Những qui định chung về phá sản  

 1.1 Khái niệm về phá sản  

 Thuật ngữ phá sản có nguồn gốc từ chữ “Ruin” trong tiếng La 

tinh nghĩa là “khánh tận”, tức ám chỉ một trạng thái cùng kiệt vô 

phương cứu chữa. Trong kinh doanh đó là sự mất cân đối giữa thu và 

chi của chủ thể kinh doanh đến mức trầm trọng không thể phục hồi 

được. Theo quan điểm phát triển, thực chất đó là quá trình tự đào thải 

những doanh nghiệp yếu kém, kinh doanh thiếu hiệu quả, góp phần 

tích cực vào việc tái cơ cấu nền sản xuất xã hội. Vì thế nó có tác dụng 

thúc đẩy các doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ 

chức kinh doanh, đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao trình độ quản 

lý điều hành, năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ … 

Tuy nhiên, do mỗi doanh nghiệp là tế bào cơ bản của nền kinh 

tế, một mắt xích trong hệ thống kinh tế nên hậu quả của phá sản là rất 

lớn. Cụ thể là phá sản đe dọa trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng 

của các bên có liên quan; đến trật tự kỷ cương trong hoạt động kinh 

doanh cũng như trật tự an toàn xã hội; gây hiệu ứng phá sản dây 

chuyền dẫn đến làm ngưng trệ cả thống kinh tế và gia tăng tỉ lệ thất 

nghiệp.  

Vì hậu quả đó, mà có phá sản thì phải có pháp luật phá sản 

nhằm hạn chế những tác động xấu của phá sản đồng thời giải phóng 

và tạo cơ hội cho doanh nghiệp mắc nợ sớm có được sự khởi đầu mới. 

Song cũng chính từ mục đích này mà vấn đề phá sản cần được phát 

hiện và xem xét ở một thời điểm nhất định trước khi doanh nghiệp 

chính thức bị tuyên bố phá sản. Thời điểm đó được pháp luật Việt 

Nam gọi là doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản. 
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Theo xu hướng chung, nhằm tăng cường khả năng phục hồi của 

doanh nghiệp từ đó tạo cơ hội cứu nguy doanh nghiệp không bị tuyên 

bố phá sản, thời điểm doanh nghiệp bị coi là lâm vào tình trạng phá 

sản ngày càng được xác định sớm hơn. Tuy nhiên cho đến nay, việc 

lựa chọn tiêu chí và thời điểm xác định doanh nghiệp lâm vào tình 

trạng phá sản vẫn chưa có sự thống nhất giữa pháp luật các nước. 

Pháp luật Việt Nam lấy tiêu chí chỉ số thanh toán nợ đến hạn và xác 

định: “Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được 

các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình 

trạng phá sản” (Điều 3, Luật phá sản năm 2004).  

1.2 Đối tượng áp dụng pháp luật phá sản 

Hiện nay trên thế giới trong khi nhiều quốc gia thừa nhận phá 

sản cá nhân và phá sản doanh nghiệp, thì ở nhiều quốc gia khác lại chỉ 

thừa nhận phá sản doanh nghiệp.  

Ở Việt Nam, Luật phá sản năm 2004 qui định đối tượng áp 

dụng phá sản là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và 

hình thức tổ chức hoạt động; hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã (gọi 

chung là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo qui định của 

pháp luật. 

1.3 Đối tượng có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ 

tục phá sản 

Khác với giải thể được thực hiện theo thủ tục hành chính, việc 

giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản được thực hiện theo thủ tục tư 

pháp. Do đó, thẩm quyền giải quyết yêu cầu phá sản thuộc về Tòa án 

và cơ sở để giải quyết là phải có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

Luật phá sản năm 2004 qui định những đối tượng sau đây có 

quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: 
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Một là, chủ nợ không có bảo đảm hoặc bảo đảm một phần 

Điều kiện nộp đơn: 

 - Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá 

sản; 

 - Đơn phải có các nội dung chính qui định tại Điều 13, Luật phá 

sản năm 2004. 

Hai là, đại diện người lao động hoặc đại diện công đoàn 

Điều kiện nộp đơn: 

- Khi doanh nghiệp, hợp tác xã không trả đủ lương, các khoản 

nợ khác và nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá 

sản;  

- Đơn phải có các nội dung chính qui định tại Điều 14, Luật phá 

sản năm 2004.  

Ngoài ra, trường hợp đại diện người lao động nộp đơn thì phải 

được sự tán thành của quá nửa số người lao động trong doanh nghiệp, 

hợp tác xã dưới hình thức bỏ phiếu, hoặc lấy chữ ký, hoặc quá nửa số 

người được cử làm đại diện từ các đơn vị trực thuộc của doanh 

nghiệp, hợp tác xã. 

Ba là, đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước 

Điều kiện nộp đơn: 

- Khi thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản 

mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ 

tục phá sản;  

- Đơn phải có các nội dung chính và kèm theo phải có các giấy 

tờ, tài liệu qui định tại Điều 15, Luật phá sản năm 2004. 

  Bốn là, cổ đông của công ty cổ phần 

Điều kiện nộp đơn 
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- Khi thấy doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản; 

- Được điều lệ công ty hoặc theo nghị quyết đại hội cổ đông qui 

định. Trường hợp điều lệ công ty không qui định và cũng không tiến 

hành được đại hội cổ đông thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông chỉ được 

quyền nộp đơn khi sở hữu trên 20% số cổ phần phổ thông trong thời 

hạn liên tục ít nhất 6 tháng. 

- Đơn phải có các nội dung chính và kèm theo đơn phải có các 

giấy tờ, tài liệu qui định tại Điều 15, Luật phá sản 2004 (trừ các qui 

định tại các điểm d, đ và e khoản 4). 

Năm là, thành viên hợp danh của công ty hợp danh 

Điều kiện nộp đơn: 

- Khi thấy doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản; 

- Đơn phải có các nội dung chính và kèm theo đơn phải có các 

giấy tờ, tài liệu theo qui định tại Điều 15, Luật phá sản năm 2004. 

Sáu là, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh 

nghiệp, hợp tác xã 

Đây là đối tượng duy nhất có nghĩa vụ nộp đơn.  

Điều kiện nộp đơn là khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã 

lâm vào tình trạng phá sản; đơn phải có các nội dung chính và kèm 

theo đơn phải có các giấy tờ, tài liệu qui định tại Điều 15, luật phá sản 

năm 2004. 

1.4 Thẩm quyền giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản  

 - Khác với Luật phá sản doanh nghiệp năm 1993, Luật phá sản 

năm 2004 qui định việc giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh 

hoặc cấp huyện nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh 

tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc cấp tỉnh, huyện đó. 
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Trường hợp cần thiết, Tòa án nhân cấp tỉnh lấy lên để tiến 

hành thủ tục phá sản đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của 

Tòa án nhân dân cấp huyện. 

- Tòa án nhân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối 

với những doanh nghiệp đó. 

Việc tiến hành thủ tục phá sản tại Tòa án nhân dân cấp huyện 

do một Thẩm phán phụ trách; tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh do một 

Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán gồm ba Thẩm phán (trong đó một 

Thẩm phám làm tổ trưởng) phụ trách. 

 

2. Trình tự và thủ tục giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản 

 2.1 Nộp đơn và thụ đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản  

 - Các đối tượng có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục 

phá sản gửi đơn đến Tòa án có thẩm quyền khi hội đủ các điều kiện do 

pháp luật qui định. 

 - Tòa án bắt đầu thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kể từ 

ngày người nộp đơn xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng phí phá sản 

(trừ khi người nộp đơn là đại diện người lao động hoặc đại diện công 

đoàn).  

Trường hợp người nộp đơn không phải là chủ doanh nghiệp 

hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình 

trạng phá sản thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thụ lý đơn, Tòa án 

phải thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã biết, đồng thời yêu cầu 

họ xuất trình cho Tòa án các giấy tờ, tài liệu qui định tại khoản 4, 

Điều 15, Luật phá sản năm 2004 trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được thông báo. 
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- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn, Tòa án ra quyết 

định mở thủ tục phá sản nếu có đủ căn cứ chứng minh doanh nghiệp 

lâm vào tình trạng phá sản (khoản 2, Điều 28, Luật phá sản 2004). 

Trường hợp ngược lại, nếu xét thấy doanh nghiệp, hợp tác xã chưa 

lâm vào tình trạng phá sản, Tòa ra quyết định không mở thủ tục phá 

sản (khoản 4, Điều 28, Luật phá sản 2004). 

Quyết định mở thủ tục phá sản được gửi cho doanh nghiệp, hợp 

tác xã bị mở thủ tục phá sản, Viện kiểm sát cùng cấp; thông báo cho 

các chủ nợ, những người mắc nợ doanh nghiệp, hợp tác xã đồng thời 

đăng trên báo địa phương nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở 

chính, báo hàng ngày của trung ương trong 3 số liên tiếp. 

2.2 Mở thủ tục phá sản và tổ chức Hội nghị chủ nợ 

• Thành lập Tổ quản lý, thanh lý tài sản 

 - Đồng thời việc ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán 

ra quyết định thành lập Tổ quản lý, thanh lý tài sản để thực hiện 

nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp bị mở thủ tục phá 

sản.  

Thành phần Tổ quản lý, thanh lý tài sản gồm có: một chấp hành 

viên của cơ quan thi hành án cùng cấp làm Tổ trưởng, một cán bộ của 

Tòa án, một đại diện chủ nợ, đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp 

tác xã bị mở thủ tục phá sản. 

Trường hợp cần thiết phải có đại diện người lao động, đại diện 

công đoàn, đại diện cơ quan chuyên môn tham gia Tổ quản lý, thanh 

lý tài sản thì Thẩm phán xem xét, quyết định. 

Tổ quản lý, thanh lý tài sản có nhiệm vụ, quyền hạn: 

+ Lập bảng kê toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp, hợp tác 

xã; 
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+ Giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp 

tác xã; 

+ Đề nghị Thẩm phán quyết định áp dụng các biện pháp khẩn 

cấp tạm thời để bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong 

trường hợp cần thiết; 

+ Lập danh sách các chủ nợ và số nợ phải đòi của doanh 

nghiệp, hợp tác xã; 

+ Thu hồi và quản lý tài sản, tài liệu, sổ kế toán và con dấu của 

doanh nghiệp, hợp tác xã khi bị áp dụng thủ tục thanh lý; 

+ Thực hiện phương án phân chia tài sản theo quyết định của 

Thẩm phán; 

+ Phát hiện và đề nghị Thẩm phán ra quyết định thu hồi lại tài 

sản, giá trị tài sản hay phần chênh lệch giá trị tài sản của doanh 

nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý đã bán hoặc chuyển 

giao bất hợp pháp (khoản 1, Điều 43, Luật phá sản năm 2004). 

+ Thi hành quyết định của Thẩm phán về việc bán đấu giá tài 

sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý theo 

đúng qui định pháp luật về bán đấu giá; 

+ Gửi các khoản tiền thu được từ những người mắc nợ và từ 

việc bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã vào tài khoản 

ngân hàng. 

+ Thi hành các quyết định khác của thẩm phán trong quá trình 

tiến hành thủ tục phá sản. 

• Tổ chức Hội nghị chủ nợ 

Thực chất là phiên họp hòa giải, trong đó Thẩm phán giữ vai trò 

là người trung gian chịu trách nhiệm triệu tập các bên tham gia và chủ 

trì Hội nghị chủ nợ 
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Thời điểm tổ chức hội nghị chủ nợ 

Là 30 ngày kể từ ngày lập xong danh sách chủ nợ, nếu việc 

kiểm kê tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã kết thúc trước ngày lập xong 

danh sách chủ nợ; hoặc tính từ ngày kiểm kê xong tài sản, nếu việc 

kiểm kê tài sản kết thúc sau ngày lập xong danh sách chủ nợ. 

Các Hội nghị chủ nợ tiếp theo có thể được Thẩm phán triệu tập 

vào bất kỳ ngày làm việc nào trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản 

theo đề nghị của Tổ quản lý, thanh lý tài sản hoặc các chủ nợ đại diện 

cho ít nhất một phần ba tổng số nợ không có bảo đảm. 

Thành phần Hội nghị chủ nợ  

Gồm những người có quyền và nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ 

nợ. Trong đó: 

+ Người có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ là các chủ nợ có 

tên trong danh sách chủ nợ; đại diện người lao động, đại diện công 

đoàn; người bảo lãnh sau khi trả nợ thay cho thay cho doanh nghiệp, 

hợp tác xã. 

+ Người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ là người nộp 

đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong trường hợp họ là chủ doanh 

nghiệp, hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã; đại diện 

chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước; cổ đông công ty cổ phần; thành 

viên hợp danh của công ty hợp danh. 

Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ 

- Có quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ hai 

phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên tham gia; 

- Có sự tham gia của người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ 

nợ. 
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Hội nghị chủ nợ có thể được hoãn một lần trong các trường 

hợp: 

Một là, không có đủ quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm đại 

diện cho từ 2/3 tổng số nợ không có bảo đảm trở lên tham gia; 

Hai là, quá nửa số chủ nợ không có bảo đảm có mặt tại Hội 

nghị chủ nợ biểu quyết đề nghị hoãn Hội nghị chủ nợ; 

Ba là, người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ vắng mặt có 

lý do chính đáng. 

 Mục đích của hội nghị chủ nợ 

 Là lựa chọn một giải pháp an toàn cho các bên, một mặt nhằm 

giúp doanh nghiệp, hợp tác xã có cơ hội thoát khỏi lâm vào tình trạng 

phá sản, mặt khác là giải quyết công bằng và nhanh gọn việc thanh lý 

tài sản và thanh toán nợ trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị 

tuyên bố phá sản.  

 Nội dung của hội nghị chủ nợ 

- Thảo luận tình hình kinh doanh, thực trạng tài chính của 

doanh nghiệp, hợp tác xã, kết quả kiểm tra tài sản, danh sách chủ nợ 

và những nội dung cần thiết khác do Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý 

tài sản thông báo. 

- Thảo luận ý kiến của chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp 

pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã về các nội dung Tổ trưởng Tổ quản 

lý, thanh lý tài sản đã thông báo; cùng các giải pháp tổ chức lại hoạt 

động kinh doanh, khả năng và thời hạn thanh toán nợ do doanh 

nghiệp, hợp tác xã đề xuất.  

- Thông qua Nghị quyết hội nghị chủ nợ về các nội dung đã 

thảo luận.  
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Trường hợp cần phải tổ chức Hội nghị chủ nợ tiếp theo thì 

chương trình, nội dung của Hội nghị chủ nợ những lần tiếp theo do 

Thẩm phán quyết định theo đề nghị của Tổ quản lý, thanh lý tài sản 

hoặc các chủ nợ đại diện cho ít nhất một phần ba tổng số nợ không có 

bảo đảm. 

Quyết định của Thẩm phán trong quá trình tổ chức Hội nghị 

chủ nợ 

Căn cứ vào diễn biến và Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ lần 

thứ nhất, Thẩm phán ra một trong ba các quyết định: 

Thứ nhất, Quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản trong 

các trường hợp (Điều 67, Luật phá sản năm 2004): 

- Hội nghị chủ nợ đã hoãn một lần, người nộp đơn là chủ nợ 

hoặc đại diện người lao động vẫn không tham gia Hội nghị chủ nợ khi 

được triệu tập lại. 

- Người nộp đơn là những người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị 

chủ nợ nhưng chính họ lại vắng mặt mà không có lý do chính đáng.  

- Những người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản rút lại đơn. 

Thứ hai, Quyết định áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh 

doanh (khoản 1, Điều 68, Luật phá sản năm 2004) trong trường hợp 

Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thông qua Nghị quyết đồng ý với các 

giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, kế hoạch thanh toán nợ 

cho các chủ nợ do doanh nghiệp, hợp tác xã đề xuất. 

Thứ ba, Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản trong các trường 

hợp (Điều 79, Luật phá sản năm 2004): 

- Chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, 

hợp tác xã không tham gia Hội nghị chủ nợ mà không có lý do chính 

đáng hoặc sau khi Hội nghị chủ nợ đã hoãn một lần nếu người nộp 
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đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là chủ nợ hoặc đại diện người lao 

động. 

- Không có đủ số chủ nợ tham gia Hội nghị chủ nợ sau khi đã 

hoãn một lần nếu người nộp đơn là chủ doanh nghiệp, hoặc đại diện 

hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ sở hữu doanh nghiệp nhà 

nước, cổ đông công ty cổ phần hoặc thành viên hợp danh. 

Ngoài ra, Thẩm phán còn ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài 

sản trong trường hợp khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bị thua 

lỗ đã được Nhà nước áp dụng biện pháp đặc biệt để phục hồi hoạt 

động kinh doanh, nhưng vẫn không phục hồi được và không thanh 

toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu (Điều 78, Luật 

phá sản năm 2004). 

 2.3 Phục hồi hoạt động kinh doanh 

 - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thẩm phán ra quyết định 

áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác 

xã phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (trong đó 

nêu rõ các biện pháp cần thiết phục hồi hoạt động kinh doanh, các 

điều kiện, thời gian và kế hoạch thanh toán các khoản nợ) nộp cho 

Tòa án để Thẩm phán trình Hội nghị chủ nợ lần thứ hai xem xét, 

thông qua.  

 - Trường hợp phương án phục hồi hoạt động kinh doanh được 

Nghị quyết Hội nghị chủ nợ thông qua, Thẩm phán ra quyết định công 

nhận Nghị quyết đó và cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức 

thực hiện trong thời hạn tối đa 3 năm.  

 - Căn cứ vào tình hình xây dựng và kết quả tổ chức thực hiện 

phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác 

xã, Thẩm phán ra một trong hai quyết định: 
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 Thứ nhất, Quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh 

doanh trong các trường hợp (Điều 76, Luật phá sản năm 2004): 

 + Doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện xong phương án phục 

hồi hoạt động kinh doanh; 

 + Được quá nửa số phiếu của các chủ nợ không có bảo đảm đại 

diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên chưa 

thanh toán đồng ý đình chỉ. 

  Thứ hai,Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản trong các trường 

hợp (Điều 80, Luật phá sản năm 2004): 

 - Doanh nghiệp, hợp tác xã không xây dựng được phương án 

phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc không được Hội nghị chủ nợ 

thông qua; 

 - Doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện không đúng hoặc không 

thực hiện được phương án phục hồi hoạt động phục hồi hoạt động 

kinh doanh. 

 2.4 Thanh lý tài sản và thanh lý nợ 

- Việc thanh lý tài sản và thanh toán nợ do Tổ quản lý, thanh lý 

tài sản được thực hiện theo quyết định và phương án phân chia tài sản 

của Thẩm phán thể hiện trong nội dung của quyết định mở thủ tục 

thanh lý tài sản. 

Trường hợp trước khi Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục 

thanh lý tài sản, nếu doanh nghiệp được Nhà nước áp dụng các biện 

pháp đặc biệt về tài sản (như đầu tư vốn, máy móc, thiệt bị …) để 

phục hồi hoạt động kinh doanh thì giá trị tài sản thu hồi từ việc thanh 

lý trước khi phân chia phải hoàn trả cho Nhà nước phần giá trị đó. 

Đối với các khoản nợ có bảo đảm và bảo đảm một phần thì 

được ưu tiên thanh toán bằng tài sản đó. Trường hợp giá trị tài sản bảo 
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đảm không đủ thanh toán thì phần còn thiếu được nhập vào nợ không 

có bảo đảm và được thanh toán trong quá trình phân chia tài sản; 

ngược lại nếu giá trị tài sản bảo đảm lớn hơn thì phần giá trị chênh 

lệch được nhập vào giá trị tài sản để phân chia. 

- Việc phân chia giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác 

xã được thực hiện theo thứ tự: 

+ Thanh toán phí phá sản; 

+ Thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm 

xã hội theo qui định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao 

động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động. 

+ Thanh toán các khoản nợ không có bảo đảm cho các chủ nợ 

(trong đó có cả nợ thuế đối với Nhà nước) theo tỉ lệ tương ứng giữa 

giá trị tài sàn còn lại trên tổng số nợ không có bảo đảm. 

Phần giá trị tài sản còn lại (nếu còn) thuộc về các chủ sở hữu 

doanh nghiệp hoặc xã viên hợp tác xã. 

2.5  Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản 

- Đồng thời với quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản sau 

khi Tổ quản lý, thanh lý tài sản thực hiện xong phương án phân chia 

tài sản, hoặc trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không còn tài 

sản để thực hiện phương án phân chia tài sản, Thẩm phán ra quyết 

định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản (Điều 86, Luật phá 

sản năm 2004). 

Ngoài ra, Thẩm phán còn ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, 

hợp tác xã bị phá sản trong các trường hợp đặc biệt sau đây (Điều 87, 

Luật phá sản năm 2004): 

+ Quá thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí do Tòa án ấn định, chủ 

doanh nghiệp, hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã 
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nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không còn tiền và tài sản khác để 

nộp tạm ứng án phí. 

+ Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tòa án xác 

định doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản không còn 

tài sản hoặc còn nhưng không đủ thanh toán phí phá sản. 

- Trong thời hạn 15 ngày và 10 ngày kể từ ngày ra quyết định 

tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, Tòa án phải gửi và 

thông báo công khai quyết định đó cho các bên như khi ra quyết định 

mở thủ tục phá sản; cho cơ quan đăng ký kinh doanh để xóa tên doanh 

nghiệp, hợp tác xã. 

 

 
 

 

 

  Sơ đồ: Trình tự và thủ tục giải quyết yêu cầu mở thủ tục 

phá sản  theo Luật phá sản năm 2004 

 

Đ 78, 79

Đình chỉ 
phục hồi 
HĐKD 

Không 
mở thủ 
tục phá 

sản 

 
Nộp đơn 

và thụ 
lý đơn 

yêu cầu 
mở thủ 

tục 
phá sản 

 
Mở thủ 
 tục phá 
sản và  
tổ chức 

Hội nghị 
chủ nợ 

 
Tuyên 

 bố 
phá  
sản 

Phục  
hồi 

HĐKD 

 
Thanh lý 
tài sản 

và thanh 
toán nợ 

K 4, Đ 28 

Đ 86, 87
K1, Đ 68

K 1,Đ 76

K2, Đ 28 

Đ 80 

Đình chỉ 
tiến hành
 thủ tục 
 phá sản 

Đ 67

 Chú thích: 
 - K là khoản, 
- Đ là Điều
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* Một số lưu ý 

 - Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án, mọi 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn được tiến 

hành bình thường, nhưng đặt dưới sự giám sát, kiểm tra của Thẩm 

phán và tổ quản lý, thanh lý tài sản.  

Pháp luật nghiêm cấm doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các 

hoạt động cất dấu, tẩu tán tài sản, thanh toán nợ không có bảo đảm, từ 

bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ và các hoạt động khác làm giảm giá trị 

doanh nghiệp, hợp tác xã (qui định tại Điều 31, Luật phá sản năm 

2004). 

 - Trong quá trình Tòa án tiến hành thủ tục phá sản, nhằm bảo 

toàn giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục phá sản, 

Tòa án có quyền ra quyết định và các bên liên quan đến doanh nghiệp, 

hợp tác xã bị mở thủ tục phá sản có nghĩa vụ áp dụng các biện pháp 

bảo đảm tài sản qui định tại các Điều từ 43 đến 60, Luật phá sản năm 

2004.  

 - Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, 

hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, các chủ nợ có quyền khiếu nại; 

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị các quyết định 

không mở thủ tục phá sản; mở thủ tục thanh lý tài sản; tuyên bố doanh 

nghiệp, hợp tác xã bị phá sản của Tòa án theo các qui định tại Điều 

32, 83 và 91 Luật phá sản năm 2004. Việc giải quyết những khiếu nại, 

kháng nghị này được thực hiện theo các qui định tại điều 32, 84 và 92, 

Luật phá sản năm 2004. 

TÓM LƯỢC 

1. Phá sản là khái niệm chỉ trạng thái cùng kiệt vô phương cứu chữa, 
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trong kinh doanh đó là sự mất cân đối giữa thu và chi của chủ thể 

kinh doanh đến mức trầm trọng không thể phục hồi được. 

2. Luật phá sản năm 2004 qui định đối tượng áp dụng phá sản là 

doanh nghiệp và hợp tác xã; thời điểm xác định lâm vào tình trạng 

phá sản là khi chúng không có khả năng thanh toán được các khoản 

nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu. 

3. Việc giải quyết phá sản được thực hiện theo thủ tục tư pháp. Trong 

đó: 

 - Tòa án có thẩm quyền giải quyết là Tòa án nhân dân cấp huyện hoặc 

tỉnh nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan 

đăng ký kinh doanh thuộc cấp tỉnh hoặc cấp huyện đó, mà trực tiếp 

phụ trách là Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán;  

 - Đối tượng có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục 

phá sản là chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần; đại 

diện người lao động hoặc đại diện công đoàn; đại diện chủ sở hữu 

doanh nghiệp nhà nước; cổ đông công ty cổ phần; thành viên hợp 

danh của công ty hợp danh; chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp 

pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

 - Qui trình giải quyết phá sản gồm các thủ tục: nộp đơn và thụ lý đơn 

yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; mở thủ tục 

phá sản và tổ chức hội nghị chủ nợ; phục hồi hoạt động kinh doanh; 

thanh lý tài sản và thanh toán nợ; tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã 

bị phá sản. 

 
 

CÂU HỎI TỰ LUẬN 

1. Tính tất yếu và vai trò của pháp luật phá sản.  
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2. Phân biệt giữa giải thể và phá sản. 

3. Mục đích và ý nghĩa của việc tổ chức Hội nghị chủ nợ. 

4. Luận giải vì sao trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản phải áp 

dụng các biện pháp bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

5. Luận giải vì sao việc phân chia tài sản phải thực hiện theo thứ tự ưu 

tiên. 

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản khi: 

 a. Các đối tượng có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ 

tục phá sản gửi đơn đến Tòa án có thẩm quyền . 

 b. Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản; 

c. Tòa án ra quyết định không mở thủ tục phá sản; 

 d. Cả a, b, c đều đúng. 

2. Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phá sản khi: 

a. Hội nghị chủ nợ đã hoãn một lần, người nộp đơn là chủ nợ 

hoặc đại diện người lao động vẫn không tham gia Hội nghị chủ nợ khi 

được triệu tập lại; 

b. Người nộp đơn là những người có nghĩa vụ tham gia Hội 

nghị chủ nợ nhưng chính họ lại vắng mặt mà không có lý do chính 

đáng;  

c. Những người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản rút lại đơn; 

 d. Cả 3 trường hợp a, b, c. 

3. Doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ bị tuyên bố phá sản khi: 

 a. Lâm vào tình trạng phá sản; 

 b. Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản; 

 c. Tòa án ra quyết định phục hồi hoạt động kinh doanh; 
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 d. Tòa án ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản. 

4. Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản có thể thoát 

khỏi tình trạng này khi Thẩm phán ra quyết định: 

 a. Mở thủ tục phá sản; 

b. Tuyên bố Doanh nghiệp, Hợp tác xã bị phá sản; 

. c. Áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; 

 d. Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh.  

 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI  

Câu hỏi tự luận: 

1. Tính tất yếu và vai trò của pháp luật phá sản 

Nền kinh tế thị trường gắn liền với cạnh tranh và do vậy tất yếu 

dẫn đến phá sản. Phá sản gây ra những hậu quả xấu cả về kinh tế lẫn 

xã hội. Đó là đe doạ trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của các 

bên liên quan; đến trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh doanh cũng 

như trật tự an toàn xã hội; gây hiệu ứng phá sản dây chuyền dẫn đến 

làm ngưng trệ cả thống kinh tế và gia tăng tỉ lệ thất nghiệp.  

Vì hậu quả đó, mà có phá sản thì phải có pháp luật phá sản với 

vai trò:  

Một là, đảm bảo việc đòi nợ của các chủ nợ được công bằng, 

trật tự; trên cơ sở đó bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các bên có 

liên quan 

Hai là, kiến tạo cơ hội để cứu nguy doanh nghiệp, hợp tác xã 

thoát khỏi bị tuyên bố phá sản và chặn đứng nguy cơ phá sản dây 

chuyền,  

Ba là, giải phóng và tạo cho các chủ sở hữu doanh nghiệp lâm 

vào tình trạng phá sản có được sự khởi đầu mới. 
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2. Phân biệt giải thể với phá sản 

  Thứ nhất, có nhiếu lý do dẫn đến giải thể (hết thời hạn hoạt 

động mà không gia hạn; vi phạm pháp luật dẫn đến bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, do chính doanh nghiệp, hợp tác xã tự 

nguyện xin giải thể …). Trong khi đó nguyên nhân duy nhất dẫn đến 

phá sản là doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán nợ đến 

hạn.  

Thứ hai, điều kiện giải thể là doanh nghiệp, hợp tác xã bảo đảm 

thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác. Trong khi 

đó, nguyên nhân dẫn đến phá sản là mất khả năng thanh toán các 

khoản nợ đến hạn, nên khả năng thanh toán hết các khoản nợ là rất 

thấp.  

Thứ ba, việc giải thể do doanh nghiệp, hợp tác tự quyết định 

hoặc cơ quan quản lý nhà nước quyết định và được thực hiện theo thủ 

tục hành chính, trong khi đó phá sản được thực hiện theo thủ tục tư 

pháp, tức do toà án quyết định. 

Thứ tư, việc giải thể bao giờ cũng dẫn tới chấm dứt sự tồn tại 

của doanh nghiệp, hợp tác xã, trong khi đó doanh nghiệp, hợp tác xã 

bị tuyên bố phá sản vẫn tiếp tục hoạt động nếu có người mua lại toàn 

bộ doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Thứ năm, Sau khi giải thể, chủ doanh nghiệp, hoặc những người 

quản lý điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã không bị hạn chế thành 

lập doanh nghiệp, hợp tác xã mới. Trong khi với phá sản thì những 

người này không được thành lập mới hoặc làm người quản lý trong 

doanh nghiệp, hợp tác xã khác trong thời hạn từ một đến ba năm.  

 3.  Mục đích của Hội nghị chủ nợ nhằm tạo ra những thoả hiệp 

giữa doanh nghiệp, hợp tác xã mắc nợ với các chủ nợ, trên cơ sở đó 
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mở đường cho doanh nghiệp, hợp tác xã có cơ hội tổ chức lại hoạt 

động kinh doanh để thoát khỏi phá sản, mặt khác là giải quyết công 

bằng và nhanh gọn việc thanh lý tài sản và thanh toán nợ cho các chủ 

nợ trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không thuyết phục 

được các chủ nợ.  

Ý nghĩa của Hội nghị chủ nợ là tạo cơ hội lần cuối cho doanh 

nghiệp quyết định số phận của mình cũng như các chủ nợ định đoạt 

quyền, lợi ích chính đáng của họ 

4. Phải áp dụng các biện pháp bảo toàn tài sản vì: 

 Sau khi có quyết định mở thủ tục tài sản khả năng doanh 

nghiệp, hợp tác xã bị phát mãi tài sản đế thanh toán nợ là rất cao. Do 

vậy, dễ xảy ra tình trạng doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ thủ tục 

phá sản tìm cách tẩu tán tán tài sản hoặc giàm quyền đòi nợ.  

5. Việc phân chia tài sản phải được thực hiện theo thứ tự ưu tiên vì: 

Thứ nhất, nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp, hợp tác xã bị 

tuyên bố phá sản là mất khả năng thanh toán nợ đến hạn, vì vậy giá trị 

tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã phổ biến là không đủ 

thanh toán các khoản nợ. 

Thứ hai, xét nguồn gốc và tính chất hình thành các khoản nợ 

Phí phá phá sản là phí tổn phát sinh từ quá trình Tòa án tiến 

hành thủ tục phá sản. Và tất nhiên không có quá trình này thì yêu cầu 

mở thủ tục phá sản không đựơc giải quyết. 

Nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội phát sinh trong quá 

trinh kinh doanh. Nó đe dọa trực tiếp đời sống của người lao động và 

khả năng tìm việc làm mới của họ. 

Nợ không có bảo đảm phát sinh từ mục đích kinh doanh; từ sự 

bất cẩn và mạo hiểm của các chủ nợ.  
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Câu hỏi trắc nghiệm: 1b; 2d; 3d; 4d. 
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BÀI 8:  

PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ 

KHÁI QUÁT VỀ NỘI DUNG CỦA BÀI HỌC 

Pháp luật về đầu tư có vai trò hết sức quan trọng đối với nền kinh 

tế Việt Nam, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp. Vì vậy, bên cạnh 

nghiên cứu về các loại hình doanh nghiệp của Luật Doanh nghiệp thì 

việc nghiên cứu về Luật Đầu tư (29/11/2005) để hiểu về các hình thức 

đầu tư – đặc biệt hình thức đầu tư trực tiếp, quyền và nghĩa vụ của nhà 

đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam là những 

kiến thức cơ bản không thể thiếu cho sinh viên khối ngành kinh tế – 

với tư cách là những nhà kinh tế, những thương nhân trong tương lai.  

Bài Pháp luật về đầu tư này sẽ tập trung cung cấp các kiến thức 

cơ bản về đầu tư để nhằm giải quyết được những vấn đề đặt ra trên. 

MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC 

Học xong chương này, các sinh viên phải hiểu được: 

• Một số quy định chung về đầu tư như khái niệm đầu tư, 

thời hạn hoạt động của các dự án đầu tư 

• Phân biệt được hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián 

tiếp, đặc biệt phải nắm vững các hình thức đầu tư trực tiếp 

như hợp đồng BCC, BOT, BTO, BT, tổ chức kinh tế 100% 

vốn trong nước, nước ngoài, tổ chức kinh tế liên doanh 

đang hiện diện trong nền kinh tế Việt Nam 

• Biết được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của nhà đầu tư khi 

thực hiện một dự án đầu tư tại Việt Nam. 



 153

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC 

1. Khái niệm:  

Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình 

hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu theo 

quy định của Luật Đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

2. Phân loại hình thức đầu tư: Đầu tư được chia thành hai loại: 

 2.1. Đầu tư trực tiếp: là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn 

đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Chẳng hạn, hành vi của 

cá nhân bỏ vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân và tham gia trực tiếp 

quản lý, điều hành doanh nghiệp nhằm mục đích sinh lợi đó là hoạt 

động đầu tư trực tiếp hoặc hành vi của cá nhân, tổ chức nước ngoài bỏ 

vốn mua lại doanh nghiệp Việt Nam và trực tiếp tham gia quản lý điều 

hành doanh nghiệp đó cũng là hoạt động đầu tư trực tiếp. 

Các hình thức đầu tư trực tiếp: 

2.1.1. Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư:  

 Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình 

thức 100% vốn để thành lập công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh, doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp 

và pháp luật có liên quan. 

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt 

Nam được hợp tác với nhau và với nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư 

thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài mới 

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân 

theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày 

được cấp Giấy chứng nhận đầu tư 
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2.1.2. Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư 

trong nước và nhà đầu tư nước ngoài: 

Nhà đầu tư nước ngoài liên doanh với nhà đầu tư trong nước để 

đầu tư thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp 

luật có liên quan. 

Doanh nghiệp thực hiện theo hình thức liên doanh có tư cách 

pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể 

từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư 

2.1.3. Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh 

(BCC), hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), 

hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO) và hợp 

đồng xây dựng – chuyển giao( BT):  

Hợp đồng BCC là hợp đồng do một hoặc nhiều nhà đầu tư nước 

ngoài ký kết với một hoặc nhiều nhà đầu tư trong nước (các bên hợp 

doanh) để tiến hành đầu tư, kinh doanh; trong đó quy định về quyền 

lợi, trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên hợp 

doanh mà không thành lập pháp nhân 

Hợp đồng BCC được ký giữa các nhà đầu tư trong nước để tiến 

hành đầu tư, kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp 

đồng và pháp luật có liên quan. 

Đối tượng, nội dung hợp tác, thời hạn kinh doanh, quyền lợi, 

nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi bên, quan hệ hợp tác giữa các bên và tổ 

chức quản lý do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng 

Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT): là 

hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và 

nhà đầu tư để xây dựng kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong 
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một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao không 

bồi hoàn công trình đó cho nhà nước Việt Nam 

Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO): là 

hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và 

nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng 

xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho nhà nước Việt Nam; 

Chính phủ Việt Nam dành cho nhà đầu tư quyền kinh doanh công 

trình đó trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và lợi 

nhuận. 

Hợp đồng xây dựng – chuyển giao ( BT): Là hình thức đầu tư 

được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây 

dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư 

chuyển giao công trình đó cho nhà nước Việt Nam; Chính phủ Việt 

Nam tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn 

đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận 

trong hợp đồng BT. 

Các hợp đồng BOT, BTO, BT có những đặc điểm chung sau: 

• Chỉ được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình kết cấu hạ 

tầng như xây dựng hạ tầng cho hệ thống giao thông, cấp thoát 

nước,…Thông qua hợp đồng BOT, BTO, BT Chính phủ trao cho nhà 

đầu tư quyền kinh doanh công trình để có thể bù đắp lại chi phí phát 

triển dự án và hoàn vốn cho các nhà đầu tư. Chẳng hạn, quyền thu phí 

cầu đường, điện nước hoặc được thực hiện một dự án đầu tư khác. 

• Chỉ được ký kết giữa một bên là cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền của Việt Nam với bên còn lại là các nhà đầu tư (khác với hợp 

đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư với nhau) 
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•  Các nhà đầu tư khi đầu tư dưới hình thức này thường sử dụng 

vốn góp của họ và phần lớn vốn vay từ các ngân hàng thương mại để 

đầu tư cho dự án. Vì vậy, sự tham gia của ngân hàng thương mại là 

hết sức quan trọng. Nếu nhà đầu tư và Chính phủ không sẵn sàng đưa 

ra các cơ chế thuận tiện để tiến hành dự án BOT, BTO, BT nhằm bảo 

vệ quyền lợi và giải quyết các vấn đề mà bên cho vay quan tâm thì dự 

án sẽ khó thành công. 

• Hợp đồng BOT, BTO luôn có ấn định về thời gian mà sau đó 

quyền kinh doanh độc quyền của nhà đầu tư sẽ kết thúc và nhà đầu tư 

sẽ chuyển giao không bồi hoàn công trình hoặc hệ thống công trình 

cho Chính phủ Việt Nam. 

•  Để thực hiện dự án BOT, BTO, BT nhà đầu tư có thể thành lập 

doanh nghiệp BOT, BTO, BT. Doanh nghiệp BOT, BTO, BT là doanh 

nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp để thực hiện hợp đồng 

BOT, BTO, BT. Doanh nghiệp BOT, BTO, BT chịu trách nhiệm thực 

hiện các quy định tại giấy phép đầu tư, các cam kết của nhà đầu tư 

theo hợp đồng BOT, BTO, BT. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp 

BOT, BTO, BT, mối quan hệ giữa doanh nghiệp BOT, BTO, BT và 

nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án cho các bên thỏa thuận trong 

hợp đồng BOT, BTO, BT 

2.1.4. Đầu tư phát triển kinh doanh:  

Nhà đầu tư được đầu tư phát triển kinh doanh thông qua các hình 

thức sau: 

• Mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, năng lực kinh doanh 

• Đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô 

nhiễm môi trường. 
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2.1.5. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, sáp 

nhập, mua lại doanh nghiệp  

Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại 

doanh nghiệp để tham gia quản lý hoạt động đầu tư theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. 

Doanh nghiệp nhận sáp nhập, mua lại kế thừa các quyền, nghĩa 

vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại, trừ trường hợp các bên có 

thỏa thuận khác. 

Nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn mua cổ phần phải thực hiện 

đúng các quy định của các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường. 

Nhà đầu tư khi sáp nhập, mua lại công ty, chi nhánh tại Việt Nam phải 

tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp (29/11/2005) về điều 

kiện tập trung kinh tế và pháp luật về cạnh tranh. 

2.2. Đầu tư gián tiếp: là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ 

phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng 

khoán và thông qua các định chế tài chính khác mà nhà đầu tư không 

trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Chẳng hạn, hành vi của 

cá nhân định cư ở nước ngoài mua cổ phiếu trong các công ty cổ phần 

tại Việt Nam mà họ không trực tiếp tham gia vào Hội đồng quản trị và 

hội họp, biểu quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh 

của công ty. 

3. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư: 

3.1. Quyền của nhà đầu tư: Nhà đầu tư có các quyền cơ bản 
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3.1.1. Quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh:  

• Nhà đầu tư được lựa chọn lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư, 

phương thức huy động vốn, địa bàn, quy mô đầu tư, đối tác đầu tư và 

thời hạn hoạt động của dự án. 

Tuy nhiên, đối với thời hạn của dự án đầu tư nước ngoài thì được 

ghi trong giấy chứng nhận đầu tư phù hợp với yêu cầu hoạt động của 

dự án, nhưng không quá 50 năm. Trường hợp cần thiết, Chính phủ 

Việt Nam có thể quyết định thời hạn dài hơn đối với dự án nhưng 

không quá 70 năm. 

• Nhà đầu tư được quyền đăng ký kinh doanh một hoặc nhiều 

ngành nghề, thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật, tự quyết 

định về hoạt động đầu tư, kinh doanh đã đăng ký. 

Trường hợp đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu 

tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều 

kiện thì nhà đầu tư được phép đầu tư mà không cần phải làm thủ tục 

đăng ký đầu tư. 

Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ 

đồng đến dưới 300 tỷ đồng, dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn 

đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có 

điều kiện thì nhà đầu tư phải làm thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định 

tại Luật Đầu tư (29/11/2005). 

Còn đối với dự án đầu tư trong nước, dự án đầu tư nước ngoài có 

quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và dự án thuộc danh mục 

lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư phải làm thủ tục thẩm tra 

để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 
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3.1.2. Quyền tiếp cận và sử dụng nguồn vốn tín dụng, đất 

đai và tài nguyên  

Nhà đầu tư có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng 

các nguồn vốn tín dụng, sử dụng đất đai và tài nguyên theo quy định 

pháp luật. 

Trường hợp dự án đầu tư có gắn liền với nhu cầu sử dụng đất, thì 

thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư không quá 50 năm. Đối với dự 

án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa 

bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế – xã hội 

đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, thuê 

đất là không quá 70 năm. Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu nhà đầu tư 

chấp hành đúng pháp luật về đất đai và có nhu cầu tiếp tục sử dụng 

đất thì thì sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét gia hạn 

sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

Nhà đầu tư đầu tư trong lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi 

đầu tư được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3.1.3. Quyền sử dụng lao động, tiền lương; hoạt động của tổ 

chức công đoàn 

Nhà đầu tư có quyền thuê lao động trong nước, thuê lao động 

nước ngoài làm công việc quản lý, lao động kỹ thuật, chuyên gia theo 

nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng theo các quy định của 

Điều ước quốc tế đó.  

Tiền lương và mức lương tối thiểu của người lao động thực hiện 

theo quy định của pháp luật về lao động. 
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Hoạt động của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp thực hiện 

theo quy định pháp luật. 

3.1.4. Quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, gia 

công và gia công lại liên quan đến hoạt động đầu tư  

Nhà đầu tư được trực tiếp xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu; trực tiếp 

nhập khẩu, ủy thác nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư nguyên liệu và 

hàng hóa cho hoạt động đầu tư; quảng cáo, tiếp thị, gia công và gia 

công lại hàng hóa liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định của 

Luật Đầu tư và quy định của pháp luật về thương mại. 

Nhà đầu tư có quyền đầu tư trong các lĩnh vực nhập khẩu, phân 

phối và dịch vụ thương mại khác phù hợp với quy định của Luật Đầu 

tư, Luật Thương mại và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

3.1.5. Quyền mua, bán hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất 

với thị trường nội địa 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp chế xuất 

được mua hàng hóa từ thị trường nội địa để sản xuất, gia công, tái chế, 

lắp ráp hàng xuất khẩu hoặc để xuất khẩu, trừ hàng hóa thuộc diện 

cấm xuất khẩu. 

Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa hàng hóa 

sau: 

• Sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất và không thuộc 

diện cấm nhập khẩu 

• Sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất mà thị trường nội 

địa có nhu cầu 

• Phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất không 

thuộc diện cấm nhập khẩu hoặc thuộc diện được phép nhập khẩu theo 

quy định của pháp luật 
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3.1.6. Quyền mở tài khoản và mua ngoại tệ 

Nhà đầu tư được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ 

tại tổ chức tín dụng được phép theo quy định của pháp luật về quản lý 

ngoại hối. Trong trường hợp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

chấp thuận, nhà đầu tư được phép mở tài khoản tại Ngân hàng ở nước 

ngoài. 

Nhà đầu tư được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng có quyền kinh 

doanh ngoại tệ để đáp ứng cho giao dịch vãng lai, giao dịch vốn và 

các giao dịch khác theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. 

Chính phủ hỗ trợ cân đối ngoại tệ trong trường hợp các tổ chức 

tín dụng được phép không đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ của nhà đầu tư 

đối với một số dự án đầu tư quan trọng trong các lĩnh vực sau: năng 

lượng – xử lý chất thải – xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. 

3.1.7. Quyền tiếp cận quỹ đất, thế chấp quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất 

UBND cấp tỉnh công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để nhà đầu tư tiếp cận quỹ 

đất cho phát triển đầu tư. 

Nhà đầu tư được thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam để vay 

vốn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp 

luật có liên quan. 

3.1.8. Quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu 

tư 

Nhà đầ tư có quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án 

đầu tư. trường hợp chuyển nhượng vốn có phát sinh lợi nhuận thì bên 
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chuyển nhượng phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về 

thuế 

3.1.9. Quyền của nhà đầu tư về bảo đảm đầu tư trong 

trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách 

Trường hợp pháp luật, chính sách mới ban hành làm ảnh hưởng 

bất lợi đến lợi ích hợp pháp mà nhà đầu tư đã được hưởng trước khi 

quy định của pháp luật, chính sách mới đó hiệu lực thì nhà đầu tư 

được bảo đảm hưởng các ưu đãi như quy định tại Giấy chứng nhận 

đầu tư hoặc được giải quyết bằng một, một số hoặc các biện pháp sau: 

• Tiếp tục hưởng các các quyền và ưu đãi 

• Được khấu trừ phần thiệt hại vào thu nhập chịu thuế 

• Được điều chỉnh mục tiêu của dự án 

• Được xem xét bồi thường trong một số trường hợp cà thiết 

3.1.10 Các quyền khác của nhà đầu tư: 

• Hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư 

và pháp luật có liên quan 

• Tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công theo nguyên tắc không phân 

biệt đối xử giữa các nhà đầu tư 

• Được lựa chọn hình thức đầu tư, quy mô đầu tư, tỷ lệ vốn đầu 

tư, quyết định hoạt động đầu tư, kinh doanh của mình. Trường hợp 

Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì 

thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế đó 

• Tiếp cận các văn bản pháp luật và chính sách liên quan đến đầu 

tư, các dữ liệu của nền kinh tế quốc dân và của từng khu vực kinh tế, 

các thông tin kinh tế – xã hội khác liên quan đến hoạt động đầu tư 
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• Tham gia ý kiến về pháp luật, chính sách về đầu tư ngay trong 

quá trình soạn thảo theo quy định của pháp luật 

• Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi 

phạm pháp luật về đầu tư theo quy định pháp luật 

• Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật 

3.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư: 

3.2.1. Nhà đầu tư có các nghĩa vụ sau: 

• Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư; thực hiện hoạt động 

đầu tư theo đúng nội dung đăng ký đầu tư, nội dung quy định tại Giấy 

chứng nhận đầu tư 

• Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp 

luật 

• Thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và 

thống kê 

• Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, 

lao động; tôn trọng danh dự, nhân phẩm và bảo đảm quyền lợi hợp 

pháp của người lao động 

• Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập, 

tham gia tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội 

• Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

• Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật 

3.2.2. Nhà đầu tư có các trách nhiệm sau: 

• Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung đăng ký đầu 

tư, hồ sơ dự án đầu tư và tính hợp pháp của các văn bản thuộc hồ sơ 

dự án đầu tư 
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• Báo cáo về hoạt động đầu tư theo quy định tại Nghị định 

108/CP (22/09/2006) và pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm về 

tính chính xác của nội dung báo cáo 

• Cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra, 

thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư cho các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật 

TÓM LƯỢC 

Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các tài sản hữu hình và tài 

sản vô hình để hình thành tài sản nhằm tiến hành các hoạt động đầu tư 

theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật khác có liên quan 

Có hai hình thức đầu tư: 

Đầu tư trực tiếp: là hình thức đầu tư mà nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư 

và tham gia quản lý hoạt động đầu tư. 

Đầu tư trực tiếp bao gồm các hình thức cụ thể sau: 

+ Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư 

trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài 

+ Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư 

trong nước và nhà đầu tư nước ngoài 

+ Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; hợp đồng BOT, BTO, 

BT. 

+ Đầu tư phát triển kinh doanh 

+ Đầu tư mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt 

động đầu tư 

+ Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp 

+ Các hình thức đầu tư trực tiếp khác 

Đầu tư gián tiếp: là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ 



 165

phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng 

khoán và thông qua các định chế tài chính khác mà nhà đầu tư không 

trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư 

Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư có các quyền và nghĩa vụ 

cơ bản sau: 

+ Quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh:  

+ Quyền tiếp cận và sử dụng nguồn vốn tín dụng, đất đai và tài 

nguyên  

+ Quyền sử dụng lao động, tiền lương; hoạt động của tổ chức 

công đoàn 

+ Quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, gia công và 

gia công lại liên quan đến hoạt động đầu tư  

+ Quyền mua, bán hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với thị 

trường nội địa 

+ Quyền mở tài khoản và mua ngoại tệ 

+ Quyền tiếp cận quỹ đất, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất 

+ Quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư 

+ Quyền của nhà đầu tư về bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay 

dổi pháp luật, chính sách 

+ Các quyền khác 

Nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư: tuân thủ quy định 

của pháp luật về đầu tư; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy 

định của pháp luật; thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm 

toán và thống kê, bảo hiểm, lao động, bảo vệ môi trường; tôn trọng 

danh dự, nhân phẩm và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao 
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động, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập, tham gia tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; báo cáo về hoạt động đầu tư, 

cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra, thanh 

tra và giám sát hoạt động đầu tư cho các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật 

 

 

CÂU HỎI TỰ LUẬN 

1. Góp vốn mua cổ phần trong công ty cổ phần là hình thức đầu 

tư trực tiếp hay gián tiếp ? Giải thích  

2. Phân biệt hợp đồng BCC với hợp đồng BOT, BTO, BT; giữa 

các hợp đồng BOT, BTO, BT với nhau. 

3. Theo Anh (chị) các quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư trong 

nước và nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư tại 

Việt Nam có bình đẳng với nhau không ? Giải thích. 

4. Trong quá trình đầu tư, nếu nhà nước Việt Nam thay đổi chính 

sách, pháp luật mà có gây bất lợi cho nhà đầu tư thì quyền lợi 

của nhà đầu tư có được đảm bảo không ? Giải thích 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Nhà đầu tư nước ngoài khi liên doanh với nhà đầu tư trong 

nước để thành lập tổ chức kinh tế liên doanh thì không thể 

thành lập: 

a. Công ty cổ phần 

b. Công ty trách nhiệm hữu hạn 

c. Công ty hợp danh 

d. Doanh nghiệp tư nhân 

2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài tối đa là: 
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a. 30 năm 

b. 40 năm 

c. 50 năm 

d. Cả a, b, c đều sai 

3. Hợp đồng BCC mà Luật Đầu tư điều chỉnh là hợp đồng được 

ký kết giữa  

a. Nhà đầu tư trong nước với nhau 

b. Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài 

c. Giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau 

d. Cả a, b, c đều đúng 

4. Hợp đồng BOT, BTO, BT chỉ được áp dụng trong lĩnh vực: 

a. Vận tải hàng không 

b. Mua bán hàng hóa 

c. Gia công hàng hóa 

d. Xây dựng kết cấu hạ tầng 

5. Nhà đầu tư trong quá trình đầu tư tại Việt Nam phải có nghĩa 

vụ: 

a. Bảo vệ môi trường 

b. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước Việt 

Nam 

c. Chấp hành pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê 

d. Cả a, b, c đều đúng 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 

Câu hỏi tự luận 

1. Góp vốn mua cổ phần nếu nhà đầu tư trực tiếp tham gia 

quản lý hoạt động đầu tư thì là đầu tư trực tiếp, còn nếu ngược lại 

không tham gia quản lý hoạt động đầu tư là đầu tư gián tiếp 
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2. Hợp đồng BCC được ký giữa các nhà đầu tư với nhau 

(đặc biệ là giữa nhà đầu tư trong nước – nước ngoài) và có thể áp 

dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, còn đối với các 

hợp đồng BOT, BTO, BT thì chỉ được ký kết giữa một bên là nhà đầu 

tư và bên còn lại là cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, 

mặt khác phạm vi áp dụng các hợp đồng BOT, BTO, BT chỉ trong 

lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng. 

3. Luật Đầu tư (29/11/2005) điều chỉnh các hoạt động đầu 

tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp trên lãnh thổ Việt Nam, không phân 

biệt đầu tư trong nước hay đầu tư nước ngoài, do đó các quyền và 

nghĩa vụ của nhà đầu tư đều bình đẳng với nhau về mặt pháp lý tại 

Luật Đầu tư (29/11/2005) 

4. Quyền lợi của nhà đầu tư vẫn được nhà nước Việt Nam 

đảm bảo trong trường hợp có sự thay đổi chính sách, pháp luật mà 

ảnh hưởng bất lợi đến nhà đầu tư, điều này được khẳng định tại Điều 

11 của Luật Đầu tư (29/11/2005) 

 câu hỏi trắc nghiệm: 1d, 2c, 3b, 4d, 5d 
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BÀI 9: 

 HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MạI 

 

KHÁI QUÁT VỀ NỘI DUNG CỦA BÀI HỌC 

Hợp đồng là một phần không thể thiếu của kinh tế thị trường, vì 

hoạt động thương mại của các thương nhân luôn gắn liền với các quy 

định pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trung 

gian thương mại,…..Từ ngày 01/01/2006, khung pháp luật về hợp 

đồng ở Việt Nam có sự thay đổi rất lớn: khái niệm “hợp đồng kinh tế” 

từng tồn tại thời gian dài ở nước ta, chính thức không còn nữa. Quan 

hệ hợp đồng của các thương nhân sẽ do Bộ Luật Dân sự và Luật 

Thương mại điều chỉnh. Việc tìm hiểu các quy định pháp lý mới về 

hoạt động thương mại, về hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch 

vụ để biết rõ về hình thức hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên 

trong quan hệ hợp đồng; các biện pháp chế tài áp dụng xử lý vi phạm 

hợp đồng, cũng như các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng là điều 

hết sức cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Do vậy, nghiên cứu 

về hoạt động thương mại và hợp đồng trong thương mại là phần 

không thể thiếu trong việc trang bị kiến thức cho sinh viên mà chương 

trình đào tạo của môn học Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế) phải đáp 

ứng được.  

Bài Pháp luật về hợp đồng trong thương mại này sẽ tập trung 

cung cấp các kiến thức cơ bản về hoạt động thương mại và hợp đồng 

trong thương mại (hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ) 

nhằm giải quyết được những vấn đề vừa đề cập trên. 

MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC 

Học xong chương này, các sinh viên phải hiểu được: 
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• Khái niệm hoạt động thương mại và phạm vi áp dụng của Luật 

Thương mại Việt Nam, đặc điểm của hoạt động thương mại cũng như 

các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thương mại do các thương nhân 

tiến hành 

• Nắm vững sự thay đổi của khung pháp lý về hợp đồng ở Việt 

Nam - các quy định pháp luật hiện hành về hợp đồng theo quy định tại 

Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại: cách thức soạn thảo một hợp 

đồng ứng dụng trong lĩnh vực thương mại, các điều kiện có hiệu lực 

của hợp đồng, các biện pháp chế tài áp dụng để xử lý khi có vi phạm 

hợp đồng xãy ra. 

• Những quy định riêng tại Luật Thương mại về hợp đồng mua 

bán hàng hóa và hợp đồng dịch vụ có điểm gì khác biệt so với các quy 

định tại Bộ luật Dân sự về cùng vấn đề này 

• Biết được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên trong quan 

hệ hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng dịch vụ, đồng thời phải 

vận dụng được các nội dung vừa học trên vào thực tiễn công tác sau 

này. 

 

NỘI DUNG CHÍNH 

1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động thương mại 

1.1. Khái niệm:  

Hoạt động thương mại được hiểu là hoạt động nhằm mục đích 

sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc 

tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. 

Hiểu theo nghĩa trên, thì hoạt động thương mại bao gồm các hành 

vi sau: 
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• Mua bán hàng hóa (kể cả mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch 

hàng hóa) 

• Cung ứng dịch vụ 

• Các hoạt động xúc tiến thương mại như: Khuyến mại – Quảng 

cáo thương mại – Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ – Hội chợ, 

triển lãm thương mại. 

• Các hoạt động trung gian thương mại như: Đại diện cho thương 

nhân – Môi giới thương mại – Ủy thác mua bán hàng hóa – Đại lý 

thương mại 

• Các hoạt động thương mại khác như: Gia công trong thương 

mại – Đấu giá hàng hóa – Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ – Dịch vụ 

Logistics – Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam và dịch vụ quá 

cảnh hàng hóa – Dịch vụ giám định – Cho thuê hàng hóa – Nhượng 

quyền thương mại. 

• Các hoạt động đầu tư bao gồm đầu tư trực tiếp lẫn đầu tư gián 

tiếp (Phần này Luật Thương mại không điều chỉnh, mà thuộc phạm vi 

điều chỉnh của Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật khác có liên 

quan) 

• Các hoạt động khác nhằm mục đích lợi nhuận 

1.2. Đặc điểm: 

Hoạt động thương mại mà Luật Thương mại điều chỉnh có 

những đặc điểm cơ bản sau: 

• Là hoạt động được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam hoặc thực 

hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp các bên thỏa thuận 

chọn áp dụng Luật Thương mại hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc 

tế mà Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật Thương mại. 
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• Là hoạt động được tiến hành giữa các thương nhân với nhau và 

có mục dích lợi nhuận – Thương nhân được hiểu bao gồm tổ chức 

kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một 

cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.  

• Mục đích của các thương nhân trong các hoạt động thương mại 

mà Luật Thương mại điều chỉnh là nhằm mục đích sinh lợi.  

• Tuy nhiên, trường hợp mà hoạt động được tiến hành trên lãnh 

thổ Việt Nam giữa một bên là thương nhân (có mục đích sinh lợi) và 

bên còn lại là cá nhân, tổ chức (không có mục đích sinh lợi), nhưng cá 

nhân, tổ chức lại chọn Luật Thương mại để áp dụng thì Luật Thương 

mại cũng điều chỉnh đến cả hoạt động này. 

• Hoạt động thương mại không những chịu sự tác động trực tiếp 

của Luật Thương mại mà còn có thể chịu sự điều chỉnh của các Luật 

Chuyên ngành và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Chẳng hạn, 

các quy định về mua bán hàng hóa được quy định tại Chương II của 

Luật Thương mại nhưng ngoài ra hoạt động mua bán hàng hóa này 

còn phải tuân thủ những quy định chung về giao dịch dân sự và hợp 

đồng dân sự tại Bộ Luật Dân sự Việt Nam (14/06/2005); hoặc các quy 

định về quảng cáo bên cạnh chịu sự điều chỉnh bằng các quy định 

Chương IV Luật Thương mại còn chịu sự tác động trực tiếp bởi Luật 

Quảng cáo (2006) của Việt Nam….  

2. Các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thương mại 

Hoạt động thương mại phải tuân thủ các nguyên tắc sau: 

•  Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân 

•  Nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong hoạt động 

thương mại 



 173

•  Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại 

được thiết lập giữa các bên 

•  Nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại 

•  Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng 

•  Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu 

trong hoạt động thương mại 

3. Hợp đồng thông dụng trong thương mại 

3.1. Một số quy định chung về hợp đồng 

3.1.1. Khái niệm: 

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi 

hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ. 

 3.1.2. Phân loại Hợp đồng: 

• Hợp đồng song vụ: là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ 

đối với nhau 

•  Hợp đồng đơn vụ: là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ 

•  Hợp đồng chính: là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào 

hợp đồng phụ 

•  Hợp đồng phụ: là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp 

đồng chính 

•  Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba: là hợp đồng mà các bên 

giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được 

hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó 

•  Hợp đồng có điều kiện: là hợp đồng mà việc thực hiện phụ 

thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất 

định. 

 3.1.3. Về nội dung của hợp đồng:  
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 Tùy theo từng loại hợp đồng các bên có thể thỏa thuận về những 

nội dung sau: 

• Số lượng, chất lượng 

• Giá, phương thức thanh toán 

• Thời hạn, địa điểm phương thức thực hiện hợp đồng 

• Quyền, nghĩa vụ của các bên 

• Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng 

• Phạt vi phạm hợp đồng 

• Các nội dung khác 

 3.1.4. Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng: 

• Người tham gia ký kết hợp đồng phải có năng lực hành vi 

• Mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm 

của pháp luật, không trái đạo đức xã hội 

• Người tham gia ký kết hợp đồng hoàn toàn tự nguyện 

 Ngoài ra đối với hợp đồng mà pháp luật quy định phải tuân theo hình 

thức nhất định, thì các bên phải tuân theo quy định đó  

Tuy nhiên, trong trường hợp pháp luật quy định hình thức hợp 

đồng là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mà các bên không tuân 

theo thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, Tòa án, cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về 

hình thức của hợp đồng trong một thời hạn. Quá thời hạn đó, mà các 

bên không thực hiện thì hợp đồng sẽ bị tuyên vô hiệu. 

Về hiệu lực của hợp đồng, hợp đồng được giao kết hợp pháp có 

hiệu lực từ tời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc 

pháp luật có quy định khác. 

 3.1.5. Chế tài xử lý vi phạm hợp đồng: 



 175

• Buộc thực hiện đúng hợp đồng: là việc bên bị vi phạm yêu cầu 

bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác 

để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát 

sinh. 

• Phạt vi phạm: là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả 

một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa 

thuận. Mức phạt đối với vi phạm hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối 

với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng 

không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. 

• Bồi thường thiệt hại: Là việc bên vi phạm bồi thường những tổn 

thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm. Giá trị 

bồi thường bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi 

phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên 

bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm. 

• Tạm ngừng thực hiện hợp đồng: là việc một bên tạm thời không 

thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng. Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực 

hiện thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực 

• Đình chỉ hợp đồng: là việc một bên chấm dứt thực hiện nghĩa 

vụ hợp đồng. Khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì hợp đồng chấm 

dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo đình chỉ 

• Hủy bỏ hợp đồng: bao gồm hủy bỏ toàn bộ hợp đồng hoặc một 

phần nội dung hợp đồng. Sau khi hủy bỏ hợp đồng thì hợp đồng 

không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải tiếp tục 

thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuiận trong hợp đồng. 
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• Các biện pháp khác do các bên thỏa thuận không trái với pháp 

luật Việt Nam, Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tập 

quán thương mại quốc tế. 

3.2. Hợp đồng mua bán hàng hóa: 

3.2.1. Khái niệm  

 Là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên bán có nghĩa vụ giao 

hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh 

toán; còn bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và 

quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận. 

Về hình thức, hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời 

nói, văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Đối với hợp đồng mua bán 

hàng hóa nào mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì 

các bên phải tuân theo các quy định đó. Chẳng hạn, hợp đồng mua bán 

hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, 

tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu theo quy định 

tại Điều 27 Luật Thương mại thì phải được lập thành văn bản hoặc 

hình thức khác có giá trị tương đương. 

Đối tượng của hợp đồng là hàng hóa, ngoại trừ những hàng hóa 

nhà nước cấm kinh doanh (ma túy, vũ khí đạn dược, chất nổ,….). 

Trường hợp đối với hàng hóa mà nhà nước hạn chế kinh doanh, hàng 

hóa kinh doanh có điều kiện (thuốc lá, rượu, bia, xăng dầu,….) thì 

việc mua bán chỉ được thực hiện khi hàng hóa và các bên mua bán 

hàng hóa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. 

Quyền sở hữu hàng hóa được chuyển từ bên bán sang bên mua kể 

từ thời điểm hàng hóa được chuyển giao trừ trường hợp các bên có 

thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác 
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3.2.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua 

bán hàng hóa: 

3.2.2.1. Bên bán: 

• Giao hàng và chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số 

lượng, chất lượng, cách thức đóng gói,… 

• Giao hàng đúng địa điểm đã thỏa thuận 

• Giao hàng đúng thời điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng, nếu 

không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng thì bên bán phải giao hàng 

trong một thời hạn hợp lý sau khi giao kết hợp đồng. 

• Phải bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ của hàng hóa cho bên mua: 

bên bán phải chịu trách nhiệm trong trường hợp có tranh chấp liên 

quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa đã bán (trừ trường hợp 

bên mua yêu cầu bên bán phải tuân theo bản vẽ kỹ thuật, thiết kế, 

công thức hoặc những số liệu chi tiết do bên mua cung cấp thì bên bán 

không chịu trách nhiệm) 

• Bên bán phải bảo đảm cho bên mua:  

 Quyền sở hữu của bên mua đối với hàng hóa đã bán không bị tranh 

chấp bởi bê thứ ba 

 Hàng hóa đó phải hợp pháp 

 Việc chuyển giao hàng hóa là hợp pháp 

• Bảo hành đối với hàng hóa: Trường hợp hàng hóa mua bán có 

bảo hành thì bên bán phải chịu trách nhiệm bảo hành hàng hóa đó theo 

nội dung, thời hạn đã thỏa thuận và phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành 

trong thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép, đồng thời 

phải chịu chi phí về việc bảo hành, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 
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• Trường hợp hàng hóa được bán là đối tượng của biện pháp bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự thì bên bán phải thông báo cho bên 

mua về biện pháp bảo đảm và phải được sự đồng ý của bên nhận bảo 

đảm về việc bán hàng hóa đó. 

3.2.2.2. Bên mua: 

• Nhận hàng theo thỏa thuận và thực hiện những công việc hợp lý 

để giúp bên bán giao hàng 

• Thanh toán tiền mua hàng đúng thời gian và địa điểm đã thỏa 

thuận trong hợp đồng.  

Trường hợp trong hợp đồng không có thỏa thuận về địa điểm giao 

hàng giao hàng thì bên mua phải thanh toán: 

 Tại địa điểm kinh doanh của bên bán được xác định vào thời điểm 

giao kết hợp đồng, nếu không có địa điểm kinh doanh thì tại nơi cư trú 

của bên bán 

 Địa điểm giao hàng hoặc giao chứng từ, nếu việc thanh toán được 

tiến hành đồng thời với việc giao hàng hoặc giao chứng từ. 

Nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận về thời hạn thanh toán 

thì bên mua phải thanh toán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc 

giao chứng từ liên quan đến hàng hóa. 

3.3. Hợp đồng dịch vụ: 

3.3.1. Khái niệm:  

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, một bên 

(bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên 

khác và nhận thanh toán; còn bên sử dụng dịch vụ (khách hàng) có 

nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ 

theo thỏa thuận. 
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Về hình thức, hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng 

văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với các hợp đồng 

dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải 

tuân theo quy định đó. 

Về giá của dịch vụ, trường hợp không có thỏa thuận về giá dịch 

vụ, không có thỏa thuận về về phương pháp xác định giá dịch vụ và 

cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ 

được xác định theo giá của loại dịch vụ đó trong các điều kiện tương 

tự về phương thức cung ứng, thời điểm cung ứng, thị trường địa lý, 

phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá 

dịch vụ. 

Về thời hạn hoàn thành dịch vụ, thì bên cung ứng dịch vụ phải 

hoànt hành dịch vụ đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng. 

Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn hoàn thành dịch vụ thì 

bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ trong một thời hạn hợp 

lý trên cơ sở tính đến tất cả các điều kiện và hoàn cảnh mà bên cung 

ứng dịch vụ biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng, bao gồm bất 

kỳ nhu cầu cụ thể nào của khách hàng có liên quan đến thời gian hoàn 

thành dịch vụ. 

Trường hợp sau khi hết thời hạn hoàn thành việc cung ứng dịch 

vụ mà dịch vụ vẫn chưa hoàn thành, nếu khách hàng không phản đối 

thì bên cung ứng dịch vụ phải tiếp tục cung ứng theo nội dung đã thỏa 

thuận và phải bồi thường thiệt hại (nếu có). 

Trường hợp một dịch vụ chỉ có thể được hoàn thành khi khách 

hàng hoặc bên cung ứng dịch vụ khác đáp ứng các điều kiện nhất định 

thì bên cung ứng dịch vụ đó không có nghĩa vụ hoàn thành dịch vụ 

của mình cho đến khi các điều kiện đó được đáp ứng. 
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Về thời hạn thanh toán, trường hợp không có thỏa thuận và giữa 

các bên không có bất kỳ thói quen nào về việc thanh toán thì thời hạn 

thanh toán là thời điểm việc cung ứng dịch vụ được hoàn thành. 

3.3.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ: 

3.3.2.1. Bên cung ứng dịch vu: 

• Cung ứng dịch vụ và thực hiện những công việc có liên quan 

một cách đầy đủ, phù hợp với thỏa thuận và theo quy định của Luật 

Thương mại 

• Bảo quản và giao lại cho khách hàng tài liệu và phương tiện 

được giao để thực hiện dịch vụ sau khi hoàn thành công việc. 

• Thông báo ngay cho khách hàng trong trường hợp thông tin, tài 

liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm để hoàn thành việc 

cung ứng dịch vụ 

• Giữ bí mật về thông tin mà mình biết được trong quá trình cung 

ứng dịch vụ nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. 

3.3.2.2. Khách hàng 

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, khách hàng có các nghĩa vụ 

sau: 

• Thanh toán tiền cung ứng dịch vụ như đã thỏa thuận trong hợp 

đồng 

• Cung cấp kịp thời các kế hoạch, chỉ dẫn và những chi tiết khác 

để việc cung ứng dịch vụ được thực hiện không bị trì hoãn hay gián 

đoạn 

• Hợp tác trong tất cả những vấn đề cần thiết khác để bên cung 

ứng có thể cung ứng dịch vụ một cách thích hợp. 
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• Trường hợp một dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng 

tiến hành hoặc phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng 

có nghĩa vụ điều phối hoạt động của các bên cung ứng dịch vụ để 

không gây cản trở đến công việc của bất kỳ bên cung ứng dịch vụ nào. 

 

 

TÓM LƯỢC 

Hoạt động thương mại được hiểu là hoạt động nhằm mục đích 

sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc 

tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. 

Hoạt động thương mại mà Luật Thương mại điều chỉnh có 

những đặc điểm cơ bản sau: 

•  Là hoạt động động thương mại được thực hiện trên 

lãnh thổ Việt Nam hoặc thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam  

•  Là hoạt động được tiến hành giữa các thương nhân 

với nhau và có mục dích lợi nhuận 
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• Hoạt động thương mại mà Luật Thương mại điều 

chỉnh không những chịu sự tác động trực tiếp của Luật Thương mại 

mà còn có thể chịu sự điều chỉnh của các Luật Chuyên ngành và 

các văn bản pháp luật khác có liên quan.  

Các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thương mại 

• Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân 

• Nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong hoạt 

động thương mại 

• Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương 

mại được thiết lập giữa các bên 

• Nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương 

mại 

• Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu 

dùng 

• Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ 

liệu trong hoạt động thương mại 

 Hợp đồng thông dụng trong thương mại 

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay 

đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ. 

Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng: 

• Người tham gia ký kết hợp đồng phải có năng lực hành 

vi 

• Mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm 

điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội 

• Người tham gia ký kết hợp đồng hoàn toàn tự nguyện 

 Đối với hợp đồng mà pháp luật quy định phải tuân theo hình thức 

nhất định, thì các bên phải tuân theo quy định đó.  
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CÂU HỎI TỰ LUẬN 

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa mà Luật Thương mại điều chỉnh 

có điểm gì khác biệt so với hợp đồng mua bán hàng hóa mà Bộ luật 

Dân sự điều chỉnh 

2. Hình thức hợp đồng có phải là điều kiện bắt buộc phải có để 

hợp đồng có hiệu lực không ? Giải thích 

3. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ khác với đối tượng của hợp 

đồng mua bán hàng hóa ở chỗ nào ? Nếu trong hợp đồng dịch vụ 

không có thỏa thuận thì bên cung ứng dịch vụ có cần phải giữ bí mật 

thông tin cho khách hàng không ? 

Chế tài xử lý vi phạm hợp đồng gồm có: Buộc thực hiện đúng 

hợp đồng – Phạt vi phạm – Bồi thường thiệt hại – Tạm ngừng thực 

hiện hợp đồng – Đình chỉ hợp đồng – Hủy bỏ hợp đồng – Các biện 

pháp khác do các bên thỏa thuận. 

Hợp đồng mua bán hàng hóa: Là sự thỏa thuận giữa các bên, 

theo đó, bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng 

hóa cho bên mua và nhận thanh toán; còn bên mua có nghĩa vụ 

thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo 

thỏa thuận. 

 Hợp đồng dịch vụ: Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa 

các bên, theo đó, một bên (bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực 

hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; còn bên sử dụng 

dịch vụ (khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch 

vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận. 
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4. Có phải trong mọi trường hợp người bán đều chịu trách nhiệm 

về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa trong hợp đồng 

mua bán hàng hóa không ? Giải thích 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Nếu trong hợp đồng dịch vụ không có thỏa thuận về thời hạn 

thanh toán, thì thời điểm thanh toán là: 

a. Thời điểm ký kết hợp đồng 

b. Thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ 

c. Thời điểm bên cung ứng dịch vụ bắt đầu thực hiện dịch vụ 

2. Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng không thể áp dụng cùng 

lúc với chế tài: 

a. Phạt vi phạm 

b. Bồi thường thiệt hại 

c. Đình chỉ hợp đồng 

d. Cả a, b, c đều sai 

3. Trong hợp đồng mua bán hàng hóa thì bên bán phải có nghĩa vụ 

cơ bản là: 

a. Giao hàng 

b. Chuyển quyền sở hữu 

c. Nhận tiền 

d. Cả a, b, c đều đúng 

4. Luật Thương mại không thể điều chỉnh hoạt động giữa: 

a. Thương nhân – thương nhân 

b. Thương nhân với cá nhân, tổ chức không có mục đích lợi nhuận 

(chọn Luật Thương mại áp dụng) 

c. Cá nhân với cá nhân 

d. Cả a,b,c đều đúng 
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5. Một trong những điều kiện để hợp đồng có hiệu lực pháp luật 

là: 

a. Hợp đồng phải được ký kết trên lãnh thổ Việt Nam 

b. Người ký hợp đồng phải có đủ khả năng tài sản 

c. Người tham gia ký kết hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện 

d. Cả a, b, c đều đúng 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 

Câu hỏi tự luận 

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa mà Luật Thương mại điều chỉnh là 

hợp đồng được ký giữa các thương nhân với nhau và có mục đích lợi 

nhuận hoặc giữa thương nhân với cá nhân, tổ chức khác không có mục 

đích lợi nhuận nhưng lại chọn Luật Thương mại để áp dụng. Trong 

khi đó hợp đồng mua bán hàng hóa mà Bộ luật Dân sự điều chỉnh là 

giữa cá nhân, tổ chức với nhau và có mục đích sinh hoạt, tiêu dùng 

2. Hình thức hợp đồng không là điều kiện bắt buộc để hợp đồng 

có hiệu lực, chỉ trong trường hợp pháp luật có quy định thì khi đó hình 

thức hợp đồng mới trở thành một trong những điều kiện có hiệu lực 

của hợp đồng. 

3. Đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa phải là một hàng 

hoá (tài sản) cụ thể được nhà nước cho phép lưu thông dân sự, còn đối 

tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc phải làm (hoặc không được 

làm). Nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận và pháp luật không có 

quy định khác thì bên cung ứng dịch vụ không nhất thiết phải giữ bí 

mật thông tin cho khách hàng. 

4. Không phải trong mọi trường hợp người bán đều chịu trách 

nhiệm về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa mua bán. 

Trường hợp người mua cung cấp các thông tin liên quan đến bản vẽ 
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kỹ thuật, công thức,.….của hàng hóa cho người bán thì người mua sẽ 

chịu trách nhiệm về các vi phạm này 

 Câu hỏi trắc nghiệm: 1b; 2c; 3d; 4c; 5c 
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Bài 10:  

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH 

  

Trong hoạt động kinh doanh, các chủ thể kinh doanh phải thực 

hiện rất nhiều các quan hệ kinh doanh với nhau, các quan hệ này 

không phải lúc nào cũng đạt kết quả như mong muốn, đôi khi phát 

sinh các mâu thuẩn dẫn đến các tranh chấp giữa các chủ thể kinh 

doanh với nhau. Nhà nước ban hành quy định về hình thức giải quyết 

các tranh chấp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên 

trong tranh chấp.  

Hiện nay có 2 loại cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp 

kinh doanh là Tòa án Nhân dân và Trung tâm trọng tài thương mại.  

Bài này trình bày các quy định luật pháp cách thức tổ chức, nguyên 

tắc và thẩm quyền giải quyết tranh chấp của các cơ quan tài phán kinh 

tế.  

 

MỤC TIÊU 

 

Sau khi học xong bài này, sinh viên hiểu được các nội dung sau: 

• Cơ quan giải quyết tranh chấp trong kinh doanh gồm: Tòa án 

nhân dân và Trung tâm trọng tài. 

• Thẩm quyền và nguyên tắc giải quyết tranh chấp trong kinh 

doanh của Tòa án. 

• Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp tại tòa án. 

• Thẩm quyền và trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp tại 

trung tâm trọng tài.  
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NỘI DUNG CHÍNH 

Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh theo qui định pháp luật 

hiện nay được giao cho tòa án nhân dân và cơ quan trọng tài thực hiện 

theo thủ tục tố tụng tại tòa án hoặc theo thủ tục trọng tài. 

 

1. Giải quyết tranh chấp kinh tế thương mại theo thủ tục tố 

tụng tại toà án: 

Theo quy định pháp luật thì những tranh chấp phát sinh trong kinh 

doanh, thương mại giữa cá nhân và tổ chức có đăng ký kinh doanh với 

nhau và có mục đích lợi nhuận sẽ được tòa án xem xét giải quyết theo 

thủ tục tố tụng dân sự. 

 

 Khái niệm: 

Tố tụng dân sự là tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều 

chỉnh quan hệ tố tụng giữa tòa án với các bên tham gia tố tụng trong 

quá trình toà án giải quyết các vụ việc dân sự. 

 Các nguyên tắc cơ bản giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố 

tụng: 

1.2.1. Nguyên tắc quyền quyết định và tự định đoạt 

Trong quá trình tố tụng các đương sự có quyền khởi kiện, có quyền 

chấm dứt, thay đổi các yêu cầu hoặc thỏa thuận với nhau một cách tự 

nguyện không trái pháp luật và đạo đức. Quyền này của các đương sự 

trong toàn bộ các giai đoạn của quá trình giải quyết tranh chấp trong 

kinh doanh. 

1.2.2. Nguyên tắc đương sự tự cung cấp và chứng minh 

Khác với tố tụng hình sự việc chứng minh là của cơ quan tiến hành 

tố tụng trong tố tụng dân sự nghĩa vụ cung cấp chứng cứ để chứng 
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minh thuộc về các đương sự, tuy nhiên để đảm bảo cho việc xét xử 

được giải quyết nhanh chóng khách quan và đúng pháp luật, tòa án 

được cho phép tiến hành xác minh thu thập chứng cứ trong những 

trường hợp luật định. 

 

1.2.3. Nguyên tắc hoà giải  

Hoà giải là nguyên tắc bắt buộc mà toà án phải thực hiện trong quá 

trình giải quyết các tranh chấp phát sinh trong kinh doanh. Đây là 

trách nhiệm của toà án trong tất cả các giai đoạn của quá trình giải 

quyết vụ việc trừ những vụ án không được hòa giải theo quy định 

pháp luật. 

 

1.3. Thẩm quyền của toà án: 

Thẩm quyền chung của toà án trong việc giải quyết các tranh chấp 

trong kinh doanh, thương mại giữa các cá nhân, tổ chức có đăng ký 

kinh doanh với nhau và có mục đích lợi nhuận.  

1.3.1. Thẩm quyền của tòa án theo vụ việc tranh chấp trong 

kinh doanh: 

 Tòa án có quyền giải quyết các vụ việc tranh chấp trong kinh doanh 

bao gồm: mua bán hàng hoá; cung ứng dịch vụ; phân phối; đại diện; 

đại lý; ký gởi; thuê; cho thuê; thuê mua; xây dựng; tư vấn; kỷ thuật; 

vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt; đường bộ; đường 

thuỷ nội địa; vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường biển; 

hàng không; mua bán cổ phiếu; trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; 

đầu tư; tài chính; ngân hàng; bảo hiểm; thăm dò; khai thác; quyền sở 

hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ hoặc các tranh chấp giữa công ty 
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với thành viên công ty, giữa các thành viên trong cùng công ty với 

nhau. 

Xem xét giải quyết đối với những yêu cầu liên quan đến việc trọng 

tài thương mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định 

pháp luật về trọng tài thương mại; yêu cầu công nhận cho thi hành tại 

việt nam các bản án, quyết định kinh doanh thương mại của toà án 

nước ngoài; của trọng tài nước ngoài. 

1.3.2. Thẩm quyền theo phân cấp tòa án: 

1.3.2.1. Thẩm quyền của toà án cấp huyện 

 Giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp về kinh doanh thương 

mại mua bán hàng hoá; cung ứng dịch vụ; phân phối; đại diện; đại lý; 

ký gởi; thuê; cho thuê; thuê mua; xây dựng; tư vấn; kỷ thuật; vận 

chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt; đường bộ; đường thuỷ 

nội địa.( kể cả các vụ việc có yếu tố nước ngoài). 

1.3.2.2. Thẩm quyền của toà án nhân dân cấp tỉnh 

 Giải quyết tất cả các tranh chấp về kinh doanh thương mại trừ 

những trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án cấp huyện, 

tuy nhiên toà cấp tỉnh có quyền lấy lên để giải quyết theo thủ tục sơ 

thẩm các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của toà cấp huyện hoặc 

phúc thẩm các bản án, quyết định của toà cấp huyện. 

1.3.2.3. Thẩm quyền của toà án nhân dân tối cao 

 Xét xử phúc thẩm các vụ việc về kinh doanh thương mại do toà cấp 

tỉnh giải quyết có kháng cáo, kháng nghị. 

 Xét giám đốc thẩm, tái thẩm những bản án, quyết định của tòa án cấp 

tỉnh có hiệu lực bị kháng nghị.  

1.3.3. Thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ: 
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Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ việc kinh doanh thương mại là 

toà nơi có bị đơn cư trú, làm việc hoặc nơi bị đơn đặt trụ sở  

Trường hợp các đương sự tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản thì 

có thể yêu cầu toà án nơi nguyên đơn cư trú, làm việc giải quyết vụ 

việc. 

Đối với những tranh chấp về bất động sản thì toà án nơi có bất 

động sản giải quyết. 

1.3.4. Thẩm quyền theo sự chọn lựa của nguyên đơn 

 Nguyên đơn có quyền chọn lựa toà án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có 

trụ sở hợac nơi có tài sản tranh chấp nếu không biệt nơi bị đơn cư trú 

làm việc… 

Nguyên đơn có quyền chọn lựa nơi tổ chức có trụ sở hoặc nơi tổ 

chức đặt chi nhánh phát sinh tranh chấp. 

Nguyên đơn có quyền chọn toà án giải quyết là một trong những 

nơi bị đơn cư trú, làm việc hay đặt trụ sở. 

Nguyên đơn có quyền chọn toà án giải quyết là một trong các bất 

động sản liên quan đến tranh chấp.  

1.4. Các giai đoạn trong quá trình giải quyết tranh chấp 

trong kinh doanh 

1.4.1. Khởi kiện và thụ lý vụ án 

 Các cá nhân, cơ quan tổ chức có thể tự mình hoặc thông qua người 

đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại tòa án. 

Việc khởi kiện được thực hiện bằng đơn khởi kiện của nguyên 

đơn, có kèm theo tài liệu chứng cứ gửi đến tòa án. 

Toá án không có quyền từ chối nhận đơn khởi kiện nếu đúng thẩm 

quyền. Để tiến hành thụ lý án, toà án sẽ thông báo cho người khởi 
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kiện nộp tạm ứng án phí. Vụ án chỉ được là đã thụ lý sau khi nguyên 

đơn nộp tạm ứng án phí đúng thời hạn.  

1.4.2. Chụẩn bị xét xử  

Sau khi thụ lý án , toà án thông báo bằng văn bản cho các bên có 

liên quan đến vụ việc tranh chấp để họ được biết và yêu cầu nộp các 

tài liệu có liên quan. Đây là giai đoạn tòa án tiến hành lập hồ sơ vụ án, 

xác minh, thu thập chứng cứ, hoà giải và xem xét để đưa vụ án ra xét 

xử. 

Nếu hoà giải thành toà án phải ra quyết định công nhận sự thỏa 

thuận của các đương sự. Nếu hòa giải không thành toà án lập biên bản 

hoà giải không thành. 

Trong thời hạn chuiẩn bị xét xử, tối đa không quá 2 tháng, toà án 

phải ra một trong các quyết định: tạm đình chỉ vụ án; đình chỉ vụ án; 

đưa vụ án ra xét xử. 

Toà án phải đưa vụ áqn ra xét trong thời hạn một tháng kể từ ngày 

có quyết định đưa vụ án ra xét xử.  

1.4.3. Phiên toà sơ thẩm 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm một thẩm phán và hai hội thẩm nhân 

dân, trường hợp đặc biệt có thể có hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân 

dân. 

Bản án được tuyên của toà sơ thẩm có giá trị hiệu lực khi các bên 

không có kháng cáo hoặc viện kiểm sát không có kháng nghị trong 

thời gian 15 ngày kể từ khi án được tuyên . 

Toà án có trách nhiệm cấp trích lục bản án cho các đương sự trong 

thời hạn ba ngày làm việc kể từ khi kết thúc phiên toà 

1.4.4. Phiên tòa phúc thẩm 
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Xét xử phúc thẩm là việc tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án 

mà bản án, quyết định của toà án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp 

luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án người có quyền kháng 

cáo hoặc viện kiểm sát cùng cấp nộp đơn kháng cáo, kháng nghị đến 

toà án xét xử sơ thẩm. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tuyên án viện kiểm sát cấp trên 

có quyền nộp đơn kháng nghị 

Sau khi thụ lý án theo thủ tục phúc thẩm, Toà án quyết định thành 

lập hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán. 

Tối đa không quá 3 tháng từ ngày thụ lý toà án cấp phúc thẩm ra 

các quyết định sau: Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm;, đình chỉ xét xử 

phúc thẩm; đưa vụ án ra xét xử. 

Toà án cấp phúc thẩm có thẩm quyền xem xét lại phần kháng cáo, 

kháng nghị hoặc có liên quan đến kháng cáo, kháng nghị, đồng thời có 

có quyền sau: 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm;  

Sửa bản án sơ thẩm;  

Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho toà án cấp sơ thẩm giải 

quyết lại vụ án;  

Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ xét xử vụ án. 

Bản án hoặc quyết định của tòa phúc thẩm có hiệu lực pháp luật 

ngay khi được tuyên.  

Trường hợp quyết định hoặc bản án của toà án có hiệu lực pháp 

luật nhưng phát hiện những sai sót, để đảm bảo công bằng, áp dụng 

đúng pháp luật trong quá trình xét xử, thủ tục tố tụng quy định thủ tục 

giám đốc thẩm hoặc tái thẩm để giải quyết lại vụ việc trên.  
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Giám đốc thẩm, tái thẩm là thủ tục xem xét lại bản án, quyết định 

có hiệu lực của toà án, không phải là cấp xét xử trong thủ tục tố tụng.  

 

2.  Giải quyết tranh chấp kinh tế, thương mại theo thủ tục 

trọng tài: 

 Khái niệm:  

 Giải quyết tranh chấp kinh tế, thương mại theo thủ tục trọng tài là 

trình tự áp dụng các quy phạm pháp luật về trọng tài nhằm giải quyết 

các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh tế, thương mại. 

 Thẩm quyền của Trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh tế, 

thương mại: 

Trung tâm trọng tài là tổ chức phi chính phủ, có tư cách pháp nhân, 

có con dấu hoạt động. 

Theo pháp lệnh trọng tài thương mại (2003), Trung tâm trọng tài 

có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực kinh 

tế, thương mại như: mua bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ; phân phối; 

đại diện; đại lý thương mại; ký gởi; thuê cho thuê; thuê mua; đầu tư; 

tài chính; ngân hàng; bảo hiểm; xây dựng; khai thác ; thăm dò; tư vấn; 

li xăng; vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng các phương tiện và 

các hành vi thương mại khác.  

 Điều kiện giải quyết theo thủ tục trọng tài: 

Các bên trong tranh chấp kinh tế, thương mại muốn giải quyết theo 

thủ tục trọng tài phải lập thỏa thuận về việc nhờ cơ quan trọng tài giải 

quyết. các bên tranh chấp lập thỏa thuận trọng tài bằng văn bản, thể 

hiện rõ ý chí của các bên ( các hình thức email, telex, fax cũng được 

xem là văn bản). Thỏa thuận trọng tài các bên có thể lập trước hoặc 

sau khi đã phát sinh tranh chấp,có thể lập văn bản riêng hoặc ghi 
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thành điều khoản trong hợp đồng. Toà án sẽ từ chối giải quyết vụ việc 

trong trường hợp thoả thuận trọng tài có hiệu lực. 

 Thời hiệu khởi kiện: 

Các tranh chấp pháp luật có quy định thời hiệu khởi kiện thì áp 

dụng theo quy định pháp luật. 

Các tranh chấp pháp luật không quy định thời hiệu khởi kiện thì 

thời hiệu giải quyết tranh chấp là hai năm, kể từ ngày xãy ra tranh 

chấp, trừ trường hợp bất khả kháng (có sự kiện bất khả kháng xãy ra 

trong thực tế). 

 Thủ tục trình tự giải quyết: 

Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh tế thương mại theo thủ tục trọng 

tài gồm 2 loại: giải quyết tranh chấp tại hội đồng trọng tài do trung 

tâm trọng tài tổ chức hoặc giải quyết tranh chấp tại hội đồng trọng tài 

do các bên thành lập. 

2.5.1. Đơn kiện: 

Áp dụng giải quyết tranh chấp do trung tâm trọng tài tổ chức, 

nguyên đơn phải nộp đơn kiện, các tài liệu chứng cứ và thỏa thuận 

trọng tài đến trung tâm trọng tài. 

Áp dụng giải quyết tranh chấp tại hội đồng trọng tài do các bên 

lập, nguyên đơn làm đơn kiện gửi cho bị đơn, từ lúc nhận đơn kiện 

của nguyên đơn, trong thời hạn 30 ngày bị đơn phải gửi cho nguyên 

đơn văn bản tự bảo vệ và tên trọng tài mà mình chọn giải quyết tranh 

chấp. 

Hội đồng trọng tài được thành lập có thể là 3 trọng tài viên hoặc 1 

trong tài viên do các bên thỏa thuận chọn ra hay nhờ trung tâm trọng 

tài chỉ định trọng tài viên ( nếu giải quyết tranh chấp do trung tâm 

trọng tài tổ chức) hay nhờ tòa án cấp tỉnh, thành phố chỉ định trọng tài 
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viên (nếu giải quyết tranh chấp tại hội đồng trọng tài do các bên thành 

lập). 

2.5.2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp: 

Các bên có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ để chứng minh sự việc mà 

mình nêu ra, trong trường cần thiết hội đồng trọng tài có thể tự mình 

thu thập chứng cứ hoặc xác minh chứng cứ, tuy nhiên điều này phải 

thông báo cho các bên biết. 

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các bên có quyền làm đơn 

đến toà án cấp tỉnh, thành phố nơi hội đồng trọng tài thụ lý giải quyết 

tranh chấp yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo 

đảm tài sản trong trường hợp các bên thấy quyền và lợi ích hợp pháp 

của mình bị xâm hại. 

Trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp, hội đồng trọng tài 

không có nghĩa vụ hoà giải. Các bên có thể tự hoà giải, nếu hoà giải 

thành các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài sẽ đình chỉ tố tụng. 

ngoài ra, các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài tiến hành hoà 

giải, nếu hoà giải thành các bên yêu cầu trọng tài lập biên bản hoà giải 

thành và ra quyết định công nhận hoà giải thành. Quyết định này là 

chung thẩm và được các bên thi hành. 

2.5.3. Phiên họp giải quyết tranh chấp: 

Khi tiến hành giải quyết tranh chấp, Hội đồng trọng tài mở phiên 

họp giải quyết tranh chấp. 

Phiên họp giải quyết tranh chấp được mở công khai hoặc kín do sự 

thỏa thuận của các bên, hội đồng trọng tài có thể cho nhiều người 

tham dự nếu có sự đồng ý của các bên  

Nếu các bên không có thỏa thuận về thời gian xét xử thì thời gia 

xét xử do chủ tịch Hội đồng trọng tài quyết định. 
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Việc giải quyết tranh chấp có thể được áp dụng trong trường họp 

các bên có yêu cầu Hội đồng trọng tài giải quyết căn cứ trên hồ sơ mà 

không cần có mặt của các bên tranh chấp. 

Trường hợp nguyên đơn khi có sự triệu tập phiên họp mà không 

nguyên đơn không dự thì xem như là rút đơn khởi kiện. Hội đồng có 

thể tiếp tục giải quyết nếu có yêu cầu hoặc đơn kiện lại của bị đơn. 

Trường hợp bị đơn bị triệu tập tham dự phiên họp giải quyết tranh 

chấp mà không dự họp nhưng không có lý do chính đáng, Hội đồng 

trọng tài vẫn có thể tiếp tục giải quyết theo tài liệu chứng cứ đã có. 

Quyết định của Hội đồng trọng tài được xác lập theo nguyên tắc đa 

số và ý kiến của thiểu số được ghi vào biên bản. 

Quyết định của Hội đồng trọng tài có thể được công bố ngay khi 

kết thúc tại phiên họp hoặc chậm nhất là 60 ngày từ khi phiên họp kết 

thúc. 

Quyết định của Hội đồng trọng tài, nếu các bên không đồng ý có 

thể khiếu nại yêu cầu Toà án cấp tỉnh huỷ quyết định của trọng tài 

trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định. 

Toà án thụ lý khi các bên yêu cầu nộp lệ phí, thành lập hội đồng 

xét xử gồm 3 thẩm phán, khi mở phiên toà xét đơn yêu cầu, Hội đồng 

xét xử không xét lại nội dung vụ tranh chấp mà chỉ xem xét, kiểm tra, 

đối chiếu các thủ tục giải quyết tranh chấp và ra quyết định của trung 

tâm trọng tài có đủ căn cứ huỷ bỏ hay không để quyết định. 

Trường hợp Hội đồng xét xử hủy quyết định trọng tài, các bên có 

thể đưa vụ việc ra giải quyết tại Toà án nếu không có thỏa thuận khác. 

Trường hợp Hội đồng xét xử không hủy quyết định trọng tài, quyết 

định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị. (Việc kháng cáo, kháng 

nghị áp dụng theo thủ tục tố tụng tại toà án). Nếu không có kháng cáo, 
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kháng nghị đối với quyết định của Hội đồng xét xử, thì các bên có 

nghĩa vụ thi hành. 

2.5.4. Thi hành quyết định trọng tài: 

Các bên có nghĩa vụ thi hành quyết định trọng tài, nếu sau thời hạn 

30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn thi hành quyết định trọng tài, nếu một 

bên không tự nguyện thi hành, và không có yêu cầu hủy quyết định 

trọng tài thì bên có quyền trong quyết định trọng tài làm đơn yêu cầu 

cơ quan thi hành án cấp tỉnh nơi có trụ sở hoặc nơi cư trú của bên có 

nghĩa vụ trong quyết định trọng tài phải thi hành quyết định trọng tài. 

TÓM LƯỢC 

1. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh có thể được thực 

hiện tại tòa án nhân dân và cơ quan trọng tài theo thủ tục tố tụng tại 

tòa án hoặc theo thủ tục trọng tài. 

2. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử trong Bộ máy nhà nước 

Việt nam có thẩm quyền: giải quyết các vụ việc tranh chấp trong kinh 

doanh bao gồm: mua bán hàng hoá; cung ứng dịch vụ; phân phối; đại 

diện; đại lý; ký gởi; thuê; cho thuê; thuê mua; xây dựng; tư vấn; kỷ 

thuật; vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt; đường bộ; 

đường thuỷ nội địa; vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường 

biển; hàng không; mua bán cổ phiếu; trái phiếu và các giấy tờ có giá 

khác; đầu tư; tài chính; ngân hàng; bảo hiểm; thăm dò; khai thác; 

quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ hoặc các tranh chấp giữa 

công ty với thành viên công ty, giữa các thành viên trong cùng công ty 

với nhau. 

3. Tranh chấp giải quyết tại Tòa án theo 2 cấp xét xử, vụ việc 

được giải quyết ở cấp sơ thẩm, có thể bị kháng cáo, kháng nghị để giải 
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quyết ở cấp phúc thẩm.  

4. Trung tâm trọng tài là tổ chức phi chính phủ, có tư cách 

pháp nhân, có con dấu hoạt động.Trung tâm trọng tài có thẩm quyền 

giải quyết các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực kinh tế, thương mại 

như: mua bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ; phân phối; đại diện; đại lý 

thương mại; ký gởi; thuê cho thuê; thuê mua; đầu tư; tài chính; ngân 

hàng; bảo hiểm; xây dựng; khai thác ; thăm dò; tư vấn; li xăng; vận 

chuyển hành khách, hàng hóa bằng các phương tiện và các hành vi 

thương mại khác.  

5. Tranh chấp giải quyết tại Trung tâm trọng tài, vụ việc được 

giải quyết thong qua quyết định của Trung tâm trọng tài có giá trị 

chung thẩm 

 

 

Câu hỏi tự luận 

Câu 1: Nếu không có sự đồng thuận về việc chọn cơ quan giải quyết 

tranh chấp trong kinh doanh, một bên trong tranh chấp có quyền yêu 

cầu trung tâm trọng tài giải quyết tranh chấp đó được không? 

Câu 2: Nếu không có sự đồng thuận về việc chọn cơ quan giải quyết 

tranh chấp trong kinh doanh, một bên trong tranh chấp có quyền khởi 

kiện tại tòa án để yêu cầu giải quyết tranh chấp đó được không? 

Câu hỏi: So sánh hiệu lực quyết định của Trung tâm trọng tài với bản 

án, quyết định của Tòa án? 

Câu 4: Quyết định của Trung tâm trọng tài có giá trị hiệu lực chung 

thẩm nghĩa là gì?  

Câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1: Nguyên tắc xét xử tại tòa án là: 
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a. Nguyên tắc hòa giải khi xét xử 

b. Nguyên tắc các bên tự định đoạt 

c. Nguyên tắc các bên tự chứng minh và cung cấp chứng cứ 

d. Cả 3 đều đúng. 

Câu 2: Tòa án có quyền tiêu hủy quyết định của Trung tâm trọng tài 

trong trường hợp: 

a. Quyết định có nội dung trái với nhận định của Tòa án 

b. Quyết định vi phạm thủ tục giải quyết tranh chấp theo 

quy định pháp luật 

c. Khi có yêu cầu của một bên trong tranh chấp 

d. Khi một bên không thi hành quyết định trọng tài 

Câu 3: Điều kiện để áp dụng hình thức giải quyết tranh chấp bằng thủ 

tục trọng tài là: 

a. Có thỏa thuận giữa các bên trước khi tranh chấp phát sinh. 

b. Có sự thỏa thuận giữa các bên sau khi tranh chấp phát sinh. 

c. Có sự thỏa thuận trước và lập thành văn bản riêng 

d. Cả 3 đều đúng.  

Câu 4: Tòa án thụ lý giải quyết vụ việc tranh chấp trong kinh doanh 

khi: 

a. Người có quyền khởi kiện nộp đơn khởi kiện 

b. Người được ủy quyền khởi kiện nộp đơn khởi kiện 

c. Người có quyền nộp đơn khởi kiện và đã nộp tạm ứng án 

phí 

d. Cả 3 đều đúng 

Cậu 5: Số thành viên bắt buộc trong hội đồng trọng tài giải quyết vụ 

việc tranh chấp là: 

a. 3 thành viên 
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b. 1 thành viên 

c. Số lượng do các bên thỏa thuận quyết định 

d. Cả 3 đều đúng 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 

Câu hỏi tự luận 

Câu 1: Không được thực hiện vì điều kiện cơ bản để Trung tâm trọng 

tài thụ lý giải quyết tranh chấp trong kinh doanh là phải có sự thỏa 

thuận của các bên tranh chấp về việc đưa vụ việc ra giải quyết tại 

Trung tâm trọng tài. 

Câu 2: Có quyền thực hiện vì nguyên tắc xét xử, giải quyết tranh chấp 

bằng hình thức tố tụng, không yêu cầu các bên trong tranh chấp phải 

thỏa thuận về việc đưa vụ việc tranh chấp ra giải quyết tại tòa án. 

Câu 3: Quyết định trọng tài có hiệu lực chung thẩm, không có kháng 

cáo, kháng nghị đối với quyết định. Tuy nhiên nếu các bên không 

đồng ý với quyết định trọng tài có thể khiếu nại yêu cầu Tòa án hủy 

quyết định. Nếu không, thì bên có quyền trong quyết định trọng tài 

làm đơn yêu cầu cơ quan thi hành án cấp tỉnh nơi có trụ sở hoặc nơi 

cư trú của bên có nghĩa vụ trong quyết định trọng tài phải thi hành 

quyết định trọng tài. Đối với bản án, quyết định của Tòa án có thể bị 

kháng cáo, kháng nghị để xét xử lại vụ việc ở cấp xét xử phúc thẩm. 

Bàn án,quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp lý ngay . 

Câu 4: Trọng tài chỉ thụ lý và giải quyết vụ việc tranh chấp một lần, 

các quyết định trọng tài trong quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp 

thì các bên không được kháng cáo để yêu cầu xét xử lại dù các bên 

không đồng ý với quyết định đó. 

 

Câu hỏi trắc nghiệm: 1d; 2b; 3d; 4c; 5c 
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PHẦN TÓM LƯỢC TỔNG QUÁT MÔN HỌC 

Môn Luật kinh doanh đã được trình bày thành 10 bài học, chia 

thành 2 phần. . Phần 1 trình bày những lý luận cơ bản về Luật kinh 

doanh và pháp luật về chủ thể kinh doanh. Phần 2 đề cập đến những 

quy định pháp luật về đầu tư, về Hợp đồng trong thương mạI và pháp 

luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. 

Phần 1 của tài liệu gồm 7 bài, trình bày những kiến thực cơ bản về 

luật kinh doanh trong nền kinh tế thị trường dưới góc độ pháp lý cũng 

như những đòi hỏi của môi trường kinh doanh thực tiển ở Việt Nam.  

Bài 1 trình bày cơ sở lý luận về Luật kinh doanh, sự cần thiết của 

luật kinh doanhtrong kinh tế thị trường từ đó phân tích hoạt động quản 

lý Nhà nước về kinh tế của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Từ bài 2 đến bài 7 đề cập đến những quy định pháp luật nhằm xác 

định địa vị pháp lý của các chủ thể khác nhau cùng tham gia hoạt 

động kinh doanh trong môi trường kinh doanh hiện nay ở Việt Nam. 

Các bài học trong phần này giới thiệu các loại chủ thể kinh doanh 

khác nhau như: công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty TNHH 1 

thành viên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh, Doanh nghiệp tư 

nhân, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh cá thể, nêu rõ các quy định pháp luật 

về việc thành lập, tổ chức hoạt động và chấm dứt hoạt động kinh 

doanh, Thẩm quyền và đặc điểm pháp lý của các chủ thể được luật 

pháp xác định tạo nên những ưu hay nhược điểm của từng loại chủ 

thể, cũng như định chế phá sản áp dụng đối với các chủ thể là doanh 

nghiệp và Hợp tác xã gặp rủi ro trong kinh doanh. 

Phần 2 của tài liệu gồm 3 bài cung cấp những kiến thức pháp luật 

liên quan đến lĩnh vực đầu tư, việc thực hiện các giao dịch thương mại 
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bằng hợp đồng và các quy định pháp luật về giảI quyết tranh chấp 

trong kinh doanh. 

Bài 8 đề cập đế những quy định chung về đầu tư, phân biệt các 

hình thức đầu tư, quyền và nghĩa vụ cơ bản của nhà đầu tư khi thực 

hiện hoạt động đầu tư ở Việt Nam. 

Bài 9 trình bày các quy định pháp luật và các nguyên tắc cơ bản 

của hoạt động thương mại thông qua hình thức hợp đồng và những 

quy định về hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ, quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của các chủ thể trong quan hệ hợp đồng thương mại. 

Bài 10 đề cập đến các quy định pháp luật về việc giải quyết tranh 

chấp trong kinh doanh, trong hoạt động kinh không phải lúc nào các 

chủ thể cũng thống nhất được với nhau về cách giải quyết vấn đề, đôi 

khi phát sinh những bất đồng không thể dung hoà được, do đó pháp 

luật quy định cách thức giảI quyết các tranh chấp trong kinh doanh 

nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. 
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