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minh chi tiết về Dự án LDN (sửa đổi) kèm theo Báo cáo số 7900/BC-BKHĐT ngày 25/10/2019).

Tóm tắt: Luật doanh nghiệp (LDN) năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có những
tác động tích cực trong việc tạo lập một môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thúc đẩy thành
lập, phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp (DN). Với tầm quan trọng
trong hệ thống pháp luật Việt Nam, LDN đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, góp phần không nhỏ vào
sự phát triển của nền kinh tế và sự bình ổn xã hội. Bên cạnh những mặt tích cực, một số nội dung
của LDN năm 2014 qua hơn 5 năm triển khai thực hiện không còn phù hợp trong hoàn cảnh mới,
tạo gánh nặng chi phí, lãng phí thời gian cho DN; một số nội dung cần được sửa đổi để phù hợp với
Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015 và các luật chuyên ngành có liên quan mới ban hành. Trước yêu
cầu nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, phù hợp và bắt kịp với xu hướng phát triển chung
của thế giới, nâng cao chất lượng tổ chức quản trị DN đạt chuẩn mực của thông lệ tại khu vực và
quốc tế đặt trong chiến lược phát triển và hoàn thiện pháp luật Việt Nam, ngày 17 tháng 6 năm 2020
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông qua LDN năm
20203. Bài viết khái quát về cơ sở xây dựng và ban hành LDN năm 2020 và những điểm nhấn về sự
kế thừa, phát triển qua các quy định mới, quy định được sửa đổi, bổ sung trong LDN năm 20204.

Từ khóa: Luật doanh nghiệp, điểm mới, sự kế thừa, phát triển.
Nhận bài: 20/01/2021; Hoàn thành biên tập: 10/02/2021; Duyệt đăng: 24/02/2021.

Abstract: The Law on Enterprises 2014 and its implementation - guiding documents have positive
effects in creating a favorable and equitable business environment and promoting establishment,
development and expansion of business. With  important role in the Vietnamese legal system, the
Law on Enterprises has fulfilled its historic mission, significantly contributing to the development
of the economy and social stability. Besides positive aspects, over the past 5 years of implementation,
some of its contents are no longer appropriate in the new circumstance, creating burden of cost,
time-wasting on enterprises. Some contents of the Law on Enterprises need to be revised to be
consistent with the Civil Code 2015 and specialized laws that newly enacted. In response to the need
of improving the quality of the business environment,  to be in line with and catch up with the general
worldwide trend of development and improve the quality of corporate governance to meet the
standards of regional and international practices along with the strategy of developing and
perfecting Vietnam’s law, the Parliament passed the Law on Enterprises 2020 on June 17,
2020, in the 9th session of the 14th Meeting of National Assembly of the Socialist Republic of
Vietnam. This article summarizes the foundation of building and promulgating the Law on Enterprise
2020 and highlights the legacy and development through new and revised articles.

Keywords: Law on Enterprise, new points, legacy, development.
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1. Cơ sở ban hành Luật doanh nghiệp
năm 2020 

Sau hơn 5 năm 6 tháng, LDN năm 20145 tổ
chức thi hành, bên cạnh những ưu điểm được
đánh giá qua thực tiễn, LDN năm 2014 đã bộc lộ
những vướng mắc cần khắc phục trước đòi hỏi
của sự phát triển kinh tế, xã hội. Việc ban hành
LDN năm 2020 xuất phát từ thực tế:

Một là, quá trình khởi sự kinh doanh và gia
nhập thị trường với sự điều chỉnh của LDN năm
2014 Việt Nam hiện đang xếp hạng ở mức thấp
so với một số quốc gia trong khu vực và thế giới
(hạng 125/190), bao gồm 08 thủ tục và tổng thời
gian thực hiện khoảng 17 ngày. Trong đó, một số
thủ tục hành chính không còn cần thiết và phù
hợp, tạo ra gánh nặng chi phí và lãng phí thời
gian cho doanh nghiệp;

Hai là, một số quy định của LDN năm 2014
về quản trị DN chưa thực sự tạo thuận lợi cho
thành viên, cổ đông, nhà đầu tư thực hiện quyền
của mình;

Ba là, quy định về tổ chức lại DN theo LDN
năm 2014 còn có một số bất cập, chưa toàn diện
và sát với đòi hỏi từ thực tiễn như quy định về
chia DN và tách DN không bao quát được hết
các phương thức, các trường hợp chia, tách DN
trên thực tế; dẫn đến hạn chế quyền, lựa chọn
của DN trong tổ chức lại DN. Đồng thời, các
quy định về hợp nhất, sáp nhập không còn
tương thích, phù hợp với quy định của Luật
cạnh tranh năm 2018.

Bốn là, việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao
hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước
(DNNN) là một chủ trương lớn của Đảng và
Chính phủ ta. Các quy định về tổ chức quản trị
của LDN đối với DN mà Nhà nước sở hữu 100%
vốn điều lệ và các DN mà Nhà nước có cổ phần
hoặc phần vốn góp chi phối cần thiết được rà soát

lại, bổ sung, sửa đổi nhằm thể chế hóa đầy đủ
quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 12-
NQ/TW6.

Năm là, yêu cầu đăng ký và tổ chức hoạt
động của Hộ kinh doanh đặt trước yêu cầu bức
thiết. Các quy định về Hộ kinh doanh trong
LDN năm 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-
CP ngày 14/09/2015 về đăng ký DN khi thực
hiện trên thực tế chưa thực sự làm rõ địa vị
pháp lý và trách nhiệm dân sự của Hộ kinh
doanh; quyền kinh doanh bị hạn chế. Ngoài ra,
việc quy định chưa thực sự đầy đủ chặt chẽ về
Hộ kinh doanh cũng gây khó khăn trong công
tác quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm
quyền.

Từ những thực trạng trên, thực hiện Nghị
quyết số 57/2018/QH14 ngày 08/06/2018 của
Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp
lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây
dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và Quyết định số
792/QĐ-TTg ngày 28/06/2018 của Thủ tướng
Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức
thực hiện Dự án LDN (sửa đổi). Mục tiêu tổng
quát khi xây dựng LDN năm 2020 là tiếp tục kế
thừa, phát huy kết quả và tác động tốt của các cải
cách trong các LDN năm 1999, năm 2005 và
năm 2014; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ
chức quản trị DN đạt chuẩn mực của thông lệ tốt
và phổ biến ở khu vực và quốc tế; thúc đẩy phát
triển DN, thu hút vốn, nguồn lực vào sản xuất
kinh doanh; góp phần nâng cao chất lượng môi
trường kinh doanh trong bối cảnh cách mạng
công nghiệp 4.0. 

2. Một số điểm mới cơ bản trong Luật
doanh nghiệp năm 2020

2.1. Một số điểm mới trong các quy định chung
Thứ nhất, thay đổi về trình tự, thủ tục đăng

ký doanh nghiệp.

5 LDN năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
6 Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng
cao hiệu quả DNNN”đã chỉ rõ các quan điểm chỉ đạo: DNNN hoạt động theo cơ chế thị trường, lấy hiệu quả kinh tế
làm tiêu chí đánh giá chủ yếu, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng với DN thuộc các thành phần kinh tế
khác theo quy định của pháp luật. Bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của DNNN. Nhiệm vụ và
giải pháp chủ yếu đó là: Đẩy mạnh cơ cấu lại DNNN, tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để DNNN thật sự vận hành
theo cơ chế thị trường, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý
nhà nước đối với DNNN.
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Khoản 1 Điều 26 LDN năm 2020 đã ghi nhận
phương thức đăng ký DN thông qua mạng thông
tin điện tử là một trong ba phương thức mà người
thành lập DN hoặc người được ủy quyền lựa
chọn để thực hiện đăng ký DN với Cơ quan đăng
ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký DN qua mạng
thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương
hồ sơ đăng ký DN bằng bản giấy. Với việc luật
hóa quy định về đăng ký DN qua mạng điện tử,
LDN năm 2020 sẽ tạo thuận lợi cho DN tiết kiệm
được thời gian, công sức, nhân lực và tài chính,
góp phần đẩy mạnh tỷ lệ đăng ký DN qua mạng
điện tử trong thời gian tới.

Thứ hai, bỏ quy định về thông báo mẫu dấu
doanh nghiệp.

Điều 43 LDN năm 2020 không còn có quy
định: “Trước khi sử dụng, DN có nghĩa vụ thông
báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh
doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin
quốc gia về đăng ký DN” như quy định tại
Khoản 2 Điều 44 LDN năm 2014. Điều này đồng
nghĩa là, trước khi sử dụng mẫu dấu, DN không
cần phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan
đăng ký kinh doanh. LDN năm 2014 đã có cải
cách rất lớn về cơ chế quản lý con dấu DN,
chuyển từ việc cơ quan công an cấp dấu sang cơ
chế DN tự quyết định làm dấu và sử dụng con
dấu. Sự tiến bộ này của LDN năm 2014 là rất
đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thực tế sau hơn 5 năm
thực hiện cho thấy, không còn cần thiết phải can
thiệp của cơ quan nhà nước vào việc làm dấu, sử
dụng dấu của DN. Việc sử dụng dấu nên giao cho
DN tự quyết định theo Điều lệ hoặc quy chế hoạt
động, tùy vào mục tiêu, nhu cầu sử dụng dấu. Kế
thừa và phát huy nội dung này, LDN năm 2020
đã bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu và thay đổi
phương thức quản lý dấu, trao quyền cho DN, cắt
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chi phí
cho DN.

Thứ ba, bổ sung đối tượng không được thành
lập doanh nghiệp.

So với nội dung quy định tại Điều 18 LDN
năm 2014 thì Điều 17 LDN năm 2020 đã có bổ
sung về đối tượng không có quyền thành lập và
quản lý DN, trong đó đáng chú ý nhất là “người
có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”
và “tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm

kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh
vực nhất định theo quy định của Bộ luật hình
sự”. Sự bổ sung này tạo tính tương thích, phù
hợp giữa LDN và quy định mới tại BLDS năm
2015, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ
sung năm 2017.

Thứ tư, thay đổi đối với thủ tục tạm ngừng
kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 200 LDN năm 2014
thì “DN có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng
phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và
thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh
cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15
ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh
doanh”, nhưng theo quy định tại Điều 206 LDN
năm 2020 với nội dung tương tự, thời hạn này
chỉ còn là 03 ngày. Việc rút ngắn thời hạn thực
hiện nghĩa vụ thông báo của DN là thuyết phục,
và tạo điều kiện tốt hơn cho DN trong việc thực
hiện quyền tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục
kinh doanh. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 206
LDN năm 2020 bổ sung việc “phối hợp giữa Cơ
quan đăng ký kinh doanh và cơ quan nhà nước
có thẩm quyền” nhằm bảo đảm sự tương thích
với một số quy định của pháp luật về các trường
hợp về tạm đình chỉ hoặc tạm ngừng kinh doanh
đối với DN, như Luật quản lý thuế, Bộ luật hình
sự…

Thứ năm, bổ sung hồ sơ đăng ký công ty
trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Điều 21 “về hồ sơ đăng ký công ty trách
nhiệm hữu hạn”; Điều 22 “về hồ sơ đăng ký
công ty cổ phần” LDN năm 2020 đều bổ sung
thêm yêu cầu phải có bản sao giấy tờ pháp lý
của người đại diện theo pháp luật trong khi
Điều 22 và Điều 23 LDN năm 2014 quy định
về nội dung tương tự thì không có yêu cầu này.
Trên cơ sở hoạt động thực tiễn của các DN và
các quy định của pháp luật thì người đại diện
theo pháp LDN là một vị trí, chức danh rất
quan trọng. Vì vậy, cần thiết phải bổ sung bản
sao giấy tờ pháp lý của người đại diện theo
pháp luật, tương tự như thành viên công ty
trách nhiệm hữu hạn và cổ đông sáng lập công
ty cổ phần.

Thứ sáu, bỏ quy định về báo cáo thay đổi
thông tin của người quản lý doanh nghiệp.
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Theo quy định tại Điều 12 LDN năm 2014,
DN phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh
khi có thay đổi thông tin cá nhân của những
người sau: Thành viên Hội đồng quản trị đối với
công ty cổ phần; Thành viên Ban kiểm soát hoặc
Kiểm soát viên; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
(người quản lý DN) và quy định này đã không
còn được giữ lại trong LDN năm 2020. Thông
tin của những người quản lý DN trên thực tế nằm
trong phạm vi thông tin nội bộ của DN, yêu cầu
DN phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh
khi có thay đổi thông tin cá nhân của những
người này không có nhiều ý nghĩa và không làm
rõ được mục tiêu quản lý nhà nước. Vì thế, LDN
năm 2020 đã không còn giữ lại quy định này,
nhằm cắt giảm chi phí thực hiện thủ tục hành
chính cho DN.

Thứ bảy, bổ sung quy định về người đại diện
theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn,
công ty cổ phần.

Khoản 2 Điều 12 LDN năm 2020 bổ sung
thêm nội dung “nếu công ty có nhiều hơn một
người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty
quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người
đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân
chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện
theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều
lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật
của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của
DN trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo
pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với
thiệt hại gây ra cho DN theo quy định của pháp
luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có
liên quan”. LDN năm 2014 đã ghi nhận công ty
trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có
một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật,
nhưng lại chưa có quy định cụ thể về trường hợp
quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo
pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ
thì sẽ xử lý thế nào. Quy định bổ sung thêm đồng
thời tương đồng với sự điều chỉnh tương tự trong
BLDS năm 2015. 

Thứ tám, bổ sung quy định về tên đối với địa
điểm kinh doanh.

LDN năm 2014 mặc dù đã quy định về tên
đối với địa điểm kinh doanh, nhưng lại không
quy định cụ thể cách đặt tên cho địa điểm kinh

doanh thế nào, mà chỉ quy định cách đặt tên cho
chi nhánh, văn phòng đại diện. LDN năm 2020
đã khắc phục thiếu sót tại Khoản 2, Điều 40 quy
định: “Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa
điểm kinh doanh phải bao gồm tên DN kèm theo
cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ
“Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại
diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa
điểm kinh doanh”.

Thứ chín, làm rõ tư cách pháp lý của văn
phòng đại diện.

Khoản 2, Điều 44 LDN năm 2020 có quy
định mới với nội dung: “Văn phòng đại diện
không thực hiện chức năng kinh doanh của DN”,
xác định rõ địa vị pháp lý của Văn phòng đại
diện. Nội dung bổ sung này mặc dù đơn giản
nhưng lại quan trọng vì trên thực tế, có rất nhiều
văn phòng đại diện vẫn thực hiện các hoạt động
kinh doanh. 

Thứ mười, bổ sung nội dung về giải thể
doanh nghiệp.

Điểm d, Khoản 1 Điều 201 LDN năm 2014
quy định “Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký
DN” là một trường hợp DN bị giải thể. Ở quy
định tương tự tại điểm d, Khoản 1 Điều 207 LDN
năm 2020 bổ sung thêm nội dung: “Trừ trường
hợp Luật quản lý thuế có quy định khác” và việc
bổ sung nội dung này nhằm tạo tính đồng bộ với
quy đinh của Luật quản lý thuế.

Thứ mười một, thay đổi quy định về hợp
nhất, sáp nhập doanh nghiệp để phù hợp với quy
định tại Luật cạnh tranh năm 2018.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 194,
Khoản 3 Điều 195 LDN năm 2014 thì: Trường
hợp hợp nhất hoặc sáp nhập mà theo đó công ty
hợp nhất/ sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50%
trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp
của công ty bị hợp nhất trong trường hợp hợp
nhất hoặc của công ty trong trường hợp sáp nhập
phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh
trước khi tiến hành hợp nhất/ sáp nhập, trừ
trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác;
Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty
hợp nhất hoặc công ty nhận sáp nhập có thị phần
trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường
hợp Luật cạnh tranh có quy định khác. Quy định
như trên là để phù hợp với quy định tại Luật cạnh
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tranh năm 2004. Tuy nhiên, Luật cạnh tranh năm
20187 đã có những thay đổi nhất định, cụ thể tập
trung kinh tế không còn được quy định là một
trong những hành vi hạn chế cạnh tranh, theo
Khoản 2 Điều 3 Luật cạnh tranh năm 2018 thì
hành vi hạn chế cạnh tranh bao gồm: “Hành vi
thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí
thống lĩnh thị trường và lạm dụng vị trí độc
quyền”. Luật cạnh tranh năm 2018 cũng đã bỏ
quy định về việc cấm tập trung kinh tế với các
DN có thị phần kết hợp trên 50%, cụ thể Điều
30 Luật cạnh tranh năm 2018 quy định về tập
trung kinh tế bị cấm như sau: “DN thực hiện
tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả
năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một
cách đáng kể trên thị trường Việt Nam”. Việc
đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động
hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của việc
tập trung kinh tế thuộc thẩm quyền của Ủy ban
Cạnh tranh Quốc gia theo quy định tại Điều 31
Luật này. Vì những thay đổi trên, LDN năm
2020 cũng đã có những thay đổi để phù hợp,
tương thích, đồng bộ với Luật cạnh tranh năm
2018, cụ thể Điều 200 và Điều 201 LDN năm
2020 đã bỏ các quy định cấm như Điều 194,
Điều 195 LDN năm 2014, thay vào đó là quy
định “Công ty bị hợp nhất phải bảo đảm tuân
thủ quy định của Luật cạnh tranh về hợp nhất
công ty”, “Các công ty thực hiện việc sáp nhập
phải bảo đảm tuân thủ quy định của Luật cạnh
tranh về sáp nhập công ty”.

2.2. Những điểm mới về doanh nghiệp tư nhân
Thứ nhất, thay đổi, bổ sung quy định về

chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang các loại
hình doanh nghiệp khác.

Nếu theo LDN năm 2014, cụ thể tại Điều 199
thì DN tư nhân chỉ có thể chuyển đổi sang loại
hình công ty trách nhiệm hữu hạn, nhưng với quy
định tại Điều 205 LDN năm 2020 thì DN tư nhân
còn có thể chuyển đổi sang loại hình công ty cổ
phần, công ty hợp danh. Việc LDN năm 2014 chỉ
quy định DN tư nhân có thể chuyển đổi trực tiếp
sang công ty trách nhiệm hữu hạn mà không quy
định cho DN tư nhân có thể chuyển đổi trực tiếp

sang công ty cổ phần, công ty hợp danh không có
nghĩa là trên thực tế không có trường hợp DN tư
nhân chuyển sang công ty cổ phần, công ty hợp
danh. Với quy định cũ, khi DN tư nhân muốn
chuyển đổi sang công ty cổ phần, công ty hợp
danh thì DN tư nhân phải thực hiện một thủ tục
hành chính trung gian, cụ thể chuyển đổi sang
công ty trách nhiệm hữu hạn trước (do quy định
cũ chỉ quy định về trường hợp này) sau đó mới
chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang
công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh. Vì mục
đích của DN tư nhân trong trường hợp này là
chuyển đổi sang công ty cổ phần, công ty hợp
danh, nên thủ tục hành chính trung gian trên hoàn
toàn không có ý nghĩa, gây tốn kém, lãng phí cả
về thời gian và tiền bạc, làm rườm rà thêm các
thủ tục hành chính và ảnh hưởng tới hoạt động
của DN. Vì thế, LDN năm 2020 không chỉ quy
định cho DN tư nhân được chuyển đổi trực tiếp
sang công ty trách nhiệm hữu hạn mà còn quy
định cho chuyển đổi trực tiếp sang công ty cổ
phần, công ty hợp danh. Quy định này tạo điều
kiện thuận lợi hơn cho DN trong việc cơ cấu, tổ
chức lại hoạt động, góp phần giảm bớt các thủ
tục không cần thiết.

Thứ hai, bổ sung quy định thực hiện quyền
của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số
trường hợp đặc biệt.

Sự bổ sung này xuất phát từ thực tế đã xảy ra
nhiều trường hợp chủ DN tư nhân bị tạm giam,
bị kết án tù… nhưng không rõ cách thức thực
hiện quyền của chủ DN tư nhân trong trường hợp
này. Quy định bổ sung tại Điều 193 LDN năm
2020 nhằm làm chặt chẽ hơn các quy định của
LDN, đảm bảo được quyền của chủ DN tư nhân
vẫn có thể được thực hiện trong một số trường
hợp đặc biệt, hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ
những trường hợp này đến hoạt động sản xuất,
kinh doanh của DN tư nhân.

2.3. Điểm mới về công ty hợp danh
Điều 185 LDN năm 2020 bổ sung thêm quy

định về trường hợp thành viên hợp danh bị chấm
dứt tư cách khi: Có khó khăn trong nhận thức,
làm chủ hành vi; Chấp hành hình phạt tù hoặc bị

7 Luật cạnh tranh năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông
qua ngày 12/06/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.
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Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất
định theo quy định của pháp luật. Bổ sung trên để
đảm bảo tính tương thích với quy định liên quan
của các văn bản pháp luật khác.

2.4. Những điểm mới về công ty trách
nhiệm hữu hạn

Thứ nhất, quyền phát hành cổ phần, trái
phiếu của Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Nếu như Điều 47 LDN năm 2014 quy định:
“Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở
lên không được quyền phát hành cổ phần” thì
Điều 46 LDN năm 2020 về nội dung tương tự lại
quy định: “trừ trường hợp để chuyển đổi thành
công ty cổ phần”. Quy định bổ sung này để phù
hợp với trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn
phát hành cổ phần để chuyển đổi thành công ty
cổ phần. Điều 46 LDN năm 2020 cũng có một
quy định mới là: “Công ty trách nhiệm hữu hạn
hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu
theo quy định của Luật này và quy định khác của
pháp luật có liên quan”.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên, nội dung trên cũng được quy định tương tự tại
Điều 74 LDN năm 2020 như với công ty trách
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

So với Điều 54 LDN năm 2014 thì Điều 53
LDN năm 2020 (cùng quy định về vấn đề xử lý
phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt)
đã bổ sung thêm quy định điều chỉnh đối với
“người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ
hành vi” đảm bảo tính đồng bộ với BLDS và các
văn bản luật khác. Cũng theo quy định mới, việc
thực hiện quyền và nghĩa vụ trong công ty của
thành viên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi
dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ
hành vi được thực hiện thông qua người đại
diện, còn theo quy định tại LDN năm 2014, việc
thực hiện quyền và nghĩa vụ trong công ty của
các thành viên này (không bao gồm thành viên
có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
như quy định mới) được thực hiện thông qua
người giám hộ. Quy định sửa đổi này giúp cho
các thành viên trong trường hợp đặc biệt này có
điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình
tại công ty dễ dàng, linh hoạt, thuận tiện hơn và
cũng tương thích với quy định tại BLDS về cơ
chế đại diện.

Trường hợp người được tặng cho phần vốn
góp tại công ty đương nhiên trở thành thành viên
của công ty, theo LDN năm 2014 thì những
người này là “vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có
quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba” của
thành viên tặng cho, còn theo LDN năm 2020 thì
những người này “thuộc đối tượng thừa kế theo
pháp luật theo quy định của BLDS” của thành
viên tặng cho. Thay đổi trên không làm thay đổi
nội dung của quy định mà chỉ là thay đổi về mặt
kỹ thuật, giúp quy định mới hợp lý, tinh gọn hơn.

Ngoài ra, LDN năm 2020 cũng bổ sung thêm
quy định mới đối với hai trường hợp:

Trường hợp quy định tại Khoản 8: “thành viên
công ty là cá nhân bị tạm giam, đang chấp hành
hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý
hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở
giáo dục bắt buộc thì thành viên đó ủy quyền cho
người khác thực hiện một số hoặc tất cả quyền và
nghĩa vụ của mình tại công ty”. Bổ sung quy định
xuất phát từ thực tế có phát sinh trường hợp thành
viên công ty trách nhiệm hữu hạn trong quá trình
hoạt động, có thành viên bị tạm giam, bị kết án tù
hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề. LDN năm
2014 lại chưa dự liệu trước và chưa có quy định
điều chỉnh khi có trường hợp này phát sinh, dẫn
đến quyền và lợi ích hợp pháp của những thành
viên này tại công ty không được đảm bảo, bị xâm
phạm, thậm chí trong một số trường hợp còn bị
“chiếm đoạt”, và hệ quả tất yếu sẽ ảnh hưởng đến
quá trình hoạt động của công ty.

Trường hợp quy định tại Khoản 9: “thành
viên công ty là cá nhân bị Tòa án cấm hành
nghề, làm công việc nhất định hoặc thành viên
công ty là pháp nhân thương mại bị Tòa án cấm
kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực
nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh
của công ty thì thành viên đó không được hành
nghề, làm công việc đã bị cấm tại công ty đó
hoặc công ty tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh
ngành, nghề có liên quan theo quyết định của
Tòa án”. Bổ sung thêm quy định này đảm bảo
tính tương thích và đồng bộ với quy định của các
văn bản luật khác, trong đó có quy định tại Bộ
luật hình sự.

Thứ hai, điểm mới trong cơ cấu quản lý của
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
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Với trường hợp bắt buộc phải thành lập Ban
kiểm soát, Điều 55 LDN năm 2014 quy
định:“Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11
thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát”
còn quy định tại Khoản 2 Điều 54 LDN năm
2020 lại có nội dung: “Công ty trách nhiệm hữu
hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà
nước (DNNN) theo quy định tại điểm b Khoản 1
Điều 88 của Luật này và công ty con của DNNN
theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 của Luật này
phải thành lập Ban kiểm soát” và “các trường
hợp khác do công ty quyết định”. Như vậy, đã có
sự khác nhau về trường hợp công ty trách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trở lên bắt buộc phải
thành lập Ban kiểm soát.

2.5. Những điểm mới về công ty cổ phần
Thứ nhất, quy định mới về chứng chỉ lưu ký

không có quyền biểu quyết.
Khoản 6 Điều 114 LDN năm 2020 có một

quy định rất mới: “Cổ phần phổ thông được
dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ
lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ
phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký không
có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ
tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ
quyền biểu quyết”. LDN năm 2020 bổ sung quy
định trên là một minh chứng rõ nét cho nỗ lực
tiếp thu, học hỏi và hội nhập sâu rộng với kinh tế
quốc tế của Việt Nam khi nhiều nước trên thế
giới và trung khu vực đã có cơ chế về Chứng chỉ
ký quỹ không có quyền biểu quyết (Non-voting
Depository Receipt, viết tắt là NVDR). 

Thứ hai, sửa đổi quy định về quyền và nghĩa
vụ của cổ đông phổ thông.

(i) Thay đổi về quyền của cổ đông phổ thông:
Điều 114 LDN năm 2014 quy định: “Cổ

đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số
cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên
tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn
quy định tại Điều lệ công ty có các quyền…”,
nhưng quy định tương tự tại Điều 115 LDN năm
2020 lại có nội dung : “Cổ đông hoặc nhóm cổ
đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông
trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định
tại Điều lệ công ty có các quyền…”. Như vậy, đã
có sự thay đổi điều kiện để cổ đông hoặc nhóm
cổ đông trong công ty cổ phần được thực hiện

một số quyền theo hướng tạo điều kiện hơn cho
cổ đông và nhóm cổ đông theo quy định mới khi
đã giảm bớt yêu cầu về tỷ lệ sở hữu cổ phần,
giảm từ 10% xuống 5% đồng thời bãi bỏ điều
kiện “phải sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng”.
Việc sửa đổi Khoản 2 Điều 114 sẽ trao quyền cho
phạm vi đối tượng cổ đông lớn hơn, đúng với
tinh thần :“Tạo thuận lợi cho cổ đông thực hiện
quyền của mình”, hạn chế được tình trạng cổ
đông, nhóm cổ đông có tỉ lệ vốn góp lớn lạm
dụng, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông
nhỏ. Đây là thay đổi tuy đơn giản nhưng mang
nhiều ý nghĩa tích cực, bảo vệ tốt hơn các cổ
đông, nhất là cổ đông nhỏ trong công ty cổ phần.
Đồng thời, cũng là một trong những nội dung
quan trọng nhất của quy định về quản trị DN,
giúp huy động đầu tư tốt hơn, đa dạng hóa nguồn
vốn đầu tư.

Ngoài việc tạo điều kiện hơn cho các cổ
đông, quy định tại Điều 115 LDN năm 2020 còn
thay đổi, bổ sung một số nội dung, cụ thể như bổ
sung quyền: “Xem xét, tra cứu, trích lục hợp
đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản
trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí
mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty”;
Bổ sung nội dung: “Quy định khác của pháp luật
có liên quan” khi quy định về trường hợp ngoại
lệ của quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của
mình cho người khác của cổ đông phổ thông tại
điểm d, Khoản 1, tạo sự tương thích, đồng bộ,
phù hợp với các quy định có liên quan tại các văn
bản pháp luật khác.

(ii) Thay đổi về nghĩa vụ của cổ đông:
Nếu Điều 115 LDN năm 2014 quy định về

“Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông” thì Điều 119
LDN năm 2020 lại quy định về “Nghĩa vụ của
cổ đông” nhằm điều chỉnh cho tất cả các cổ đông
của công ty cổ phần chứ không chỉ điều chỉnh
cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông. Ngoài ra,
Điều 119 LDN năm 2020 còn bổ sung thêm một
nội dung rất đáng chú ý đó là cổ đông còn có
nghĩa vụ: “Bảo mật các thông tin được công ty
cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và
pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp
để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi
thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá
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nhân khác”. Những thay đổi trên sẽ góp phần
nâng cao được trách nhiệm của cổ đông đối với
công ty và các cổ đông khác. 

Thứ ba, bổ sung trách nhiệm của người quản
lý công ty cổ phần.

Khoản 2 Điều 165 LDN năm 2020 bổ sung
thêm trách nhiệm của người quản lý DN khi vi
phạm quy định về trách nhiệm của mình, cụ thể
là: “Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác vi
phạm quy định tại Khoản 1 Điều này chịu trách
nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị
mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ
thiệt hại cho công ty và bên thứ ba”. LDN năm
2014 không có quy định rõ ràng về trách nhiệm
bồi thường của người quản lý DN trong trường
hợp vi phạm trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ.
Do đó, sự bổ sung về trách nhiệm bồi thường của
người quản lý công ty sẽ tạo thuận lợi hơn cho cổ
đông khởi kiện người quản lý tới Tòa án, trọng
tài trong xử lý tranh chấp có liên quan; phù hợp
với thông lệ quốc tế tốt về quản trị DN.

Thứ tư, thay đổi về quyền yêu cầu đình chỉ
hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định do Hội đồng
quản trị thông qua.

Trong trường hợp nghị quyết, quyết định do
Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của
pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thì
theo quy định tại Khoản 4 Điều 149 LDN năm
2014, “Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên
tục trong thời hạn ít nhất 01 năm có quyền yêu
cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện nghị
quyết nói trên”. Tại Khoản 4 Điều 153 LDN năm
2020 thay đổi: “Cổ đông của công ty có quyền
yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ
nghị quyết, quyết định nói trên”. Như vậy, theo
quy định mới, bất cứ cổ đông nào cũng có quyền
yêu cầu đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị
quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua
trái với quy định của pháp luật, Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông, thay vì chỉ các cổ đông sở hữu
cổ phần của công ty liên tục trong thời hạn ít nhất
01 năm mới có quyền yêu cầu đình chỉ thực hiện
nghị quyết của Hội đồng quản trị trái với quy
định của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông. Ngoài sự thay đổi về chủ thể có quyền yêu
cầu, quy định mới cũng mở rộng nội dung quyền

yêu cầu (có thể yêu cầu đình chỉ hoặc hủy bỏ,
thay vì chỉ có quyền yêu cầu đình chỉ như quy
định cũ) và bổ sung đối tượng bị yêu cầu (có thể
là Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng
quản trị, thay vì chỉ là nghị quyết của Hội đồng
quản trị theo quy định cũ). Hơn nữa theo quy
định mới, cổ đông có quyền yêu cầu Tòa án thực
hiện việc đình chỉ/hủy Quyết định/Nghị quyết
của Hội đồng quản trị chứ không phải yêu cầu
Hội đồng quản trị thực hiện yêu cầu trên, bởi lẽ
việc yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ, hủy bỏ
nghị quyết của chính mình trên thực tế không
thực sự mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, việc
xem xét, đánh giá Quyết định, Nghị quyết của
Hội đồng quản trị có thực sự trái pháp luật, trái
với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để đưa
đến quyết định có đình chỉ hay hủy Quyết định,
Nghị quyết này hay không nên thuộc về thẩm
quyền của Tòa án, quy định như vậy vừa hợp lý
lại vừa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm
quyền của Tòa án theo quy định của các văn bản
pháp luật có liên quan như Luật tổ chức Tòa án
nhân dân, Bộ luật tố tụng dân sự.

Thứ năm, bổ sung thêm các quyền cho Đại
hội đồng cổ đông.

Ngoài việc giữ lại các quyền tương tự như
quy định tại Điều 135 LDN năm 2014 thì Điều
138 LDN năm 2020 quy định về “Quyền và
nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông” đã bổ sung
thêm các quyền sau cho Đại hội đồng cổ đông:
“Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao,
thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát; Phê duyệt quy chế quản trị nội
bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát; Phê duyệt danh sách công ty kiểm
toán độc lập; Quyết định công ty kiểm toán độc
lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty,
bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy
cần thiết”. Các quyền được bổ sung đều là các
nội dung quan trọng, có ảnh hưởng lớn và trực
tiếp đến quyền và lợi ích của chính các cổ
đông. Theo thông lệ quản trị công ty tốt, thì cổ
đông phải có quyền tham gia thảo luận và quyết
định về những vấn đề như: Quyết định kiểm
toán độc lập, quyết định thù lao và ngân sách
hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát… Ngoài ra, bổ sung các quyền trên cũng
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nhằm mục tiêu là bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích
của cổ đông, hạn chế tình trạng cổ đông lớn
lạm dụng quyền hạn để chèn ép, chiếm đoạt lợi
ích của cổ đông nhỏ.

2.6. Những điểm mới về doanh nghiệp nhà nước
Thứ nhất, thay đổi về khái niệm doanh

nghiệp nhà nước.
Theo LDN năm 2014 “DNNN là DN do Nhà

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” còn theo LDN
năm 2020 thì “DNNN bao gồm các DN do Nhà
nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết”. Sự thay đổi trên là sự
thể chế hóa nội dung của Nghị quyết số 12-
NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị Trung
ương 5 khóa XII “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới
và nâng cao hiệu quả DNNN”.

Thứ hai, bổ sung quy định doanh nghiệp nhà
nước phải thành lập ban kiểm soát.

Theo Điều 103 (thuộc Chương IV – chương
quy định về DNNN) LDN năm 2020 quy
định:“Căn cứ quy mô của công ty, cơ quan đại
diện chủ sở hữu quyết định thành lập Ban kiểm
soát có từ 01 đến 05 Kiểm soát viên, trong đó có
Trưởng Ban kiểm soát”và thậm chí Điều này còn
quy định:“Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01
Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là
Trưởng Ban kiểm soát…” trong khi quy định về
nội dung tương tự tại Điều 102 LDN năm 2014
quy định “Căn cứ quy mô của công ty, cơ quan
đại diện chủ sở hữu quyết định bổ nhiệm 01 Kiểm
soát viên hoặc thành lập Ban kiểm soát gồm 03
đến 05 Kiểm soát viên”. Như vậy, so với LDN
năm 2014 thì sự thay đổi này của LDN năm 2020
đã buộc DNNN phải thành lập ban kiểm soát. Bổ
sung này góp phần giúp cơ cấu tổ chức và hoạt
động của DNNN chặt chẽ, hiệu quả hơn.

2.7. Quy định về hộ kinh doanh 
Khi xây dựng Dự án LDN (sửa đổi), các quy

định liên quan, điều chỉnh hộ kinh doanh là một
vấn đề rất được quan tâm. Trên thực tế dự thảo
LDN (sửa đổi) đã bổ sung thêm 01 chương,
Chương VIIa quy định về hộ kinh doanh. Tuy
nhiên, ngày 17/06/2020, tại chương trình làm
việc Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV đã tiến hành
biểu quyết thông qua LDN năm 2020. Trong đó,
Quốc hội đã thống nhất không đưa hộ kinh doanh
vào quy định trong LDN năm 2020 để xây dựng

một luật riêng về đối tượng này. Chính vì vậy,
trước những bất cập trong các quy định về đăng
ký và tổ chức hoạt động của hộ kinh doanh, cần
thiết phải có một văn bản luật riêng điều chỉnh
đối tượng này để khắc phục những bất cập đã
nêu.

3. Một số vấn đề cần có sự hướng dẫn thi
hành khi thực hiện các quy định của Luật
doanh nghiệp năm 2020

LDN năm 2020 với nhiều nội dung mới,
nhiều nội dung quan trọng cần có văn bản hướng
dẫn thi hành để đảm bảo phát huy được tối đa
hiệu quả của mình. Những vấn đề pháp lý cần có
sự hướng dẫn thi hành thì luôn rất nhiều, tùy vào
từng thời điểm và đặc thù của từng vấn đề, các cơ
quan có thẩm quyền sẽ ban hành văn bản hướng
dẫn để phù hợp với vấn đề cần làm rõ. Những
vấn đề pháp lý nổi bật cần có sự hướng dẫn thi
hành khi thực hiện các quy định của LDN năm
2020 có thể kể đến những vấn đề sau:

Thứ nhất, trình tự, thủ tục đăng ký DN và
các thủ tục liên quan:

Trình tự, thủ tục đăng ký DN luôn là một vấn
đề pháp lý cần có văn bản hướng dẫn thi hành,
nhất là khi LDN năm 2020 đã có những thay đổi
nhất định đối với nội dung này, khi phương thức
đăng ký DN qua mạng thông tin điện tử đã được
LDN năm 2020 ghi nhận và quy định hồ sơ đăng
ký DN qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp
lý tương đương hồ sơ đăng ký DN bằng bản giấy.
Quy định trên sẽ có tác động mạnh mẽ đến thực
tiễn, người dân, DN gần như chắc chắn lựa chọn
thực hiện thủ tục đăng ký DN bằng phương thức
qua mạng thông tin điện tử, để tiết kiệm tối đa
chi phí, thời gian và nhân lực. Sự thay đổi, cải
cách triệt để này rất cần có những hướng dẫn chi
tiết từ cơ quan có thẩm quyền, để việc thực hiện
các trình tự, thủ tục đăng ký DN được diễn ra
chính xác, nhanh chóng, thuận tiện mà vẫn đảm
bảo được sự chặt chẽ trong quản lý hành chính
nhà nước về đăng ký DN.

Một số trình tự, thủ tục liên quan đến DN
cũng cần có sự hướng dẫn cụ thể, ví dụ như:
Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy
chứng nhận đăng ký DN; trình tự, thủ tục thu hồi
Giấy chứng nhận đăng ký DN; trình tự, thủ tục
giải thể DN; trình tự, thủ tục phối hợp giữa Cơ
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quan đăng ký kinh doanh và cơ quan nhà nước có
thẩm quyền trong trường hợp các cơ quan này
yêu cầu DN tạm ngừng, đình chỉ hoạt động,
chấm dứt kinh doanh… Dù tất cả các trình tự,
thủ tục này, về cơ bản không phải là mới, nhưng
phương thức thực hiện ở thực tế, khi LDN năm
2020 có hiệu lực chắc chắn đa phần sẽ thực hiện
thông qua mạng thông tin điện tử. Vì vậy, việc
hướng dẫn chi tiết các thủ tục này là cần thiết.

Thứ hai, về quản lý mẫu dấu: một nội dung
mới rất quan trọng liên quan đến DN đó là LDN
năm 2020 đã chính thức bỏ quy định về thông
báo mẫu dấu DN. Bên cạnh những điểm tích cực,
việc bỏ quy định về thông báo mẫu dấu DN cũng
tiềm tàng những mối lo nhất định. Việc quản lý
mẫu dấu của DN sẽ trở nên khó khăn hơn khi quy
định này được áp dụng, có thể dẫn đến thực trạng
DN tùy ý sử dụng dấu, có thể xuất hiện nhiều hơn
những trường hợp làm giả con dấu, tài liệu giấy
tờ gây ra tâm lý lo lắng, sợ bị lợi dụng, lừa đảo,
và những tranh chấp có thể sẽ gia tăng khi mẫu
con dấu không được cơ quan Nhà nước quản lý
chặt chẽ. Vì vậy, để đảm bảo vừa tạo điều kiện tốt
cho DN, vừa đảm bảo sự chặt chẽ trong quản lý,
rất cần có văn bản hướng dẫn quy định chi tiết
về nội dung này.

Thứ ba, hướng dẫn về quy định hoạt động
chi nhánh, văn phòng đại diện của DN; thông
báo địa điểm kinh doanh:

Bên cạnh các nội dung về đăng ký DN, các
nội dung khác như đăng ký hoặc chấm dứt hoạt
động chi nhánh, văn phòng đại diện của DN;
thông báo địa điểm kinh doanh cũng là nội dung
mà LDN năm 2020 quy định tương đối chung
chung, cần có văn bản quy định chi tiết.

Thứ tư, các quy định liên quan đến doanh
nghiệp nhà nước:

DNNN theo quy định của LDN năm 2020 đã
có những thay đổi quan trọng từ việc quy
định:“DNNN là DN do Nhà nước nắm giữ 100%
vốn điều lệ” tại Khoản 8, Điều 4, LDN năm 2014
(quy định về giải thích từ ngữ) thì LDN năm
2020 đã dành riêng một điều luật đó là Điều 88
quy định về “DNNN”, bổ sung thêm trường hợp
DNNN còn là “DN do Nhà nước nắm giữ trên
50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết”. Sự bổ sung trên đã làm thay đổi căn

bản khái niệm về DNNN, dẫn đến những thay
đổi về đặc điểm, tính chất, cơ cấu tổ chức, hoạt
động…  của loại hình DN này. Chính những tác
động mạnh mẽ từ việc thay đổi quy định về
DNNN trong LDN, những vấn đề pháp lý liên
quan đến DNNN cần thiết phải có văn bản hướng
dẫn thi hành. Ngoài những quy định chung về
DNNN (như quy định tại Điều 88) thì một số quy
định cụ thể, có tính chất phức tạp cần được
hướng dẫn thi hành như quy định về Ban kiểm
soát, Kiểm soát viên tại DNNN (như đã trình bày,
theo quy định mới thì DNNN bắt buộc phải thành
lập Ban kiểm soát).

Thứ năm, hướng dẫn quy định mới về doanh
nghiệp tư nhân:

LDN năm 2020 không chỉ quy định cho DN
tư nhân được chuyển đổi trực tiếp sang công ty
trách nhiệm hữu hạn mà còn quy định cho
chuyển đổi trực tiếp sang công ty cổ phần, công
ty hợp danh. Đây là một vấn đề pháp lý mới, đòi
hỏi cần có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết để
quy định này thực sự được thực hiện hiệu quả
trên thực tế cũng như tránh được những bất cập,
rủi ro từ việc chuyển đổi trực tiếp này mang lại
(thực tế LDN năm 2014 quy định chỉ cho DN tư
nhân chuyển đổi trực tiếp sang công ty trách
nhiệm hữu hạn là do lo ngại những rủi ro khi quy
định cho DN tư nhân chuyển đổi trực tiếp sang
công ty cổ phần, công ty hợp danh).

Thứ sáu, hướng dẫn về việc phát hành cổ
phần, trái phiếu của công ty trách nhiệm hữu
hạn: Lần đầu tiên, quyền phát hành cổ phần, trái
phiếu của công ty trách nhiệm hữu hạn được ghi
nhận tại LDN năm 2020. Căn cứ Khoản 3 và
Khoản 4 Điều 46, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 74
LDN năm 2020 chưa thực sự cụ thể và chi tiết,
việc phát hành trái phiếu của công ty trách
nhiệm hữu hạn là “theo quy định của Luật này
và quy định khác của pháp luật có liên quan”
cần phải có văn bản hướng dẫn cho nội dung rất
mới này.

Thứ bảy, các quy định về công ty cổ phần:
Theo LDN năm 2020, chương quy định về

công ty cổ phần là chương có nhiều quy định
mới. Một trong những điểm mới nổi bật nhất về
công ty cổ phần nói riêng, LDN nói chung là vấn

(Xem tiếp trang 36)
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BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 
THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Đỗ Thị Thu Hằng1

Vũ Thị Thu Thủy2

Tóm tắt: Trước yêu cầu đặt ra mạnh mẽ từ sự phát triển của kinh tế thị trường, từ xu thế hội nhập
kinh tế quốc tế, môi trường kinh doanh của Việt Nam liên tục được cải thiện, loại bỏ các rào cản,
nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo đảm các quyền tự do kinh doanh của doanh
nghiệp, trong đó có quyền tự do gia nhập thị trường của chủ thể kinh doanh. Theo đó, Luật doanh
nghiệp năm 2020 đã có nhiều quy định nhằm bảo đảm quyền tự do gia nhập thị trường của doanh
nghiệp. Bài viết phân tích những điểm mới của Luật doanh nghiệp năm 2020 nhằm bảo đảm quyền
tự do gia nhập thị trường của doanh nghiệp, đánh giá tác động của những quy định này đối với
doanh nghiệp trong quá trình gia nhập thị trường hiện nay.

Từ khóa: Bảo đảm, tự do gia nhập thị trường, doanh nghiệp.
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Abstract: Under strong demand of the market economy’s development from international
economic integration, Vietnam’s business environment has been improved continuously, removing
obstacles to promote and create favorable condition for ensuring the rights of enterprises to freely
do business including the right of business subject to freely join market. Accordingly, the Law on
Enterprises in 2020 has stipulated many regulations to ensure the rights to freely join market. The
article analyzes new points of the above-mentioned law to ensure the rights of enterprises to freely
join market and assesses impacts of these regulations over enterprises in joining market recently.

Keywords: Ensure, freely to join market, enterprise.
Date of receipt: 20/01/2021; Date of revision: 10/02/2021; Date of Approval: 24/02/2021.

1. Khái quát chung về bảo đảm quyền tự
do gia nhập thị trường 

Quyền tự do gia nhập thị trường là quyền
quan trọng đầu tiên của quyền tự do kinh doanh.
Khi các cá nhân, tổ chức thỏa mãn các điều kiện
về năng lực pháp luật, năng lực hành vi và ngành
nghề kinh doanh không thuộc những ngành nghề
mà pháp luật cấm thì Nhà nước phải công nhận
và bảo đảm quyền gia nhập thị trường của doanh
nghiệp, không được cản trở, ngăn cấm việc thực
hiện quyền. Quyền tự do gia nhập thị trường là
quá trình nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý
để có thể bắt đầu hoạt động kinh doanh, trong đó
có việc đăng ký thành lập doanh nghiệp là một
thủ tục pháp lý quan trọng, ghi nhận tư cách pháp
lý của doanh nghiệp trước khi doanh nghiệp thực
hiện tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để
bảo đảm quyền tự do gia nhập thị trường thì Luật

doanh nghiệp cần quy định: (i) Xây dựng đa dạng
các mô hình tổ chức kinh doanh để các nhà đầu
tư lựa chọn; (ii) Đơn giản hóa điều kiện, thủ tục
thành lập doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận
lợi cho nhà đầu tư, tránh mất thời gian, phiền hà
trong việc thành lập doanh nghiệp; (iii) Quy
định cụ thể về trách nhiệm công khai thông tin
đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, bảo
đảm quyền tự do gia nhập thị trường kinh doanh
không có nghĩa là bảo đảm cho mọi người được
kinh doanh trong mọi lĩnh vực ngành nghề mà
việc bảo đảm quyền của chủ thể này phải đặt
trong mối quan hệ hài hòa lợi ích chính đáng
của chủ thể khác trong xã hội và lợi ích công
cộng. Vì vậy, trong các quy định nội dung pháp
luật về bảo đảm quyền tự do kinh doanh nói
chung và bảo đảm quyền gia nhập thị trường
còn có những quy định về cấm một số tổ chức,

1 Thạc sỹ, Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật, Học viện Tư pháp.
2 Thạc sỹ, Chuyên viên, Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật, Học viện Tư pháp.
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cá nhân không có quyền thành lập và quản lý
doanh nghiệp cũng như quy định những ngành
nghề bị cấm đầu tư kinh doanh và ngành nghề
kinh doanh có điều kiện. 

Hệ thống pháp luật Việt Nam ngày càng được
hoàn thiện, nhiều quy định mới được ban hành
nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá
trình gia nhập thị trường. Việc quy định đơn giản
hóa điều kiện thành lập đã tạo động lực để phát
triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài,
góp phần nâng cao số lượng thành lập doanh
nghiệp, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi
cho doanh nghiệp khi gia nhập thị trường, nâng cao
năng lực cạnh tranh nhằm phát huy nội lực trong
nước và thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần duy
trì tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. 

Thực tiễn tình hình đăng ký thành Luật
doanh nghiệp cho thấy số lượng thành lập doanh
nghiệp mới liên tục tăng mạnh. Theo số liệu từ
Cục quản lý đăng ký kinh doanh, năm 2014:
74.842 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với
tổng số vốn đăng ký là 432.286 tỷ đồng; Năm
2015: 94.754 doanh nghiệp đăng ký thành lập
mới, với tổng số vốn đăng ký là 601.519 tỷ đồng;
Năm 2016: 110.100 doanh nghiệp đăng ký thành
lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 891.094 tỷ
đồng; Năm 2017: 126.859 doanh nghiệp đăng ký
thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là
1.295.911 tỷ đồng, năm 2018, cả nước có
131.275 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với
tổng vốn đăng ký là 1.478.101 tỷ đồng”3.

Trong năm 2019 tổng số doanh nghiệp gia
nhập và tái gia nhập thị trường là 177.560 doanh
nghiệp (tăng 7,4% so với năm 2018), bao gồm:
138.139 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 5,2%)
và 39.421 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
(tăng 15,9%). Trung bình mỗi tháng có 14.797
doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường4.

Với số liệu doanh nghiệp gia nhập và tái gia
nhập thị trường qua các năm liên tục tăng mạnh
cho thấy môi trường gia nhập thị trường đã thông
thoáng, quyền gia nhập thị trường kinh doanh
của doanh nghiệp đã được bảo đảm tốt hơn, tạo
dựng niềm tin và thu hút sự tham gia, đóng góp
của khối tư nhân đối với sự phát triển của nền
kinh tế.

2. Những điểm mới của Luật doanh
nghiệp năm 2020 nhằm bảo đảm quyền tự do
gia nhập thị trường của doanh nghiệp. 

Kế thừa các quy định của Luật doanh nghiệp
năm 2014, Luật doanh nghiệp năm 2020 được
Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020
và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 đã có nhiều
quy định tiến bộ nhằm bảo đảm quyền tự do gia
nhập thị trường của doanh nghiệp. Cụ thể: Nhằm
bảo đảm quyền cho các cá nhân, tổ chức trong
quá trình thành lập doanh nghiệp, Luật doanh
nghiệp năm 2020 đã bổ sung các đối tượng
không được thành lập và quản lý doanh nghiệp
gồm: “Công nhân công an; người có khó khăn
trong nhận thức, làm chủ hành vi; người đang bị
tạm giam; tổ chức là pháp nhân thương mại bị
cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh
vực nhất định theo quy định của Bộ luật hình
sự”5. Về cơ bản, việc bổ sung các nhóm đối
tượng trên vào diện không được thành lập và
quản lý doanh nghiệp là để tương thích với các
liên quan như Luật phòng, chống tham nhũng
(công nhân công an), Bộ luật dân sự, Bộ luật hình
sự và Bộ luật tố tụng hình sự. Dù vậy, để xác định
các nhóm đối tượng trên thì cần phải có căn cứ
theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như
người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ
hành vi thì phải có quyết định tuyên bố của Tòa
án; pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh thì
cũng phải thuộc trường hợp pháp nhân thương

3 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (2019), DN thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh, nguồn:
http: / /vneconomy.vn/so-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-tai-viet-nam-lai-co-mot-nam-pha-dinh-
20190102194243287.htm, truy cập ngày 03/01/2019.
4 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (2019), Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2019 , .nguồn :https: // dang ky
kinh doanh .gov.vn /vn/tin-tuc/597/5051/tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-nam-2019.aspx, truy cập ngày
10/12/2020.
5 Điều 17 Luật doanh nghiệp năm 2020. 
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mại phạm tội và có Bản án có hiệu lực của Tòa
án. Các trường hợp cấm thành lập doanh nghiệp
xuất phát từ mục tiêu bảo vệ lợi ích của Nhà
nước, xã hội và lợi ích của nhà đầu tư. Tuy nhiên,
những đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp
vẫn được quyền góp vốn vào doanh nghiệp, trừ
trường hợp họ thuộc đối tượng bị cấm góp vốn
vào doanh nghiệp theo Khoản 3 Điều 17 Luật
doanh nghiệp năm 2020. Đây là tiền đề quan
trọng để bảo đảm việc thực hiện các quyền khác
thuộc nội dung quyền tự do kinh doanh. 

Để bảo đảm quyền tự do gia nhập thị trường
kinh doanh của doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp
năm 2020 có nhiều quy định mới nhằm cắt giảm
chi phí và thời gian cho chủ thể kinh doanh trong
quá trình gia nhập thị trường. Cụ thể: Điều 43
Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về con
dấu của doanh nghiệp như sau: “1. Dấu bao gồm
dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới
hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật
về giao dịch điện tử; 2. Doanh nghiệp quyết định
loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của
doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và
đơn vị khác của doanh nghiệp; 3. Việc quản lý
và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều
lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi
nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của
doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử
dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của
pháp luật”. Như vậy, so với quy định về con dấu
tại Luật doanh nghiệp năm 2014 thì Luật doanh
nghiệp năm 2020 đã bổ sung hình thức con dấu
bằng chữ ký số bên cạnh quy định hình thức con
dấu khắc. Việc bổ sung này là một bước ghi nhận
phù hợp với tình hình thực tế và xu thế cách
mạng công nghiệp hiện nay, bởi lẽ chữ ký điện tử
vốn đã được doanh nghiệp sử dụng trên thực tế từ
rất lâu; Luật giao dịch điện tử được ban hành từ
năm 2015 đã có quy định về chữ ký điện tử. Nhờ
đó, giúp cho doanh nghiệp thuận lợi trong quá
trình thực hiện giao dịch điện tử. Bên cạnh đó
Luật doanh nghiệp năm 2020 đã bãi bỏ quy định
phải thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký
kinh doanh trước khi sử dụng. Mặc dù đã có
bước sửa đổi đáng kể nhưng Luật doanh nghiệp
năm 2020 vẫn chưa xác định rõ ràng doanh
nghiệp có bắt buộc phải có con dấu hay không.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm
2014 trước đây và các quy định của pháp luật
liên quan cũng như thực tế hiện nay thì doanh
nghiệp vẫn bắt buộc phải có con dấu vì cần phải
sử dụng dấu “trong các giao dịch theo quy định
của pháp luật”.

Bên cạnh đó, Luật doanh nghiệp năm 2020
bãi bỏ Điều 12 Luật doanh nghiệp năm 2014 về
quy định phải thông báo thay đổi thông tin của
người quản lý doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp
năm 2014 yêu cầu doanh nghiệp phải thông báo
cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn
5 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi thông tin
thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban
kiểm soát hoặc kiểm soát viên, giám đốc hoặc
tổng giám đốc. Thực tế cho thấy quy định này đã
gây khó khăn ít nhiều cho doanh nghiệp, đặc biệt
là đối với công ty cổ phần khi mà việc thay đổi
các thông tin liên quan đến thành viên Hội đồng
quản trị cũng phải thông báo lên cơ quan nhà
nước có thẩm quyền, phát sinh thêm các thủ tục
hành chính vốn không cần thiết. Luật doanh
nghiệp năm 2020 đã bãi bỏ quy định này, góp
phần cắt giảm thủ tục hành chính. Tuy nhiên, một
vấn đề được quan tâm là các thông tin về người
quản lý doanh nghiệp đã được lưu trữ và công bố
trên cổng thông tin quốc gia sẽ được giải quyết
như thế nào, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục
điều chỉnh thông tin hay mặc nhiên cơ quan đăng
ký kinh doanh tự động điều chỉnh bỏ thông tin
người quản lý doanh nghiệp này?

Về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần,
tại Điều 17 Luật doanh nghiệp năm 2020 bổ sung
thêm đối tượng không được góp vốn vào doanh
nghiệp theo quy định của Luật cán bộ, công
chức, Luật viên chức, Luật phòng, chống tham
nhũng. Điều này không chỉ đảm bảo tính thống
nhất giữa các quy định của pháp luật, mà còn tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp quản lý phần vốn
góp được hiệu quả, hạn chế được sự biến động
của nguồn vốn, ảnh hưởng đến hoạt động của
doanh nghiệp. Cụ thể, Điều 37 Luật phòng chống
tham nhũng năm 2005 quy định những việc cán
bộ, công chức, viên chức không được làm, trong
đó có việc thành lập, tham gia thành lập hoặc
tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư
nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ
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phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư,
trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư,
trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, Luật doanh nghiệp năm 2020 đã có
nhiều quy định tiến bộ, tạo thuận lợi cho chủ thể
kinh doanh trong quá trình gia nhập thị trường.
Việc quy định đơn giản hóa điều kiện thành lập,
bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn phù
hợp, tạo ra khung khổ pháp lý ngày càng hoàn
thiện, tạo động lực để phát triển doanh nghiệp và
thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần nâng cao số
lượng thành lập doanh nghiệp, tạo lập môi
trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp
khi gia nhập thị trường, nâng cao năng lực cạnh
tranh nhằm phát huy nội lực trong nước và thu
hút dầu tư nước ngoài, góp phần duy trì tăng
trưởng kinh tế và phát triển xã hội. 

Bên cạnh những ưu điểm, Luật doanh nghiệp
năm 2020 vẫn còn có một số điểm bất cập cần
phải sửa đổi, bổ sung. 

Thứ nhất, quy định về bỏ ngành nghề kinh
doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp tại Điều 28 Luật doanh nghiệp năm 2020
còn mâu thuẫn với quy định tại Khoản 3 Điều 23
Luật doanh nghiệp năm 2020 về nội dung giấy
đề nghị đăng ký doanh nghiệp và điểm b Khoản
1 Điều 24 Luật doanh nghiệp năm 2020 về điều
lệ công ty. Nếu như Điều 28 Luật doanh nghiệp
năm 2020 quy định bỏ đăng ký ngành nghề kinh
doanh, thì tại Khoản 3 Điều 23 Luật doanh
nghiệp năm 2020 lại quy định nội dung giấy đề
nghị đăng ký doanh nghiệp bắt buộc phải có
ngành nghề kinh doanh và điểm b Khoản 1 Điều
24 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định nội
dung điều lệ doanh nghiệp phải có nội dung
ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Với
quy định như trên thì doanh nghiệp bắt buộc phải
đăng ký ngành nghề kinh doanh của doanh
nghiệp khi tiến hành đăng ký doanh nghiệp. 

Thứ hai, quy định về công khai thông tin
đăng ký thành lập doanh nghiệp hiện nay cũng
chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư. Theo
quy định tại Điều 8 Luật doanh nghiệp năm
2020: Sau khi thành lập phải thực hiện công khai
thông tin về thành lập và hoạt động của doanh
nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, do bất cập quy
định về thẩm quyền đăng ký doanh nghiệp, vì thế

một số doanh nghiệp thành lập theo pháp luật
chuyên ngành không thực hiện thủ tục công khai
thông tin trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp. Vì vậy, dẫn đến nhà đầu tư
không thể tra cứu thông tin doanh nghiệp trong
những ngành nghề kinh doanh có điều kiện một
cách thống nhất. Do đó, hồ sơ đăng ký doanh
nghiệp có thể bị trả lại vì lý do vi phạm quy định
về đặt tên doanh nghiệp, gây mất thời gian cho
nhà đầu tư.

Có thể nói, Nhà nước ta đã và đang nỗ lực
ban hành nhiều chính sách, pháp luật để tạo điều
kiện cho chủ thể kinh doanh được gia nhập thị
trường một cách nhanh chóng. Luật doanh
nghiệp năm 2020 với nhiều quy định mới như cải
cách thủ tục hành chính, xóa bỏ những điều kiện
kinh doanh tạo rào cản cho chủ thể kinh doanh
trong quá trình gia nhập thị trường, cắt giảm các
chi phí đầu tư vào sản xuất kinh doanh… đã tạo
cơ sở pháp lý và môi trường kinh doanh thuận
lợi cho các chủ thể kinh doanh được phát triển
và đảm bảo được quyền tự do gia nhập thị trường
của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu
điểm thì một số quy định của Luật doanh nghiệp
vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần hoàn thiện.
Để bảo đảm quyền tự do gia nhập thị trường của
doanh nghiệp được thực thi trên thực tế thì việc
hoàn thiện về chính sách, pháp luật một cách
thống nhất, đồng bộ cùng với việc thực thi các
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm
quyền tự do gia nhập thị trường là vấn đề cấp
thiết và là trách nhiệm của các chủ thể bảo đảm
quyền tự do kinh doanh.  Tuy nhiên, nếu có một
hệ thống pháp luật đầy đủ, minh bạch, khách
quan, nhưng trên thực tế việc cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền liên quan không thực hiện trách
nhiệm bảo đảm quyền tự do gia nhập thị trường
thì chủ thể kinh doanh sẽ không được thụ hưởng,
thực hiện, bảo vệ quyền tự do gia nhập thị trường
của mình một cách đầy đủ. Vì vậy việc hoàn
thiện pháp luật và nâng cao nhận thức hành cộng
của cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ là vấn
đề cốt lõi, thường xuyên và liên tục, là cơ sở để
bảo đảm quyền tự do gia nhập thị trường của các
chủ thể kinh doanh được thực hiện trong thực
tiễn và nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước./.
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NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRONG 
LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020
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Chu Thị Thanh Hương2

Tóm tắt: Mặc dù không thể phủ nhận những tác động tích cực trong việc tạo lập môi trường kinh
doanh thuận lợi của Luật doanh nghiệp (LDN) năm 2014, nhưng thực tiễn sau 05 năm thực hiện LDN
năm 2014 đã cho thấy tồn tại những bất cập nhất định. Vì vậy, LDN năm 2020 đã có những sửa đổi,
bổ sung về đăng ký thành lập doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho hoạt động
thành lập và đăng ký doanh nghiệp, cắt giảm chi phí và thời gian trong khởi sự kinh doanh, góp phần
nâng xếp hạng chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam lên ít nhất 25 bậc theo xếp hạng của Ngân
hàng thế giới. Trong bài viết này, tác giả sẽ liệt kê và phân tích những điểm mới đáng chú ý của LDN
năm 2020 về đăng ký thành lập doanh nghiệp.
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Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc
hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 (LDN
năm 2014) đã tạo ra những bước đột phá lớn, quan
trọng đối với các quy định về thành lập, đăng ký
doanh nghiệp. Các quy định trong LDN năm 2014
đã tách biệt việc đăng ký thành lập doanh nghiệp
và việc xin giấy phép kinh doanh đối với các ngành
nghề kinh doanh có điều kiện theo hướng bãi bỏ
các yêu cầu về điều kiện kinh doanh tại thời điểm
đăng ký thành lập doanh nghiệp, như: Yêu cầu về

chứng chỉ hành nghề, xác nhận vốn pháp định. Bên
cạnh đó, các quy định về con dấu cũng có những
cải cách quan trọng theo hướng doanh nghiệp được
quyền tự quyết về số lượng, hình thức và nội dung
con dấu3. 

Với việc thực hiện LDN năm 2014, theo
Doing Business 2020, tính đến tháng 5/2019, Việt
Nam đạt 69.8 điểm, xếp hạng 70 trên tổng số 190
quốc gia, vùng lãnh thổ về sự dễ dàng thực hiện
hoạt động kinh doanh4 thay vì hạng 99/189 như

1 Giảng viên Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế, Học viện Tư Pháp.
2 Thạc sỹ, Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế, Học viện Tư Pháp.
3 Báo cáo ngày 28 tháng 10 năm 2019 về tổng kết tình hình thực hiện LDN năm 2014 và định hướng xây dựng LDN
(sửa đổi) (ban hành kèm theo Tờ trình số 533/TTr-CP ngày 28/10/2019 của Chính phủ).
4 World Bank Group (2020), Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies, trang 4, link
website: http://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-
Business-Regulation-in-190-Economies.pdf, truy cập 18/01/2021.
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trước đây5, trong đó chỉ số khởi sự kinh doanh của
Việt Nam đã giảm xuống còn 8 thủ tục trong thời
gian 16 ngày6, thay vì 10 thủ tục và 34 ngày như
trước đây7. Chi phí cho khởi sự kinh doanh của
Việt Nam cũng đã ở mức khá thấp, chiếm 5.6%
thu nhập bình quân đầu người theo cách tính của
Ngân hàng thế giới8 thay vì 7.7% thu nhập bình
quân đầu người như trước đây9.

Xu hướng tăng nhanh trong số lượng doanh
nghiệp thành lập mới ở giai đoạn 2014 – 2020 cũng
thể hiện những đóng góp của LDN trong việc đơn
giản hóa thủ tục hành chính về đăng ký thành lập
doanh nghiệp. Sau khi LDN năm 2014 có hiệu lực
vào tháng 7/2015, so với giai đoạn 2014 – 2015, số
lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 30%
vào năm 2016, đạt hơn 110.000 doanh nghiệp10. Số
lượng doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng
nhanh vào năm 2017, 2018 và 2019, lần lượt đạt
126.859 và 131.275, 138.13911 doanh nghiệp và

giảm nhẹ vào năm 2020 với 134.941 doanh nghiệp
do tác động của đại dịch Covid-1912. Bình quân giai
đoạn 2016 – 2020 so với giai đoạn 2014 – 2015, số
lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn
51,3%13.

Mặc dù không thể phủ nhận những tác động
tích cực trong việc tạo lập môi trường kinh doanh
thuận lợi của LDN năm 2014, nhưng nhìn vào
thực tiễn sau 05 năm thực hiện LDN năm 2014
cho thấy: Có thủ tục hành chính đã trở nên không
còn cần thiết, không còn mục tiêu quản lý nhà
nước rõ ràng; phương thức nộp hồ sơ qua mạng
vẫn chưa được điện tử hóa hoàn toàn; một số quy
định chưa đồng bộ với các pháp luật khác được
ban hành trước đó.  

Với việc đặt ra mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho
hoạt động thành lập và đăng ký doanh nghiệp; cắt
giảm chi phí và thời gian trong khởi sự kinh
doanh; góp phần nâng xếp hạng chỉ số khởi sự

5  World Bank Group (2014), Doing Business 2014: Economy Profile of Vietnam, trang 5, link website:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/18438/830080Vietnam0VNM0Box
0382128B00PUB LIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y,truy cập ngày 18/1/2021.
6 World Bank Group (2020), Doing Business 2020: Economy Profile of Vietnam, trang 6, link website:
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/v/vietnam/VNM.pdf, truy cập 18/01/2021.
7 World Bank Group (2014), Doing Business 2014: Economy Profile of Vietnam, trang 10, link website:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/18438/830080Vietnam0VNM0Box 
0382128B00PUBLIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y, truy cập ngày 18/1/2021.
8 World Bank Group (2020), Doing Business 2020: Economy Profile of Vietnam, trang 6, link website:
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/v/vietnam/VNM.pdf, truy cập 18/01/2021.
9 World Bank Group (2014), Doing Business 2014, trang 10, link website:https://openknowledge.
wor ldbank.org /b i t s t ream/handle /10986/18438/830080Vie tnam0VNM0Box0382128B00PUB
LIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y, truy cập ngày 18/1/2021.
10 Báo cáo ngày 28 tháng 10 năm 2019 về tổng kết tình hình thực hiện LDN năm 2014 và định hướng xây dựng LDN
(sửa đổi) (ban hành kèm theo Tờ trình số 533/TTr-CP ngày 28/10/2019 của Chính phủ).
11 Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN, Tình hình đăng ký DN 2019, đăng ngày 30/12/2019, Link website:
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/598/5051/tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-nam-2019.aspx,truy cập
ngày 19/1/2021.
12 Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN, Infographic về tình hình đăng ký DN năm 2020, Đặng Tiến Đạt, đăng
31/12/2020, link website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/598/5275/infographic-ve-tinh-hinh-dang-ky-
doanh-nghiep-nam-2020.aspx, truy cập ngày 19/1/2021.  
13 Tổng hợp số liệu thống kê từ Báo cáo ngày 28 tháng 10 năm 2019 về tổng kết tình hình thực hiện LDN 2014 và
định hướng xây dựng LDN (sửa đổi) (ban hành kèm theo Tờ trình số 533/TTr-CP ngày 28/10/2019 của Chính phủ);
Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN, Tình hình đăng ký DN 2019, đăng ngày 30/12/2019, Link website:
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/598/5051/tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-nam-2019.aspx và Cổng
thông tin quốc gia về đăng ký DN, Infographic về tình hình đăng ký DN năm 2020, Đặng Tiến Đạt, đăng 31/12/2020,
link website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/598/5275/infographic-ve-tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-
nam-2020.aspx, truy cập ngày 19/1/2021. /830080Vietnam0VNM0Box0382128B00PUBLIC0.pdf?sequence=1
&isAllowed=y, truy cập ngày 18/1/2021.
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kinh doanh của Việt Nam lên ít nhất 25 bậc theo
xếp hạng của Ngân hàng thế giới14 thì việc tiếp tục
thực hiện cải cách các thủ tục hành chính và đồng
bộ hóa các quy định của LDN với các quy phạm
pháp luật khác trong hệ thống pháp luật là điều cần
thiết. Vì vậy, tại LDN số 59/2020/QH14 do Quốc
hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 (LDN
năm 2020), nội dung về đăng ký thành lập doanh
nghiệp cũng đã có những thay đổi nhất định. Dưới
đây là các phân tích về những điểm mới đáng chú
ý của LDN năm 2020 về vấn đề này:

1. Về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ
phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh
nghiệp của tổ chức, cá nhân (Điều 17 Luật
doanh nghiệp năm 2020)

So với các quy định của LDN năm 2014, LDN
năm 2020 mở rộng thêm các chủ thể dưới đây sẽ bị
cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

Một là, công an trong các cơ quan, đơn vị
thuộc Công an nhân dân Việt Nam.

Cho đến Dự thảo LDN năm 2020 lần thứ 3
trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc
hội khóa XIV, tháng 10/2019, đối tượng này vẫn
chưa được đưa vào danh sách các chủ thể bị cấm
thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam15.
Tuy nhiên, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại
biểu Quốc hội tại Chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc
hội khóa XIV diễn ra từ ngày 15/11/2019 và ngày
20/11/2019, để đảm bảo phù hợp với Luật phòng,
chống tham nhũng số 36/2018/QH14 đã được
Quốc hội ban hành ngày 20/11/2018, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và bổ sung đối
tượng này vào danh sách các chủ thể không được
thành lập doanh nghiệp16.

Hai là, người có khó khăn trong nhận thức,
làm chủ hành vi.

Đây là một đối tượng mới được quy định trong
Bộ luật dân sự (BLDS) số 91/2015/QH13 được

Quốc hội ban hành ngày 24/11/2015. Theo quy
định của BLDS năm 2015, người có khó khăn
trong nhận thức, làm chủ hành vi là người thành
niên dù chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự
nhưng họ có tình trạng thể chất hoặc tinh thần
không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi của
mình, cần được giám hộ17. Vì vậy, việc đưa chủ
thể này vào danh sách những người bị cấm thành
lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam là cần
thiết và phù hợp, không chỉ để đảm bảo tương
thích với BLDS năm 201518 mà về mặt thực tế còn
giúp giảm thiểu rủi ro, khó khăn trong môi trường
kinh doanh.

Ba là, người bị tạm giam.
Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự số

101/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày ngày
27/11/2015, các đối tượng bị áp dụng biện pháp
tạm giam là các bị can, bị cáo thuộc một số trường
nhất định để đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử
khách quan và đúng đắn hoặc để đảm bảo trật tự,
an toàn xã hội. Do đó, việc LDN năm 2020 hạn
chế đối tượng này thành lập và quản lý doanh
nghiệp là đúng đắn, góp phần nhất quán các quy
định tại LDN với quy định của Bộ luật tố tụng
hình sự hiện hành.

Bốn là, pháp nhân thương mại bị cấm kinh
doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất
định theo quy định của Bộ luật hình sự.

Bộ luật hình sự (BLHS) số 100/2015/QH13 do
Quốc hội ban hành ngày 27/11/2015 (BLHS năm
2015) đã bổ sung quy định về trách nhiệm hình sự
của pháp nhân thương mại. Theo đó, cấm kinh
doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất
định là một hình phạt bổ sung đối với pháp nhân
thương mại khi phạm một số tội nhất định theo
BLHS năm 2015. Vì vậy, việc đưa các pháp nhân
thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động
trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của

14 Tờ trình số 533 /TTr-CP về LDN (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội vào ngày 28/10/2019.
15  Toàn văn Dự thảo LDN năm 2020 lần thứ 3 trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, tháng
10/2019, link truy cập: http://duthaoonline.quochoi.vn/Pages/dsduthao/chitietduthao.
aspx?id=1773, truy cập ngày 25/1/2021.
16  Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án LDN (sửa đổi) số 534/BC-UBTVQH14 ngày/20/5/2020, link truy cập:
http://duthaoonline.quochoi.vn/Pages/dsduthao/chitietduthao.aspx?id=1773, truy cập ngày 25/1/2021.
17  Điều 23, BLDS năm 2015.
18  Bản thuyết minh chi tiết về Dự án LDN (sửa đổi), kèm theo Báo cáo số 7900/BC-BKHĐT ngày 25/10/2019, link
truy cập: http://duthaoonline.quochoi.vn/Pages/dsduthao/chitietduthao.aspx?id=1773, truy cập ngày 25/1/2021.
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BLHS vào danh sách các đối tượng bị cấm thành
lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam là phù
hợp để góp phần đảm bảo được sự đồng bộ, nhất
quán giữa các quy định của LDN năm 2020 và
BLHS năm 2015. 

Ngoài việc mở rộng thêm các đối tượng bị
cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt
Nam, LDN năm 2020 cũng quy định thêm về
trường hợp dù là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân
chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng
trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân
dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các
cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam
nhưng vẫn được quyền thành lập doanh nghiệp.
Đó là những người quản lý tại doanh nghiệp nhà
nước. Lý giải về điều này, các nhà lập pháp cho
rằng cần bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế
tại một số doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ quốc
phòng. Theo đó, ở các doanh nghiệp này, một số
sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được phân công
đảm nhiệm một số vị trí quản lý doanh nghiệp mặc
dù không phải là người đại diện phần vốn19.

2. Về Hợp đồng trước đăng ký doanh
nghiệp (Điều 18 Luật doanh nghiệp năm 2020)

Có hai nội dung được sửa đổi trong quy định
về Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp. 

Một là, tại Khoản 2, sửa đổi từ “Trường hợp
doanh nghiệp được thành lập” thành “Trường hợp
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
và tại Khoản 3, sửa đổi từ “Trường hợp doanh
nghiệp không được đăng ký thành lập” thành
“Trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

Hai là, quy định thêm về nghĩa vụ buộc các bên
phải thực hiện việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ
trong Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp đã ký
kết theo quy định của BLDS khi doanh nghiệp được
cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên cơ sở hồ sơ dự án sửa đổi LDN năm 2014,
hai nội dung sửa đổi trên đây chưa được đưa vào Dự
thảo LDN năm 2020 lần thứ 5 (Dự thảo cuối cùng
được công bố công khai) trình Quốc hội thông qua

tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, tháng 5-
6/202020. Vì vậy, hiện nay chưa có giải thích chính
thức nào từ phía cơ quan có thẩm quyền được công
bố về lý do sửa đổi điều khoản này. Tuy vậy, dựa
trên nội dung được sửa đổi cho thấy:

Thứ nhất, có thể suy đoán rằng các nhà làm
luật mong muốn quy định cụ thể, rõ ràng hơn về
thời điểm phát sinh việc chuyển giao quyền, nghĩa
vụ trong Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp
đã được ký kết từ người thành lập doanh nghiệp
sang doanh nghiệp. 

Thật vậy, việc xác định khi nào doanh nghiệp
được thành lập là tương đối mơ hồ. Thời điểm đó là
khi các bên thống nhất được điều lệ thành lập doanh
nghiệp; hay là khi doanh nghiệp được cấp Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hay là khi doanh
nghiệp hoàn thành tất cả các điều kiện để được bắt
đầu kinh doanh như xin cấp Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp; xin cấp các giấy phép kinh doanh
đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; làm
dấu; mở tài khoản ngân hàng; hoàn tất thủ tục về
hóa đơn; nộp lệ phí môn bài; kê khai việc sử dụng
lao động với cơ quan quản lý lao động…? Giải pháp
do các nhà làm luật lựa chọn trong LDN năm 2020
là thời điểm doanh nghiệp được cấp Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Đây là một cách tương đối thông dụng để xác
định thời điểm một doanh nghiệp được thành lập
bởi sự rõ ràng, dễ xác định, dễ kiểm chứng của
cách thức này thay vì chọn những thời điểm khác
như đề cập trên đây. 

Thứ hai, việc các nhà làm luật viện dẫn đến
BLDS trong trường hợp này cũng là một kỹ thuật
lập pháp tương đối phổ biến bởi chế định về
chuyển giao quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng là
một trong những chế định cơ bản của pháp luật về
nghĩa vụ trong BLDS. BLDS năm 2015 dành hẳn
một chương với 07 điều khoản (từ Điều 365 đến
Điều 371) để quy định riêng rẽ về vấn đề này. Việc
viễn dẫn các quy định chung, bao quát hơn trong
đạo luật có tính nền tảng để điều chỉnh trường hợp
cụ thể trong đạo luật chuyên ngành là hợp lý,

19 Bản thuyết minh chi tiết về Dự án LDN (sửa đổi), kèm theo Báo cáo số 7900/BC-BKHĐT ngày 25/10/2019, link
truy cập: http://duthaoonline.quochoi.vn/Pages/dsduthao/chitietduthao.aspx?id=1773, truy cập ngày 25/1/2021
20 Toàn văn Dự thảo LDN 2020 lần thứ 5 trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, tháng 5-6/2020, link truy cập:
http://duthaoonline.quochoi.vn/Pages/dsduthao/chitietduthao.aspx?id=1773, truy cập ngày 25/1/2021.
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không chỉ có ý nghĩa giảm thiểu các quy định
mang tính chất lặp lại về nội dung, mà còn đảm
bảo sự thống nhất pháp luật, làm nổi bật vai trò là
đạo luật tư gốc của BLDS. 

Tuy nhiên, đặt trong văn cảnh tại Điều 18 LDN
năm 2020, cách quy định này làm phát sinh một vấn
đề. Nếu như theo quy định tại Điều 19 LDN năm
2014, doanh nghiệp mới thành lập sẽ đương nhiên
kế thừa quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng
trước đăng ký doanh nghiệp đã ký kết kể từ thời
điểm doanh nghiệp đó được thành lập. Nhưng theo
cách quy định tại Điều 18 LDN năm 2020, thời
điểm chuyển giao quyền và nghĩa vụ trở lên khó
xác định hơn. Liệu rằng, thời điểm đó là khi doanh
nghiệp được cấp Giấy chứng nhận thành lập doanh
nghiệp hay là thời điểm các bên đã đáp ứng đầy đủ
các điều kiện thế quyền và thế nghĩa vụ theo quy
định tại BLDS? Đây thực sự sẽ là vấn đề rủi ro có
thể gây tranh chấp trên thực tế nếu các bên không
thỏa thuận rõ ràng trong Hợp đồng trước đăng ký
doanh nghiệp nội dung này.

3. Về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với
công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần
(Điều 21, 22 Luật doanh nghiệp năm 2020)

LDN năm 2020 yêu cầu bổ sung thông tin của
người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách
nhiệm hữu hạn (TNHH) và công ty cổ phần trong
hồ sơ đăng ký thành lập. Theo đó, trong hồ sơ
đăng ký thành lập công ty TNHH và công ty cổ
phần phải nộp cả bản sao giấy tờ pháp lý (thẻ căn
cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ
chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp
khác) của người đại diện theo pháp luật của công
ty. Lý giải về điều này, các nhà làm luật cho rằng
người đại diện theo pháp LDN là một chức danh
quan trọng trong công ty21. Người đại diện theo
pháp luật là đại diện cho doanh nghiệp là người sẽ
thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao
dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp
với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự,
nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ
liên quan trước trọng tài, Tòa án22. Vì vậy, việc xác
minh chính xác danh tính của người đại diện theo
pháp luật của doanh nghiệp là vô cùng cần thiết,

đảm bảo lợi ích của các chủ thể có liên quan đến
doanh nghiệp đồng thời cũng tạo điều kiện thuận
lợi cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc quản
lý nhà nước về doanh nghiệp.

4. Về trình tự, thủ tục đăng ký doanh
nghiệp (Điều 26 Luật doanh nghiệp năm 2020)

So với Điều 27 LDN năm 2014, Điều 26 LDN
năm 2014 đã quy định cụ thể, chi tiết về các
phương thức thực hiện đăng ký doanh nghiệp với
Cơ quan đăng ký kinh doanh, trong đó đặc biệt
chú trọng đến phương thức đăng ký doanh nghiệp
qua mạng thông tin điện tử. 

Hiện nay, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày
04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp cũng đã có
hiệu lực thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP
ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh
nghiệp và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày
23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày
14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh
nghiệp.

Theo đó, đăng ký doanh nghiệp qua mạng
thông tin điện tử không phải phương thức mới để
thực hiện đăng ký doanh nghiệp, các quy định về
phương thức này trong LDN năm 2020 và các văn
bản hướng dẫn thi hành LDN năm 2020 cũng
không có quá nhiều khác biệt so với LDN năm
2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành LDN
năm 2014. Hai điểm khác biệt lớn nhất đó là:

Thứ nhất, nâng các quy định về phương thức
đăng ký doanh nghiệp đặc biệt là phương thức
đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử
ở mức Nghị định lên tầm Luật.

Thứ hai, trường hợp doanh nghiệp sử dụng
phương thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông
tin điện tử, doanh nghiệp sẽ được cấp đăng ký kinh
doanh qua mạng khi hồ sơ đăng ký được xác nhận là
hợp lệ mà không cần người đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký
doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên
nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Thực tiễn thi hành LDN năm 2020 và các văn
bản hướng dẫn thi hành cho thấy, trường hợp doanh

21  Bản thuyết minh chi tiết về Dự án LDN (sửa đổi), kèm theo Báo cáo số 7900/BC-BKHĐT ngày 25/10/2019, link
truy cập: http://duthaoonline.quochoi.vn/Pages/dsduthao/chitietduthao.aspx?id=1773, truy cập ngày 25/1/2021.
22 Điều 12 LDN năm 2020.
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nghiệp muốn nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp (bản giấy), người thực hiện thủ tục
vẫn phải lên Cơ quan đăng ký kinh doanh để nhận
giấy này. Trường hợp được uỷ quyền thì người được
uỷ quyền phải mang theo Giấy uỷ quyền hợp pháp
và giấy tờ pháp lý của cá nhân để được nhận chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp23. 

Bên cạnh đó, hiện nay, không có quy định nào
về giá trị pháp lý tương đương của kết quả đăng ký
kinh doanh do Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp
cho doanh nghiệp qua mạng so với Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy, trên thực tế,
các bên vẫn tới Cơ quan đăng ký kinh doanh để
nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay
vì sử dụng bản được cấp qua mạng.

Tuy vậy, quy định hiện nay về phương thức
đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử
vẫn được đánh giá cao, được coi như bước tiến
mới trong quy định về đăng ký thành lập doanh
nghiệp, giúp doanh nghiệp tiếp tục giảm thiểu thời
gian, chi phí và các nguồn lực khác để thực hiện
công việc này. Ngoài ra, việc quy định như vậy
cũng thể hiện sự thích nghi của pháp luật đối với
thực tiễn phát triển thương mại điện tử trong cuộc
cách mạng 4.0 hiện nay.  

5. Về dấu của doanh nghiệp (Điều 43 Luật
doanh nghiệp năm 2020)

Quy định về dấu của doanh nghiệp theo LDN năm
2020 so với trước đây có ba điểm mới quan trọng:

Một là, ghi nhận chữ ký số theo quy định của
pháp luật giao dịch điện tử cũng là dấu 

Hai là, không quy định về nội dung bắt buộc
của dấu. Doanh nghiệp được trao toàn quyền
quyết định về loại dấu, số lượng, hình thức, nội
dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng
đại diện và các đơn vị trực thuộc khác của doanh
nghiệp; tự quyết định việc quản lý, sử dụng và lưu

giữ dấu. 
Ba là, bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu của

doanh nghiệp tới Cơ quan đăng ký kinh doanh.
Có thể thấy, việc cải cách về dấu của doanh

nghiệp trong LDN năm 2020 thể hiện hai xu hướng. 
Xu hướng thứ nhất, mặc dù không tuyên bố

một cách cụ thể, rõ ràng nhưng quy định tại LDN
năm 2020 thể hiện bản chất dấu là một công cụ
định danh doanh nghiệp, và con dấu được làm tại
cơ sở khắc dấu không phải công cụ duy nhất để
thực hiện việc định danh này cũng như con dấu đó
càng không phải “ngọc tỷ” để nắm quyền chi phối
doanh nghiệp24. 

Xu hướng thứ hai, trao toàn quyền quyết định
mọi vấn đề về dấu cho doanh nghiệp, cơ quan nhà
nước không can thiệp, không quản lý vì xét thấy
không còn cần thiết cần phải can thiệp vào việc
làm dấu, sử dụng dấu của doanh nghiệp25. 

Cải cách này được kỳ vọng sẽ có nhiều tác
động tích cực đến cả doanh nghiệp và cơ quan nhà
nước, giúp giảm thiểu các hậu quả phát sinh từ
cách thức quản lý dấu cũ26. Mặc dù, điều này
không loại trừ các tình huống giả mạo doanh
nghiệp để tham gia giao dịch; buộc doanh nghiệp
phải chủ động hơn trong việc tìm hiểu kỹ lưỡng
thông tin của đối tác khi thực hiện một giao dịch
hay ký kết một văn bản; đồng thời tạo sức ép cho
các cơ quan nhà nước phải nhanh chóng rà soát
các quy định về dấu có liên quan để xử lý triệt để
các rủi ro phát sinh từ tư duy quản lý con dấu theo
cách thức trước đây. Tuy nhiên, không thể phủ
nhận những lợi ích to lớn có thể nhìn thấy được
do quy định này mang lại, có thể kể đến một số
lợi ích chính sau:

Thứ nhất, giảm thiểu chi phí, nguồn lực cho
xã hội. Thật vậy, các nhà làm luật ước tính, việc
bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu giúp giảm thiểu

23 Hữu Đức, (2021), thành lập DN qua mạng không phải lên Phòng đăng ký kinh doanh?, link truy cập
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/dang-ky-kinh-doanh-qua-mang-561-28724-article.html, đăng 27/01/2021, truy
cập 28/1/2021.
24  Lê Xuân Hiền, Cải cách về con dấu doanh nghiệp: nguyên nhân và giải pháp, đăng 15/06/2015, link truy cập
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/597/3934/cai-cach-ve-con-dau-doanh-nghiep--nguyen-nhan-va-giai-
phap-.aspx , truy cập ngày 28/1/2021.
25 Bản thuyết minh chi tiết về Dự án LDN (sửa đổi), kèm theo Báo cáo số 7900/BC-BKHĐT ngày 25/10/2019, link
truy cập: http://duthaoonline.quochoi.vn/Pages/dsduthao/chitietduthao.aspx?id=1773, truy cập ngày 25/1/2021
26 Báo cáo số 535/BC-CP ngày 28/10/ 2019 của Chính phủ về đánh giá tác động chính sách của Dự thảo LDN (sửa đổi).



Soá 02/2021 - Naêm thöù möôøi saùu

23

trung bình 120.000 lượt thủ tục hành chính mỗi
năm tương đương với việc tiết kiệm cho doanh
nghiệp 36 tỷ đồng lệ phí/năm. Chi phí này chưa
bao gồm chi phí khi doanh nghiệp thay đổi mẫu
dấu. Không chỉ doanh nghiệp, các cơ quan nhà
nước cũng được hưởng lợi từ việc loại bỏ các thủ
tục hành chính này do giảm bớt được thời gian,
nhân lực, chi phí trong việc tổ chức thực hiện các
quy định có liên quan27.

Thứ hai, tạo ra một môi trường kinh doanh an
toàn hơn về mặt pháp lý. Cụ thể, tâm lý trước nay
thường bất chấp thẩm quyền của người ký, cứ thấy
có “dấu đỏ, mực son” là yên tâm28. Tuy nhiên,
trong bối cảnh, con dấu không còn được quản lý
bởi cơ quan chức năng, không còn được công bố
trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh
nghiệp, để tránh bị lừa đảo, lợi dụng đặc biệt tránh
đối mặt với các trường hợp dấu giả, đóng dấu
khống…, doanh nghiệp buộc phải quen với tư duy
mới, giảm nhẹ giá trị của con dấu của đối tác trong
việc xác định tính hợp pháp của giao dịch, thay
vào đó doanh nghiệp sẽ nâng cao cảnh giác, chú
trọng khai thác từ nhiều kênh khác nhau để tìm
hiểu rõ mình đang làm việc, giao dịch với chủ thể
nào, người đó có thẩm quyền gì trong việc quyết
định các vấn đề và ký tá các văn bản liên quan đến
giao dịch. 

Thứ ba, thúc đẩy tinh thần thiện chí giữa các
bên trong giao dịch. Cụ thể, khi con dấu đã do mỗi
bên toàn quyền quản lý, rào cản trong việc nắm
bắt các quy định nội bộ của đối tác sẽ khiến các
bên sẽ có xu hướng cảnh giác hơn khi tham gia
giao dịch. Vì vậy, để giữ uy tín, tạo dựng lòng tin
với đối tác, thể hiện sự chuyên nghiệp của mình,
doanh nghiệp buộc phải có ý thức hơn trong việc
chủ động chứng minh thẩm quyền đại diện, qua
đó nâng cao sự thiện chí của mỗi bên khi tham gia
các giao dịch.  

Thứ tư, giảm thiểu sự phức tạp trong các
tranh chấp nội bộ. Hiện nay nhiều tranh chấp nội
bộ trong doanh nghiệp kéo dài và nhiều trường
hợp không thể giải quyết dứt điểm do con dấu bị
chiếm giữ bởi một bên; dẫn tới, doanh nghiệp
không thể làm dấu mới, phục vụ cho hoạt động
sản xuất kinh doanh. Chính điều này không chỉ
ảnh hưởng đến cách bên tranh chấp, mà còn gây
ảnh hưởng đến ngừng trệ hoạt động kinh doanh,
ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động29.

Thứ năm, phù hợp với xu hướng phát triển của
các nền kinh tế khác trên thế giới. Cụ thể, nhiều quốc
gia đã không còn sử dụng con dấu theo các quy định
cứng do nhà nước đặt ra (về nội dung, hình thức, kích
thước, số lượng, quản lý ...) và bắt buộc doanh
nghiệp phải tuân thủ. Việc tiếp tục mạnh tay nhằm
thay đổi cách tiếp cận về con dấu góp phần tạo ra
một môi trường kinh doanh phù hợp hơn với thông
lệ quốc tế, nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ sáu, nâng cao chỉ số khởi sự kinh doanh
của Việt Nam theo bậc xếp hạng của Ngân hàng thế
giới.  Theo Doing Business 2020, thông báo mẫu
dấu được tính như một thủ tục làm gia tăng 01 ngày
trong chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam30.
Việc cắt giảm thủ tục này là một giải pháp trực tiếp
giúp Việt Nam nâng điểm chỉ số khởi sự kinh doanh
góp phần hoàn thành mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số
khởi sự kinh doanh của Việt Nam thêm 25 bậc như
đã kỳ vọng khi thực hiện Dự án sửa đổi LDN. 

Trên đây là những điểm mới đáng chú ý về đăng
ký thành lập doanh nghiệp theo LDN 2020. Hy vọng
rằng, những nỗ lực cải cách này sẽ tạo ra những
bước đột phá mới trong hoạt động khởi sự kinh
doanh tại Việt Nam; giảm thiểu những rào cản, giúp
doanh nghiệp gia nhập thị trường một cách dễ dàng,
thuận lợi hơn; thu hút đầu tư; qua đó góp phần phát
triển thị trường kinh doanh ở Việt Nam, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia./.

27 Báo cáo số 535/BC-CP ngày 28/10/ 2019 của Chính phủ về đánh giá tác động chính sách của Dự thảo LDN (sửa
đổi).
28 Lê Xuân Hiền, Cải cách về con dấu DN: nguyên nhân và giải pháp, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN, đăng
ngày 15/6/2015, link truy cập: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/597/3934/cai-cach-ve-con-dau-doanh-
nghiep--nguyen-nhan-va-giai-phap-.aspx , truy cập 18/1/2021.
29 Báo cáo số 535/BC-CP ngày 28  tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về đánh giá tác động chính sách của Dự thảo
LDN (sửa đổi)
30  World Bank Group (2020), Doing Business 2020: Economy Profile of Vietnam, trang 6, link website:
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/v/vietnam/VNM.pdf, truy cập 18/01/2021.
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TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI LIÊN QUAN
THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Đặng Phượng Lệ1

Tóm tắt: Người quản lý doanh nghiệp nắm vị trí, vai trò rất quan trọng trong quản trị doanh
nghiệp. Việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của người quản lý sẽ làm ảnh hưởng đến sự tồn tại
và phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, hoàn thiện các quy định pháp lý về trách nhiệm và quyền
hạn của người quản lý doanh nghiệp trở nên hết sức cần thiết. Luật doanh nghiệp năm 2020 đã đưa
ra những cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn, nâng cao và mở rộng hơn phạm vi chịu trách nhiệm của
người quản lý cũng như đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe hơn đối với người quản lý doanh nghiệp. Qua
đó, Luật đã tạo khung pháp lý nhằm nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp, góp phần tạo
nên sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: Người quản lý, quản trị doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp, trách nhiệm người quản lý.
Nhận bài: 20/01/2021; Hoàn thành biên tập: 10/02/2021; Duyệt đăng: 24/02/2021.

Abstract: Corporate officers play a very important role in corporate governance. The exercise
of the officers’ responsibilities and powers will influence the continuation and development of the
business. Therefore, perfecting the legal provisions on the responsibilities and powers of the
Corporate Officers becomes very necessary. The Law on Enterprise 2020 introduces stricter control
mechanism, improves and broadens the scope of Officers’ responsibilities as well as sets more
stringent standards for corporate management positions Thereby, the Law has created a legal
framework to improve corporate governance capacity, which contributes to the competitiveness of
Vietnamese enterprises.

Key words: Corporate officer, corporate governance, Law on Enterprises, responsibility of
corporate officer. 
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Có thể nói người quản lý doanh nghiệp
(người quản lý) giữ một vai trò hết sức quan
trọng trong doanh nghiệp. Khi ở vị trí là Chủ tịch,
thành viên Hội đồng thành viên hay thành viên
Hội đồng quản trị, Giám đốc hay thành viên Ban
giám đốc, người quản lý là người nắm giữ những
thông tin cốt yếu và trực tiếp điều hành, quyết
định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp. 

Người quản lý được ví như “người dẫn dắt”
công ty. Vị trí, vai trò của người quản lý có tầm
ảnh hưởng mang tính quyết định đến sự thành bại
của công ty, đặc biệt trong bối cảnh tham gia kinh
tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Theo

Model Business Corporation Act - American Bar
Associations, tất cả các quyền lực của công ty cũng
như các hoạt động kinh doanh hay công việc của
công ty sẽ được thực hiện, quản lý hoặc đặt dưới sự
chỉ đạo của Ban giám đốc, tùy vào giới hạn được
quy định tại điều lệ công ty hoặc theo thỏa thuận cổ
đông2. Nhắc đến vai trò của Ban giám đốc công ty,
Jill Solomon và Aris Solomon cho rằng, để một
công ty thành công nó phải được quản trị tốt, Ban
giám đốc chính là trái tim của công ty và trái tim
đó cần khỏe mạnh, cần được nuôi dưỡng cẩn thận
để công ty hoạt động có hiệu quả3.

Với vai trò quan trọng của người quản lý như
vậy, việc hoàn thiện các quy định pháp lý về

1 Thạc sỹ, Luật sư thành viên, Trưởng Chi Nhánh Công ty Luật TNHH RHTLaw Việt Nam.
2 Subchapter A. § 8.01. MODEL BUSINESS CORPORATION ACT,
http://www.lexisnexis.com/documents/pdf/20080618091347_large.pdf, truy cập ngày 18/01/2021.

3 Jill Solomon and Aris Solomon, Corporate Governance and Accountability, Chương 4 (The role of boards in
corporate governance), Tr. 65.
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trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của người
quản lý doanh nghiệp trở nên hết sức cần thiết.
Bên cạnh đó, các chuẩn mực pháp lý quốc gia về
trách nhiệm của người quản lý cũng cần được
nâng lên cho tương đồng với các chuẩn mực
pháp lý quốc tế. 

Một trong những mục tiêu của Luật doanh
nghiệp năm 20204 là nhằm nâng cao khung khổ
pháp lý về quản trị doanh nghiệp, tăng mức độ
bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư, các chủ sở hữu,
các cổ đông theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.
Những điểm mới của Luật này đã tạo khung pháp
lý nhằm nâng cao năng lực quản trị của doanh
nghiệp, hy vọng sẽ góp phần tạo nên sức cạnh
tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

1. Khái niệm về người quản lý
Theo quy định của pháp luật một số nước,

khái niệm người quản lý được hiểu khá rộng.
Người quản lý công ty thường được nhắc đến là
Chủ tịch hay Giám đốc, thư ký công ty, là những
người phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt
động kinh doanh của công ty, giám sát các công
việc của công ty và bảo vệ lợi ích cho các cổ
đông đã góp vốn vào công ty5. Theo Luật công ty
của Anh, người quản lý (officer) được định nghĩa
bao gồm các Giám đốc (director), người phụ
trách (manager) hoặc thư ký công ty (corporate
secretary) hay bất kỳ người nào có chức năng
như là “officer” của công ty không kể tên gọi là
gì6. Trong khi đó, người quản lý theo Luật công
ty của Singapore7 bao gồm rất nhiều đối tượng
như bất kỳ Giám đốc, thư ký công ty hoặc chỉ là

một người được thuê có năng lực điều hành công
ty, người quản lý tài sản hay người được Tòa án
chỉ định trong một số trường hợp.

Luật doanh nghiệp năm 2020 không đưa ra
định nghĩa cụ thể về người quản lý mà chỉ liệt kê
người quản lý bao gồm những đối tượng nào.
Theo Khoản 24 Điều 4, “Người quản lý doanh
nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân
và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh
nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch
Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành
viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản
trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản
lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty”. Đây
là quy định không có khác biệt nhiều so với Luật
doanh nghiệp năm 20148. Tuy vậy, theo Luật
mới, “chức danh quản lý khác” sẽ không còn bắt
buộc phải có thẩm quyền nhân danh công ty ký
kết giao dịch của công ty mới được coi là người
quản lý9. Do đó, Điều lệ công ty sẽ cần quy định
chi tiết về các chức danh quản lý khác cũng như
về trách nhiệm, quyền hạn cụ thể của họ.

Người quản lý doanh nghiệp và người đại
diện theo pháp luật là hai khái niệm khác nhau
nhưng dễ bị nhầm lẫn. Người đại diện theo pháp
luật cũng có những trách nhiệm cơ bản giống
như người quản lý, đó là thực hiện quyền và
nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn
trọng và trung thành với lợi ích của doanh
nghiệp10. Câu chữ của một số điều khoản trong
Luật doanh nghiệp 2020 thể hiện người đại diện

4 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày
17/6/2020 (Luật doanh nghiệp năm 2020 hay Luật mới).
5 Corporate Officer Definition: Everything You Need to Know, https://www.upcounsel.com/corporate-officer-
definition#board-of-directors, truy cập ngày 14/01/2021.
6 Companies Act 2006, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents, truy cập ngày 14/01/2021.
7  Companies Act, https://sso.agc.gov.sg/Act/CoA1967#pr157-, truy cập ngày 14/01/2021.
8  Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày
26 tháng 11 năm 2014 (Luật doanh nghiệp năm 2014).
9 Khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty
và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội
đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng
quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty
ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty”.
10 Điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2020.
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theo pháp luật được liệt kê bên cạnh các chức
danh quản lý khác. Tuy vậy, theo quan điểm của
tác giả, với cách hiểu về người quản lý dựa theo
pháp luật nước ngoài như đề cập ở trên và theo
tinh thần của Luật doanh nghiệp năm 2020, khi
thực hiện vai trò là đại diện đủ thẩm quyền của
doanh nghiệp trước bên thứ ba và phải chịu
trách nhiệm đối với thiệt hại gây ra cho doanh
nghiệp, thì người đại diện theo pháp luật có thể
được hiểu là người quản lý doanh nghiệp. Đặc
biệt là luật yêu cầu người đại diện theo pháp
luật phải nắm giữ chức danh quản lý nhất định
và chức danh này phải được quy định cụ thể
trong Điều lệ công ty11.

2. Những điểm mới nổi bật về trách nhiệm
của người quản lý theo Luật doanh nghiệp
năm 2020 

Thứ nhất, trách nhiệm của người quản lý được
kiểm soát chặt chẽ hơn khi Luật mới bổ sung một
số đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp12. 

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020, người có
khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi sẽ
không được thành lập và quản lý doanh nghiệp.
Khi tham gia điều hành, giám sát các hoạt động
hàng ngày của doanh nghiệp, họ có thể tạo ra
những rủi ro tiềm ẩn bởi khả năng nhận thức và
hành động của họ bị hạn chế và vì thế, họ không
thể giải quyết các vấn đề phát sinh của doanh
nghiệp. Hơn thế nữa, Luật mới còn cấm những
người này đảm nhiệm vị trí là người đại diện theo
ủy quyền của chủ sở hữu và của cổ đông công
ty13, hoặc kiểm soát viên trong công ty cổ phần14. 

Bên cạnh đó, các công nhân công an trong
các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt
Nam cũng không có quyền quản lý doanh
nghiệp, trừ khi họ được cử làm đại diện theo ủy
quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại
doanh nghiệp. Quy định này nhằm tránh trường
hợp họ bị sao nhãng, phân tâm khi quản trị doanh

nghiệp bởi họ vẫn phải hoàn thành các chức
năng, nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung và trách
nhiệm nghề nghiệp rất cao của ngành công an. 

Đặc biệt hơn, người đang bị tạm giam nay
cũng trở thành đối tượng bị cấm quản lý doanh
nghiệp. Tạm giam là một biện pháp ngăn chặn
được áp dụng bởi cơ quan tiến hành tố tụng đối
với bị can, bị cáo nhằm đảm bảo việc điều tra,
truy tố, xét xử khách quan và đúng đắn. Trước
đây, Luật doanh nghiệp năm 2014 đã tính đến
tình huống người đại diện theo pháp luật bị tam
giam, thành viên còn lại của công ty sẽ được
đương nhiên thay thế hoặc Hội đồng thành viên
sẽ cử người khác đảm nhiệm thay vị trí này15. Mặc
dù vậy, Luật doanh nghiệp năm 2020 tiếp tục bổ
sung quy định cho chặt chẽ hơn trường hợp người
quản lý là Chủ tịch Hội đồng thành viên16 hoặc
Chủ tịch Hội đồng quản trị17 bị tạm giam, khi đó,
Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị sẽ
bầu một người còn lại trong số các thành viên để
tạm thời thay thế người bị tam giam. 

Việc bổ sung những đối tượng bị cấm quản lý
doanh nghiệp như phân tích trên đây sẽ hạn chế
được rủi ro và khó khăn cho doanh nghiệp. Khi
người quản lý rơi vào trường hợp bị cấm theo luật,
doanh nghiệp sẽ có cơ sở pháp lý để tiến hành các
thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo duy trì hoạt động
bình thường, cũng là để bảo vệ quyền lợi của các
chủ sở hữu, cổ đông và các chủ thể có liên quan.

Thứ hai, phạm vi chịu trách nhiệm của người
quản lý được nâng lên và mở rộng hơn.

Người quản lý trong công ty cổ phần phải
chịu trách nhiệm liên đới đối với những thiệt hại
cho công ty và bên thứ ba.

Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định thành
viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám
đốc và người quản lý khác sẽ phải chịu trách nhiệm
cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích đã bị mất, trả
lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại

11 Khoản 2 Điều 12 Luật doanh nghiệp năm 2020.
12 Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp năm 2020.
13 Khoản 5 Điều 14 Luật doanh nghiệp năm 2020.
14 Khoản 1.a) Điều 169 Luật doanh nghiệp năm 2020.
15 Điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2014.
16 Khoản 8 Điều 53 Luật doanh nghiệp năm 2020.
17 Khoản 4 Điều 56 Luật doanh nghiệp năm 2020.
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cho công ty cũng như bên thứ ba nếu họ vi phạm
các nghĩa vụ và trách nhiệm quản lý18. Theo quy
định, ngoài thực hiện nghĩa vụ được giao một cách
trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi
ích hợp pháp tối đa cho công ty, người quản lý còn
cần phải trung thành và phải công khai các lợi ích
liên quan. Nếu vi phạm các nghĩa vụ này, họ sẽ
phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đối với
thiệt hại gây ra cho công ty.

Quyền khởi kiện của chủ sở hữu, thành viên,
cổ đông đối với người quản lý

Luật doanh nghiệp năm 2014 và Luật doanh
nghiệp năm 2020 đều bảo vệ và tạo cơ chế cho các
chủ sở hữu, thành viên và cổ đông công ty được
quyền khởi kiện đối với người quản lý khi họ vi
phạm các trách nhiệm, lạm dụng vị trí quản lý để
tư lợi hoặc không thực hiện công việc theo đúng
quyền hạn của mình. Trong công ty trách nhiệm
hữu hạn, bất kỳ thành viên nào của Hội đồng thành
viên cũng được quyền khởi kiện đối với Chủ tịch
Hội đồng thành viên, Giám đốc, người đại diện
theo pháp luật và người quản lý khác19. Trong khi
đó, ở công ty cổ phần, cổ đông hay nhóm cổ đông
sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông sẽ
được thực hiện quyền khởi kiện này và đối tượng
bị khởi kiện được giới hạn là thành viên Hội đồng
quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc20. 

Tuy vậy, so với Luật doanh nghiệp năm
2014, Luật doanh nghiệp năm 2020 đã tăng sự
bảo vệ đối với tài sản, lợi ích cho cổ đông nhỏ
nắm giữ từ 01% tổng số cổ phần phổ thông và
đặt trách nhiệm của người quản lý cao hơn.
Thêm vào đó, Luật mới cũng tạo khung khổ pháp
lý để những cổ đông này được quyền yêu cầu
người quản lý hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường
thiệt hại cho công ty hoặc cho người khác, trong
đó cho chính cổ đông. Đặc biệt là, Luật mới
không yêu cầu cổ đông hoặc nhóm cổ đông này
phải sở hữu liên tục cổ phần trong thời hạn 06
tháng mới được thực hiện quyền khởi kiện. Đây
là một điểm mới rất tiến bộ của Luật doanh

nghiệp năm 2020 để bảo vệ kịp thời quyền lợi
chính đáng của các cổ đông, đặc biệt là trong
những tình huống cấp bách. Đồng thời, quy định
này cũng phù hợp với chế định quyền sở hữu tài
sản theo Bộ luật dân sự. Khi một chủ thể có
quyền sở hữu đối với tài sản của mình thì họ
được pháp luật bảo vệ ngay từ thời điểm phát
sinh quyền sở hữu đó.

Thực tế cho thấy các nhà đầu tư trên thị
trường ngày càng ý thức về quyền lợi và bảo vệ
tài sản đầu tư của mình với tư cách là chủ sở hữu,
thành viên, cổ đông công ty. Các vụ kiện yêu cầu
bồi thường do vi phạm quyền và nghĩa vụ người
quản lý dần gia tăng nhiều hơn.

Thứ ba, quy định khắt khe hơn trách nhiệm
của người quản lý đối với các giao dịch có khả
năng tư lợi liên quan. 

Theo quy định, người quản lý (bao gồm Chủ
tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng
quản trị, Giám đốc, người đại diện theo pháp
luật, người quản lý khác) và kiểm soát viên có
trách nhiệm kê khai cho công ty về các lợi ích
liên quan của mình. Lợi ích đó cần được liệt kê
cụ thể, bao gồm những doanh nghiệp mà những
người quản lý làm chủ hoặc sở hữu vốn, hay
doanh nghiệp mà người có liên quan của họ làm
chủ, sở hữu vốn trên 10% vốn điều lệ21.

Nhìn lại Luật doanh nghiệp năm 2014, các
hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có
liên quan (Giao dịch đặc biệt) được ký kết không
đúng quy định, cụ thể là, không được Hội đồng
thành viên, Chủ tịch công ty, Đại hội đồng cổ
đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, sẽ bị vô
hiệu chỉ khi chúng gây ra thiệt hại cho công ty22.
Vậy nhưng, Luật mới đã đặt ra yêu cầu cao hơn
về mức độ kiểm soát đối với các giao dịch đặc
biệt này. Theo đó, cho dù thiệt hại chưa xảy ra,
nhưng các giao dịch đặc biệt sẽ bị coi là vô hiệu,
đồng thời không làm phát sinh hiệu lực và ràng
buộc trách nhiệm của công ty nếu chúng không
được ký kết theo đúng trình tự, thủ tục luật định.

18 Khoản 2 Điều 165 Luật doanh nghiệp năm 2020.
19 Điều 72 Luật doanh nghiệp năm 2020.
20 Khoản 1 Điều 166 Luật doanh nghiệp năm 2020.
21 Khoản 2 Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2020.
22 Điều 67, 86 và 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.



HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP

28

Nhắc đến trách nhiệm của người quản lý trong
trường hợp này, họ phải có trách nhiệm công
khai hóa một cách trung thực các lợi ích liên
quan (nếu có), để từ đó, có thể xác định được hợp
đồng, giao dịch nào là giao dịch đặc biệt cần phải
có ý kiến chấp thuận bởi người có thẩm quyền
trong công ty trước khi ký kết.  

Vẫn liên quan đến vấn đề kiểm soát các giao
dịch đặc biệt, khi mở rộng phạm vi quyền của các
cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ 05% tổng số cổ
phần phổ thông, Luật doanh nghiệp năm 2020
cũng chú trọng điều chỉnh chặt chẽ hơn về trách
nhiệm của người quản lý. Theo đó, chỉ cần nắm
giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, cổ
đông sẽ có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông khi xét thấy Hội đồng quản trị vi phạm
nghiêm trọng quyền của cổ đông và trách nhiệm
quản lý. Trong số các quyền của nhóm cổ đông
thiểu số này, họ có quyền được tiếp cận, xem xét,
tra cứu các hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội
đồng quản trị. Đặc biệt là, họ có thể thực hiện ngay
lập tức các quyền của mình mà không cần chờ hết
thời hạn 06 tháng liên tục nắm giữ cổ phần23.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn đối với người quản
lý được Luật mới quy định khắt khe hơn nhằm
đảm bảo tính khách quan, minh bạch khi họ thực
hiện trách nhiệm quản lý công ty. Cụ thể là trong
công ty cổ phần đại chúng, doanh nghiệp nhà
nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước,
Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc không được là
người có quan hệ gia đình của người quản lý hay
kiểm soát viên công ty24.

Nhìn chung, những thay đổi trên đây của Luật
doanh nghiệp năm 2020 tuy nhỏ, nhưng có ảnh
hưởng rất lớn đối với hiệu quả quản trị doanh
nghiệp. Trách nhiệm của người quản lý được nâng
cao với tiêu chuẩn khắt khe hơn sẽ bảo vệ tốt hơn
cho các chủ sở hữu, thành viên, cổ đông trước
những hành vi không đúng đắn của những người
quản lý trong các giao dịch mang tính chất tư lợi. 

3. Lời kết
Có thể nhận định rằng, Luật doanh nghiệp

năm 2020 đã khắc phục những điểm còn chưa

chặt chẽ về trách nhiệm của người quản lý cũng
như về việc kiểm soát các giao dịch có khả
năng tư lợi liên quan đến họ. Đặc biệt là, Luật
mới đã quy định chi tiết hơn về phạm vi chịu
trách nhiệm của người quản lý đối với những
tổn thất họ gây ra do vi phạm nghĩa vụ quản lý
doanh nghiệp. Luật mở rộng phạm vi quyền
của cổ đông thiểu số nhằm tạo cơ sở thuận lợi
để cổ đông bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình,
đồng thời, hạn chế người quản lý hoặc cổ đông
lớn lạm dụng địa vị, quyền hạn gây thiệt hại
cho công ty.

Khung pháp lý mới trong Luật doanh nghiệp
năm 2020 chặt chẽ hơn, khắt khe hơn về trách
nhiệm đối với những chức danh quản lý chủ chốt
của doanh nghiệp, thông qua đó, giúp tăng hiệu
quả quản trị doanh nghiệp và bảo vệ quyền, lợi
ích chính đáng của các chủ sở hữu, cổ đông công
ty. Trên thực tế, nhiều bất đồng, tranh chấp trong
quản trị nội bộ doanh nghiệp cho thấy, các doanh
nghiệp chưa nhận thức và đánh giá đúng vị trí
vai trò của người quản lý. Doanh nghiệp và bản
thân người quản lý thậm chí còn cố ý bỏ qua các
yêu cầu và tiêu chuẩn trách nhiệm quản lý doanh
nghiệp được pháp luật quy định. Thêm vào đó,
những quy định mang tính chất định tính khó xác
định trong thực tiễn liên quan đến trách nhiệm
của người quản lý như thực hiện nghĩa vụ của
người quản lý một cách “trung thành”, “trung
thực” hay “cẩn trọng” sẽ cần được giải thích và
áp dụng bởi các luật sư, thẩm phán và các cơ
quan quản lý nhà nước mới đạt được hiệu quả
thực thi. Do đó, Điều lệ và các quy chế nội bộ
của doanh nghiệp nên được chú trọng xây dựng
chặt chẽ, chi tiết cụ thể về quyền hạn, nghĩa vụ và
trách nhiệm của từng vị trí quản lý trong doanh
nghiệp. Bên cạnh Luật doanh nghiệp, các văn
bản này sẽ trở thành những công cụ pháp lý hữu
hiệu, điều chỉnh trực tiếp về vấn đề điều hành,
kiểm soát, giám sát doanh nghiệp, phòng ngừa
và xử lý các xung đột lợi ích và các giao dịch có
tính chất tư lợi, qua đó, sẽ tạo thêm sức mạnh bền
vững cho doanh nghiệp./.

23 Khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp năm 2020.
24 Khoản 3 Điều 64, Khoản 5 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2020.
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Tóm tắt: Luật doanh nghiệp (LDN) năm 2020 của Việt Nam dù không có những sửa đổi, bổ sung
mang tính bước ngoặt hay đột phá nhưng thật sự là những sửa đổi, bổ sung rất cần thiết và kịp thời,
tạo điều kiện hơn cho các doanh nghiệp (DN), các nhà đầu tư và cho cả các cơ quan quản lý nhà
nước. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả đề cập và bình luận cũng như làm rõ những điểm mới
cơ bản trong LDN năm 2020 về công ty cổ phần để phần nào nâng cao nhận thức cũng như hiệu quả
thực thi đối với loại hình DN này.

Từ khóa: Công ty cổ phần, Luật doanh nghiệp năm 2020, điểm mới Luật doanh nghiệp.
Nhận bài: 20/01/2021; Hoàn thành biên tập: 10/02/2021; Duyệt đăng: 24/02/2021.

Abstract: Although Vietnam’s Law on Enterprises 2020 have no landmark or breakthrough
amendments and supplements but those are really necessary and timely amendments and
supplements, creating more favorable conditions for businesses, investors and for state management
agencies. In the framework of this article, the author mentions and comments as well as clarifies
basic new points in the enterprise law of 2020 about joint- stock companies to partly raise awareness
as well as effective enforcement over this company.

Keywords: Joint-stock company, the Enterprises Law 2020, new points in the Enterprises Law.
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1. Tổng quan sửa đổi, bổ sung liên quan
đến công ty cổ phần

Mục tiêu sửa đổi, bổ sung.
Trong phạm vi mục tiêu tổng quát của dự án

LDN (sửa đổi)2, các sửa đổi, bổ sung liên quan
đến công ty cổ phần (CTCP) nhằm thực hiện
mục tiêu cụ thể là “Nâng cao cơ chế bảo vệ hiệu
quả quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, cổ
đông, thành viên của DN; thúc đẩy quản trị DN
đạt chuẩn mực theo thông lệ tốt phổ biến trong
khu vực và quốc tế; nâng mức xếp hạng chỉ số

bảo vệ nhà đầu tư lên ít nhất 20 bậc (theo xếp
hạng của Ngân hàng thế giới)”3.

Thêm nữa, việc sửa đổi khái niệm “doanh
nghiệp nhà nước” (DNNN) nhằm thể chế hóa
quan điểm của Đảng tại Nghị quyết số 12/NQ-
TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về
tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả
của DNNN (Nghị quyết số 12/NQ-TW)4 dẫn đến
trường hợp CTCP là DNNN và đòi hỏi phải có
quy định đặc thù cho CTCP thuộc phạm trù này.

BÌNH LUẬN MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020
VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

Phạm Quý Đạt1

1 Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu so sánh Luật Công, Viện luật so sánh, Trường
Đại học Luật Hà Nội.
2 Tờ trình số 442/TTr-CP ngày 04/10/2019 của Chính phủ về LDN (sửa đổi) (Tờ trình LDN(sửa đổi)), mục II.1:
“Mục tiêu tổng quát là xây dựng khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị DN đạt chuẩn mực thông lệ tốt và phổ biến
ở khu vực và quốc tế; thúc đẩy phát triển DN, thu hút nguồn lực đầu tư vào sản xuất kinh doanh; góp phần nâng
cao chất lượng môi trường kinh doanh theo mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra là thuộc nhóm các nước ASEAN-4”.
3 Tờ trình LDN (sửa đổi), mục II.1.
4 Nghị quyết số 12/NQ-TW nêu rõ: “DN nhà nước là DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần,
vốn góp chi phối; được tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty cổn phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn”.
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Sự kế thừa và phát triển.
Dự án LDN (sửa đổi) dựa trên quan điểm

“Tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả và tác động
tốt của các cải cách trong các LDN năm 1999,
năm 2005 và năm 2014 trong hiện thực hóa đầy
đủ quyền tự do kinh doanh theo nguyên tắc DN
được quyền kinh doanh tất cả ngành nghề mà
pháp luật không cấm hoặc không hạn chế. Bảo
đảm thi hành đầy đủ và nhất quán những cải cách
của LDN gắn với việc thực hiện Nghị quyết số
02/NQ-CP và 19/NQ-CP về những nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia,
Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển
DN đến năm 2020 và Nghị quyết số 139/NQ-CP
ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi
phí cho DN”5.

Dựa trên quan điểm đó, LDN (sửa đổi) đã kế
thừa các quy định tạo nên các đặc điểm cơ bản
của loại hình CTCP cũng như cấu trúc điều chỉnh
các vấn đề pháp lý của loại hình công ty này
trong các LDN trước đó.

Các sửa đổi lần này chủ yếu hướng đến tạo
thuận lợi hơn nữa cho công ty trong việc huy
động nguồn lực đầu tư vào sản xuất, kinh doanh,
cho cổ đông trong việc thực hiện quyền của cổ
đông; nâng cao trách nhiệm của người quản lý
công ty; bổ sung quy định đặc thù cho CTCP là
DNNN.

Các sửa đổi, bổ sung chính.
So với LDN năm 2014, LDN năm 2020 có

nhiều hơn 04 Điều và tổng cộng 66 Điều quy
định về CTCP. Trong 4 điều được bổ sung chỉ có
1 điều có nội dung hoàn toàn mới (Điều 161. Ủy
ban kiểm toán), 3 điều được bổ sung còn lại là
do quy định chi tiết hơn vấn đề sẵn có (Điều 129.
Trình tự, thủ tục chào bán và chuyển nhượng trái
phiếu riêng lẻ; Điều 130. Quyết định chào bán
trái phiếu riêng lẻ) hoặc do tách kỹ thuật (Điều
139. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông). Nhưng tất
cả các điều khoản riêng về CTCP trong LDN
năm 2014 đều được sửa đổi khi được tiếp nhận

vào LDN năm 2020, dù một số điều khoản chỉ
được biên tập về câu chữ nhưng cũng giúp nội
dung được sáng tỏ, rõ ràng và khái quát hơn.

Các sửa đổi, bổ sung quy định về CTCP
trong LDN năm 2020 có thể được phân thành các
nhóm chính như sau: 

Sửa đổi, bổ sung nhằm tạo thuận lợi hơn nữa
cho công ty trong việc huy động các nguồn lực
đầu tư vào sản xuất, kinh doanh;

Sửa đổi, bổ sung nhằm tạo thuận lợi hơn nữa
cho việc thực hiện quyền của cổ đông;

Sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng
tổ chức quản trị DN theo thông lệ quốc tế tốt;

Sửa đổi, bổ sung liên quan đến CTCP là
DNNN6.

2. Sửa đổi, bổ sung nhằm tạo thuận lợi hơn
nữa cho công ty trong việc huy động các
nguồn lực của các nhà đầu tư

Quy định CTCP có quyền phát hành trái
phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty
như một đặc điểm cơ bản của loại công ty này.

Nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho CTCP trong
việc huy động các nguồn lực đầu tư vào sản xuất,
kinh doanh, trước hết LDN năm 2020 bổ sung
vào quy định chung về loại hình công ty này tại
Điều 111 quy định, theo đó “công ty cổ phần có
quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại
chứng khoán khác của công ty”. Mặc dù quy
định này không hoàn toàn mới7, nhưng cũng
không chỉ có ý nghĩa mở rộng quyền của CTCP
được phát hành các loại chứng khoán khác, mà
hơn thế nữa nó khẳng định quyền phát hành trái
phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty
như một đặc điểm cơ bản của loại hình công ty
này. Quy định này tuy không quá mới nhưng khái
quát hơn chứ không mang tính liệt kê như LDN
năm 2014.

Quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ của
CTCP không phải là công ty đại chúng.

LDN năm 2020 sửa Điều 127 của LDN năm
2014 thành Điều 128 LDN năm 2020 với một nội
dung quan trọng về trái phiếu riêng lẻ, LDN năm

5 Tờ trình LDN (sửa đổi), mục II.2.
6 Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả sẽ không đề cập đến DNNN và CTCP là DNNN.
7 Vì Khoản 1 Điều 127 LDN năm 2014 đã quy định “Công ty có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển
đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty”.
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2020 còn bổ sung 02 Điều (Điều 129,130) quy
định chi tiết về phát hành trái phiếu riêng lẻ, áp
dụng cho CTCP không phải là công ty đại chúng,
bao gồm quy định về: (i) Điều kiện phát hành;
(ii) Điều kiện về đối tượng mua; (iii) Trình tự,
thủ tục chào bán và chuyển nhượng; (iv) Thẩm
quyền quyết định chào bán trái phiếu riêng lẻ.
Luật chứng khoán năm 2019 quy định việc phát
hành trái phiếu riêng lẻ áp dụng cho công ty đại
chúng, công ty chứng khoán và công ty quản lý
quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty
đại chúng. Qua đó, lần đầu tiên LDN năm 2020
tạo cơ sở pháp lý riêng về việc phát hành trái
phiếu riêng lẻ của CTCP không phải là công ty
đại chúng. Tất nhiên để tạo sự liên kết, thống
nhất trong nhận thức và thi hành, Luật giao cho
Chính phủ quy định chi tiết về loại trái phiếu, hồ
sơ, trình tự, thủ tục phát hành và giao dịch trái
phiếu riêng lẻ; công bố thông tin; phát hành trái
phiếu ra thị trường quốc tế (Khoản 5 Điều 129).
Việc phát hành trái phiếu DN hiện tại đã
được quy định chi tiết về điều kiện, trình tự,
thủ tục tại Luật chứng khoán và Nghị định số
163/2018/NĐ-CP về phát hành riêng lẻ trái phiếu
DN. Việc sửa đổi Điều 127 LDN năm 2014 nhằm
đảm bảo sự tương thích giữa các quy định pháp
luật về phát hành trái phiếu DN. LDN chỉ quy
định về phát hành riêng lẻ trái phiếu của các công
ty không phải đại chúng.

Quy định về phát hành chứng chỉ lưu ký
không có quyền biểu quyết.

Trong quy định về các loại cổ phần (Điều
114), LDN năm 2020 bổ sung quy định, theo đó
“Cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở
để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền
biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở.
Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có
lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần
phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết” và
“Chính phủ quy định về chứng chỉ lưu ký không
có quyền biểu quyết”. Thực tế quốc tế hiện nay
cho thấy có hai vấn đề cần thiết phải được thể
chế hóa vào LDN:

Thứ nhất, nhiều nước trên thế giới và xung
quanh nước ta đã có cơ chế về Chứng chỉ ký quỹ
không có quyền biểu quyết (Non-voting

Depository Receipt, viết tắt là NVDR) để giải
quyết vấn đề là vừa đảm bảo thu hút thêm vốn
đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực mà có giới hạn
tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Ví dụ,
Thái Lan đã cho phát hành và niêm yết Thai
NVDR trên thị trường chứng khoán Thái lan từ
khoảng năm 2012. NVDR của Thái Lan là một
loại chứng chỉ do Thai NVDR là công ty của Sở
giao dịch chứng khoán Thái Lan phát hành.
NVDR của Thái Lan được phát hành theo tỷ lệ
1:1 tương ứng với các cổ phiếu mà Thai NVDR
đang nắm giữ. Người mua NVDR có đầy đủ và
quyền lợi kinh tế của cổ phiếu tương ứng, nhưng
không có quyền biểu quyết. Do đó, NVDR sẽ
giúp thu hút được thêm vốn từ các nhà đầu tư
nước ngoài trên giới hạn tỷ lệ sở hữu đối với nhà
đầu tư nước ngoài, nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu
quản lý nhà nước do việc nhà đầu tư sở hữu
NVDR không có quyền biểu quyết, nên không
can thiệp vào hoạt động kinh doanh của DN.

Thứ hai, cổ phiếu “đặc biệt” theo đó trong
một số trường hợp, cổ đông có thể nắm giữ một
số lượng ít cổ phần, nhưng lại được hưởng quyền
“đa số” hoặc “chi phối” việc ra quyết định trong
công ty do nhiều lý do khác nhau; mặc dù lợi ích
kinh tế thì tương đương với số cổ phần nắm giữ.
Cổ phần này thường hay được gọi với tên là cổ
phần “vàng”.  

Do đó, Điều 113 được sửa đổi, bổ sung để thể
chế hóa 2 định chế nói trên vào LDN, cụ thể:

(1) Bổ sung quy định nêu rõ đối với cổ phần
ưu đãi biểu quyết do tổ chức mà Chính phủ chỉ
định nắm giữ thì không có hạn chế về thời hạn và
không hạn chế số lượng tối đa quyền biểu quyết
tương ứng. Quy định này sẽ cho phép, trong một
số trường hợp, các cổ đông có thể thoả thuận để
phát hành loại cổ phần “vàng” như nêu trên.

(2) Bổ sung quy định về Chứng chỉ lưu ký
không có quyền biểu quyết (NVDR),  theo đó
xác định rõ người sở hữu NVQR có đầy đủ lợi
ích kinh tế tương ứng số cổ phần ký quỹ để phát
hành NVQR, nhưng loại trừ (không có) quyền
biểu quyết. Quyền biểu quyết sẽ do tổ chức phát
hành NVQR nắm giữ và thực hiện biểu quyết
theo quy định tại Điều lệ công ty, pháp luật
chứng khoán.
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3. Sửa đổi, bổ sung nhằm bảo vệ các nhà
đầu tư là cổ đông của công ty

Sửa đổi, bổ sung nhằm tạo thuận lợi hơn nữa
cho việc thực hiện quyền của cổ đông.

Bảo vệ cổ đông là một nội dung quan trọng
nhất của quy định về khung quản trị DN. Việc
hoàn thiện quy định về bảo vệ cổ đông sẽ đóng
góp quan trọng làm cho DN trở thành một công
cụ kinh doanh an toàn và thông qua đó sẽ thúc đẩy
đầu tư, tinh thần đầu tư mà còn giúp huy động đầu
tư tốt hơn, đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư. 

So với LDN năm 2005, LDN năm 2014 đã
tạo ra một đột phá về nội dung này. Theo đó, quy
định về bảo vệ cổ đông, nhà đầu tư có cải thiện
mạnh mẽ, hiện xếp hạng 89 trên 190 quốc gia (so
với thứ hạng 117 năm 2014, thứ hạng 169 năm
2013). Mặc dù vậy, nếu so sánh với các quốc gia
xung quanh, thì mức độ bảo vệ nhà đầu tư theo
pháp luật nước ta còn thấp xa so với Indonesia –
quốc gia tương đồng nhất; thấp hơn nhiều so với
Thái Lan, Singapore và Malaysia. Và thực tế
thực hiện LDN cho thấy một số quy định của
LDN chưa thực sự tạo thuận lợi cho cổ đông thực
hiện quyền của mình; thậm chí một số quy định
“vô hình” tạo rào cản cho cổ đông trong bảo vệ
lợi ích hợp pháp của mình hoặc bị cổ đông lớn,
công ty lạm dụng gây thiệt hại cho cổ đông. Ví
dụ, như các hạn chế của LDN về yêu cầu cổ đông
phải sở hữu một lượng cổ phần nhất định và
trong thời hạn nhất định mới được thực hiện các
quyền như đề cử, tiếp cận thông tin, yêu cầu đình
chỉ quyết định của công ty…

Mục tiêu quan trọng việc sửa đổi LDN năm
2020 theo hướng mở rộng quyền cổ đông; tạo
thuận lợi hơn cho cổ đông thực hiện các quyền
của mình và bảo vệ quyền lợi của mình khi bị
xâm phạm; nâng cao trách nhiệm thành viên Hội
đồng quản trị và người quản lý công ty…

Do đó, Khoản 2 Điều 114 được sửa đổi nhằm
mục tiêu nêu trên, cụ thể là mở rộng quyền của
cổ đông thông qua:

(1) Giảm bớt yêu cầu về tỷ lệ sở hữu cổ phần,
giảm từ 10% xuống 3%; bãi bỏ điều kiện “phải

sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng”. Như vậy, sửa
đổi Khoản 2 Điều 114 sẽ trao quyền cho phạm
vi đối tượng cổ đông lớn hơn.

(2) Bổ sung quyền cho cổ đông trong việc
yêu cầu Tòa án, trọng tài cho phép cổ đông có
liên quan tiếp cận thông tin cần thiết để dễ dàng
hơn trong thực hiện quyền của mình.

Mở rộng phạm vi đối tượng cổ đông, nhóm
cổ đông nhỏ và quyền của đối tượng này.

Nhằm thực hiện mục tiêu quan trọng của việc
sửa đổi LDN lần này là mở rộng quyền cổ đông,
tạo thuận lợi hơn cho cổ đông thực hiện các
quyền của mình và bảo vệ quyền lợi của mình
khi bị xâm phạm8, LDN năm 2020 đã mở rộng
phạm vi đối tượng cổ đông, nhóm cổ đông nhỏ
được hưởng một số quyền nhất định.

Điều 115 LDN năm 2020 chia đối tượng được
hưởng một số quyền nhất định thành 02 nhóm,
bao gồm: (i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu
từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một
tỉ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty và
(ii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10%
tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỉ lệ
khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Đối với
hai nhóm đối tượng này quy định về điều kiện sở
hữu cổ phần “trong thời hạn liên tục ít nhất 06
tháng” của LDN năm 2014 bị bãi bỏ.

Trong đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở
hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông của công
ty có các quyền như “cổ đông hoặc nhóm cổ
đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông
trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng”
theo quy định của LDN năm 2014, ngoại trừ
quyền để cử người vào Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát. So với LDN năm 2014, đối tượng này
còn được mở rộng quyền xem xét, tra cứu, trích
lục tài liệu của công ty đối với cả “hợp đồng, giao
dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu
khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương
mại, bí mật kinh doanh của công ty” (điểm a
Khoản 2 Điều 115).

Còn quyền đề cử người vào Hội đồng quản
trị, Ban kiểm soát vẫn chỉ dành cho nhóm đối

8 Bản thuyết minh chi tiết về Dự án LDN (sửa đổi) kèm theo Báo cáo số 7900/BC-BKHĐT ngày 25/10/2019 (sau
đây: Bản thuyết minh), thuyết minh sửa đổi bổ sung Điều 114 LDN năm 2014.
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tượng là “cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ
10% cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỉ lệ
khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty”
(Khoản 5 Điều 115).

Như vậy, việc mở rộng quyền của cổ đông,
nhóm cổ đông nhỏ bởi LDN năm 2020 có thể
được xem là một bước tiến đến “chuẩn mực theo
thông lệ tốt phổ biến trong khu vực và quốc tế”,
bởi vì Luật của Liên minh châu Âu từ lâu đã có
quy định yêu cầu các quốc gia thành viên khi quy
định về việc cổ đông, nhóm cổ đông có quyền yêu
cầu bổ sung chương trình nghị sự của cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông và quyền đề xuất dự thảo
nghị quyết về các vấn đề được nghị sự phải nắm
giữ một số lượng cổ phiếu tối thiểu, thì mức đó
không được vượt quá 5% vốn điều lệ của công ty9.

Gỡ bỏ rào cản trong việc khởi kiện người
quản lý công ty.

LDN năm 2014 lần đầu tiên thiết lập quyền
khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT),
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (GĐ –TGĐ) cho
“cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng
số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06
tháng”.  Tuy nhiên việc thực hiện quyền khởi
kiện này gặp khó khăn trong thực tế, do những
thông tin cần thiết chứng minh cho yêu cầu khởi
kiện nằm trong tay chính những người quản lý
công ty, trong khi cổ đông không có cơ sở pháp
lý để yêu cầu họ cung cấp.

Khắc phục sự cản trở này, LDN năm 2020 đã
trao thêm cho cổ đông, nhóm cổ đông có quyền
khởi kiện “quyền xem xét, tra cứu, trích lục
thông tin cần thiết theo quyết định của Tòa án,
Trọng tài trước hoặc trong quá trình khởi kiện”
(Khoản 4 Điều 166). Sự bổ sung này được kỳ
vọng sẽ nâng cao hiệu lực và hiệu quả của quyền
khởi kiện của cổ đông đối với người quản lý
công ty.

LDN năm 2020 cũng đồng thời mở rộng
phạm vi đối tượng có quyền khởi kiện bằng việc

bãi bỏ điều kiện về thời hạn sở hữu cổ phần “liên
tục trong thời hạn 06 tháng”.

4. Sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao chất
lượng tổ chức quản trị công ty theo thông lệ
quốc tế tốt

LDN năm 2020 kế thừa quy định của LDN
năm 2014 về quyền lựa chọn và các mô hình tổ
chức quản lý và hoạt động của CTCP. Tuy nhiên,
với mục tiêu nâng cao chất lượng tổ chức quản trị
DN theo thông lệ quốc tế tốt, Luật này đã có một
số sửa đổi, bổ sung quan trọng như sau:

Thứ nhất, đối với mô hình tổ chức quản lý và
hoạt động có Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ),
HĐQT, GĐ-TGĐ thì LDN năm 2020 (Điều 137)
yêu cầu CTCP phải có Ủy ban kiểm toán thuộc
HĐQT thay vì Ban kiểm toán nội bộ thuộc
HĐQT như LDN năm 2014. Thêm nữa, trong khi
LDN năm 2014 không có quy định cụ thể hơn về
Ban kiểm toán nội bộ thì LDN năm 2020 bổ sung
01 Điều (Điều 161) quy định chi tiết địa vị pháp
lý, cơ cấu, điều kiện thành viên, thể thức thông
qua quyết định cũng như quyền và nghĩa vụ của
Ủy ban kiểm toán. Thực tiễn áp dụng quy định
mô hình quản trị công ty cổ phần theo điểm b
Khoản 1 Điều 134 LDN năm 2014 cho thấy mấy
vấn đề phát sinh sau đây:

(1) Thuật ngữ “Ban kiểm toán nội bộ” trùng
tên gọi với cơ quan tương tự ở nhiều DN, nhưng
khác về chức năng, nhiệm vụ vì thuộc Giám đốc
hoặc Ban giám đốc; mặc dù Ban kiểm toán nội
bộ theo điểm b Khoản 1 Điều 134 LDN là hoàn
toàn khác cả về địa vị pháp lý (thuộc Hội đồng
quản trị) và chức năng, nhiệm vụ. Trên thực tế,
khi sử dụng thuật ngữ “Ban kiểm toán nội bộ’ thì
luôn được hiểu là “Ban kiểm toán nội bộ” thuộc
ban điều hành. Nhiều công ty trên thực tế sử
dụng tên khác là “Ủy ban kiểm toán” để thay thế
cho tên gọi theo Luật hiện nay.

(2) Việc trùng tên gọi giữa hai cơ quan trong
DN như nêu trên cũng phần nào dẫn đến hạn chế

9 Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain
rights of shareholders in listed companies, Official Journal L 184, 14/07/2007 P. 0017-0024. Vấn đề này xem thêm
Phan Huy Hồng, “Tạo thuận lợi hơn cho việc thực hiện quyền cổ đông trong Luật Liên minh châu Âu và Luật
Đức- Kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3958)/2010, tr.33-42.
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áp dụng mô hình quản trị theo điểm b Khoản 1
Điều 134; dẫn đến hiểu nhầm hoặc nhầm lẫn trên
thực tế nếu DN sử dụng đúng thuật ngữ theo
LDN. Do đó, sửa đổi Điều 134 nhằm thay thế tên
gọi “Ban kiểm toán nội bộ” bằng “Ủy ban kiểm
toán” để phù hợp với tên gọi phổ biến hiện nay
và thông lệ quốc tế tốt (tiếng Anh thường gọi là
Audit Committee); tránh nhầm lẫn, thúc đẩy mô
hình quản trị mới, hiện đại, phổ biến theo thông
lệ quốc tế tốt10.

Thứ hai, so với quy định của LDN năm 2014
(Khoản 2 Điều 135) về quyền và nghĩa vụ của
ĐHĐCĐ, theo quy định của LDN 2020 (khoản 2
Điều 138) ĐHĐCĐ còn có: (i) Quyền quyết định
ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi
ích kinh tế khác cho HĐQT, Ban kiểm soát
(BKS); (ii) Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ;
quy chế hoạt động của HĐQT, BKS; (iii) Phê
duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết
định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm
tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán
viên độc lập khi xét thấy cần thiết. Các bổ sung
này một mặt nhằm khẳng định rõ ràng những vấn
đề này thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, mặt khác
còn khắc phục được tình trạng HĐQT “vừa đá
bóng vừa thổi còi” (như tự ban hành Quy chế
hoạt động của mình) hay “lạm quyền” (như ban
hành Quy chế hoạt động của BKS).

Thứ ba, LDN năm 2020 (Khoản 4 Điều 153)
đã sửa quy định tại Khoản 4 Điều 149 LDN năm
2014 và làm rõ rằng, cổ đông có quyền yêu cầu
Tòa án đình chỉnh thực hiện hoặc hủy bỏ nghị
quyết, quyết định của HĐQT trong trường hợp
nghị quyết, quyết định do HĐQT thông qua trái
với quy định của pháp luật, nghị quyết của
ĐHĐCĐ, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công
ty. Qua đó, LDN năm 2020 khắc phục được sự
thiếu rõ ràng của LDN năm 2014 rằng liệu cổ
đông có được yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện
hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định của HĐQT
hay không nếu HĐQT không tự đình chỉ hoặc
hủy bỏ nghị quyết, quyết định của mình khi được
cổ đông yêu cầu.

Thứ tư, về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành
viên HĐQT, LDN năm 2020 (Điều 155) bổ sung
quy định áp dụng cho thành viên HĐQT của
CTCP là DNNN và công ty con của DNNN và
thành viên độc lập HĐQT trong mô hình tổ chức
quản lý và hoạt động không có Ban kiểm soát.
Theo đó, ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn như
LDN năm 2014 quy định, theo LDN năm 2020
thành viên độc lập HĐQT còn không được là
người đang làm việc trong công ty mẹ hoặc đã
từng làm việc cho công ty mẹ ít nhất trong 03
năm liền trước đó. Bổ sung này là kết quả rà
soát các trường hợp có thể ảnh hưởng tiêu cực
đến tính độc lập của thành viên Hội đồng quản
trị loại này.

Thứ năm, bên cạnh hình thức tham dự và
bỏ phiếu tại cuộc họp của thành viên HĐQT
thông qua hội nghị trực tuyến đã được quy định
lần đầu tiên bởi LDN năm 2014, LDN năm
2020 còn bổ sung quy định về “bỏ phiếu điện
tử hoặc hình thức điện tử khác”. Sự bổ sung này
nhằm thừa nhận các hình thức tham gia họp và
bỏ phiếu khác mà sự phát triển của công nghệ
có thể mang lại.

Thứ sáu, về biên bản họp HĐQT, LDN năm
2020 (Khoản 2 Điều 158) bổ sung quy định,
“Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối
ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành
viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký
và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm
a, b, c, d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều này thì biên
bản này có hiệu lực”. Quy định này giúp tháo gỡ
bế tắc trong một tình huống có thể xảy ra trong
thực tiễn.

Thứ bảy, về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm,
thay thế và bổ sung thành viên HĐQT, LDN năm
2020 (Khoản 3 Điều 160) còn mở rộng quyền
của ĐHĐCĐ bằng quy định: “Khi xét thấy cần
thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế
thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi
nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường
hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này”.
Quy định này nhằm khẳng định quyền tối cao

10 Bản thuyết minh, sửa đổi Điều 134 LDN năm 2014.
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của ĐHĐCĐ với tư cách cơ quan của chủ sở hữu
công ty trong việc quyết định ai là người quản lý
công ty của mình.

Thứ tám, LDN năm 2020 (Khoản 5 Điều
162) bổ sung quy định về tiêu chuẩn, điều kiện
đối với GĐ - TGĐ áp dụng đối với công ty đại
chúng11, theo đó ngoài điều kiện chung áp dụng
đối với người quản lý DN là không được là người
không có quyền thành lập và quản lý DN tại Việt
Nam, thì còn: (i) Không được là người có quan
hệ gia đình của người quản lý DN, Kiểm soát
viên của công ty và công ty mẹ; (ii) Phải có trình
độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh
doanh. Với quy định này, LDN năm 2020 là
LDN đầu tiên chú trọng đến điều kiện, tiêu chuẩn
của GĐ - TGĐ công ty đại chúng.

Thứ chín, LDN năm 2020 bổ sung vào quy
định về trách nhiệm của người quản lý công ty,
theo đó thành viên HĐQT, GĐ -TGĐ và người
quản lý khác vi phạm nghĩa vụ của người quản lý
công ty thì phải chịu trách nhiệm các nhân hoặc
liên đới đến đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích
đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho
công ty và bên thứ ba (Khoản 2 Điều 165). Do
LDN năm 2014 (Điều 160) chỉ quy định về
“trách nhiệm của người quản lý công ty” dưới
dạng nghĩa vụ mà không quy định về hậu quả
pháp lý mà người quản lý công ty phải gánh
chịu do vi phạm nghĩa vụ nên bổ sung này trong
LDN năm 2020 được xem là cần thiết nhằm
“tạo thuận lợi hơn cho cổ đông khởi kiện người
quản lý và Tòa án, Trọng tài trong xử lý tranh
chấp có liên quan; phù hợp với thông lệ quốc tế
tốt về quản trị DN”12.

Thứ mười, LDN năm 2020 (Điều 167) sửa
đổi quy định về chấp thuận hợp đồng, giao dịch
giữa công ty với người có liên quan của LDN
năm 2014 (Điều 162) theo hướng mở rộng phạm
vi thẩm quyền chấp thuận của ĐHĐCĐ cũng như
“siết chặt” điều kiện có hiệu lực của loại hợp

đồng, giao dịch cần được chấp thuận này. Cụ thể,
hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có
giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của công
ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công
ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan
của cổ đông đó sẽ thuộc thẩm quyền chấp thuận
của ĐHĐCĐ.

Theo quy định của LDN năm 2020 (Khoản 5
Điều 167), hợp đồng, giao dịch thuộc trường hợp
phải được HĐQT hoặc ĐHĐCĐ chấp thuận thì
chỉ cần “được ký kết mà không được chấp thuận
theo trình tự thủ tục” được quy định thì đã có thể
bị tuyên vô hiệu, mà không cần phải “gây thiệt
hại cho công ty” như quy định của LDN 
năm 2014.

Thứ mười một, đối với điều kiện làm Trưởng
Ban kiểm soát, LDN năm 2020 (Điều 168)
không còn yêu cầu người này phải là “kế toán
viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và làm
việc chuyên trách tại công ty” như LDN năm
2014, mà chỉ yêu cầu “phải có bằng tốt nghiệp
đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành
kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản
trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan
đến hoạt động kinh doanh của DN”. LDN năm
2020 cũng không đòi hỏi điều kiện cao hơn đối
với Kiểm soát viên của CTCP niêm yết và CTCP
do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ như
LDN năm 2014. Việc không đòi hỏi Trưởng Ban
kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán
viên được cho là nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho CTCP tìm kiếm người làm Trưởng Ban kiểm
soát, do thực tế số lượng người có chứng chỉ
hành nghề kế toán viên, kiểm toán viên và sẵn
sàng làm Trưởng Ban kiểm soát của CTCP
không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn13. Tuy
nhiên, khác với LDN năm 2014, LDN năm 2020
(Điều 169) đặt ra yêu cầu về chuyên môn đối với
Kiểm soát viên CTCP nói chung, theo đó Kiểm

11 Khoản 5 Điều 162 gộp chung quy định áp dụng cho cả công ty đại chúng, CTCP là DNNN và CTCP là công ty
con của DNNN, nhưng có điều kiện chỉ có thể áp dụng cho công ty đại chúng hoặc CTCP là DNNN hoặc CTCP
là công ty con của DNNN.
12 Bản thuyết minh, sửa đổi bổ sung Điều 160 LDN năm 2014.
13 Bản thuyết minh, sửa đổi Điều 164 LDN năm 2014.
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soát viên phải “được đào tạo một trong các
chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, luật,
quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp
với hoạt động kinh doanh của DN”.

Thứ mười hai, Khoản 5 Điều 152 LDN năm
2020 quy định về thư ký công ty có một số sửa
đổi và làm rõ những vấn đề còn tồn tại. Những
sửa đổi lại này để đảm bảo phù hợp với thông lệ
quản trị tốt về thư ký công ty; theo đó, thư ký
công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm chứ
không phải là thư ký riêng của Chủ tịch HĐQT
như quy định tại LDN năm 2014; đồng thời, thư
ký công ty không phải là người được tuyển
dụng mới mà được bổ nhiệm từ một người đang
làm việc tại công ty, am hiểu, nắm rõ các vấn
đề của công ty để đảm bảo hiệu quả và chất
lượng đối với những công việc mà thư ký phải
đảm nhiệm, có thể kiêm nhiệm hoặc làm việc
chuyên trách.

Tóm lại, LDN năm 2020 mặc dù không có
những sửa đổi, bổ sung mang tính đột phá hay
bước ngoặt nhưng đó là những sửa đổi, bổ sung
hết sức kịp thời và cần thiết góp phần từng bước
nâng cao hiệu quả thực thi và tạo thuận lợi trong
quá trình áp dụng pháp LDN của các nhà đầu tư

lựa chọn mô hình kinh doanh là công ty cổ phần.
Bên cạnh đó, những thay đổi này thể hiện quan
điểm của các nhà làm luật cũng nhưng định
hướng cho các công ty cổ phần hướng đến những
yếu tố của quản trị tốt, từng bước xây dựng mô
hình quản trị công ty cổ phần ngày càng hoàn
thiện hơn để bảo vệ các cổ đông, các bên liên
quan và thu hút hơn các nhà đầu tư trong và
ngoài nước vào loại hình DN này./.
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đề về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu
quyết. Đây là một nội dung hoàn toàn mới, là
một tiến bộ và một bước tiến lớn của LDN năm
2020 trong quá trình hội nhập sâu rộng với kinh
tế Quốc tế của Việt Nam. LDN năm 2020 chưa
quy định cụ thể về chứng chỉ ký quỹ không có
quyền biểu quyết vì vậy, chúng ta phải chờ các
văn bản hướng dẫn của Chính phủ trong tương
lai để những quy định về chứng chỉ lưu ký không
có quyền biểu quyết thực sự phát huy được hiệu
quả tích cực trong thực tế.

Thứ tám, ngoài điểm mới nêu trên, một số
vấn đề pháp lý khác về công ty cổ phần cũng cần
được quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, phù
hợp với tình hình kinh tế, xã hội trong từng thời

kì, có thể kể ra một số vấn đề: các vấn đề pháp lý
liên quan đến cổ phần; trình tự, thủ tục chào bán
và chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ;…

Bên cạnh những vấn đề pháp lý nổi bật trên,
còn nhiều quy định khác của LDN năm 2020 cần
có hướng dẫn thi hành một cách chi tiết và cụ thể,
đảm bảo có sự thống nhất giữa người dân, DN
và các cơ quan nhà nước trong việc hiểu và áp
dụng các quy định này vào thực tiễn. Hy vọng,
với những thay đổi mạnh mẽ từ việc hạn chế, loại
bỏ những điểm khiếm khuyết, kế thừa và phát
triển những điểm hợp lý từ LDN năm 2014, LDN
năm 2020 sẽ có những đóng góp to lớn cho sự
phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong thời kì
mới./.

TỔNG QUAN NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020
(Tiếp theo trang 12)
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PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 
KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH CỦA 

LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020
Trần Thị Thanh Thủy1

Tóm tắt: Huy động vốn bằng phát hành trái phiếu riêng lẻ là một kênh huy động vốn đang được
các công ty cổ phần ưa chuộng. Trước đây, hoạt động này được điều chỉnh bởi Nghị định số
163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018, Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020. Tuy nhiên khi Luật
doanh nghiệp (LDN) năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, hoạt động phát hành trái phiếu
riêng lẻ đã được luật hóa và tiếp tục được hướng dẫn thi hành bởi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP
ngày 31/12/2020 quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước
và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Bài viết tìm hiểu về các quy định về điều
kiện phát hành trái phiếu, đối tượng tham gia mua trái phiếu, các loại trái phiếu, quy trình phát hành
trái phiếu doanh nghiệp (DN) đối với công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng.

Từ khóa: Trái phiếu, phát hành, công ty cổ phần, huy động vốn.
Nhận bài: 20/01/2021; Hoàn thành biên tập: 10/02/2021; Duyệt đăng: 24/02/2021.

Abstract: Mobilizing capital by private offering of bonds is one channel of mobilizing  capital
favorably used by joint-stock companies. Previously, this activity was regulated by Resolution No.
163/2018/NĐ-CP dated 4/12/2018, Resolution No. 81/2020/NĐ-CP dated 9/7/2020. However, when
the Enterprises Law in 2020 takes effect from January 1, 2020, private offering of bonds is legalized
and guided for enforcement by Resolution No. 153/2020/NĐ-CP dated 31/12/2 which regulates
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Nguồn vốn là điều kiện tiền đề quyết định sự
tồn tại và phát triển, đảm bảo cho sản xuất kinh
doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của DN.
Bên cạnh nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay
đóng vai trò rất quan trọng, giúp các DN thực
hiện hoặc mở rộng các dự án đầu tư, cơ cấu lại
nguồn vốn, ổn định sản xuất kinh doanh… Trước
đây theo phương thức truyền thống, DN thực
hiện huy động vốn vay thông qua các tổ chức tín
dụng, thông qua đối tác. Tuy nhiên những năm
gần đây, huy động vốn thông qua hình thức phát
hành trái phiếu là một kênh huy động vốn từ các
nhà đầu tư đang được DN chú ý và dần chiếm ưu
thế là phương thức huy động chủ yếu của DN.
Kênh huy động này hỗ trợ DN huy động vốn để
phát triển kinh doanh, giảm dần sự phụ thuộc vào

nguồn vốn tín dụng ngân hàng, giảm áp lực huy
động vốn cho hệ thống ngân hàng thương mại,
định hướng đầu tư trung và dài hạn thay vì gửi
tiết kiệm ngắn hạn.

Trái phiếu DN được hiểu là loại chứng
khoán có kỳ hạn 01 năm trở lên do DN phát
hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của
người sở hữu đối với một phần vốn nợ của DN
phát hành2. Nói một cách khác, trái phiếu là
chứng chỉ chứng nhận nghĩa vụ nợ một khoản
tiền nhất định của người phát hành đối với
người sở hữu trái phiếu, trong một thời gian xác
định (kỳ hạn của trái phiếu) với một lợi tức nhất
định và người phát hành phải trả cho người sở
hữu trái phiếu khoản tiền gốc khi đến ngày đáo
hạn.

1 Giảng viên Khoa Đào tạo Luật sư, Học viện Tư Pháp.
2 Thạc sỹ, Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
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Trước đây việc phát hành trái phiếu riêng lẻ
đối với các tổ chức phát hành không phải là công
ty đại chúng được quy định tại Nghị định số số
163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính
phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh
nghiệp và Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày
9/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 163/2018/NĐ-CP. Khi sửa đổi LDN,
những quy định này đã được các nhà làm luật
luật hóa nhằm: (i) Bảo đảm tính nhất quán trong
việc đưa ra các điều kiện phát hành, quản trị DN
cũng như quá trình xem xét chấp thuận, giám sát,
thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền
đối với đối tượng công ty đại chúng và công ty
không phải công ty đại chúng; (ii) Giảm thiểu
những khó khăn cho DN trong việc áp dụng các
quy định của pháp luật theo đó DN không phải là
công ty đại chúng thì việc phát hành cổ phiếu
riêng lẻ và trái phiếu riêng lẻ đều được áp dụng
thống nhất bởi các quy định của LDN. Phạm vi
bài viết này chỉ đề cập đến hoạt động phát hành
trái phiếu riêng lẻ (trái phiếu) của công ty cổ
phẩn (CTCP) không phải là công ty đại chúng.

Phát hành trái phiếu riêng lẻ trong CTCP là
phát hành trái phiếu cho dưới một trăm nhà đầu
tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên
nghiệp hoặc không phải là bán trên các phương
tiện thông tin đại chúng và bán cho một số lượng
nhà đầu tư không xác định. Có thể nói, phát hành
trái phiếu riêng lẻ có quy mô, độ phức tạp thấp hơn
so với phát hành trái phiếu ra công chúng và được
LDN năm 2020 và Nghị định số 153/2020/NĐ-CP
ngày 31/12/2020 cụ thể hóa bởi một số các quy
định sau đây.

1. Đối tượng và điều kiện để được phát
hành trái phiếu

Huy động vốn thông qua việc phát hành trái
phiếu là quyền của một số loại hình DN theo quy
định của LDN năm 2020 trong đó có CTCP được
thành lập và hợp pháp theo quy định của pháp
luật Việt Nam3. 

Trên thực tế, có những trường hợp CTCP
phát hành trái phiếu nhằm mục đích huy động
vốn để chi trả cho một nghĩa vụ khác hay để đầu

tư cho một dự án không khả thi và điều này dẫn
đến rủi ro cho các nhà đầu tư. Trái phiếu với bản
chất là một khoản nợ phải trả của DN, do đó việc
phát hành trái phiếu được thực hiện trên nguyên
tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả
sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ. Ngoài
ra, khi phát hành trái phiếu DN phát hành phải
nêu rõ mục đích phát hành trái phiếu tại phương
án phát hành và công bố thông tin cho các nhà
đầu tư nhằm tránh trường hợp các DN phát hành
với những mục đích không tốt gây rủi ro cho các
nhà đầu tư. Mục đích huy động vốn có thể là: Để
thực hiện các chương trình, dự án đầu tư; tăng
quy mô vốn hoạt động, cơ cấu lại nguồn vốn của
chính DN. 

DN muốn phát hành trái phiếu không chuyển
đổi không kèm theo chứng quyền (không bao
gồm việc chào bán trái phiếu của công ty chứng
khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
không phải là công ty đại chúng) phải đáp ứng
các điều kiện chung như sau4:

Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm
hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp
luật Việt Nam;

Đảm bảo thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái
phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản
nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát
hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán
trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được
lựa chọn;

Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo
đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của
pháp luật chuyên ngành;

Có phương án phát hành trái phiếu được phê
duyệt và chấp thuận theo quy định;

Có báo cáo tài chính năm trước đó được kiểm
toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện;

Đối tượng tham gia đợt chào bán là các nhà
đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Trường hợp DN là công ty chứng khoán,
công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không
phải là công ty đại chúng khi phát hành loại trái
phiếu trên thì chỉ cần tuân theo các điều kiện trừ
mục (ii) như đã nêu trên.

3 Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 153/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
4 Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 153/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
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Còn đối với loại trái phiếu đặc thù là trái
phiếu chuyển đỏi, trái phiếu kèm theo chứng
quyền thì khi DN muốn phát hành cần phải đáp
ứng các điều kiện sau5:

DN phải là công ty cổ phần;
Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng

khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược
trong đó nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo
dưới 100 nhà đầu tư;

Đảm bảo thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái
phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản
nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát
hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán
trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được
lựa chọn;

Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo
đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của
pháp luật chuyên ngành;

Có phương án phát hành trái phiếu được phê
duyệt và chấp thuận theo quy định;

Có báo cáo tài chính năm trước đó được kiểm
toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện.

Ngoải ra DN cần lưu ý khi chuyển đổi trái
phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền
phải thực hiện đáp ứng quy định về tỉ lệ sở hữu
của nhà đầu tư nước ngoài.

Mặt khác, để thực hiện việc huy động vốn
nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh, CTCP có
quyền phát hành trái thành nhiều đợt và phải có
phương án phát hành trong đó dự kiến cụ thể về
khối lượng, thời điểm và kế hoạch sử dụng vốn
của từng đợt chào bán. Việc phát hành trái phiếu
không chuyển đổi thì thời gian phân phối trái
phiếu từng đợt không vượt quá 90 ngày kể từ
ngày công bố thông tin; hết thời hạn 90 ngày
CTCP phải dừng phát hành và chốt số liệu trái
phiếu đã phát hành của đợt phát hành đó; tổng
thời gian chào bán của các đợt không quá 12
tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu
tiên. Việc phát hành các đợt trái phiếu kèm theo
chứng quyền, trái phiếu chuyển đổi thì các đợt
phải cách nhau ít nhất 6 tháng kể từ ngày hoàn
thành đợt chào bán gần nhất6.

CTCP khi phát hành trái phiếu phải có nghĩa
vụ thực hiện việc sử dụng nguồn vốn từ phát
hành trái phiếu có trách nhiệm: đảm bảo sử dụng
đúng mục đích theo phương án phát hành được
phê duyệt và nội dung công bố thông tin cho nhà
đầu tư; bố trí nguồn trả nợ lãi, gốc trái phiếu từ
các nguồn vốn hợp pháp của DN và thanh toán
đầy đủ, đúng hạn cho nhà đầu tư theo các điều
khoản, điều kiện của trái phiếu và đảm bảo các
quyền kèm theo cho chủ sở hữu trái phiếu; chịu
trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các
thông tin đã công bố và báo cáo tài chính; bị xử
phạt vi phạm hành chính khi không tuân thủ các
quy định về quản lý nhà nước liên quan đến hoạt
động phát hành trái phiếu.

2. Các loại trái phiếu mà công ty cổ phần
được phát hành

Theo quy định của LDN năm 2020 và Nghị
định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020,
CTCP có thể phát hành các loại trái phiếu sau:

Trái phiếu DN xanh: là loại trái phiếu DN
được phát hành để đầu tư cho dự án thuộc lĩnh
vực bảo vệ môi trường, dự án mang lại lợi ích về
môi trường theo quy định của luật bảo vệ môi
trường. Trái phiếu xanh giống như các loại trải
phiếu khác ở các điểm: Là chứng khoán nợ giống
như các loại trái phiếu khác, có lãi suất hoặc
không lãi suất; được xếp hạng tín nhiệm bởi các
tổ chức định mức tín nhiệm. Tuy nhiên số tiền
thu được sau khi trừ các chi phí liên quan đến đợt
chào bán được sử dụng để tài trợ hoặc tái tài trợ
cho các dự án xanh, các dự án vì môi trường hoặc
có tính đến lợi ích môi trường, trong khi các loại
trái phiếu khác có thể sử dụng để tài trợ cho
nhiều dự án khác có thể không phải là dự án
xanh. Do đặc điểm của trái phiếu xanh là huy
động vốn cho các dự án xanh - loại dự án có lợi
nhuận thấp, một số dự án có thể có rủi ro, nên so
với các loại trái phiếu khác trái phiếu xanh có các
điều khoản cụ thể về trả nợ, truy đòi/miễn truy
đòi tổ chức phát hành.

Trái phiếu chuyển đổi: Là loại hình trái
phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ

5 Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 153/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
6 Điểm d Khoản 3 Điều 9, Điều 10 Nghị định số 153/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
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thông của chính DN phát hành theo điều kiện,
điều khoản đã được xác định tại phương án phát
hành. Đây là trái phiếu có thể chuyển thành cổ
phiếu thường vào một thời điểm được xác định
trước trong tương lai. Loại trái phiếu này có đặc
điểm là lãi suất cố định và tương đối thấp hơn so
với các loại trái phiếu khác nhưng lại hứa hẹn
đem lại cho nhà đầu tư lợi nhuận lớn hơn khi
chuyển đổi thành loại cổ phiếu thường của công
ty. Đây chính là điểm hấp dẫn của trái phiếu
chuyển đổi. Có thể nói rằng, trái phiếu chuyển
đổi được coi là một sản phẩm lồng ghép giữa trái
phiếu DN và quyền mua cổ phiếu do chính DN
phát hành. Quyền mua cổ phiếu cho phép người
nắm giữ có quyền, mà không có nghĩa vụ mua
cổ phiếu tại một thời điểm trong tương lai với
một mức giá xác định trước.

Trái phiếu có bảo đảm: Là loại hình trái phiếu
được bảo đảm thanh toán toàn bộ hoặc một phần
lãi, gốc khi đến hạn bằng tài sản của DN phát hành
hoặc tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp
luật về giao dịch bảo đảm, hoặc được bảo lãnh
thanh toán theo quy định của pháp luật.

Trái phiếu kèm chứng quyền: là loại hình trái
phiếu được công ty cổ phần phát hành kèm theo
chứng quyền, cho phép người sở hữu chứng
quyền được mua một số cổ phiếu phổ thông của
doanh nghiệp pháp hành theo điều kiện, điều
khoản đã được xác định tại phương án phát hành
trái phiếu. 

Trái phiếu do CTCP hành gồm các nội dung
cơ bản sau:

-  Kỳ hạn trái phiếu: là thời gian được tính từ
lúc trái phiếu được phát hành cho đến khi đáo
hạn. Theo đó ngày đáo hạn là ngày mà tổ chức
phát hành phải mua lại trái phiếu. Ngoài ra thì
trong khoảng thời gian từ khi phát hành cho đến
ngày đáo hạn, CTCP có nghĩa vụ thanh toán tiền
lãi theo cam kết cho người nắm giữ trái phiếu.
Kì hạn trái phiếu do CTCP phát hành quyết định
đối với từng đợt chào bán căn cứ vào nhu cầu sử
dụng vốn của DN.

- Khối lượng phát hành: Do CTCP phát hành
quyết định đối với từng đợt chào bán căn cứ vào
nhu cầu sử dụng vốn của DN.

- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đối với
trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước,

đồng tiền phát hành, thanh toán lãi, gốc trái phiếu
là đồng Việt Nam. Đối với trái phiếu chào bán ra
thị trường quốc tế, đồng tiền phát hành, thanh
toán lãi, gốc trái phiếu là ngoại tệ theo quy định
tại thị trường phát hành và tuân thủ quy định của
pháp luật về quản lý ngoại hối.

- Mệnh giá trái phiếu: Mệnh giá trái phiếu hay
còn gọi là giá trị danh nghĩa của trái phiếu là giá trị
được ghi trực tiếp trên trái phiếu. Giá trị này được
xem là số vốn gốc. Mệnh giá trái phiếu được xem
là căn cứ để xác định số lợi tức tiền vay mà người
phát hành phải trả cho người sở hữu. Bên cạnh đó
thì mệnh giá cũng thể hiện số tiền người phát hành
phải hoàn trả khi trái phiếu đến hạn. Đối với trái
phiếu chào bán tại thị trường trong nước, mệnh giá
là một trăm nghìn (100.000) Đồng Việt Nam hoặc
bội số của một trăm nghìn (100.000) Đồng Việt
Nam. Đối với trái phiếu chào bán ra thị trường
quốc tế, mệnh giá thực hiện theo quy định tại thị
trường phát hành.

- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được chào
bán dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ
hoặc dữ liệu điện tử. CTCP phát hành quyết định
cụ thể hình thức trái phiếu đối với mỗi đợt chào
bán theo quy định tại thị trường phát hành.

- Lãi suất danh nghĩa trái phiếu: Lãi suất
danh nghĩa trái phiếu có thể xác định theo một
trong các phương thức: Lãi suất cố định cho cả
kỳ hạn trái phiếu; lãi suất thả nổi; hoặc kết hợp
giữa lãi suất cố định và thả nổi.

Trường hợp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả
nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi,
DN phát hành phải nêu cụ thể cơ sở tham chiếu để
xác định lãi suất danh nghĩa tại phương án phát
hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư mua trái
phiếu về cơ sở tham chiếu được sử dụng.

DN phát hành quyết định lãi suất danh nghĩa
cho từng đợt chào bán phù hợp với tình hình tài
chính và khả năng thanh toán nợ. Lãi suất trái
phiếu do tổ chức tín dụng phát hành ngoài việc
tuân thủ quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-
CP phải phù hợp với quy định về lãi suất của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Loại hình trái phiếu: Do DN phát hành
quyết định theo quy định của pháp luật.

- Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu:
Do CTCP phát hành quyết định căn cứ vào nhu
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cầu sử dụng vốn và thông lệ thị trường phát hành
để công bố cho nhà đầu tư trước khi chào bán trái
phiếu. Đối với trái phiếu được bảo đảm bằng tài
sản, khi DN phát hành không trả được nợ lãi, gốc
trái phiếu thì tài sản bảo đảm sẽ được xử lý để
thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm của trái phiếu
theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo
đảm. Đối với trái phiếu được bảo lãnh thanh
toán, khi DN phát hành không trả được nợ lãi,
gốc thì tổ chức bảo lãnh thanh toán có trách
nhiệm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thanh toán
cho DN phát hành theo cam kết bảo lãnh giữa tổ
chức bảo lãnh thanh toán và DN phát hành nêu
tại phương án phát hành trái phiếu và đã được
công bố thông tin cho nhà đầu tư.

3. Các phương thức phát hành trái phiếu 
CTCP lựa chọn và công bố cho các nhà đầu

tư một trong các phương thức sau để thực hiện
việc phát hành trái phiếu:

Đấu thầu phát hành: Là phương thức lựa
chọn nhà đầu tư đủ điều kiện trúng thầu mua trái
phiếu đáp ứng yêu cầu của DN phát hành.

Bảo lãnh phát hành: Là phương thức bán trái
phiếu DN cho nhà đầu tư mua trái phiếu thông
qua tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ hợp bảo
lãnh phát hành.

Bảo lãnh phát hành thông thường được thực
hiện bằng 2 phương thức sau: Tổ chức bảo lãnh
mua số lượng trái phiếu được phép để phân phối
bán lại hoặc Tổ chức bảo lãnh mua lại toàn bộ số
trái phiếu chưa được phân phối hết của đợt phát
hành. Phát hành thông qua sự tham gia của tổ
chức bảo lãnh phát hành sẽ đảm bảo cho DN thu
đủ nguồn vốn có nhu cầu huy động thông qua đợt
phát hành.

Đại lý phát hành: Là phương thức DN phát
hành ủy quyền cho một tổ chức khác thực hiện
bán trái phiếu cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đấu thầu,
bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh
nghiệp gồm công ty chứng khoán, tổ chức tín
dụng và các định chế tài chính khác được phép
cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh và đại lý

phát hành theo quy định của pháp luật.
Khi DN quyết định sử dụng hình thức phát

hành nào thì ký kết hợp đồng dịch vụ và các tổ
chức tư vấn phát hành, đấu thầu, đại lý, bảo lãnh
là đơn vị rà soát việc tuân thủ quy định về giới
hạn số lượng nhà đầu tư khi phát hành riêng lẻ.

Bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu đối
với DN phát hành là tổ chức tín dụng.

4. Đối tượng được mua trái phiếu 
Theo số liệu báo cáo của Sở giao dịch chứng

khoán Hà Nội, trong năm 2020 đã có 2.408 đợt
phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát
hành thành công đạt 403,4 nghìn tỷ đồng, chiếm
69% tổng giá trị đăng ký, tăng 35,9% so với năm
20197. Điều đó cho thấy, thị trường trái phiếu DN
hiện đang có sự phát triển nhanh và chuyển
dịch dần kênh huy động vốn từ tín dụng ngân
hàng sang phát hành trái phiếu DN. Do lãi suất
trái phiếu DN cao hơn so với tiền gửi ngân hàng,
đặc biệt là trái phiếu của các DN bất động sản
cao hơn so với mặt bằng lãi suất trái phiếu trên
thị trường nên  kênh huy động vốn này trở nên
hấp dẫn các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tuy nhiên việc
phát hành trái phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần
không phải là công ty đại chúng còn tiềm ẩn
nhiều rủi ro, đặc biệt là khi các nhà đầu tư là cá
nhân nhỏ, lẻ đầu tư vào trái phiếu DN riêng lẻ có
ít thông tin và khả năng phân tích, đánh giá rủi
ro hoặc khi các DN lạm dụng, triển khai các hình
thức huy động vốn trái phiếu thiếu minh bạch sẽ
gây rủi ro cho các nhà đầu tư. 

Để hạn chế rủi ro cho các nhà đầu tư mua trái
phiếu và hạn chế DN lạm dụng phương thức này
huy động vốn, LDN năm 2020 quy định đối
tượng được mua và chuyển nhượng trái phiếu chỉ
giới hạn cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên
nghiệp và nhà đầu tư chiến lược nhằm thu hút
các nhà đầu tư có định hướng và chiến lược trở
thành cổ đông của DN8. Như vậy, không phải nhà
đầu tư nào cũng có thể tham gia mua trái phiếu
DN riêng lẻ như trước đây. Tuy nhiên, Luật
chứng khoán năm 2019 đã mở rộng diện nhà đầu
tư chứng khoán chuyên nghiệp bao gồm cả nhà

7 http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/nam-2020-tong-gia-tri-phat-hanh-trai-phieu-doanh-nghiep-rieng-le-thanh-
cong-tang-331484.html.
8 Khoản 2 Điều 128 LDN số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
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đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức thay vì chỉ
có nhà đầu tư tổ chức như trước đây. Nhà đầu tư
chứng khoán chuyên nghiệp cá nhân là người có
chứng chỉ hành nghề chứng khoán; cá nhân nắm
giữ danh mục đầu tư ít nhất 2 tỷ đồng hoặc cá
nhân có thu nhập chịu thuế ít nhất 1 tỷ đồng9.
Quy định hạn chế này không làm ảnh hưởng đến
quyền của nhà đầu tư khác không phải là nhà đầu
tư chứng khoán chuyên nghiệp và lợi ích của DN
vì: nhà đầu tư chứng khoán không chuyên nghiệp
muốn đầu tư vào công ty cổ phần không phải là
công ty đại chúng thông qua các đợt phát hành
trái phiếu có thể ủy thác đầu tư trái phiếu thông
qua nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; DN
có thể phát hành trái phiếu ra công chúng để huy
động vốn từ nhà đầu tư chứng khoán không
chuyên nghiệp.

Như vậy, khi CTCP phát hành chào bán trái
phiếu tại thị trường trong nước, đối với trái phiếu
không chuyển đổi không kèm chứng quyền, đối
tượng mua trái phiếu phải là nhà đầu tư chứng
khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp
luật chứng khoán; đối với trái phiếu chuyển đổi
và trái phiếu kèm chứng quyền, đối tượng mua
trái phiếu phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên
nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng
nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà
đầu tư10.

5. Quy trình phát hành trái phiếu 
CTCP khi muốn huy động vốn thông qua

hình thức phát hành trái phiếu, phải thực hiện
theo các bước sau11:

Bước 1: CTCP phát hành phải kí hợp đồng
với tổ chức cung cấp dịch vụ về việc tư vấn hồ sơ
chào bán trái phiếu. DN có thể phối hợp việc kí
kết hợp đồng về tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại
lý phát hành trái phiếu phù hợp với phương án
phát hành. Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn có
thể là công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng và
các định chế tài chính khác được phép cung cấp

dịch vụ tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu theo
quy định của pháp luật. Khi tư vấn về hồ sơ phát
hành, tổ chức tư vấn có trách nhiệm rà soát hồ sơ
phát hành và việc đáp ứng các quy định về điều
kiện phát hành đặc biệt là chịu trách nhiệm về
việc tuân thủ quy định về giới hạn số lượng nhà
đầu tư tham gia đợt phát hành trái phiếu (dưới
100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán
chuyên nghiệp).

Bước 2: DN phát hành xây dựng và trình
phương án phát hành trái phiếu với cơ thẩm
quyền phê duyệt, chấp thuận để làm cơ sở cho
việc phát hành trái phiếu và công bố cho các nhà
đầu tư mua trái phiếu. Hồ sơ và phương án chào
bán trái phiếu được thực hiện theo quy định của
pháp luật12.

Theo đó, phương án chào bán trái phiếu
chuyển đổi và chào bán trái phiếu kèm chứng
quyền phải được Đại hội đồng cổ đông phê
duyệt; phương án chào bán trái phiếu không
chuyển đổi không kèm theo chứng do cơ quan có
thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ DN quyết
định. Nếu điều lệ công ty không có quy định
khác thì Hội đồng quản trị có quyền phê duyệt
nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại
cuộc họp gần nhất kèm theo tài liệu và hồ sơ
chào bán trái phiếu. Đối với CTCP là DN nhà
nước, DN còn phải tuân thủ quy định về giới hạn
huy động vốn theo quy định của pháp luật về
quản lý, sử dụng vốn Nhà nước vào đầu tư sản
xuất kinh doanh tại DN. Đối với các CTCP thuộc
ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngoài thẩm
quyền phê duyệt theo quy định trên còn phải tuân
thủ phương án phát hành trái phiếu theo quy định
của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Đối với DN là công ty chứng khoán, công ty
quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, hồ sơ chào bán
trái phiếu còn phải được gửi và được sự chấp
thuận bằng văn bản của Uỷ ban chứng khoán nhà
nước (UBDKNN).              (Xem tiếp trang 54)

9 Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
10 Điều 8 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
11 Điều 129 LDN số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều 11 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
12 Khoản 3,4 Điều 12, Khoản 1 Điều 13, Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
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NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Nguyễn Thị Minh Huệ1

Tóm tắt: Luật doanh nghiệp (LDN) số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (LDN năm 2014)
đã có những tác động tích cực trong tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thúc đẩy thành
lập, phát triển và mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, LDN năm 2014 còn một số
tồn tại nhất định, trong số đó có những quy định bất cập về quản trị công ty cổ phần, công ty trách
nhiệm hữu hạn (TNHH). Nhận diện các bất cập đó, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17
tháng 6 năm 2020 (LDN năm 2020) đã có những quy định góp phần nâng cao cơ chế bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của các cổ đông, thành viên của công ty cổ phần, công ty TNHH, nâng cao hiệu lực
quản trị, công khai, minh bạch và thúc đẩy quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực theo thông lệ tốt và
phổ biến trong khu vực và quốc tế. Bài viết này tập trung vào việc nhận diện, giới thiệu và luận giải
một số điểm mới quan trọng trong quản trị công ty cổ phần, công ty TNHH theo LDN năm 2020. 

Từ khóa: Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật doanh nghiệp năm 2020, quản trị doanh nghiệp,
công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.
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Abstract: The Enterprises Law No.68 /2014/QH13 dated November 26, 2014 (the Enterprises Law
2014) has positive impacts in creating favorable and equitable business environment, promoting the
establishment, developing and expanding enterprises’ business. However, certain limitations have been
found in the Enterprises Law 2014 including unreasonable regulations on the governance of joint-
stock companies, limited-liability companies. From that, regulations have been added to the Enterprises
Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 (the Enterprises Law in 2020) to improve mechanism of
protecting legitimate rights and interests of  shareholders, members of joint-stock companies, limited-
liability companies enhancing governance, publicity, transparency and promoting corporate
governance to reach regional and international standards of good practice. This article focuses on
recognizing, introducing and interpreting some important new points in governance of joint-stock
companies, limited-liability companies under the Enterprises Law in 2020.
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stock companies, limited-liability companies. 
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1. Một số điểm mới về quản trị công ty
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Về việc xử lý trường hợp Chủ tịch Hội đồng
thành viên vắng mặt hoặc không thể thực hiện
được nhiệm vụ (Khoản 4 Điều 56 LDN năm
2020): LDN năm 2020 đã có những quy định
mới góp phần xử lý được những trường hợp đã
và đang xảy ra khá phổ biến trên thực tế liên quan
đến việc Chủ tịch thành viên không có người
được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành
viên chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành
hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý

hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở
giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn
chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó
khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc
làm công việc nhất định. Theo Khoản 4 Điều 56
LDN năm 2020, nếu xảy ra một trong các trường
hợp nêu trên thì các thành viên còn lại bầu một
người trong số các thành viên tạm thời giữ chức
Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa
số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có
quyết định mới của Hội đồng thành viên. 

1 Thạc sỹ, Giám đốc Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế, Học viện Tư pháp.
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Về cơ cấu tổ chức (Điều 57 LND năm 2020):
Cơ cấu công ty TNHH hai thành viên trở lên có
sự thay đổi cơ bản như sau:

Ban kiểm soát (Điều 57 và Điều 65 LDN năm
2020): Theo LDN năm 2014 “Công ty TNHH có từ
11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát”.
Tuy nhiên, LDN năm 2020 chỉ đặt ra nghĩa vụ phải
thành lập Ban kiểm soát đối với công ty TNHH hai
thành viên trở lên là doanh nghiệp do Nhà nước nắm
giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại
điểm a Khoản 1 Điều 88 LDN năm 2020 và công ty
con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại
Khoản 1 Điều 88 của LDN năm 2020. Nội dung sửa
đổi nêu trên nhằm để thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết
Trung ương 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng
khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao
hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đối với các công
ty TNHH hai thành viên khác, thì việc thành lập Ban
kiểm soát tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng
thành viên. Công ty có thể thuê công ty tư vấn thực
hiện chức năng kiểm soát, phù hợp với nhu cầu và
lợi ích của công ty. Bên cạnh đó, Điều 65 LDN năm
2020 quy định về Ban kiểm soát và kiểm soát viên
– đây là quy định mới hoàn toàn so với LDN năm
2014 hướng đến việc nâng cao hiệu lực quản trị đối
với doanh nghiệp đặc biệt là đối với các doanh
nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ. 

- Người đại diện theo pháp luật (Điều 57 LDN
năm 2020): Theo Điều 57 LDN năm 2020, công ty
THNH hai thành viên trở lên phải có ít nhất một
người đại diện theo pháp luật là người giữ một
trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành
viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trường
hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch
Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp
luật của công ty. Sở dĩ LDN năm 2020 đặt ra quy
định mới này nhằm hạn chế việc nhà đầu tư lạm
dụng vỏ bọc công ty thuê người khác làm người đại
diện theo pháp luật để thực hiện kinh doanh, gây
thiệt hại cho các bên có liên quan.

Về Biên bản họp Hội đồng thành viên (Khoản
3 Điều 60 LDN năm 2020): Trên thực tế có nhiều
trường hợp chủ tọa và thư ký cuộc họp Hội đồng
thành viên không hợp tác, không ký biên bản
khiến cho công ty không thể thực hiện các thủ tục
hành chính cần thiết để triển khai Nghị quyết đã
được Hội đồng thành viên thông qua, ảnh hưởng
đến hoạt động kinh doanh của công ty. Do đó,

LDN năm 2020 bổ sung quy định tại Khoản 3
Điều 60 LDN năm 2020: “Trường hợp chủ tọa,
người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì
biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành
viên khác của Hội đồng thành viên tham dự họp
ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các
điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 2 Điều này. Biên bản
họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối
ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách
nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của
nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên”.

Về hiệu lực Nghị quyết, Quyết định của Hội
đồng thành viên (Điều 62 LDN năm 2020): LDN
năm 2020 lần đầu tiên có quy định về việc “Nghị
quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên được
thông qua bằng 100% tổng số vốn điều lệ là hợp
pháp và có hiệu lực ngay cả trong trường hợp trình
tự và thủ tục thông qua Nghị quyết, Quyết định đó
không được thực hiện đúng quy định”. Trong thời
gian qua, có nhiều Nghị quyết, Quyết định của Hội
đồng thành viên được thông qua bằng 100% tổng
số vốn điều lệ nhưng có những thiết sót về trình tự,
thủ tục thông qua nên không được thừa nhận về
hiệu lực hoặc bị khiếu nại dẫn đến việc phải tổ
chức lại rất tốn kém thời gian và công sức của các
thành viên. Do đó, LDN năm 2020 đã khắc phục
bằng quy định nêu trên theo hướng tôn trọng ý chí,
nội dung của các thành viên dự họp. 

2. Một số điểm mới về quản trị công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Về việc thực hiện quyền của chủ sở hữu công
ty trong một số trường hợp đặc biệt (Điều 78 LDN
năm 2020): LDN năm 2020 bổ sung một số
trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân có thể
ủy quyền cho người khác thực hiện một số hoặc tất
cả quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty, đó
là các trường hợp “đang chấp hành hình phạt
tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại
cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt
buộc ”. Khoản 4 Điều 78 LDN năm 2020 có quy
định rõ ràng và dẫn chiếu cụ thể đến các quy định
của pháp luật dân sự trong việc xử lý phần vốn
góp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị mất tích. 

Về cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một cá
nhân do tổ chức làm chủ sở hữu (Điều 79 LDN
năm 2020): Cơ cấu công ty TNHH một thành viên
có sự thay đổi cơ bản như sau:

- Kiểm soát viên (Khoản 1 Điều 79 LDN năm
2020): Nếu so sánh cơ cấu tổ chức của loại hình
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công ty TNHH một thành viên theo LDN năm
2014 và LDN năm 2020 có thể thấy LDN năm
2020 không đưa chức danh kiểm soát viên vào cơ
cấu bắt buộc trong tổ chức quản lý và hoạt động
của cả hai mô hình công ty TNHH một thành viên.
Cơ sở của sự thay đổi này xuất phát từ thực tế là
đa phần các công ty tổ chức hoạt động theo loại
hình này là các công ty 100% vốn ngoài nhà nước.
Quy định của LDN năm 2014 bắt buộc phải có
kiểm soát viên hạn chế công ty thiết lập mô hình
kiểm soát tốt hơn, nhưng không phải là ban kiểm
soát/kiểm soát viên vì lợi ích của chủ sở hữu.
Kiểm soát viên trong nhiều trường hợp hoạt động
hình thức, chỉ để tuân thủ pháp luật. LDN năm
2020 chỉ đặt ra việc bắt buộc phải thành lập Ban
kiểm soát đối với công ty có chủ sở hữu công ty là
doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Khoản 1
Điều 88 của LDN năm 2020. Khoản 2 Điều 79
LDN năm 2020 sửa đổi theo hướng chuyển từ bắt
buộc phải có kiểm soát viên trong cơ cấu tổ chức
sang cơ chế giao quyền cho chủ sở hữu quyết định
và lựa chọn cơ chế giám sát, phù hợp với trường
hợp cụ thể của doanh nghiệp (có thể thành lập Ban
kiểm soát/kiểm soát viên hoặc thuê kiểm toán độc
lập). Sửa đổi này góp phần giảm chi phí và tạo linh
hoạt cho công ty TNHH một thành viên trong việc
tổ chức bộ máy hoạt động.

- Người đại diện theo pháp luật (Khoản 3 Điều
79 LDN năm 2020): Khoản 3 Điều 79 LDN năm
2020 bổ sung quy định: “Công ty phải có ít nhất
một người đại diện theo pháp luật là người giữ một
trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành
viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng
giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy
định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ
tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của
công ty”. Lý do dẫn đến sự thay đổi này tương tự
như sự thay đổi của Điều 57 LDN năm 2020 như
đã được phân tích ở trên.

Về cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một cá
nhân do tổ chức làm chủ sở hữu (Điều 85 LDN năm
2020): LDN năm 2020 quy định rõ ràng việc “Chủ
sở hữu công ty là Chủ tịch công ty”. Quy định này
gắn trách nhiệm quản trị công ty TNHH một thành
viên là cá nhân vào chủ sở hữu và hạn chế việc nhà
đầu tư lạm dụng vỏ bọc công ty thuê người khác
làm Chủ tịch công ty để thực hiện kinh doanh, gây
thiệt hại cho các bên có liên quan

Về việc thông qua Nghị quyết, Quyết định của
Hội đồng thành viên (Khoản 6 Điều 80 LDN năm
2020): Nếu như Khoản 6 Điều 79 LDN năm 2014
quy định: “Nghị quyết của Hội đồng thành viên
được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên
dự họp tán thành. 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 tán
thành”. Quy định này không điều chỉnh được
những trường hợp một tổ chức có thể cử nhiều đại
diện với tỷ lệ đại diện về vốn khác nhau và trường
hợp có số thành viên sự họp không nhiều hơn một
nửa số thành viên của Hội đồng thành viên nhưng
sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, tán
thành thông qua Nghị quyết/Quyết định của Hội
đồng thành viên. 

Khắc phục bất cập của Khoản 6 Điều 79 LDN
năm 2020 nêu trên, Khoản 6 Điều 80 LDN năm
2020 quy định: “Nghị quyết, Quyết định của Hội
đồng thành viên được thông qua khi có trên 50%
số thành viên dự họp tán thành hoặc số thành viên
dự họp sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết
tán thành. 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
75% số thành viên dự họp tán thành hoặc số thành
viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số phiếu biểu
quyết trở lên tán thành. Nghị quyết, Quyết định
của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày
được thông qua hoặc từ ngày ghi tại Nghị quyết,
Quyết định đó, trừ trường hợp Điều lệ công ty có
quy định khác”.

3. Một số điểm mới về quản trị công ty cổ
phần theo Luật doanh nghiệp năm 2020

Về cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần (Điều
137 LDN năm 2020): Về cơ bản cơ cấu tổ chức
của công ty cổ phần theo LDN năm 2020 không
có thay đổi lớn, chỉ có một số thay đổi và bổ sung
cụ thể hơn về Ủy ban kiểm toán và người đại diện
theo pháp luật của công ty cổ phần, cụ thể:

- Đối với mô hình công ty cổ phần có Đại hội
đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc (điểm b Khoản 1 Điều 137
LDN năm 2020): Với mô hình tổ chức này, LDN
năm 2020 quy định: “Ít nhất 20% số thành viên
Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có
Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
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Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban
kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy
chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng
quản trị ban hành”. Theo quy định này, lần đầu
tiên LDN năm 2020 quy định tên gọi mới của một
bộ phận trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần
là Ủy ban kiểm toán.  Ủy ban kiểm toán là cơ quan
chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm
toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban
kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng
quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm
toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không
điều hành. Mô hình tổ chức công ty cổ phần có Ủy
ban kiểm toán là mô hình tổ chức phù hợp với
thông lệ thế giới và tên Ủy ban kiểm toán đã phản
ánh đúng thuật ngữ tiếng Anh là “Audit
Committee”. Theo điểm b Khoản 1 Điều 134 LDN
năm 2014, công ty cổ phần có Ban kiểm toán nội
bộ và thực tế là tổ chức này gây ra nhầm lẫn với
Ban kiểm toán theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP
ngày 21/01/2019 về kiểm toán nội bộ. Do đó,
LDN năm 2020 đã có sự thay đổi để đảm bảo sự
xác định đúng chức năng của Ủy ban kiểm toán
và tránh những hiểu lầm không đáng có.

- Người đại diện theo pháp luật (Khoản 2 Điều
137 LDN năm 2020): Theo Khoản 2 Điều 137
LDN năm 2020: “Trường hợp công ty chỉ có một
người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội
đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch
Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật
của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người
đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản
trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên
là người đại diện theo pháp luật của công ty”. Lý
do dẫn đến sự thay đổi này tương tự như sự thay
đổi của Điều 57 LDN năm 2020 như đã được phân
tích ở trên.

Về việc bổ sung quyền cho Đại hội đồng cổ
đông (Điều 138 LDN năm 2020): LDN năm 2020
bổ sung thêm 03 quyền mới cho Đại hội đồng cổ
đông, bao gồm: (i) Quyền quyết định ngân sách
hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; (ii) Quyền phê
duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; (iii) Quyền phê
duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết
định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra

hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên
độc lập khi xét thấy cần thiết. Đây là các quyền có
ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến quyền và lợi ích
của chính các cổ đông. Nên theo thông lệ quản trị
công ty tốt, thì cổ đông phải có quyền tham gia
thảo luận và quyết định về những vấn đề như:
Quyết định kiểm toán độc lập, quyết định thù lao
và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát. Việc sửa đổi này cũng nhằm mục
tiêu bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích của cổ đông, hạn
chế tình trạng cổ đông lớn lạm dụng quyền hạn để
chèn ép, chiếm đoạt lợi ích của cổ đông nhỏ.

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông (Điều
143 LDN năm 2020): Quy định về mẫu chỉ định
đại diện theo ủy quyền dự họp tại điểm c Khoản 3
Điều 139 LDN năm 2014 đã được bãi bỏ. Lý do
LDN năm 2020 không quy định vấn đề này là do
có nhiều công ty cổ phần lạm dụng quy định về
ban hành và gửi mẫu chỉ định đại diện uỷ quyền
cho cổ đông, để nhằm hạn chế quyền dự họp của
cổ đông bằng các cách thức như thường xuyên
thay đổi, gửi mẫu dự họp sát thời gian họp… gây
khó khăn hoặc thậm trí khiến cho cổ đông, đặc biệt
là cổ đông nước ngoài, không kịp đủ thời gian để
ủy quyền cho người khác dự họp, vì các thủ tục
hành chính như ủy quyền, hợp pháp hóa lãnh sự.
Điều 143 LDN năm 2020 không còn quy định về
mẫu chỉ định đại diện do công ty phát hành để cho
các cổ đông công ty cổ phần có quyền thực hiện
ủy quyền theo hình thức phù hợp theo quy định
của pháp luật dân sự. Cách tiếp cận này hướng đến
một trong những mục tiêu quan trọng của LDN
năm 2020 là nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của
cổ đông.

Về việc thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng
cổ đông (Điều 144 LDN năm 2020): LDN năm
2020 có một số quy định mới so với LDN năm
2014 liên quan đến quyền dự họp Đại hội cổ đông
của cổ đông, cụ thể:

- Quyền ủy quyền của cổ đông, người đại diện
theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức cho cá nhân,
tổ chức khác tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông (Khoản 1 Điều 144 LDN năm 2020): Nếu
như LDN năm 2014 không đề cập đến người đại
diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (một
đối tượng khá điển hình có quyền dự họp Đại hội
đồng cổ đông) thì LDN năm 2020 đã đề cập đến
đối tượng này nhằm đảm bảo sự phù hợp với thực
tế. Bên cạnh đó, LDN năm 2020 đã tạo điều kiện
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thuận lợi hơn cho cổ đông khi cho phép cổ đông
được quyền ủy quyền cho một số cá nhân, tổ chức
tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông – điều
mà trước đây các cổ đông không thể thực hiện
được do Khoản 1 Điều 140 LDN năm 2014 quy
định: “Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy
quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp
hoặc thông qua một trong các hình thức quy định
tại Khoản 2 Điều này”.

- Về hình thức của văn bản ủy quyền cho
người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông
(Khoản 2 Điều 144 LDN năm 2020): Do LDN
năm 2020 không còn quy định về mẫu chỉ định đại
diện theo ủy quyền dự họp tại điểm c Khoản 3
Điều 139 LDN năm 2014 nên đã bổ sung quy định
tại Khoản 2 Điều 144 LDN năm 2020 về hình thức
của văn bản ủy quyền cho người đại diện dự họp
Đại hội đồng cổ đông. Theo đó: “Việc ủy quyền
cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng
cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền
được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và
phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và
số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức
được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải
xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp
trước khi vào phòng họp”. 

Về điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông (Khoản 1 Điều 145 LDN năm 2020):
Khoản 1 Điều 145 LDN năm 2020 quy định cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có
số cổ đông dự họp đại diện “trên 50% tổng số
phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty
quy định” – quy định này tạo điều hiện thuận lợi
hơn cho công ty cổ phần trong việc tổ chức cuộc
họp Đại hội đổng cổ đông so với LDN năm 2014.
Bởi lẽ, theo Khoản 1 Điều 141 LDN năm 2014:
“Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành
khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng
số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công
ty quy định”.

Về điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông được thông qua (Điều 148 LDN năm 2020):
Đối với các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
mà không cần số cổ đông đại diện từ 65% tổng số
phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp
tán thành thông qua thì LDN năm 2020 quy định
rằng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được
thông qua khi có số cổ đông sở hữu trên 50% tổng

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán
thành (Điều 144 LDN năm 2014 quy định cần có số
cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu
quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành). 

Điều 148 LDN năm 2020 có thêm một quy
định bảo vệ quyền lợi của cổ đông cổ tức – quy
định này mới hoàn toàn so với LDN năm 2014.
Theo Khoản 6 Điều 148 LDN năm 2020, “Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay
đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu
cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ
đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng
số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc
được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75%
tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành
trong trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình
thức lấy ý kiến bằng văn bản”. Do các cổ đông sở
hữu cổ phần cổ tức không có quyền biểu quyết, dự
họp Đại hội đồng cổ đông nên nếu Đại hội đồng cổ
đông có quyết định gì làm thay đổi bất lợi quyền
lợi của cổ đông cổ tức thì cổ đông cổ tức sẽ không
có điều kiện, cơ chế để bảo vệ quyền lợi của mình
nếu pháp luật không có quy định đặc thù. Quy
định mới này của LDN năm 2020 là một quy định
góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi của cổ đông ưu
đãi cổ tức.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (Điều 150
LDN năm 2020): Trên thực tế có nhiều trường hợp
chủ tọa và thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
không hợp tác, không ký biên bản khiến cho công
ty không thể thực hiện các thủ tục hành chính cần
thiết để triển khai Nghị quyết đã được Đại hội
đồng cổ đông thông qua, ảnh hưởng đến hoạt động
kinh doanh của công ty. Do đó, LDN năm 2020
bổ sung quy định tại điểm 1 Khoản 1 Điều 150
LDN năm 2020 như sau: “Trường hợp chủ tọa, thư
ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu
lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng
quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung
theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ
việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp”.

Về việc đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ Nghị
quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (Điều
153 LDN năm 2020): Trường hợp Nghị quyết,
Quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái
với quy định của pháp luật, Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho
công ty thì  LDN năm 2020 bổ sung thêm cơ chế
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yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ
Nghị quyết, Quyết định nói trên. 

Về các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên độc
lập Hội đồng quản trị (Khoản 2 Điều 155 LDN
năm 2020): LDN năm 2020 sửa đổi một số điều
kiện áp dụng đối với thành viên độc lập Hội đồng
quản trị để đảm bảo cho các thành viên này đảm
bảo và thực hiện được tốt nhất sự độc lập, khách
quan khi tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng
quản trị. Cụ thể, thành viên độc lập của Hội đồng
quản trị không phải là người trực tiếp hoặc gián
tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết của công ty (theo điểm d Khoản 2 Điều
151 LDN năm 2014 là 1%); Không phải là người
đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền
trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02
nhiệm kỳ (điểm d Khoản 2 Điều 151 LDN năm
2014 không quy định về trường hợp được bổ
nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ).

Về việc xử lý trường hợp Chủ tịch Hội đồng
quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được
nhiệm vụ (Khoản 4 Điều 156 LDN năm 2020):
LDN năm 2020 đã có những quy định mới góp
phần xử lý được những trường hợp đã và đang xảy
ra khá phổ biến trên thực tế liên quan đến việc Chủ
tịch Hội đồng quản trị không có người được ủy
quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất
tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù,
đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ
sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc,
trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực
hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm
chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ,
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
Theo Khoản 4 Điều 156 LDN năm 2020, nếu xảy
ra một trong các trường hợp nêu trên thì các thành
viên còn lại bầu một người trong số các thành viên
giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên
tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi
có quyết định mới của Hội đồng quản trị. LDN
năm 2014 đã không quy định cụ thể, đầy đủ về các
trường hợp nêu trên khiến cho nhiều công ty cổ
phần gặp nhiều khó khăn, thậm chí lâm vào tình
trạng không thể hoạt động được do không có Chủ
tịch Hội đồng quản trị (nhất là trong trường hợp
Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo
pháp luật). 

Về hiệu lực Nghị quyết của Đại hội cổ đông
(Điều 152 LDN năm 2020): Tương tự như sự thay
đổi tại Điều 62 LDN năm 2020, Điều 152 LDN
năm 2020 lần đầu tiên ghi nhận hiệu lực Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông khi được thông qua
bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
mặc dù trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua
Nghị quyết đó vi phạm quy định của LDN năm
2020 và Điều lệ công ty.

Về Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (Điều
158 LDN năm 2020): LDN năm 2020 cũng có một
cách tiếp cận mới, thực tế và hợp lý hơn khi ghi
nhận hiệu lực cuộc họp Hội đồng quản trị trong
trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký
biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên
khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có
đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c,
d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 158 LDN năm 2020. 

Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
(Khoản 2 Điều 160 LDN năm 2020): Nếu như
Khoản 2 Điều 155 LDN năm 2020 chỉ có quy
định khá chung chung là: “Thành viên Hội
đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo Nghị
quyết của Đại hội đổng cổ đông” thì LDN năm
2020 đã có quy định cụ thể về các trường hợp
Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Chủ tịch Hội
đồng, theo Khoản 2 Điều 160 LDN năm 2020:
“Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên
Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng
quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp
bất khả kháng;”. Tuy nhiên, Khoản 3 Điều 160
LDN năm 2020 vẫn quy định trường hợp: “Khi
xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết
định thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng
quản trị ngoài trường hợp quy định tại Khoản
1 và Khoản 2 Điều này”.

Qua việc nhận diện, giới thiệu và luận giải các
điểm mới của LDN năm 2020 về quản trị công ty
cổ phần, công ty TNHH có thể nhận thấy LDN
năm 2020 đã ghi nhận và cụ thể hóa các mục tiêu
tổng quát và mục tiêu chi tiết của việc sửa đổi
LDN năm 2014 góp phần tạo nâng cao cơ chế bảo
vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà
đầu tư, cổ đông, thành viên của doanh nghiệp, thúc
đẩy quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực theo
thông lệ tốt và phổ biến trong khu vực và quốc tế./.



Soá 02/2021 - Naêm thöù möôøi saùu

49

CƠ CHẾ ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY HỢP DANH THEO
LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020
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Tóm tắt: Công ty hợp danh là loại hình công ty đối nhân duy nhất trong Luật doanh nghiệp (LDN)
năm 2020. Mặt khác, do chịu ảnh hưởng từ công ty đối nhân nên cơ chế đại diện của công ty hợp danh
có khá nhiều điểm khác biệt so với các loại hình công ty khác. Bài viết nghiên cứu về cơ chế đại diện
của công ty hợp danh theo quy định tại LDN năm 2020, để từ đó, chỉ ra các hạn chế, bất cập và đề
xuất một số kiến nghị.

Từ khóa: Công ty hợp danh, công ty hợp danh hữu hạn, đại diện, thành viên hợp danh, thành viên
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Abstract: General partnership is the only type of human company in Enterprise law 2020. Other
side, influence from the human company, the representative mechanism of general partnership has
many differences compared to other types of companies. This article researches the representative
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Khác với tất cả các loại hình công ty có trong

LDN năm 2020, công ty hợp danh (CTHD) là
công ty duy nhất “thuộc hình thức của công ty đối
nhân”3. Do đó, quy định về cơ chế đại diện của
CTHD có rất nhiều điểm khác biệt nếu so sánh
với các loại hình công ty còn lại. Mặt khác, kể từ
LDN năm 1999 cho đến LDN các năm 2005, năm
2014 và năm 2020 CTHD thường bị gộp chung
với công ty hợp vốn đơn giản và hầu như không
phát triển ở Việt Nam, tỏ ra khá mờ nhạt và kém
thu hút các nhà kinh doanh. Khác với quy định
của hầu hết các quốc gia trên thế giới, CTHD tại
Việt Nam luôn tồn tại cả hai loại hình thành viên
nhưng khác nhau về tư cách pháp lý4. Sự tồn tại
của hai loại hình thành viên với những quy chế
pháp lý riêng đã làm cho việc xác định cơ chế đại
diện đối với CTHD trở nên rắc rối, khó khăn và
phức tạp hơn. Đây là một trong các nguyên nhân

làm cho các nhà đầu tư e ngại khi lựa chọn loại
hình CTHD5. Do vậy, nghiên cứu về cơ chế đại
diện của CTHD theo LDN năm 2020 trở nên rất
quan trọng và cần thiết, để từ đó chỉ ra các hạn
chế, bất cập và đề xuất một số kiến nghị.

1. Quy định về cơ chế đại diện của công ty
hợp danh

Đại diện được hiểu đó là việc một người (gọi
là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của
người khác (gọi là người được đại diện) xác lập,
thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.
Cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác có thể
xác lập thực hiện giao dịch dân sự thông qua
người đại diện6. Hình thức đại diện phổ biến
thường được sử dụng như đại diện theo pháp luật,
đại diện theo ủy quyền. Trong thương mại còn có
hình thức đại diện cho thương nhân7. Đây là “Một
dạng riêng của quan hệ đại diện theo ủy quyền

1 Tiến sỹ, Giảng viên Khoa Luật , Đại học Quốc gia Hà Nội.
2 K62LKD-A, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
3 Bùi Ngọc Cường (2010), Giáo trình Luật thương mại, tập 1, Nxb. Giáo dục Việt Nam, tr. 52.
4 Khoản 1, Điều 177 của LDN năm 2020.
5 Nguyễn Vinh Hưng (2018), Khái niệm và bản chất pháp lý của công ty hợp vốn đơn giản, Tạp chí Nhà nước và
pháp luật, số 2, tr. 54.
6 Khoản 1 và 2, Điều 139 của Bộ luật dân sự năm 2015.
7 Điều 141 của Luật thương mại năm 2005.
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được quy định trong Bộ luật dân sự, bởi vậy, hợp
đồng đại diện cho thương nhân là một dạng đặc
biệt của hợp đồng ủy quyền”8.

Về nguyên tắc, công ty khi thành lập và tham
gia vào các quan hệ kinh doanh, thương mại luôn
bắt buộc phải có người đại diện theo pháp luật.
Sở dĩ như vậy là vì “việc xác định người đại diện
theo pháp luật của công ty có ý nghĩa quan trọng,
vì điều đó còn để bảo vệ quyền lợi của công ty và
của các thành viên công ty. Mặt khác, còn để đảm
bảo quyền lợi của người thứ ba khi phát sinh các
quan hệ giao dịch với công ty”9. Thông thường,
cơ chế đại diện của các loại hình công ty đối vốn
luôn được pháp luật quy định rất rõ ràng, cụ thể:
Người đại diện theo pháp luật của công ty trách
nhiệm hữu hạn là Chủ tịch Hội đồng thành viên
hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc) hay với công ty
cổ phần là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám
đốc (Tổng giám đốc)10. Thế nhưng, đối với các
loại hình của công ty đối nhân nói chung và
CTHD nói riêng, pháp luật lại thường không quy
định rõ ràng vấn đề cơ chế đại diện cho công ty
này. Nghiên cứu cho thấy, không chỉ tại Việt Nam
mà pháp luật tại hầu hết các quốc gia trên thế giới
vẫn thường xây dựng quy chế pháp lý về cơ cấu
tổ chức của CTHD theo hướng tương đối lỏng lẻo.
Điều này là bởi, CTHD luôn có sự đảm bảo an
toàn về mặt pháp lý rất cao, thế nên pháp luật
mong muốn tạo sự thuận lợi để cho các thành viên
có thể tổ chức và hoạt động một cách dễ dàng,
thuận tiện, hiệu quả. Do đó, “luật pháp rất ít quy
định bắt buộc đối với họ. Họ có thể tự tổ chức ra
cơ chế điều hành hoạt động của công ty, họ cũng
không nhất thiết phải có điều lệ hoạt động, không
có quy định vốn pháp định”11. Nhờ vậy, “quyền

tự quyết và vai trò của các thành viên hợp danh
được nâng cao và đồng thời phát huy khả năng
sáng tạo trong kinh doanh”12. Đây là lợi thế rất
lớn của CTHD nếu so sánh với các công ty như
công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn.

Mặt khác, quy định khá tương đồng của pháp
luật tại hầu hết các quốc gia đối với CTHD và cả
công ty hợp vốn đơn giản đó chính là, pháp luật
chỉ cho phép thành viên hợp danh mới được
quyền đại diện cho công ty tham gia vào các giao
dịch với người thứ ba bên ngoài. Về nguyên tắc,
từng thành viên hợp danh đều được pháp luật quy
định cho có tư cách thương nhân (thương gia) để
đại diện cho công ty khi giao dịch với người bên
ngoài. Tuy nhiên, như đã nói, do CTHD tại Việt
Nam luôn tồn tại cả hai loại hình thành viên là
thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Nên
chính vì vậy, khi xem xét các quy định về cơ chế
đại diện của CTHD trong LDN năm 2020 thì còn
cần nói đến vai trò và sự tham gia của thành viên
góp vốn. 

Trước hết, nghiên cứu cho thấy, pháp luật của
hầu hết các quốc gia và trong đó có cả pháp luật
của Việt Nam đều không cho phép các thành viên
góp vốn được quyền đại diện cho công ty giao
dịch với người thứ ba bên ngoài. Đó cũng chính là
lý do pháp luật không quy định tư cách thương
nhân cho thành viên góp vốn.

Pháp luật tại Hoa Kỳ quy định: “thành viên
góp vốn không có quyền thực tế hoặc rõ ràng để
đại diện cho hợp danh hữu hạn (công ty hợp vốn
đơn giản). Chỉ các thành viên nhận vốn mới là
những người quản lý và đại diện duy nhất”13.

Theo Điều 68 của Luật CTHD (sửa đổi năm
2006) của Trung Quốc quy định: “một thành viên

8 Nguyễn Viết Tý (chủ biên 2011), Giáo trình Luật thương mại, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân
dân, Tập II, tr. 89 - 90.
9 Nguyễn Vinh Hưng (2016), Cơ cấu tổ chức, quản trị điều hành và cơ chế đại diện của công ty hợp vốn đơn giản
theo pháp luật một số quốc gia, Nghiên cứu lập pháp, số 7, tr. 58 - 64.
10 Nguyễn Vinh Hưng (2016), Cơ cấu tổ chức, quản trị điều hành và cơ chế đại diện của công ty hợp vốn đơn giản
theo pháp luật một số quốc gia, sđd, tr. 58 - 64.
11 Nguyễn Như Phát và Phạm Duy Nghĩa (2001), Giáo trình Luật kinh tế Việt Nam, Khoa Luật - Đại học Quốc gia
Hà Nội, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 151.
12 Nguyễn Vinh Hưng (2016), Cơ cấu tổ chức, quản trị điều hành và cơ chế đại diện của công ty hợp vốn đơn giản
theo pháp luật một số quốc gia, sđd, tr. 58 - 64.
13 Lawrence S. Clark, Robert J. Allberts and Peter D. Kinder (1994), “Law and business the regulatory environment”,
fourth edition, McGraw-Hill, Inc, tr. 400.
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góp vốn không được thực hiện các công việc của
hợp danh, cũng không được đại diện cho CTHD
hữu hạn với bên ngoài”14.

Pháp luật Nhật Bản lại quy định theo hướng:
“thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn (thành viên
góp vốn) không có quyền quản lý và đại diện cho
hợp danh hữu hạn”15.

Mặt khác, trong thời kỳ Pháp thuộc, “án lệ
trước đây tại Việt Nam cho rằng, sự kiểm soát của
người cấp vốn (thành viên góp vốn) chỉ cho phép
người này can thiệp trong nội bộ, chỉ có thể giao
dịch với hội viên để bàn định công việc hội nhưng
không được giao dịch với người đệ tam (người
thứ ba bên ngoài) với tư cách đại diện cho hội.
Nếu người cấp vốn can thiệp vào việc quản lý hội
thì đối với người đệ tam đã giao dịch với y, y sẽ
bị coi như một hội viên đồng danh (thành viên
hợp danh), nghĩa là phải chịu trách nhiệm bản
thân và liên đới với các hội viên khác về sự cam
kết với người đệ tam ấy”16. Ngoài ra, trong hội
hợp tư đơn thường (công ty hợp vốn đơn giản),
chỉ các hội viên thụ tư (thành viên hợp danh -
thành viên nhận vốn) mới có tư cách thương gia
(tư cách thương nhân) và họ mới có quyền quản
lý và đại diện. Còn các hội viên xuất tư (thành
viên góp vốn - thành viên xuất vốn) không có tư
cách thương gia nên không thể quản lý và đại diện
cho hội17.

Cũng theo quy định tại Điều 195 của Bộ luật
thương mại năm 1972: “Hội viên xuất tư (thành
viên góp vốn) không có tư cách thương gia”. Căn
cứ theo Điều 171 của Bộ luật này, chỉ các hội viên
thụ tư (thành viên nhận vốn - thành viên hợp
danh) mới có tư cách thương gia18.

Còn theo quy định hiện nay19, các thành viên
hợp danh là người đại diện theo pháp luật của
công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh
doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với

thành viên hợp danh trong việc thực hiện công
việc kinh doanh của công ty chỉ có hiệu lực với
người thứ ba khi người thứ ba biết về sự hạn chế
đó. Ngoài ra, trong trường hợp hoạt động do thành
viên hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động
kinh doanh của CTHD đều không thuộc trách
nhiệm của công ty, trừ trường hợp hoạt động đó
đã được các thành viên còn lại chấp thuận. Từ đó,
có nhận xét cho rằng, “CTHD không có bộ máy
quản lý tập trung. Các thành viên hợp danh trực
tiếp quản lý điều hành công ty. Vì vậy, bất kỳ
thành viên hợp danh nào cũng có quyền đại diện
cho công ty. Ngược lại, công ty cũng có quyền đại
diện cho các thành viên hợp danh”.20. Có thể thấy
rằng, cơ chế đại diện của CTHD có sự khác biệt
rất lớn so với tất cả các loại hình công ty có trong
LDN năm 2020 hiện nay.

Bên cạnh đó, LDN năm 2020 còn quy định rất
cụ thể các chức danh như Chủ tịch Hội đồng
thành viên, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) đều
là những người có quyền đại diện cho CTHD
trong quan hệ với tư cách người yêu cầu giải
quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa
án; đại diện cho công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ
khác theo quy định của pháp luật…21.

Từ các phân tích trên có thể nhận thấy, người
đại diện theo pháp luật của CTHD chính là các
thành viên hợp danh. Do đó, cơ chế đại diện theo
pháp luật của CTHD là cơ chế nhiều người đại
diện (tập thể cùng đại diện). Thẩm quyền đại diện
của thành viên hợp danh có thể được ghi nhận tại
Điều lệ của CTHD. Còn nếu như Điều lệ CTHD
không quy định cụ thể về những hạn chế đối với
quyền đại diện của thành viên hợp danh thì người
thứ ba bên ngoài công ty khi giao dịch có quyền
cho rằng tất cả các thành viên hợp danh đều có
quyền thiết lập mọi giao dịch nhân danh CTHD.

14 Article 68, Partnership Enterprise Law of the People`s Republic of China(Amended in 2006).
15 Điều 115, Bộ luật thương mại 1911 của Nhật Bản.
16 Lê Tài Triển (1959), Luật thương mại toát yếu, Bộ quốc gia giáo dục, Quyển 2, tr. 55 - 56.
17 Lê Tài Triển, Nguyễn Vạng Thọ, Nguyễn Tân (1973), Luật thương mại Việt Nam dẫn giải, Nxb. Sài Gòn Kim
lai ấn quán, quyển 2, tr. 801 - 80518, Bộ luật thương mại năm 1972.
19 Khoản 1, Điều 184 của LDN năm 2020.
20 Nguyễn Đình Tài (2008), Bài giảng LDN năm 2005, Nxb. Chính trị quốc gia, tr. 256.
21 Điểm đ, khoản 4, Điều 184 của LDN năm 2020.
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Vì thế, mọi giao dịch được thiết lập bởi thành viên
hợp danh trong phạm vi các ngành nghề hoạt động
kinh doanh của CTHD đều làm phát sinh trách
nhiệm của công ty này. Còn nếu thành viên hợp
danh thực hiện hành vi ngoài phạm vi các ngành
nghề kinh doanh đã đăng ký của CTHD thì không
thuộc trách nhiệm của công ty trừ khi được tất cả
các thành viên hợp danh còn lại chấp thuận.

Còn đối với thành viên góp vốn, như đã nói,
pháp luật không quy định cho thành viên này có
tư cách thương nhân. Do vậy, về nguyên tắc,
thành viên góp vốn không thể nhân danh CTHD
giao dịch với bên ngoài. Trong mọi trường hợp
nếu thành viên góp vốn tự đứng ra kinh doanh
nhân danh cho CTHD thì thành viên này sẽ mất
quyền hưởng trách nhiệm hữu hạn và khi đó tư
cách pháp lý của thành viên góp vốn sẽ chuyển
sang thành tư cách pháp lý của thành viên hợp
danh. Điều đó có nghĩa, thành viên góp vốn cũng
sẽ phải chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới đối
với mọi nghĩa vụ tài chính của CTHD. Sở dĩ pháp
luật quy định như vậy là vì điều này xuất phát từ
vị trí, vai trò, ảnh hưởng cũng như quyền hạn của
thành viên góp vốn tại CTHD. Mặt khác, thông
thường, thành viên góp vốn chỉ là những người
tham gia đóng góp thêm nguồn vốn vào công ty
với mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Hơn nữa, thành
viên góp vốn không phải chịu trách nhiệm vô hạn
và nghĩa vụ liên đới như thành viên hợp danh, thế
nên quyền hạn của họ sẽ phải hạn chế hơn so với
thành viên hợp danh. Hay có thể nói, đối với
CTHD, thành viên hợp danh mới là những nhân
vật chính yếu và giữ vị trí, vai trò quyết định sự
hình thành, tồn tại của công ty này. Còn thành
viên góp vốn chỉ là những nhân vật thứ yếu và chủ
yếu tham gia công ty với mục đích tìm kiếm lợi
nhuận. Mặc dù vậy, từ thực tiễn kinh doanh tại
Việt Nam trong một số năm gần đây lại cho thấy,
thành viên góp vốn đang dần thay đổi vai trò và
tầm quan trọng của họ trong CTHD. Bởi hiện nay,
không thiếu trường hợp, những người có tiền đã
thành lập CTHD để kinh doanh một số lĩnh vực

đang được xã hội rất quan tâm mà điển hình như
dịch vụ công chứng hay các dịch vụ pháp lý của
Thừa phát lại… Tuy nhiên, đây lại là các lĩnh vực
kinh doanh có điều kiện, vậy nên, do không đáp
ứng đủ các điều kiện pháp lý khi đăng ký kinh
doanh, các nhà đầu tư này đã tìm cách thuê một số
người đứng tên dưới tư cách là thành viên hợp
danh. Như vậy, trong các trường hợp này, thành
viên hợp danh lại trở thành những người làm thuê
cho thành viên góp vốn. Trên thực tế, trong khá
nhiều trường hợp, thành viên góp vốn hiện mới là
người chủ thực sự của CTHD. Thế nhưng, về mặt
danh nghĩa và pháp lý thì thành viên góp vốn
không được xác định là những nhân vật chịu trách
nhiệm chính của CTHD. Do đó, để các CTHD
này hoạt động an toàn và đảm bảo quyền, lợi ích
hợp pháp của khách hàng thì rất cần có sự quan
tâm và quản lý chặt chẽ từ phía pháp luật.

Bên cạnh đó, do thành viên hợp danh phải
chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới, vậy nên, về
nguyên tắc, hành vi đại diện của một thành viên
hợp danh khi giao dịch với người thứ ba bên ngoài
có thể làm phát sinh trách nhiệm cho các thành
viên hợp danh còn lại. Chính vì thế, đây cũng là
lý do làm cho các nhà đầu tư lo ngại và không
muốn tham gia CTHD vì sự rủi ro đối với thành
viên hợp danh luôn rất lớn. Tuy vậy, khác với quy
định của Việt Nam, tại một số quốc gia như
Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada… “trong
trường hợp có một thành viên lạm dụng địa vị của
mình để tiến hành hoạt động kinh doanh nhưng
mang lại rủi ro, thua lỗ cho công ty thì trách
nhiệm của thành viên còn lại cũng chỉ giới hạn
trong phạm vi giá trị tài sản công ty; tất nhiên các
thành viên phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với
nghĩa vụ do hành vi của mình gây ra và các nghĩa
vụ khác không thuộc trường hợp trên”22. Nói cách
khác, pháp luật tại các quốc gia này “cho phép tất
cả các thành viên (cả thành viên hợp danh) đều có
trách nhiệm hữu hạn trong một giới hạn nhất
định”23. Loại hình CTHD cho phép các thành viên
hợp danh được hưởng trách nhiệm hữu hạn trong

22 Nguyễn Như Phát, Bùi Nguyên Khánh (2006), Luật kinh tế Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, tr. 224.
23 Nguyễn Vinh Hưng (2017), Các hình thức pháp lý của công ty đối nhân, Nghiên cứu lập pháp, số 24, tr. 26 - 27.
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một số trường hợp đặc biệt khá phổ biến tại các
quốc gia thuộc hệ thống common law và được gọi
là CTHD trách nhiệm hữu hạn (limited liability
partnership). Nếu so sánh với CTHD (general
partnership) thì CTHD trách nhiệm hữu hạn chỉ
có sự khác biệt khi cho phép thành viên hợp danh
có thể được miễn trừ khỏi trách nhiệm vô hạn trong
một số trường hợp. Ngoài ra, các đặc điểm pháp lý
còn lại của hai công ty này về cơ bản tương đồng
với nhau. Theo nhóm tác giả, đây cũng là gợi ý
cho các nhà làm luật của Việt Nam khi nghiên cứu
và xây dựng các quy định về cơ chế đại diện của
CTHD để cho phù hợp với nhu cầu và đòi hỏi của
thực tiễn kinh doanh, thương mại tại Việt Nam
hiện nay.

Tóm lại, mặc dù CTHD tồn tại hai loại hình
thành viên khác nhau nhưng quyền đại diện cho
công ty trong các giao dịch với bên ngoài vẫn chỉ
thuộc về các thành viên hợp danh. Trong bất kỳ
trường hợp, thành viên góp vốn đều hoàn toàn
không có quyền đại diện cho CTHD trước các
giao dịch với bên ngoài.

2. Kiến nghị
Như đã nói, hành vi đại diện của một thành

viên hợp danh có thể làm phát sinh trách nhiệm
đối với tất cả các thành viên hợp danh còn lại.
Mặc dù đây là quy định mang tính nguyên tắc
đối với CTHD, thế nhưng, như đã phân tích, từ
thực tiễn kinh doanh, thương mại tại Việt Nam
hiện nay cho thấy, sự tham gia cũng như vai trò,
ảnh hưởng của thành viên hợp danh và thành
viên góp vốn đã có nhiều thay đổi. Do đó, khá
nhiều nhà đầu tư thường tỏ ra lo ngại sự rủi ro
liên đới từ việc thành viên hợp danh có thể lạm
dụng địa vị khi tiến hành hoạt động đại diện kinh
doanh cho công ty. Nói cách khác, do được
quyền đại diện cho công ty tham gia các giao
dịch, vậy nên, có thể sẽ có thành viên hợp danh
cố tình lợi dụng quyền hạn này để tiến hành các
giao dịch mà có thể gây tổn thất cho các thành
viên hợp danh còn lại. Mặt khác, cũng cần phải
nói đến vấn đề khác biệt giữa pháp luật của Việt
Nam với các quốc gia có hệ thống pháp luật phát
triển như Anh, Hoa Kỳ, Đức, Pháp… khi tại các
quốc gia này vẫn thường quy định sự tồn tại của
một vài loại hình CTHD khác nhau để nhằm mục
đích mở rộng, đa dạng các mô hình chủ thể kinh

doanh nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu
tư. Trong đó, loại hình CTHD trách nhiệm hữu
hạn có rất nhiều ưu điểm và đặc biệt như đã nói,
công ty này mang lại cho thành viên hợp danh
sự bảo vệ an toàn trước một số trường hợp rủi ro
từ hành vi lạm dụng địa vị khi tiến hành hành vi
đại diện của thành viên hợp danh. Từ đó, theo
nhóm tác giả, khi Việt Nam chưa có điều kiện để
phát triển đa dạng các loại hình công ty đối nhân
thì cần xem xét và nên quy định theo hướng cho
phép các thành viên hợp danh còn lại có quyền
được hưởng trách nhiệm hữu hạn trong một số
trường hợp phát sinh từ hành vi đại diện của một
thành viên hợp danh khi có căn cứ xác định rõ
ràng thành viên hợp danh đó đã cố tình lạm dụng
địa vị để khi tiến hành việc đại diện gây tổn thất
cho công ty và các thành viên còn lại. Nói cách
khác, trong trường hợp này, nếu thành viên hợp
danh gây ra tổn thất mà hoàn toàn do lỗi của bản
thân vì đã vượt quá phạm vi đại diện hoặc cố tình
thực hiện các hành vi đại diện nhưng không
được Điều lệ CTHD cho phép thì thành viên hợp
danh đó phải một mình chịu mọi trách nhiệm
bằng tất cả tài sản của mình. Có thể nói, quy định
này không những mang lại thuận lợi, an toàn đối
với những thành viên hợp danh không thực hiện
hành vi đại diện mà ngay đối với thành viên hợp
danh thực hiện hành vi đại diện cũng có những
tác dụng nhất định. Bởi lẽ, điều đó làm cho các
thành viên hợp danh khi thực hiện hành vi đại
diện đều sẽ phải rất cân nhắc, thận trọng, ý thức,
trách nhiệm và cố gắng trong công việc nhiều
hơn. Do đó, sẽ có thể giảm bớt việc lợi dụng địa
vị của thành viên hợp danh khi đại diện cho công
ty giao dịch với người thứ ba bên ngoài. Nhóm
tác giả cho rằng, quy định theo hướng như vậy sẽ
phù hợp với các điều kiện và hoàn cảnh của thực
tiễn môi trường kinh doanh, thương mại tại Việt
Nam hiện nay. Đồng thời, đây cũng sẽ là sự
thuận lợi rất lớn để thu hút và mời gọi các nhà
đầu tư tham gia thành lập và hoạt động theo mô
hình của CTHD./.
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Bước 3: CTCP phát hành công bố thông tin
trong thời hạn 01 ngày làm việc trước ngày phát
hành trái phiếu cho các nhà đầu tư đăng ký mua
trái phiếu và DN phát hành phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật về nội dung và tính chính xác,
trung thực của thông tin công bố. Việc công bố
thông tin không được chứa đựng nội dung có tính
chất quảng cáo, mời chào và không thông qua
các phương tiện thông tin đại chúng, trừ trường
hợp công bố thông tin theo quy định của pháp
luật về công bố thông tin trên thị trường chứng
khoán. Nội dung công bố thông tin này còn phải
gửi cho Sở giao dịch chứng khoán. Trường hợp
CTCP chào bán trái phiếu thành nhiều đợt thì các
lần phát hành tiếp theo, DN phải công bố thông
tin bổ sung cho nhà đầu tư và gửi cho Sở giao dịch
chứng khoán. 

Bước 4: CTCP thực hiện việc chào bán trái
phiếu thông qua tổ chức dịch vụ đã kí kết tùy thuộc
vào phương thức phát hành trái phiếu đã lựa chọn.
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông
tin, DN phải dừng phát hành và chốt số lượng trái
phiếu đã phát hành. Trong thời hạn 10 ngày kể từ
ngày hoàn thành đợt chào báo trái phiếu, CTCP
phải công bố thông tin về kết quả đợt chào bán cho
các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi thông tin
đến Sở giao dịch chứng khoán.

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ
ngày hoàn thành đợt chào bán trái phiếu hoặc 05
ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN phiếu kèm
theo chứng quyền riêng lẻ của công ty chứng
khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thì
CTCP phát hành phải thực hiện đăng ký, lưu ký trái
phiếu tại một tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu./.

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN ...
(Tiếp theo trang 42)
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KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Nguyễn Thị Vân Anh1

Tóm tắt: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan là một loại giao dịch có chủ thể đặc biệt,
một bên là công ty và một bên là những cá nhân, tổ chức được xác định là người có liên quan. Người
có liên quan là người được trao quyền quản lý hoặc người có số vốn góp chi phối đến quyết định
của doanh nghiệp (DN) hoặc những tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp với họ có thể lợi dụng việc
giao kết hợp đồng với công ty để chiếm đoạt lợi ích của công ty và các thành viên, cổ đông trong
công ty. Vì vậy, pháp luật quy định về kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan để
vừa hợp lý, hiệu quả mà không hạn chế quyền tự do kinh doanh, tự do hợp đồng của DN, vừa đảm
bảo quyền lợi của các bên, ngăn chặn được hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty của những người
có thẩm quyền quyết định giao dịch hoặc chi phối đến quyết định giao dịch. Các đạo luật về DN của
Việt Nam từ trước đến nay luôn quy định về thủ tục kiểm soát loại giao dịch này từ việc nhận diện
giao dịch giữa công ty với người có liên quan cần kiểm soát, trình tự, thủ tục kiểm soát giao dịch
và hậu quả pháp lý khi giao dịch không tuân theo trình tự, thủ tục kiểm soát. Bài viết dưới đây phân
tích quy định và những điểm mới của Luật doanh nghiệp (LDN) năm 2020 về kiểm soát giao dịch
giữa công ty với người có liên quan.

Từ khóa: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan, Luật doanh nghiệp năm 2020.
Nhận bài: 20/01/2021; Hoàn thành biên tập: 10/02/2021; Duyệt đăng: 24/02/2021.

Abstract: Transaction between companies with involved person is a type of transaction with
special subjects when one side is companies and the other side is involved persons, organizations.
Involved persons are persons entitled to manage or persons have contributed capital dominating
enterprise’s decisions or organizations, individuals having direct relation with them using contract
transaction with companies to have interests of companies, companies’ members or shareholders.
Therefore, the law stipulates regulations on controlling transaction between companies and involved
persons to be reasonable, effective  without limiting the rights of enterprises to freely do business,
freely enter contracts while ensuring parties’ interests to prevent the act of appropriating companies’
properties caused by persons having competency to decide transaction or dominating transaction’s
decision. Vietnam’s laws have been regulated procedures to control this type of transaction from
recognizing transactions between companies with involved persons to be controlled and legal
consequences when transactions do not follow controlling orders and procedures. The below article
analyzes regulations and new points of the Law on Enterprises in 2020 on controlling transactions
between companies with involved persons.

Keywords: Transaction between companies with involved persons, law on Enterprises in 2020.
Date of receipt: 20/01/2021; Date of revision: 10/02/2021; Date of Approval: 24/02/2021.

1. Nhận diện giao dịch giữa công ty với
người có liên quan cần kiểm soát  

Trong xã hội, khi nền sản xuất hàng hóa càng
phát triển thì nhu cầu về vốn và phân tán rủi ro là
động cơ thúc đẩy các nhà đầu tư liên kết với nhau
dưới hình thức công ty để tiến hành các hoạt
động kinh doanh. Đối với công ty đối nhân (công

ty hợp danh), dựa trên đặc điểm các thành viên
chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới đối với rủi ro
trong hoạt động của công ty nên quyền lợi của
công ty và của bên thứ ba luôn được bảo đảm.
Luật pháp không cần thiết phải can thiệp vào việc
kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có
liên quan trong công ty đối nhân. Đối với công ty

1 Tiến sỹ, Giảng viên Khoa Đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp.
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đối vốn (công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)
và công ty cổ phần), do công ty thuộc về nhiều
chủ sở hữu và mỗi chủ sở hữu chỉ chịu trách
nhiệm hữu hạn trong số vốn góp vào công ty nên
một số người được trao quyền quản lý và những
người có số vốn góp chi phối đến quyết định của
DN hoặc những tổ chức, cá nhân có quan hệ trực
tiếp với họ có thể lợi dụng việc giao kết hợp đồng
với công ty để chiếm đoạt lợi ích của công ty và
các thành viên, cổ đông trong công ty. 

Giao dịch giữa công ty với người có liên
quan là những giao dịch mà công ty xác lập với
chủ thể đặc biệt - chủ thể này có khả năng trực
tiếp hoặc gián tiếp chi phối đến việc xác lập giao
dịch và nội dung của giao dịch, từ đó tối đa hóa
lợi ích của mình mà gây thiệt hại cho công ty và
các cổ đông. Người có liên quan là cá nhân hoặc
tổ chức có mối quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp
với công ty trên cơ sở quan hệ góp vốn, quan hệ
quản lý nội bộ hoặc có quan hệ với người quản
lý, người góp vốn và được trao quyền quyết định
hoặc có khả năng chi phối tới việc xác lập giao
dịch. Giao dịch giữa công ty với người có liên
quan là giao dịch được xác lập giữa công ty với
người có liên quan của công ty - là bên được trao
quyền hoặc có khả năng chi phối đến việc xác
lập giao dịch. Vì vậy, cần phải xác định chính xác
được những đối tượng là người có liên quan cần
kiểm soát khi DN ký kết hợp đồng đối với những
đối tượng này. Cụ thể là việc chấp thuận xác lập
giao dịch phải tuân theo trình tự, thủ tục tại cơ
quan quản lý của DN theo quy định của Điều lệ
và LDN năm 2020.

Điểm được sửa đổi trong quy định pháp luật
về giao dịch giữa công ty với người có liên quan
cần kiểm soát là phần giải thích từ ngữ khái niệm
người quản lý DN. Người quản lý DN theo
Khoản 24 Điều 4 của LDN năm 2020 được sửa
đổi như sau: “Người quản lý DN là người quản lý
DN tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm
chủ DN tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch
Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành
viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản
trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc

Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý
khác theo quy định tại Điều lệ công ty”. Quy
định cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo
quy định tại Điều lệ công ty là quy định mới
được sửa đổi trong LDN năm 2020 so với trước
đây là quy định “cá nhân giữ chức danh quản lý
khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết
giao dịch theo quy định tại Điều lệ công ty”. Như
vậy, chỉ cần cá nhân đó giữ chức danh quản lý
DN trong Điều lệ công ty là được coi là người
quản lý DN chứ không nhất thiết phải là người
được ủy quyền ký kết hợp đồng. 

Từ quy định sửa đổi này sẽ dẫn đến việc xác
định diện những người quản lý trong công ty
TNHH, công ty cổ phần có điểm khác với LDN
năm 2014. Quy định được sửa đổi này trong
LDN năm 2020 phù hợp với thực tiễn thi hành
hơn, đặc biệt trong bối cảnh để xác định giao
dịch giữa công ty với những đối tượng (chủ thể)
cần kiểm soát. Mặc dù, chủ thể này có thể không
được ủy quyền ký kết hợp đồng nhưng vẫn có
khả năng tác động đến giao dịch khi ở cương vị
của người quản lý công ty. 

Tìm hiểu cụ thể quy định của LDN năm 2020
về giao dịch giữa công ty với người có liên quan
cần kiểm soát trong các loại hình công ty như
sau:

Thứ nhất, giao dịch giữa công ty với người
có liên quan cần kiểm soát trong công ty cổ phần. 

Quy định giao dịch công ty với những đối
tượng cần phải kiểm soát trong công ty cổ
phần theo LDN năm 2014 được kế thừa trong
LDN năm 2020. Việc xác lập giao dịch giữa
công ty với các đối tượng sau được coi là phải
đưa vào diện kiểm soát giao dịch trong công
ty cổ phần2: 

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của
cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ
phần phổ thông của công ty và những người có
liên quan của họ;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;

c) DN mà thành viên Hội đồng quản trị,
Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

2 Điều 167 LDN năm 2020.
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và người quản lý khác của công ty phải kê khai
theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật này.

Quy định về người có liên quan trong công ty
cổ phần cần thực hiện thủ tục kiểm soát còn bất cập,
chưa được chỉnh sửa liên quan đến xác định “người
có liên quan” theo điểm a, b Điều 167 LDN năm
2020. Trong các đạo luật về DN trước đây như
LDN năm 2005, LDN năm 2014 và hiện nay là
LDN năm 2020 đều có sự nhầm lẫn này mà chưa
được chỉnh sửa. LDN đã nhầm lẫn khi tiếp cận
người có liên quan của cá nhân khác với phần giải
thích từ ngữ là người liên quan của DN theo Khoản
23 Điều 4 LDN năm 2020. Điểm a và b Khoản 1
Điều 167 nêu trên đáng lẽ phải chỉnh sửa là người
có quan hệ gia đình theo Khoản 22 Điều 4 hoặc hẹp
hơn là nhóm người theo điểm đ Khoản 23 Điều 4
(Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố
chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi,
con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể,
em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty,
người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên,
thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ
phần chi phối) của những người này thì mới có
nghĩa là người có liên quan với cá nhân đó. Chính
cách tiếp cận này khiến cho có sự không tương
thích về quy định trong văn bản pháp luật DN.

Thứ hai, giao dịch giữa công ty với người có
liên quan cần kiểm soát trong công ty TNHH hai
thành viên trở lên.

So với quy định trong LDN năm 2014, các
giao dịch giữa công ty với những đối tượng cần
kiểm soát không có sự thay đổi, bổ sung. Việc
xác lập giao dịch giữa công ty với các đối tượng
sau được coi là phải đưa vào diện kiểm soát giao
dịch trong công ty TNHH hai thành viên trở lên3:

a. Thành viên, người đại diện theo ủy quyền
của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc,
người đại diện theo pháp luật của công ty;

b. Người có liên quan của người quy định tại
điểm a khoản này;

c.  Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm
quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

d. Người có liên quan của người quy định tại
điểm c khoản này.

Tương tự như trong quy định về công ty cổ
phần, cách tiếp cận về người có liên quan trong
giao dịch với công ty TNHH hai thành viên trở
lên còn nhầm lẫn khi quy định “người có liên
quan” với cá nhân và không tương thích với phần
giải thích từ ngữ  “người có liên quan” theo
Khoản 23 Điều 4 LDN năm 2020.

Thứ ba, giao dịch giữa công ty với người có
liên quan cần kiểm soát trong công ty TNHH một
thành viên.

Kiểm soát giao dịch giữa công ty với người
có liên quan đối với công ty TNHH một thành
viên chỉ đặt ra trong trường hợp do một tổ chức
làm chủ sở hữu bởi vì tài sản của tổ chức khi đó
được giao lại cho một số người quản lý gọi là
người đại diện theo ủy quyền nếu không kiểm
soát chặt chẽ sẽ dẫn đến bị chiếm đoạt. Chủ sở
hữu công ty là một thực thể pháp lý vô hình (tổ
chức) không thể trực tiếp quản lý hay điều hành
công ty nên ủy quyền cho một số người thay mặt
để quản lý công ty. Trong bối cảnh như vậy, pháp
luật phải đặt ra các quy định nhằm kiểm soát
những người được trao quyền quản lý này có thể
tiến hành giao dịch có xung đột lợi ích, gây thiệt
hại về tài sản cho chủ sở hữu. So với LDN năm
2014 thì quy định về các giao dịch của công ty
với người có liên quan cần kiểm soát trong LDN
năm 2020 vẫn được giữ nguyên. Cụ thể, trừ
trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác,
hợp đồng, giao dịch giữa công ty TNHH một
thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu với các đối
tượng sau phải được thông qua tại Hội đồng
thành viên hoặc được Chủ tịch công ty, Giám
đốc/Tổng giám đốc và Kiểm soát viên chấp
thuận4:

a) Chủ sở hữu công ty và người có liên quan
của chủ sở hữu công ty;

b) Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch
công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm
soát viên;

c) Người có liên quan của người quy định tại
điểm b khoản này;

d) Người quản lý của chủ sở hữu công ty,
người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó;

3 Điều 67 LDN năm 2020.
4 Khoản 1 Điều 86 LDN năm 2020.
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đ) Người có liên quan của những người quy
định tại điểm d khoản này.

So với các loại hình doanh nghiệp khác thì
công ty TNHH một thành viên là tổ chức có đặc
thù riêng về tổ chức, quản lý nên những đối
tượng được coi là người có liên quan trong giao
dịch giữa công ty với họ cần được kiểm soát
cũng có khác biệt so với các loại hình DN khác
như chủ sở hữu công ty, người đại diện theo ủy
quyền, kiểm soát viên và người quản lý chủ sở
hữu. Quy định về giao dịch giữa công ty TNHH
một thành viên là tổ chức với người có liên quan
cần kiểm soát đã thể hiện được ưu điểm này.

2. Về trình tự, thủ tục thông qua giao dịch
Thứ nhất, quy định pháp luật về công khai

giao dịch.
Đối với công ty TNHH một thành viên và

công ty TNHH hai thành viên trở lên.
LDN năm 2020 quy định người nhân danh

công ty TNHH ký kết hợp đồng, giao dịch phải
thông báo với cho cơ quan quản lý DN (Hội đồng
thành viên), kiểm soát viên về các đối tượng có
liên quan và lợi ích có liên quan đối với hợp
đồng, giao dịch đó; kèm theo dự thảo hợp đồng
hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch dự định tiến
hành5. Điểm mới của quy định về công khai giao
dịch là chủ thể phải công khai giao dịch trong
LDN năm 2020 xác định là người nhân danh
công ty ký hợp đồng. Trong LDN năm 2014, chủ
thể phải công khai giao dịch là người ký kết hợp
đồng. Việc sửa đổi quy định này trong LDN năm
2020 nhằm xác định rõ ràng hơn chủ thể ký kết
hợp đồng bởi lẽ công ty là chủ thể có tư cách
pháp nhân, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của
công ty sẽ thông qua người đại diện của công ty.
Tuy nhiên, khái niệm “người nhân danh công ty”
lại không mang tính pháp lý hay chưa có thuật
ngữ pháp lý nào xác định “người nhân danh công
ty” mà phải dùng đúng thuật ngữ pháp lý là
“người đại diện của công ty” theo các quy định
tương ứng theo Điều 137, 138 Bộ luật dân sự
năm 2015.

Đối với công ty cổ phần.
Trường hợp giao dịch được thông qua tại cơ

quan quản lý là Hội đồng quản trị, người đại diện
công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo
cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên
về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng,
giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng
hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch6.

Trường hợp giao dịch được thông qua tại cơ
quan quản lý là Đại hội đồng cổ đông thì trước
hết người đại diện công ty ký kết hợp đồng, giao
dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và
Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với
hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo
hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của
giao dịch. Sau đó, Hội đồng quản trị sẽ trình dự
thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội
dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản7.

Thứ hai, quy định pháp luật về điều kiện
thông qua giao dịch tại cơ quan quản lý DN.

Để xác định các giao dịch này được chấp
thuận hay không thì cơ quan quản lý DN phải
biểu quyết để quyết định. Bởi lẽ cơ quan quản lý
DN là tập hợp của các thành viên, cổ đông (hoặc
đại diện cho cổ đông), là cơ quan có quyền quyết
định cao nhất trong DN. Cơ quan quản lý DN sẽ
quyết định ký kết giao dịch này khi nó phù hợp
với hoạt động của DN và không có yếu tố tư lợi
của người có liên quan.

LDN năm 2020 kế thừa quy định của LDN
năm 2014 về thủ tục thông qua giao dịch trong
công ty TNHH. Cụ thể như sau:

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên,
trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác,
Hội đồng thành viên phải quyết định chấp thuận
hay không chấp thuận giao dịch trong thời hạn
15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của
người đại diện công ty ký kết hợp đồng. Tỷ lệ
biểu quyết được thông qua theo quy định tại Điều
lệ. Trường hợp Điều lệ không có quy định một tỷ

5 Khoản 2 Điều 67, Khoản 2 Điều 86 LDN năm 2020.
6 Khoản 2 Điều 167 LDN năm 2020.
7 Khoản 4 Điều 167 LDN năm 2020.
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lệ khác thì việc thông qua giao dịch khi được các
thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn
góp của tất cả các thành viên dự họp trở lên tán
thành. Thành viên Hội đồng thành viên có liên
quan đến các bên trong giao dịch không được
tính vào việc biểu quyết8. So với LDN năm 2014,
thì LDN năm 2020 dùng thuật ngữ “thành viên
Hội đồng thành viên…” chính xác hơn và phù
hợp với thực tế hơn so với quy định tại Điều 67
LDN năm 2014 là “thành viên có liên quan đến
các bên trong giao dịch không được tính vào việc
biểu quyết” vì chỉ có thành viên Hội đồng thành
viên mới có quyền biểu quyết. 

Đối với công ty TNHH một thành viên là tổ
chức, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định
khác, thành viên của Hội đồng thành viên (trường
hợp công ty hoạt động theo mô hình Hội đồng
thành viên, Giám đốc/Tổng giám đốc) hoặc Chủ
tịch công ty, Giám đốc/Tổng giám đốc (trường
hợp công ty hoạt động theo mô hình Chủ tịch công
ty, Giám đốc/Tổng giám đốc) và kiểm soát viên
phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao
dịch trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được
thông báo theo nguyên tắc đa số, mỗi người có
một phiếu biểu quyết, người liên quan không có
quyền biểu quyết. Hợp đồng giao dịch chỉ được
chấp thuận khi có đủ các điều kiện sau: (i) Các bên
ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch là những
chủ thể pháp lý độc lập, có quyền, nghĩa vụ, tài
sản và lợi ích riêng biệt; (ii) Giá sử dụng trong hợp
đồng hoặc giao dịch là giá thị trường tại thời điểm
hợp đồng được ký kết hoặc giao dịch được thực
hiện; (iii) Chủ sở hữu công ty phải tuân thủ quy
định của pháp luật về hợp đồng và quy định khác
của pháp luật có liên quan trong việc mua, bán,
vay, cho vay, thuê, cho thuê, hợp đồng, giao dịch
khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty9.

Đối với công ty cổ phần, quy định tại LDN
năm 2020 đã có một số sửa đổi, bổ sung về thủ
tục thông qua chính xác và phù hợp với thực tiễn
hơn. Cụ thể như sau:

Về thẩm quyền thông qua giao dịch, có hai
cơ quan có thẩm quyền thông qua giao dịch phụ

thuộc vào từng loại giao dịch là Hội đồng quản
trị và Đại hội đồng cổ đông. 

Giao dịch do Hội đồng quản trị có thẩm
quyền thông qua là các giao dịch có giá trị nhỏ
hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN ghi trong
báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc
giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ
công ty Hội đồng quản trị quyết định việc chấp
thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày
kể từ ngày nhận được thông báo của người đại
diện công ty ký kết hợp đồng này, trừ trường hợp
Điều lệ công ty có quy định khác. Thành viên
Hội đồng quản trị có liên quan đến các bên trong
hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.
LDN năm 2020 dùng thuật ngữ “thành viên Hội
đồng quản trị có liên quan đến các bên trong hợp
đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết” mà
không dùng thuật ngữ “thành viên” nói chung
nhằm đảm bảo tính chính xác và phù hợp với
thực tiễn hơn.

Giao dịch do Đại hội đồng cổ đông có thẩm
quyền thông qua gồm hai loại sau10:

Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng giao
dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản
có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của DN
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty
và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan
của cổ đông đó. Đây là quy định mới được bổ
sung trong LDN năm 2020 nhằm kiểm soát tốt
hơn đối với giao dịch vay, cho vay, bán tài sản
của công ty. Loại giao dịch này cần có cơ quan có
thẩm quyền quyết định cao nhất là Đại hội đồng
cổ đông thông qua để tất cả các cổ đông đều có
quyền quyết định việc chấp thuận hay không
chấp thuận giao dịch này (trừ cổ đông có lợi ích
liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch).

Sau khi được Hội đồng quản trị trình dự thảo
hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung
chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại
hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền biểu
quyết và giao dịch được chấp thuận khi được số

8 Khoản 2 Điều 67, Khoản 3 Điều 59 LDN năm 2020.
9 Khoản 4 Điều 86,  Khoản 4 Điều 77 LDN năm 2020.
10 Khoản 4 Điều 167 LDN năm 2020.
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cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết
trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức
lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết được
thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50%
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông
có quyền biểu quyết tán thành, tỷ lệ cụ thể do
Điều lệ công ty quy định. Cổ đông có lợi ích liên
quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch
không có quyền biểu quyết. Quy định mới được
bổ sung liên quan đến tỷ lệ biểu quyết bằng hình
thức lấy ý kiến bằng văn bản trong LDN năm
2020 rõ ràng và đảm bảo việc áp dụng, thi hành
trên thực tế hơn so với LDN năm 2014 đang quy
định không tương thích liên quan đến tỷ lệ thông
qua khi lấy ý kiến bằng văn bản cũng là 65%
tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Thứ ba, quy định pháp luật về hậu quả pháp
lý trong trường hợp giao dịch không tuân theo
trình tự, thủ tục thông qua giao dịch.

Các giao dịch giữa công ty với người có liên
quan không tuân thủ trình tự, thủ tục thông qua
giao dịch theo quy định tại Điều lệ công ty và
LDN năm 2020 thì giao dịch đó bị vô hiệu theo
quyết định của tòa án11. Việc tuyên bố giao dịch
vô hiệu thuộc thẩm quyền của Tòa án trên cơ sở
đơn khởi kiện của cổ đông hoặc công ty. Nội
dung quy định này trong LDN năm 2020 thể hiện
nhiều điểm mới được sửa đổi so với quy định tại
LDN năm 2014. Cụ thể như sau:

Điểm mới thứ nhất trong quy định tại Khoản
3 Điều 67, Khoản 4 Điều 86, Khoản 5 Điều 167
LDN năm 2020 đều chỉ ra việc xác định giao
dịch này bị vô hiệu là không đương nhiên mà
phải dựa trên bản án của Tòa án. Quy định này
chính xác và phù hợp hơn so với LDN năm 2014.
Một giao dịch không đương nhiên bị vô hiệu mà
chỉ bị vô hiệu theo quyết định của cơ quan tài
phán khi một trong các bên có yêu cầu khởi kiện.

Tuy nhiên, không chỉ Tòa án là cơ quan duy
nhất có thẩm quyền quyết định giao dịch bị vô
hiệu mà có thể trọng tài, cụ thể là Hội đồng trọng
tài giải quyết tranh chấp cũng có quyền ra phán

quyết giao dịch, hợp đồng đó có bị vô hiệu hay
không nếu tranh chấp phát sinh thuộc thẩm
quyền giải quyết của trọng tài. 

Điểm mới thứ hai trong các quy định này là
giao dịch chỉ cần không tuân theo thủ tục giao
kết theo quy định tại Điều lệ công ty và LDN
năm 2020 thì sẽ bị vô hiệu mà không kèm theo
điều kiện là gây thiệt hại cho công ty như quy
định trong LDN năm 201412. Quy định mới được
sửa đổi này phù hợp với quy định pháp luật hiện
hành về căn cứ xác định một giao dịch vô hiệu.
Trong trường hợp giao dịch không tuân theo thủ
tục thông qua được quy định trong Điều lệ và
LDN là vi phạm điều cấm của luật bởi lẽ pháp
luật đã quy định chủ thể phải thực hiện thủ tục
nhất định nhưng chủ thể đó không thực hiện dẫn
đến giao dịch bị vô hiệu. Cụ thể Điều 3 Bộ luật
dân sự năm 2015 quy định: “Mọi cam kết, thỏa
thuận không vi phạm điều cấm của luật, không
trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với
các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.”
Việc bỏ điều kiện gây thiệt hại cho công ty phù
hợp với thực tiễn thi hành do việc xác định thiệt
hại và chứng cứ để chứng minh thiệt hại là điều
khó khăn cho người khởi kiện đối với loại giao
dịch này.

Việc xử lý giao dịch vô hiệu theo quy định
của pháp luật dân sự hiện hành. Người ký kết
giao dịch, hợp đồng và người có liên quan của
các bên trong giao dịch, hợp đồng phải liên đới
chịu trách nhiệm pháp lý. Cụ thể, những người vi
phạm phải hoàn trả cho công ty vật chất hoặc tài
sản của công ty là đối tượng của giao dịch nhằm
khôi phục lại tình trạng ban đầu cho công ty.
Ngoài việc hoàn trả cho công ty giá trị vật chất
hoặc tài sản là đối tượng của giao dịch thì họ phải
bồi thường các thiệt hại thực tế phát sinh từ hành
vi vi phạm. Các thiệt hại phát sinh cho DN chính
là những lợi ích vật chất đã bị người có liên quan
tước đoạt và trong trường hợp này, người có liên
quan phải hoàn trả cho công ty những lợi ích thu
được từ việc thực hiện giao dịch và bồi thường
các thiệt hại thực tế đã phát sinh (nếu có)./.

11 Khoản 3 Điều 67, Khoản 5 Điều 86, Khoản 4 Điều 167 LDN năm 2020.
12 Khoản 3 Điều 67,  Khoản 4 Điều 86, Khoản 4 Điều 162 LDN năm 2014.
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NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ GÓP VỐN 
TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Nguyễn Thanh Hà1

Tóm tắt: Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật doanh nghiệp
năm 2020) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, thay thế hiệu lực của Luật doanh nghiệp số
68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật doanh nghiệp năm 2014). So với Luật doanh
nghiệp năm 2014, Luật doanh nghiệp năm 2020 được đánh giá có nhiều điểm mới đáng chú ý. Bài
viết này tác giả sẽ phân tích chỉ ra những điểm mới về góp vốn được quy định trong Luật doanh
nghiệp năm 2020, cụ thể như: (i) Tài sản góp vốn; (ii) Vấn đề định giá tài sản góp vốn; (iii) Thời
hạn góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; và (iv) Bổ sung trường hợp
không được góp vốn. 

Từ khóa: Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật doanh nghiệp năm 2014, góp vốn.
Nhận bài: 20/01/2021; Hoàn thành biên tập: 10/02/2021; Duyệt đăng: 24/02/2021.

Abstract: Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 (Hereinafter referred to
as “the Enterprise Law 2020”) effect from January 1, 2021, supersedes the effect of the Law on
Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2014 (hereinafter referred to as “the Enterprise
Law 2014”). Compared with the Enterprise Law 2014, the Enterprise Law 2020 is assessed to have
many new points. This article, the author will analyze and point out new points about capital
contribution as specified in Enterprise Law 2020, specifically: (i) assets contributed as capital; (ii)
the issue of valuation of assets contributed as capital; (iii) the term of capital contribution in a two-
member or multiple-member limited liability company; and (iv) supplement the case where capital
contribution is not allowed. 

Keywords: Enterprise Law 2020, Enterprise Law 2014, capital contribution.
Date of receipt: 20/01/2021; Date of revision: 10/02/2021; Date of Approval: 24/02/2021.

Tại kỳ họp thứ 9 vừa qua ngày 17 tháng 6
năm 2020, Quốc hội đã thông qua Luật doanh
nghiệp. Do đó, để giúp các độc giả có thể kịp thời
tiếp cận được với những thay đổi trong Luật
doanh nghiệp năm 2020, tác giả bình luận những
điểm mới về góp vốn trong Luật doanh nghiệp
năm 2020 như sau:

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020, “Góp
vốn” là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ
của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công
ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được
thành lập. 

Trong đó, vốn điều lệ được định nghĩa là tổng
giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở
hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành
lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp
danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được

đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Từ
quy định trên có thể thấy, việc góp vốn được thực
hiện trong hai thời điểm: (i) Khi thành lập doanh
nghiệp và (ii) Sau khi thành lập doanh nghiệp. 

Những quy định về việc góp vốn trong Luật
doanh nghiệp năm 2020 đã có sự kế thừa các quy
định của Luật doanh nghiệp năm 2014, bên cạnh
đó cũng có một số điểm mới như sau:

Thứ nhất, về tài sản góp vốn.
Theo Luật doanh nghiệp năm 2014, tài sản

góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do
chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá
trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ
thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng
Đồng Việt Nam. Quyền sở hữu trí tuệ được sử
dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền
liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công

1 Luật sư, Công ty Luật SB Law.
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nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các
quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp
luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ
sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới
có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

Điều 34 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy
định tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ
tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ
thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng
Đồng Việt Nam. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở
hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp
pháp đối với tài sản quy định tại Khoản 1 Điều
34 mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn
theo quy định của pháp luật.

Như vậy, so với quy định về tài sản góp vốn
trong Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật doanh
nghiệp năm 2020 đã thay đổi thuật ngữ “giá trị
quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ”
thành “quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ”.

Định nghĩa về tài sản được quy định tại Điều
105 Bộ luật dân sự năm 2015 là vật, tiền, giấy tờ
có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động
sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể
là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong
tương lai. 

Theo đó, thuật ngữ “giá trị quyền sử dụng
đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ” được quy định
trong Luật doanh nghiệp năm 2014 được sử dụng
không đúng và không thuộc bất cứ đối tượng nào
được coi là tài sản. Sự thay đổi sang thuật ngữ
“quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ” trong
Luật doanh nghiệp năm 2020 đã đúng bản chất
của quyền tài sản - một trong những đối tượng
được coi là tài sản theo quy định tại Bộ luật dân
sự năm 2015.

Quy định về tài sản góp vốn trong Luật
doanh nghiệp năm 2020 còn thay đổi từ “chỉ có
tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp” sang
“chỉ tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp
hoặc có quyền sử dụng hợp pháp”. Chủ sở hữu
hợp pháp ở đây được hiểu là những tổ chức, cá
nhân có quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản.
Tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp ở
đây không phải là chủ sở hữu đối với tài sản
nhưng được sử dụng tài sản theo thỏa thuận với

chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.
Như vậy, Luật doanh nghiệp năm 2020 đã mở
rộng thêm đối tượng được sử dụng tài sản để góp
vốn so với Luật doanh nghiệp năm 2014.

Thứ hai, về vấn đề định giá tài sản góp vốn.
Khi tiến hành góp vốn trong doanh nghiệp,

các bên cần xác định được giá trị của tài sản đem
góp vốn. Theo đó, Khoản 1 Điều 36 Luật doanh
nghiệp năm 2020 chia tài sản góp vốn thành hai
nhóm sau:

Nhóm 01: Những tài sản không cần phải định
giá bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển
đổi, vàng.

Nhóm 02: Những tài sản phải định giá bao
gồm tất cả các tài sản không nằm trong nhóm 01
nêu trên.

Việc định giá tài sản góp vốn được quy định
cụ thể tại hai thời điểm như sau:

Khi thành lập doanh nghiệp:
Tài sản góp vốn phải được các thành viên, cổ

đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng
thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định
giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá
thì giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số
thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá
cao hơn so với giá trị thực tế của tài sản đó tại
thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông
sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh
lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế
của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định
giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với
thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn
giá trị thực tế.

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp:
Tài sản góp vốn do chủ sở hữu, Hội đồng

thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn
và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với
công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận
định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá định
giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá
thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp
vốn và chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Hội
đồng quản trị chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá
cao hơn giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm
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góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành
viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách
nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên
Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng
liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị
được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp
vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên
đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố
ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

So với quy định về việc định giá tài sản góp
vốn khi thành lập doanh nghiệp trong Luật doanh
nghiệp năm 2014, Luật doanh nghiệp năm 2020
đã quy định cụ thể tỷ lệ % số thành viên, cổ đông
sáng lập chấp thuận giá trị tài sản góp vốn trong
trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá là
“trên 50%” thay vì quy định chung chung như ở
Luật doanh nghiệp năm 2014 là “đa số”.

Thứ ba, quy định thời hạn góp vốn trong công
ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020, khung
thời gian góp vốn không thay đổi (tức là trong
90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp). Tuy nhiên, Luật doanh
nghiệp năm 2020 quy định rõ khoảng thời gian
90 ngày này sẽ không bao gồm thời gian mà tài
sản đóng góp được vận chuyển, nhập khẩu tài sản
góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển
quyền sở hữu tài sản vào thời hạn này. 

Quy định mới này có thể giúp nhà đầu tư
tránh vi phạm quy định về thời hạn góp vốn do
mất quá nhiều thời gian cho việc làm thủ tục
nhập khẩu, vận chuyển, chuyển quyền sở hữu đối
với tài sản góp vốn. Tuy nhiên vấn đề là khi nào
thì người góp vốn phải bắt đầu vận chuyển, nhập
khẩu hay thực hiện thủ tục hành chính đó? Đặt ra
thời hạn mà không có điểm bắt đầu thì khó mà
xác định được khi nào mới hết khoảng thời gian
đó. Thật sự quy định này có thể dẫn đến việc vị
lợi dụng để kéo dài thời hạn góp vốn, chẳng hạn
như đăng ký vốn góp bằng tiền thật nhỏ, bằng tài
sản thật lớn. Như vậy, vốn đăng ký thật lớn
nhưng vốn thực góp trong ba tháng đầu có thể rất
nhỏ. Hoặc đăng ký vốn ban đầu nhỏ, đăng ký vốn
góp thêm lớn hơn vì Luật doanh nghiệp năm
2020 không đặt ra thời hạn cho vốn góp thêm.
Bên cạnh đó, sau thời gian 90 ngày kể từ ngày

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp, nếu vẫn có thành viên chưa góp vốn hoặc
chưa góp đủ phần vốn đã cam kết thì công ty phải
đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp
của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời
hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ
phần vốn góp. Theo quy định tại Khoản 4 Điều
48 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì thời hạn này
là 60 ngày.

Đồng thời, Luật doanh nghiệp năm 2020
cũng khẳng định, người góp vốn trở thành thành
viên công ty kể từ thời điểm đã thanh toán phần
vốn góp và những thông tin về người góp vốn
được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên. Đây
là cũng một quy định mới so với Luật doanh
nghiệp năm 2014.

Thứ tư, Luật doanh nghiệp năm 2020 bổ
sung trường hợp không được góp vốn.

Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định tổ
chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần,
mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty
trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy
định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

(i) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ
trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn
vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan,
đơn vị mình;

(ii) Đối tượng không được góp vốn vào
doanh nghiệp theo quy định của Luật cán bộ,
công chức, Luật viên chức, Luật phòng, chống
tham nhũng.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Luật
phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày
20 tháng 11 năm 2018 người đứng đầu, cấp phó
của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được
góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm
vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện
việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố,
mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do
người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

Điều 18 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định
tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần,
mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty
trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy
định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

(Xem tiếp trang 72)
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Tóm tắt: Với tư cách là một trong những mô hình kinh doanh được sử dụng nhiều ở Việt Nam,
Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có một vị trí khá đặc biệt trong đạo Luật doanh nghiệp (LDN) ở Việt
Nam. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của DNTN, bài
viết phân tích khái niệm, đặc điểm, đăng ký kinh doanh, chế độ pháp lý về vốn, quản trị doanh
nghiệp, giải thể và phá sản DNTN. Từ đó, bài viết đưa ra những ý kiến góp phần hoàn thiện quy định
pháp luật về DNTN ở Việt Nam hiện nay. 
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special place in the corporate law in Vietnam. Based on the study of legal regulations governing the
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1. Khái niệm và đặc điểm của doanh
nghiệp tư nhân

Thực tiễn linh hoạt trong kinh doanh đã hình
thành lên sự đa dạng về chủ thể kinh doanh có
những đặc trưng pháp lý khác với các loại hình
công ty và các loại hình hợp danh đó là DNTN.
Bản thân thuật ngữ “DNTN” (private enterprise)
không được sử dụng trong thông lệ pháp luật
quốc tế. Các nước trên thế giới thường sử dụng
thuật ngữ “sole proprietorship” hay “sole trader”
(doanh nghiệp cá nhân, cá nhân kinh doanh) để
chỉ loại chủ thể kinh doanh này.  

Doanh nghiệp cá nhân (sole proprietorship)
còn được gọi là doanh nghiệp một chủ là một
dạng thỏa thuận kinh doanh đơn giản, trong đó,
một cá nhân điều hành và sở hữu toàn bộ doanh
nghiệp. Mặc dù, nhiều người sử dụng thuật ngữ
này để chỉ các doanh nghiệp không có nhân viên
nào khác ngoài chủ sở hữu, tuy nhiên, cách hiểu
chính xác của doanh nghiệp cá nhân đề cập đến
cấu trúc pháp lý của doanh nghiệp, thay vì số

lượng nhân viên. Như vậy, khi thành lập doanh
nghiệp cá nhân thì doanh nghiệp đó có thể chỉ có
một chủ sở hữu hoặc cũng có thể bao gồm chủ sở
hữu và nhân viên.

Lịch sử nền kinh tế thế giới cho thấy, chủ thể
kinh doanh theo hình thức cá nhân kinh doanh
hay doanh nghiệp cá nhân là hình thức tổ chức
kinh doanh đơn giản và cổ điển nhất2, đây là hình
thức kinh doanh xuất hiện sớm nhất, sớm hơn các
hình thức kinh doanh theo loại hình công ty hay
hợp danh. Ở Việt Nam, cho đến cuối những năm
80 của thế kỷ trước không có những văn bản
pháp luật chính thức công nhận sự tồn tại của các
loại hình DNTN ngoài các đơn vị kinh tế quốc
doanh và tập thể. Sau khi có Nghị quyết Đại hội
Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986,
với chủ trương đổi mới cơ chế quản lý kinh tế,
phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần,
nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc các hình thức
sở hữu với các quy mô khác nhau đã dần dần
được hình thành và phát triển3. 

1 Tiến sỹ, Khoa Luật, Học viện Khoa học xã hội.
2 Đồng Ngọc Ba (chủ biên), Giáo trình Luật kinh tế, Trường Đại học Mở Hà Nội.
3 Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình Pháp luật Kinh tế, Nxb. Thống kê, năm 2005, tr.93.

QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THEO 
LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Nguyễn Thanh Lý1
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DNTN là một trong những loại hình doanh
nghiệp xuất hiện sớm nhất trong thời kỳ đổi mới
được đánh dấu bằng sự ra đời của Luật DNTN
năm 1990, tách biệt hẳn so với Luật công ty năm
1990. Sự ra đời song song của hai đạo luật này đã
hàm ý phân biệt rõ tư cách pháp lý của DNTN
(thương nhân thể nhân) khác với các loại hình
công ty (thương nhân pháp nhân). Tuy nhiên, sau
9 năm, LDN năm 1999 đã gộp hai đạo luật
DNTN năm 1990 và Luật công ty năm 1990 làm
một và dành một chương quy định về DNTN
nhằm mục đích tránh sự phân biệt giữa các loại
hình kinh doanh trong nền kinh tế. Cách làm này
đã được duy trì ở các đạo LDN sau này: LDN
năm 2005, LDN năm 2015 và hiện nay là LDN
năm 2020. 

Khoản 1, Điều 188 LDN năm 2020 quy định:
“DNTN 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”. Như
vậy, về bản chất định nghĩa DNTN được giữ
nguyên từ năm 1990 đến nay. Từ định nghĩa trên
về DNTN cùng với việc gộp quy định DNTN
vào LDN dễ gây nhầm lẫn rằng DNTN là loại
hình công ty một chủ sở hữu tương tự như công
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Tuy
nhiên, xét về tính chất sở hữu, cơ cấu tổ chức, tư
cách pháp lý, chế độ trách nhiệm tài sản thì
DNTN và công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên có sự khác biệt rất lớn. Bởi vậy đã có
nhiều ý kiến của các nhà luật học đánh giá sự
“lạc loài” của DNTN khi đặt DNTN vào LDN –
một đạo luật chủ yếu điều chỉnh tổ chức và hoạt
động của các loại hình công ty.

Theo các tiêu chí phân loại doanh nghiệp thì
DNTN (theo định nghĩa pháp lý của Việt Nam)
mang bản chất là cá nhân kinh doanh hay doanh
nghiệp một chủ, điều này được khẳng định chắc
chắn hơn qua các đặc điểm sau của DNTN:

Thứ nhất, DNTN là doanh nghiệp do một cá
nhân làm chủ. Khác với loại hình kinh doanh là

hợp danh và công ty, “DNTN không có sự liên
kết góp vốn của nhiều chủ thể”4. Chủ DNTN sẽ
điều hành cơ sở kinh doanh trên danh nghĩa của
chính họ, không có sự phân tách về quyền sở hữu
tài sản của người chủ và DNTN. Đồng thời, chủ
DNTN có toàn quyền quyết định đối với tất cả
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ tổ
chức hoạt động đến việc “sử dụng lợi nhuận sau
khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài
chính khác”5. 

Thứ hai, DNTN không có sự tách bạch giữa
tài sản của doanh nghiệp với tài sản của chủ sở
hữu. Việc đăng ký thành lập DNTN thể hiện rõ
quyền tự đánh giá, định giá tài sản và tự khai của
chủ sở hữu. Tài sản được sử dụng vào hoạt động
kinh doanh của chủ DNTN không phải làm thủ
tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp6 cho
thấy tài sản của DNTN không được tách biệt độc
lập với tài sản của cá nhân chủ sở hữu.

Thứ ba, chủ DNTN phải chịu trách nhiệm
vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi
khoản nợ của doanh nghiệp. “Trách nhiệm vô
hạn được hiểu là sự tận cùng hay đến cùng của
việc trả nợ”7. Điều này xuất phát từ sự không
tách bạch giữa tài sản của chủ sở hữu doanh
nghiệp với tài sản của doanh nghiệp. Khi thực
hiện nghĩa vụ tài sản, trước tiên sẽ sử dụng tài
sản của doanh nghiệp để trả nợ, nếu tài sản của
doanh nghiệp không đủ để trả nợ thì chủ doanh
nghiệp sẽ phải sử dụng tài sản của chủ doanh
nghiệp (tài sản không đầu tư vào doanh nghiệp)
để thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Điều đó có nghĩa
rằng, nếu doanh nghiệp làm ăn thất bại và phát
sinh nợ thì tài sản cá nhân của chủ sở hữu (bao
gồm tất kỳ tài sản nào đứng tên chủ sở hữu) sẽ
bị tịch thu để thanh toán các khoản nợ của
doanh nghiệp. 

Thứ tư, DNTN không có tư cách pháp nhân. 
Khoản 1, Điều 74, Bộ luật dân sự năm 2015

quy định: Một tổ chức được công nhận là pháp
nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

4 Đồng Ngọc Ba (chủ biên), Giáo trình Luật kinh tế, Trường Đại học Mở Hà Nội.
5 Khoản 1, Điều 189 LDN năm 2020.
6 Phụ lục 4, Điểm 2.15, Thông tư số 39/2014/TT-BTC
7 Nguyễn Như Phát (đồng tác giả) (2002), Luật kinh tế Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.39. 
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“a) Được thành lập theo quy định của Bộ
luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều
83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp
nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản
của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp
luật một cách độc lập”.

Với những đặc điểm về chế độ sở hữu và
trách nhiệm vô hạn của chủ sở hữu, DNTN
không thỏa mãn điều kiện (điểm c, Khoản 1,
Điều 74) để trở thành pháp nhân theo quy định
của Bộ luật dân sự năm 2015.

2. Thành lập và đăng ký doanh nghiệp tư nhân
Khi lựa chọn một loại hình doanh nghiệp để

kinh doanh, người ta thường đánh giá những ưu
điểm và nhược điểm của loại hình kinh doanh để
làm căn cứ lựa chọn loại hình phù hợp. Mặc dù,
DNTN có những điểm mạnh và điểm yếu của
riêng nó, nhưng trong bối cảnh, điều kiện kinh
doanh cụ thể thì điểm mạnh và điểm yếu của
DNTN chỉ mang tính chất tương đối. Bằng khả
năng kinh doanh của mình, nhà đầu tư có thể
biến hóa những điểm yếu của DNTN thành
những điểm mạnh. Khi đã lựa chọn loại hình
DNTN để kinh doanh, nhà đầu tư phải làm thủ
tục đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm
quyền như là một sự đảm bảo rằng nhà đầu tư có
đủ điều kiện để làm chủ DNTN và thông qua loại
hình DNTN nhà đầu tư có thể kiếm được những
lợi ích nhất định.

Thành lập và đăng ký kinh doanh DNTN,
nhà đầu tư cần phải lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, về quyền lựa chọn loại hình kinh
doanh là DNTN.

“Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong
những ngành nghề mà pháp luật không cấm”8,
tức là, có quyền tự do lựa chọn loại hình kinh
doanh và ngành nghề kinh doanh miễn sao không
vi phạm điều cấm của pháp luật. Những ưu điểm

đơn giản cơ cấu tổ chức, ít tốn kém để vận hành,
DNTN rất phù hợp cho người tập kinh doanh;
người khởi nghiệp, các công việc bán thời gian
và hoặc công việc tại nhà… Ngược lại, với
những ngành nghề có độ rủi ro cao khiến nhà đầu
tư có khả năng phải chịu trách nhiệm pháp lý,
nhà đầu tư cần có sự bảo hiểm đối với tài sản của
họ thì DNTN không phải là một hình thức kinh
doanh phù hợp. 

Tuy vậy, vẫn có một số ngoại lệ đối với một
số ngành nghề kinh doanh pháp luật yêu cầu chủ
thể kinh doanh phải lựa chọn một loại hình doanh
nghiệp nhất định, chẳng hạn như: Người hành
nghề luật sư dưới hình thức văn phòng luật sư thì
văn phòng luật sư phải được tổ chức và hoạt
động theo loại hình DNTN9. Người hành nghề
quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình giải quyết
phá sản doanh nghiệp phải được tổ chức dưới
dạng DNTN hoặc công ty hợp danh10. Ngoài ra,
DNTN không được tham gia một số lĩnh vực do
không có tư cách pháp nhân như: công chứng;
quỹ đầu tư chứng khoán; tài chính ngân hàng; tư
vấn, thiết kế công trình của dự án đầu tư; tư vấn
đầu tư, xây dựng…

Thứ hai, đối tượng thành lập DNTN.
Xuất phát từ bản chất của DNTN là không có

sự tách bạch giữa tài sản doanh nghiệp với tài sản
chủ sở hữu, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm vô
hạn đối với mọi hoạt động của công ty, pháp luật
quy định mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập
một DNTN. Chủ DNTN không được đồng thời là
chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh11.
Bởi chủ hộ kinh doanh và thành viên hợp danh của
công ty hợp danh cũng sẽ phải chịu trách nhiệm vô
hạn đối với hoạt động của công ty, do đó, một sản
nghiệp của một chủ không thể dùng để chịu trách
nhiệm vô hạn đối với hai doanh nghiệp.

Thứ ba, thủ tục góp vốn thành lập doanh
nghiệp.

Góp vốn thành lập DNTN không giống như
các loại hình công ty hợp danh thủ tục góp vốn

8 Điều 33, Hiến pháp năm 2013.
9 Điều 32, 33, Luật luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012).
10 Điều 13, Luật phá sản năm 2014.
11 Khoản 3, Điều 188 LDN năm 2020.
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thành lập doanh nghiệp phải có sự thỏa thuận
giữa các chủ sở hữu tương lai của doanh nghiệp
và tuân theo một quy trình góp vốn thành lập luật
định. Thủ tục góp vốn thành lập DNTN hoàn
toàn do nhà đầu tư chủ động và tự đánh giá về
vốn góp. Theo quy định của Luật DNTN năm
1990 thì DNTN muốn thành lập phải có mức vốn
không thấp hơn mức vốn pháp định12. Tuy nhiên,
từ LDN năm 2005 đến LDN năm 2020 thì không
còn hạn chế về vốn góp của DNTN nữa. Vốn đầu
tư của chủ DNTN do chủ DNTN tự đăng ký. Chủ
DNTN có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số
vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng
Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các
tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn
phải ghi rõ tài sản, số lượng và giá trị còn lại của
mỗi loại tài sản13. Về mặt thủ tục, vốn đầu tư ban
đầu của chủ DNTN được thể hiện trên nội dung
giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Thứ tư, tên và con dấu của DNTN.
DNTN có tên riêng. Việc đặt tên của DNTN

phải tuân thủ các quy định chung về đặt tên công
ty từ Điều 37 đến Điều 41 của LDN năm 2020.
Ngoài ra, DNTN có con dấu riêng, mã số thuế
riêng. Chính việc quy định về đăng ký vốn đầu tư
của chủ DNTN, đặt tên riêng, có con dấu riêng,
mã số thuế riêng làm cho “DNTN dường như đã
trở thành một thực thể riêng” tách biệt dần khỏi
người chủ của nó14. Có lẽ đây cũng là điểm khác
biệt (về mặt hình thức) của LDN ở Việt Nam về
loại hình DNTN dù rằng về bản chất DNTN
không khác gì cá nhân kinh doanh (sole trader)
theo thông lệ quốc tế.

3. Chế độ pháp lý về vốn của doanh nghiệp
tư nhân

Chế độ pháp lý về vốn của DNTN thể hiện
trên các nội dung sau:

Thứ nhất, vốn đầu tư vào doanh nghiệp.
Khi thành lập DNTN, chủ DNTN đã phải tự

đăng ký vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Khác với
các loại hình công ty, tài sản được sử dụng vào
hoạt động kinh doanh của chủ DNTN không phải

làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh
nghiệp theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC tại
Phụ lục 4, Điểm 2.15 quy định về hóa đơn, chứng
từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển:
“a.2. Trường hợp cá nhân dùng tài sản thuộc sở
hữu của mình, giá trị quyền sử dụng đất để thành
lập DNTN, văn phòng luật sư thì không phải làm
thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, chuyển
quyền sử dụng đất cho DNTN, trường hợp không
có chứng từ hợp pháp chứng minh giá vốn của
tài sản thì phải có văn bản định giá tài sản của
tổ chức định giá theo quy định của pháp luật để
làm cơ sở hạch toán giá trị tài sản cố định”. Dù
vậy, toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài
sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào
sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp
theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, về tăng giảm vốn đầu tư vào
DNTN.

DNTN có đặc điểm là doanh nghiệp “đóng”
nên mọi hoạt động liên quan đến vốn đầu tư của
doanh nghiệp phải thông qua chủ sở hữu. Ngoài
chủ sở hữu của doanh nghiệp, không thể huy
động vốn từ các chủ thể khác. DNTN không
được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
Đây là điểm bất lợi của DNTN so với một số
công ty đối vốn điển hình như công ty cổ phần có
thể tăng vốn bằng cách bán cổ phần công ty cho
các nhà đầu tư công chúng.

Việc tăng giảm vốn của DNTN phải được
chủ sở hữu thực hiện theo quy định: “Trong quá
trình hoạt động, chủ DNTN có quyền tăng hoặc
giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm
vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi
chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm
vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký
thì chủ DNTN chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng
ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh”. Như vậy,
chỉ khi số vốn đầu tư thấp hơn vốn đã đăng ký,
chủ DNTN mới phải làm thủ tục thông báo thay
đổi vốn đầu tư vào doanh nghiệp tại Phòng Đăng

12 Điều 2, Luật DNTN năm 1990.
13 Khoản 1, Điều 184 LDN năm 2014.
14 Phạm Duy Nghĩa (2015), Giáo trình Luật kinh tế, Nxb. Công an Nhân dân, tr.181.
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ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký15.
Có lẽ xuất phát từ đặc điểm chủ DNTN phải chịu
trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi
hoạt động của doanh nghiệp, nên LDN đã quy
định về thay đổi vốn đầu tư của chủ DNTN như
trên nhằm tạo cơ chế thông thoáng và linh hoạt
cho chủ doanh nghiệp. Ở các loại hình doanh
nghiệp khác như: thành viên công ty hợp danh,
chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên, thành viên công ty trách nhiệm hữu
hạn hai thành viên trở lên, cổ đông công ty cổ
phần có thể rút vốn hoàn toàn khỏi doanh nghiệp
mà không làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của
doanh nghiệp. DNTN với đặc điểm một chủ sở
hữu duy nhất, việc rút vốn hoàn toàn của DNTN
sẽ dẫn đến việc bán doanh nghiệp hoặc giải thể,
chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ ba, sử dụng vốn và phân phối lợi nhuận
của DNTN.

Việc tăng giảm vốn đầu tư và hoạt động của
DNTN được theo dõi qua sổ kế toán và báo cáo
tài chính của doanh nghiệp tạo cảm giác dường
như sản nghiệp thương mại của DNTN có phần
tách biệt về kinh tế so với các loại tài sản khác
của người chủ. Song, chế độ trách nhiệm vô hạn
của chủ sở hữu DNTN cho thấy DNTN và chủ sở
hữu của nó có chung một sản nghiệp thương mại.
Bởi vậy, việc sử dụng và phân phối lợi nhuận của
DNTN cần lưu ý: (1) Chủ sở hữu doanh nghiệp
có toàn quyền sử dụng vốn nhưng DNTN không
được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ
phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công
ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần; (2)
Lợi nhuận sau thuế của DNTN thuộc về chủ sở
hữu doanh nghiệp, do đó chủ sở hữu doanh
nghiệp có toàn quyền quyết định.

4. Quản trị doanh nghiệp tư nhân
4.1. Tổ chức và quản lý doanh nghiệp tư nhân
Thứ nhất, về cơ cấu tổ chức của DNTN.
So với các doanh nghiệp khác, cơ cấu tổ chức

của DNTN đơn giản, không bắt buộc phải tổ

chức, phân cấp quản lý với nhiều tầng lớp đại
diện và bộ phận giám sát. Chủ sở hữu có thể trực
tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dù chủ
sở hữu có ủy quyền cho người khác điều hành
doanh nghiệp hoặc có thuê người quản lý, điều
hành doanh nghiệp hay không thì chủ sở hữu vẫn
là đại diện theo pháp luật của DNTN. Về quản
trị nội bộ, DNTN không phải chịu những ràng
buộc về mặt pháp lý trong thiết lập cơ cấu tổ
chức quản lý, quy trình ra quyết định như đối với
công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn
và công ty cổ phần. DNTN là mô hình doanh
nghiệp đơn giản và ít tốn kém chi phí nhất cho
việc thiết lập tổ chức và vận hành doanh nghiệp.

Thứ hai, về chế độ trách nhiệm của chủ sở
hữu.

Về mặt tài sản, chủ doanh nghiệp chịu trách
nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình đối
với hoạt động của doanh nghiệp trong mọi
trường hợp. Về mặt pháp lý, do không có tư cách
pháp nhân, không phân định rõ trách nhiệm của
doanh nghiệp và chủ sở hữu nên chủ DNTN
được quy định 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 nghiệp16. Theo quy định này, địa vị pháp
lý của DNTN đã bị đánh đồng với tư cách pháp
lý của người chủ sở hữu dù rằng nó là hai thực
thể khác nhau. Ngoài ra, quy định này có thể dẫn
đến nhiều phiền toái khi người chủ DNTN chết
hoặc rơi vào tình trạng vô năng song DNTN vẫn
còn tồn tại17. 

Thứ ba, nghĩa vụ nộp thuế của DNTN.
Với tư cách là một công dân, chủ DNTN

phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định
của Luật thuế thu nhập cá nhân18. Với tư cách
là một doanh nghiệp, DNTN phải nộp thuế thu
nhập doanh nghiệp như các loại hình doanh
nghiệp khác trong nền kinh tế19. Trong khi đó,
DNTN và chủ sở hữu của nó có chung một sản

15 Điều 50, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp.
16 Khoản 3, Điều 190 LDN năm 2020.  
17 Phạm Duy Nghĩa (2015), Giáo trình Luật kinh tế, Nxb. Công an nhân dân, tr.182.
18 Điều 2, Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2009 (sửa đổi, bổ sung năm 2012 và 2014).
19 Điều 2, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 (sửa đổi, bổ sung năm 2012 và 2014).
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nghiệp thương mại, suy cho cùng chủ sở hữu
DNTN phải chịu hai lần đánh thuế. Điều này
khá khác biệt so với quy định ở một số quốc
gia khác, chẳng hạn luật ở Đức quy định “trong
các công ty đối nhân các thành viên có tư cách
thương gia độc lập và phải chịu thuế thu nhập
cá nhân, bản thân công ty không bị đánh thuế.
Còn các công ty đối vốn do sự tách bạch giữa
thành viên và công ty nên phải chịu hai lần
thuế: thuế thu nhập cá nhân đánh vào thành
viên và thuế công ty đánh vào lợi nhuận chung
của công ty”20.

Ngoài ra, khi quản lý, điều hành DNTN cần
lưu ý: (1) Theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC tại
Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.5 quy định như sau: “d)
Tiền lương, tiền công của chủ DNTN, chủ công
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một
cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập
viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội
đồng quản trị mà những người này không trực
tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”
Căn cứ theo quy định này thì tiền lương, tiền
công của chủ DNTN không được tính vào chi
phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. (2)
Chứng từ thanh toán qua ngân hàng của DNTN
được hiểu là “bao gồm cả trường hợp bên mua
thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài
khoản bên bán mang tên chủ DNTN hoặc bên
mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang
tên chủ DNTN sang tài khoản bên bán nếu tài
khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ
quan thuế”21.

4.2. Pháp luật về cho thuê, bán doanh
nghiệp tư nhân

Chủ DNTN có quyền cho thuê một phần
hoặc toàn bộ doanh nghiệp của mình theo hợp
đồng cho thuê22. Hợp đồng cho thuê doanh
nghiệp được quy định khá chặt chẽ về mặt hình

thức: hợp đồng cho thuê phải được lập bằng
văn bản và phải được công chứng. Trong vòng
03 ngày làm việc sau khi ký hợp đồng cho thuê
DNTN, chủ DNTN phải thông báo bằng văn
bản kèm theo hợp đồng cho thuê có công chứng
đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế.
Thông qua hợp đồng cho thuê doanh nghiệp,
chủ sở hữu và người thuê có thể thỏa thuận về
quyền và trách nhiệm của hai bên, nhưng trong
thời hạn cho thuê, chủ sở hữu vẫn phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ
sở hữu doanh nghiệp. Đây là một trong những
đặc điểm khác biệt giữa cho thuê DNTN và bán
DNTN.

Chủ DNTN có quyền bán DNTN của mình
cho người khác23 – bán toàn bộ sản nghiệp thương
mại được tạo dựng qua DNTN cho người khác.
Người mua (chủ sở hữu mới) phải làm thủ tục đăng
ký thay đổi chủ DNTN24. Sau khi bán doanh
nghiệp, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm về
các khoản nợ và tài sản khác của doanh nghiệp
phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao
doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người
bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận
khác. Hợp đồng bán DNTN tuân thủ các quy định
chung của luật thương mại và luật dân sự. 

Thực tế kinh doanh cho thấy, việc bán DNTN
không hề dễ dàng vì DNTN gắn liền với chủ sở
hữu của nó. Chẳng hạn như: Không phân biệt
giữa tài sản của chủ sở hữu và tài sản của DNTN
khiến cho việc định giá DNTN trở lên khó khăn;
hay những khách hàng quen với chủ sở hữu ban
đầu của doanh nghiệp không dễ dàng để trở
thành khách hàng của chủ sở hữu mới; việc thỏa
thuận được toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ (gồm
tài sản hiện có và các khoản nợ) của DNTN để
chuyển sang cho chủ sở hữu mới cũng không dễ
đạt được… 

20 Friedrich Fubler, Jurgen Simon (1992), Mấy vấn đề pháp luật kinh tế Cộng hòa Liên bang Đức, Nxb. Pháp lý,
tr.30-31.
21 Khoản 3, Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC.
22 Điều 191, LDN năm 2020.
23 Điều 192, LDN năm 2020.
24 Điều 47, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp.
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4.3. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân
Loại hình DNTN được xem là lý tưởng cho

người kinh doanh nhỏ, tập kinh doanh, khởi
nghiệp, tuy nhiên, khi đạt được những thành
công nhất định trong kinh doanh thì nhà đầu tư
không nhất thiết phải giữ hình thức DNTN trong
suốt cuộc đời, họ có thể chuyển đổi DNTN sang
loại hình doanh nghiệp khác quy mô lớn hơn,
phù hợp hơn với sự phát triển và mở rộng kinh
doanh. Thực tế kinh doanh cho thấy, doanh
nghiệp cá nhân (Sole Proprietorship) là loại hình
kinh doanh phổ biến nhất ở Mỹ và Canada với
hơn 20 triệu doanh nghiệp, tương tự đây cũng là
loại hình kinh doanh chiếm phần lớn các doanh
nghiệp ở Anh (khoảng 60%)... nhưng điều này
lại khá trái ngược so với loại hình DNTN ở Việt
Nam. Một đất nước có truyền thống kinh doanh
nhỏ lẻ, manh mún lại ưa chuộng loại hình kinh
doanh công ty hơn là lựa chọn DNTN.

Sự tồn tại lâu đời của một doanh nghiệp góp
phần không nhỏ vào việc tạo dựng uy tín và
thành công trong kinh doanh cho doanh nghiệp,
việc chuyển đổi loại hình kinh doanh có ưu điểm
là không bắt buộc doanh nghiệp phải giải thể
trước khi chuyển đổi25. Rất nhiều nhà đầu tư trên
thế giới bắt đầu kinh doanh với tư cách là một
DNTN, sau này trở thành tập đoàn lớn như:
J.Willard Marriott bắt đầu kinh doanh với một
DNTN như là một quầy bia, sau đó, doanh
nghiệp của ông đã trở thành chuỗi nhà hàng
A&W lớn; Richard Warren Sears bắt đầu bán
đồng hồ và trang sức đặt hàng qua thư với tư
cách là DNTN, ông đã thuê Alvah Curtis
Roebuck để sửa chữa đồng hồ, hai người quyết
định hợp tác và cuối cùng, Sears, Roebuck và
công ty của họ đã trở thành chuỗi cửa hàng bán
lẻ lớn nhất nước Mỹ; James Cash Penney bắt đầu
sự nghiệp với tư cách là một nhân viên trong một

cửa hàng bán lẻ nhỏ vào năm 1898, sau đó, ông
đã mua lại cửa hàng và điều hành cửa hàng với
tư cách là DNTN trong vài năm, số lượng cửa
hàng tiếp tục phát triển và năm 1913, chuỗi cửa
hàng được thành lập dưới tên “Công ty JC
Penney”, đến năm 1929 Công ty JC Penney đã
có hơn 1.000 cửa hàng hoạt động26.

Ở Việt Nam, theo quy định của LDN năm
2014, DNTN chỉ được chuyển đổi thành công ty
trách nhiệm hữu hạn (TNHH)27. LDN năm 2014
chỉ cho phép chuyển đổi DNTN thành công ty
trách nhiệm hữu hạn mà không quy định có được
chuyển đổi DNTN thành công ty hợp danh, công
ty cổ phần hay không là không hợp lý. Việc
chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty
hợp danh đã được các nước thực hiện từ rất lâu
và hoàn toàn phù hợp với nhu cầu kinh doanh
thực tế. DNTN muốn chuyển đổi thành công ty
cổ phần thì phải thực hiện một thủ tục hành chính
trung gian – tức là chuyển đổi thành công ty
TNHH và sau đó chuyển đổi từ công ty TNHH
mới đó thành công ty cổ phần. Thủ tục hành
chính trung gian trong trường hợp này hoàn toàn
không có ý nghĩa, nhưng tốn kém thời gian, chi
phí và thậm chí ảnh hưởng đến hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy, khắc phục
những bất cập này, LDN 2020 đã có những sửa
đổi cho phù hợp để DNTN có thể chuyển đổi
sang các loại hình doanh nghiệp khác như: công
ty hợp danh, công ty TNHH, công ty cổ phần28.

4.4. Giải thể, phá sản doanh nghiệp tư nhân
Sự thay đổi về thành viên hay cổ đông của

công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần
có thể không làm ảnh hưởng đến sự tồn tại và
phát triển của doanh nghiệp. Nhưng bất kỳ một
rủi ro nào xảy ra đối với chủ sở hữu (chết, bệnh
nặng, tù đày, làm ăn thất bại…) cũng có thể dẫn
đến nguy cơ chấm dứt hoạt động của DNTN. Đa

25 SIEM (2007), Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam, đâu là loại hình phù hợp nhất với doanh nghiệp của
bạn, Tài liệu tham khảo, Hà Nội, tr.26. 
26 Dẫn theo: Susan Ward, What is a Sole Proprietorship?, Small Business, link:
https://www.thebalancesmb.com/sole-proprietorship-2947269.
27 Điều 199, LDN năm 2014.
28 Điều 205, LDN năm 2020.
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số sự tồn tại của DNTN không lâu hơn sự tồn tại
của chủ sở hữu của nó29.

Thứ nhất, giải thể doanh nghiệp tư nhân.
DNTN có thể bị giải thể tự nguyện theo

quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc có
thể bị bắt buộc giải thể trong các trường hợp
pháp luật quy định, ví dụ bị thu hồi giấy chứng
nhận đăng ký do giả mạo kê khai hồ sơ, do người
chủ bị cấm kinh doanh, do không đăng ký mã số
thuế hoặc không tuân thủ quy định báo cáo về
tình hình kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh
doanh30. DNTN chỉ được giải thể khi bảo đảm
thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản
khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải
quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng
tài31. Chủ sở hữu DNTN phải làm thủ tục đăng ký
giải thể doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh
doanh theo trình tự, thủ tục giải thể doanh
nghiệp, đồng thời, chủ doanh nghiệp phải trực
tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp. Sau
khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải
thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ
DNTN32. 

Trên thực tế, việc thực hiện các quy chế giải
thể doanh nghiệp này khá khó khăn hoặc mang
nặng tính hình thức bởi: (1) Đa phần doanh
nghiệp không chấp hành nghĩa vụ báo cáo với
cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc chất lượng
báo cáo thấp; (2) Chức năng giám sát doanh
nghiệp sau khi đăng ký kinh doanh của cơ quan
đăng ký kinh doanh chưa thực hiện được; (3)
Người chủ DNTN phải chịu trách nhiệm cá
nhân cho mọi khoản nợ, dù cơ sở kinh doanh có
được giải thể hợp pháp, song điều ấy dường
như không xóa được trách nhiệm trả nợ của
người chủ DNTN đối với các khoản nợ của
doanh nghiệp33.

Thứ hai, phá sản DNTN.
(1) Yêu cầu mở thủ tục phá sản. Thủ tục phá

sản DNTN bắt đầu được thực hiện khi DNTN
mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn,
chủ DNTN có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ
tục phá sản doanh nghiệp; hoặc thông qua yêu
cầu mở thủ tục phá sản bằng văn bản của chủ nợ,
người lao động của DNTN khi hết thời hạn 03
tháng mà DNTN mất khả năng thanh toán các
khoản nợ hoặc nghĩa vụ trả lương34. 

(2) Thứ tự thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Với đặc
điểm chịu trách nhiệm đến cùng, toàn bộ tài sản
của chủ sở hữu sẽ được dùng để thực hiện nghĩa
vụ trả nợ theo thứ tự sau: a) Chi phí phá sản; b)
Khoản nợ lương; c) Khoản nợ phát sinh sau khi
mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp; d) Nghĩa vụ
tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có
bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ
nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán
do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán
nợ. Khi giá trị tài sản của doanh nghiệp sau khi
đã thanh toán đủ các khoản trên mà vẫn còn thì
phần còn lại này thuộc về chủ DNTN35.

(3) Tài sản dùng để thực hiện nghĩa vụ trả
nợ. Chủ sở hữu DNTN phải chịu trách nhiệm
vô hạn đối với mọi khoản nợ của doanh nghiệp,
do đó, khi tài sản của doanh nghiệp không đủ
để trả nợ thì sẽ sử dụng tài sản của chủ DNTN
không trực tiếp dùng vào hoạt động kinh
doanh. Trường hợp chủ DNTN có tài sản thuộc
sở hữu chung thì phần tài sản của chủ DNTN
được chia theo quy định của pháp luật về dân
sự và quy định của pháp luật có liên quan36. Về
nguyên tắc, mọi nghĩa vụ về tài sản sau khi có
quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản
không miễn trừ đối với chủ DNTN37. So với

29 SIEM (2007), Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam, đâu là loại hình phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn,
Tài liệu tham khảo, Hà Nội, tr.27. 
30 Phạm Duy Nghĩa (2015), Giáo trình Luật kinh tế, Nxb. Công an Nhân dân, tr.184.
31 Điều 207, LDN năm 2020.
32 K6, Điều 208, LDN năm 2020.
33 Phạm Duy Nghĩa (2015), Giáo trình Luật kinh tế, Nxb. Công an Nhân dân, tr.185.
34 Điều 5, 6 Luật phá sản năm 2014.
35 Điều 54, Luật phá sản năm 2014.
36 Điều 64, Luật phá sản năm 2014.
37 Điều 110, Luật phá sản năm 2014.
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thành viên góp vốn trong công ty hợp danh, chủ
sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên, thành viên góp vốn của công ty TNHH
hai thành viên trở lên, cổ đông công ty cổ phần
thì đây là một điểm vô cùng bất lợi đối với chủ
DNTN. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện thủ
tục phá sản nếu chủ sở hữu vi phạm quy định
pháp luật về phá sản thì chủ DNTN có thể bị
cấm đăng ký thành lập doanh nghiệp mới hoặc
cấm giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp trong
thời gian 3 năm kể từ ngày DNTN bị phá sản38.

Kết luận, so với LDN năm 2005, năm 2014,
quy chế pháp lý về DNTN ở LDN năm 2020
không có sự thay đổi căn bản ngoài quy định về
chuyển đổi DNTN. DNTN cũng là một chủ thể
kinh doanh đặc biệt về trong nền kinh tế khi phân
tích ở cách khía cạnh từ khái niệm, đặc điểm, cơ
cấu tổ chức, quản trị DNTN. Thực tế kinh doanh
cho thấy, so với các loại hình doanh nghiệp khác,

DNTN là loại hình kinh doanh khá phổ biến ở
nước ta./. 
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(i) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân
dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh
nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

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

Như vậy, so với Luật doanh nghiệp năm
2014, Luật doanh nghiệp năm 2020 bổ sung
nhóm đối tượng không được góp vốn vào doanh
nghiệp, cụ thể là các đối tượng bị cấm theo Luật
Phòng, chống tham nhũng. Qua đó, có thể thấy
Luật doanh nghiệp năm 2020 đã quy định chặt
chẽ hơn các đối tượng có quyền góp vốn trong
doanh nghiệp tại Việt Nam, đồng thời để tạo sự
nhất quán giữa Luật doanh nghiệp năm 2020 với
Bộ luật dân sự, Luật phòng chống tham nhũng
và Bộ luật hình sự. 

Nhìn chung, Luật doanh nghiệp năm 2020 đã
có những điểm sửa đổi tích cực về góp vốn trong
doanh nghiệp và khắc phục những điểm hạn chế
trong Luật doanh nghiệp năm 2014. Các Nghị
định của chính phủ hướng dẫn thi hành Luật
doanh nghiệp năm 2020 sẽ tiếp tục giải thích
những quy định còn chưa rõ trong Luật này.

Như vậy, Luật doanh nghiệp năm 2020 đã kịp
thời sửa đổi, bổ sung những điều khoản và quy
định mới nhằm phù hợp hơn với thực tế đang
diễn ra đối với doanh nghiệp, đồng thời, tháo gỡ
những hạn chế, bất cập của Luật doanh nghiệp
năm 2014, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh
thuận lợi, phù hợp hơn với xu hướng toàn
cầu. Tuy nhiên, để áp dụng các điều luật sao cho
hiệu quả và an toàn, doanh nghiệp cần được
hướng dẫn và lưu ý một cách kỹ lưỡng về các
điều khoản, hệ quả pháp lý và các rủi ro có thể
phát sinh.

Với những điểm mới đã nêu trên đây, tác giả
mong rằng có thể giúp ích được phần nào cho các
độc giả trong việc tiếp cận kịp thời những quy
định mới về góp vốn của Luật doanh nghiệp
2020, đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị
gián đoạn và đạt hiệu quả. Đồng thời, góp phần
cải cách thể chế kinh tế, nâng cao năng lực cạnh
tranh của môi trường đầu tư, kinh doanh, phát
huy nội lực trong nước và thu hút đầu tư nước
ngoài nhằm duy trì tăng trưởng, góp phần giải
quyết các vấn đề xã hội, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia./.

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ GÓP VỐN... 
(Tiếp theo trang 63)
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NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020 TÁC ĐỘNG ĐẾN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Nguyễn Văn Thi1

Vũ Thị Hương2

Tóm tắt: Kể từ ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp năm 2020  chính thức có hiệu lực thi hành.
Luật doanh nghiệp năm 2020 kỳ vọng mang đến những thay đổi đáng kể đối với môi trường kinh
doanh nói chung, cũng như đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư nói riêng. Bài viết phân tích, bình luận
những điểm mới quan trọng trong Luật doanh nghiệp năm 2020 tác động đến hoạt động của doanh
nghiệp Việt Nam và đưa ra những khuyến nghị hữu ích đối với các nhà đầu tư, cũng như cộng đồng
doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: Điểm mới, Luật doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp. 
Nhận bài: 20/1/2021; Hoàn thành biên tập: 10/2/2021; Duyệt đăng: 24/02/2021.

Abstract:  Since the Enterprises Law in 2020 officially takes effect on January 1,2021, it is
expected to bring considerable change for business environment in general and enterprises and
investors in particular. The article analyzes and makes comments on new important points in the
Enterprises Law in 2020 which have impact on Vietnam’s enterprises. It also proposes
recommendations for investors and community of enterprises in Vietnam.

Keywords: New points, the Enterprise Law in 2020, enterprises.
Date of receipt: 20/01/2021; Date of revision: 10/02/2021; Date of Approval: 24/02/2021.

1. Cải cách đột phá về thủ tục hành chính
Nghiên cứu toàn văn của Luật doanh nghiệp

năm 2020 có thể nhận thấy một tinh thần hoàn
toàn mới trong việc thực hiện các thủ tục hành
chính trong quá trình thành lập và hoạt động
doanh nghiệp. Tinh thần tinh giản thể hiện rõ
nhất bằng việc bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính
không cần thiết, cụ thể như: thông báo mẫu con
dấu trước khi sử dụng; báo cáo thay đổi thông tin
của người quản lý doanh nghiệp; thông báo phát
hành cổ phần riêng lẻ và nhiều các biểu mẫu
không cần thiết khác đã được loại bỏ. Doanh
nghiệp giờ đây không còn gặp khó khăn khi bị
Ngân hàng từ chối mở tài khoản hoặc đối tác
ngần ngại không ký hợp đồng với lý do mẫu dấu
chưa được đăng tải. Một số lượng lớn hồ sơ báo
cáo thay đổi khi người quản lý doanh nghiệp bị
miễn nhiệm/bãi nhiệm/chấm dứt hợp đồng hay
đơn giản có sự thay đổi về chỗ ở, giấy tờ chứng
thực cá nhân đã được tinh giản để nâng cao hơn
nữa quyền tự chủ của doanh nghiệp. 

Bên cạnh việc rất mạnh mẽ cắt giảm thủ tục
hành chính, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các
văn bản hướng dẫn thi hành khi đi vào đời sống,
hướng tới thực sự xây dựng một môi trường “kinh

doanh số” hiện đại. Vẫn là phương thức “đăng ký
doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử” đã được
triển khai từ năm 2015, nhưng với hướng dẫn mới
từ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, việc đăng ký qua
mạng điện tử hiện nay mới được trở về đúng ý
nghĩa, khi mà doanh nghiệp không cần thiết phải
nộp hồ sơ bản giấy để so sánh, đối chiếu với bản
điện tử. Cũng chính thức từ ngày Luật doanh
nghiệp năm 2020 có hiệu lực pháp luật, chữ ký số
điện tử được ghi nhận giá trị như con dấu khắc của
doanh nghiệp (Khoản 1 Điều 43 Luật doanh
nghiệp năm 2020). Doanh nghiệp có thể sử dụng
chữ ký số trong các thủ tục với cơ quan Nhà nước
và cả giao dịch thương mại, từng bước thay thế con
dấu cũ đã lỗi thời. Đây là một cải tiến mang tính
đột phá, rất phù hợp với xu thế phát triển của các
doanh nghiệp trong thời đại số.

Hơn hết, các quy định mới nêu trên sẽ tác
động tích cực trực tiếp tới hoạt động của các
doanh nghiệp theo hướng: tối ưu thời gian, tiết
kiệm công sức, tiết kiệm chi phí và tăng quyền tự
quyết cho doanh nghiệp.

2. Nhóm nội dung thay đổi về quyền của
cổ đông trong công ty cổ phần, quyền chuyển
đổi doanh nghiệp tư nhân

1 Luật sư, Giám đốc Công ty luật Brandco.
2 Thạc sỹ, Giảng viên Khoa Đào tạo Luật sư, Học viên Tư pháp.
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Tất cả cổ đông trong công ty cổ phần, cho dù
là cổ đông sở hữu số lượng lớn cổ phần hay là
những cổ đông nhỏ lẻ, đại chúng, thì họ vẫn là
đồng sở hữu của doanh nghiệp và có quyền được
pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, đến Luật doanh
nghiệp năm 2020, quyền của nhóm cổ đông nhỏ
mới thực sự được chú trọng với nhiều quy định
sửa đổi, bổ sung như:

Thứ nhất, bỏ quy định về thời gian sở hữu
cổ phần liên tục và giảm tỉ lệ cổ phần tối thiểu:
trong Luật doanh nghiệp năm 2014 một số quyền
quan trọng của nhóm cổ đông nhỏ (yêu cầu triệu
tập Đại hội đồng cổ đông; xem xét trích lục báo
cáo tài chính, sổ biên bản…) chỉ phát sinh khi họ
đảm bảo đủ hai yếu tố: tỉ lệ cổ phần tối thiểu 10%
và sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng. Tuy
nhiên, Luật doanh nghiệp năm 2020 đã đồng thời
bãi bỏ thời hạn này và giảm tỉ lệ xuống 5% để
đảm bảo tối đa quyền sở hữu của các chủ thể theo
các quy định của pháp luật. 

Thứ hai, Luật doanh nghiệp năm 2020 bổ
sung quy định: trong trường hợp chuyển nhượng
cổ phần, công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông
trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ
đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi
nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ công
ty (Khoản 7 Điều 127). Chúng ta đều biết, trong
giai đoạn “Nhà nước quản lý” trước đây, mọi
hoạt động chuyển nhượng cổ phần của doanh
nghiệp đều phải thông báo với Sở Kế hoạch và
Đầu tư. Do đó, các nhà đầu tư chỉ thực sự “yên
tâm” khi hồ sơ được nộp cho cơ quan nhà nước
thì mình có đầy đủ tư cách cổ đông. Tuy nhiên,
với quy định mới này, doanh nghiệp có nghĩa vụ
chủ động đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ
đông trong sổ cổ đông trong 24 giờ là một bước
tiến lớn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự chủ
hoạt động và góp phần quan trọng bảo vệ quyền
sở hữu của cổ đông mà không phải lệ thuộc,
thông qua bất cứ một thủ tục hành chính nào.

Thứ ba, Luật doanh nghiệp năm 2020, quyền
ưu tiên mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu
được ghi nhận ngay cả trong trường hợp chào
bán cổ phần riêng lẻ (Khoản 2 Điều 125). Đây
cũng là một quy định gián tiếp bảo vệ quyền lợi
cho các cổ đông nhỏ, tránh việc chào bán cổ phần
riêng lẻ không bị các cổ đông lớn lạm dụng để
tập trung quyền lực. Cụ thể, với quy định của luật

cũ, “tiếng nói” của nhóm cổ đông nhỏ lẻ hiện hữu
mặc định bị bỏ qua khi nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông chấp thuận việc phát hành thêm cổ
phần được thông qua. Trong khi đó, thực tế cổ
phần phát hành thêm được mua bởi các nhà đầu tư
mới thực sự hay chỉ là các “cổ đông chiến lược”
do cổ đông lớn sắp xếp thì các cổ đông cũ không
thể tác động, thay đổi được. Và lúc này, quyền lợi
của họ trực tiếp bị ảnh hưởng; vị thế, vai trò của họ
trong công ty ngày càng bị thu hẹp lại.

Như vậy, nhóm quy định này sẽ tác động lớn
nhất đến các nhà đầu tư mới, những nhà đầu tư
nhỏ lẻ, giúp củng cố và gia tăng niềm tin của họ
khi gia nhập thị trường. Hệ quả tất yếu, doanh
nghiệp cũng sẽ được hưởng lợi ích, khi khả năng
huy động vốn của doanh nghiệp được mở rộng
hiệu quả, bên cạnh nguồn vốn ngân hàng chủ yếu
như hiện hành.

Ngoài ra, Luật doanh nghiệp năm 2020 còn
có các nội dung quy định về chuyển đổi doanh
nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần, thay vì chỉ
được chuyển đổi thành công ty TNHH như quy
định hiện hành. Nội dung này tương thích với
Luật cạnh tranh năm 2018. Như vậy, xét cả trực
tiếp và gián tiếp thì Luật doanh nghiệp năm 2020
sẽ có tác động rất lớn đến phát triển thị trường
vốn, giúp doanh nghiệp cơ hội lớn hơn trong huy
động nguồn vốn đầu tư ngoài nguồn vốn vay từ
tổ chức tín dụng trong quá trình hoạt động.

3. Bước tiến cải cách liên quan đến người
quản lý doanh nghiệp

Một trong những thay đổi quan trọng trong
Luật doanh nghiệp năm 2020 đó là quy định về
quyền hạn, trách nhiệm của người đại diện theo
pháp luật trong trường hợp doanh nghiệp có
nhiều người đại diện. Khoản 2 Điều 12 Luật
doanh nghiệp năm 2020 quy định:“Trường hợp
việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người
đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ
trong Điều lệ công ty thì tất cả những người đại
diện theo pháp luật của công ty là đại diện đủ
thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba;
phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại
gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp
luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có
liên quan”. Quy định này là sự tháo gỡ vướng
mắc cho vấn đề còn bỏ ngỏ từ Luật doanh nghiệp
năm 2014. Thực tế khi Luật doanh nghiệp năm
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2014 được thực hiện, nhận thấy thuận tiện của
việc có nhiều người đại diện theo pháp luật,
nhiều doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký thay
đổi; tuy vậy, không phải doanh nghiệp nào cũng
ý thức được tầm quan trọng của việc phân chia rõ
ràng quyền hạn, trách nhiệm. Việc không ghi
nhận rõ ràng về thẩm quyền và phạm vi đại diện
của pháp nhân khi doanh nghiệp có nhiều người
đại diện trong Điều lệ dẫn đến các tranh chấp về
kinh doanh thương mại. Quy định mới này sẽ tạo
ra cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp của các
bên liên quan đến thẩm quyền giao dịch. Còn
riêng với các doanh nghiệp, thay đổi này dẫn đến
một yêu cầu tất yếu là các doanh nghiệp phải có
giải pháp nâng cao năng lực quản trị của mình.

Bên cạnh việc ràng buộc trách nhiệm của
người đại diện theo pháp luật, trách nhiệm bồi
thường thiệt hại của người quản lý doanh nghiệp
nói chung như thành viên Hội đồng quản trị,
Giám đốc, Tổng Giám đốc cũng được bổ sung và
quy định rõ ràng. Điều này cũng góp phần bảo
vệ quyền lợi của chủ sở hữu doanh nghiệp trong
trường hợp họ quyết định “giao” doanh nghiệp
của mình cho một/một số cá nhân trực tiếp điều
hành. Việc gắn trách nhiệm cá nhân của mình với
sự phát triển của doanh nghiệp sẽ hạn chế sự lạm
dụng quyền hạn, hoặc sự tùy tiện, buông lỏng
trong quản lý của những đối tượng này.

4. Những khuyến nghị pháp lý đối với các
doanh nghiệp, nhà đầu tư

Thứ nhất, sử dụng phương thức điện tử
trong các hoạt động của doanh nghiệp.

Chữ ký số điện tử, hóa đơn điện tử, giao dịch
bảo hiểm – thuế điện tử, đăng ký kinh doanh qua
mạng điện tử… đã và đang tạo ra một “cuộc cách
mạng” cho các doanh nghiệp, vừa tăng cường tính
minh bạch, chính xác, vừa tiết kiệm đáng kể nguồn
nhân lực của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp
cần tận dụng sự thay đổi của pháp luật và hệ thống
cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, chủ động, tích
cực trong việc sử dụng phương thức điện tử khi thực
hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nên thay đổi
thói quen và quan niệm về con dấu truyền thống,
sử dụng chữ ký số điện tử trong cả các giao dịch
thương mại. Chữ ký số điện tử sẽ giúp cho các
giao dịch đảm bảo tính an toàn và bảo mật cao,
tránh những tranh chấp phức tạp có thể phát sinh

từ việc giả mạo chữ ký, giả mạo con dấu, đóng
dấu giáp lai.

Còn với các doanh nghiệp ở các vùng khó
khăn, chưa thể ứng dụng phương thức điện tử trong
điều hành quản lý, tối thiểu cũng cần có biện pháp
để công khai chữ ký và mẫu con dấu của doanh
nghiệp, để các đối tác, khách hàng, cơ quan nhà
nước có thể nhận diện doanh nghiệp, tránh chịu
thiệt hại hoặc gây mâu thuẫn không đáng có.

Thứ hai, nâng cao năng lực quản trị nội bộ
doanh nghiệp.

Sự thay đổi của pháp luật theo các thông lệ
quốc tế, tất yếu đòi hỏi doanh nghiệp phải tự
nâng cấp năng lực quản trị nội bộ để duy trì, bảo
vệ hoạt động ổn định; đạt được sự tin tưởng của
các nhà đầu tư; thu hút đa dạng nguồn vốn đầu
tư. Trên cơ sở nhiều năm kinh nghiệm tư vấn về
quản trị nội bộ doanh nghiệp, tác giả đề xuất các
giải pháp cụ thể mà các doanh nghiệp nên xem
xét áp dụng như sau:

Một là, cần thay đổi và nâng cao nhận thức
của chủ sở hữu doanh nghiệp về vấn đề quản trị
doanh nghiệp. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp
cần phải ý thức được, năng lực quản trị và hiệu
quả hoạt động của doanh nghiệp có mối quan hệ
gắn bó chặt chẽ với nhau. Nhiều kết quả khảo sát
của các tổ chức uy tín trên thế giới đã chỉ ra rằng:
trong cùng điều kiện về nguồn lực, năng lực quản
trị tốt sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị và
tăng trưởng vững chắc. Ngược lại, quản trị yếu
kém tất yếu sẽ dẫn đến sự mất niềm tin của người
lao động, nhà đầu tư, khách hàng và hệ quả làm
sụt giảm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp Việt Nam nên thay đổi lối mòn
quản trị theo hình thức “gia đình” để tiến tới các
chuẩn mực, thông lệ tiến bộ của quốc tế.

Hai là, cần phân định rõ quyền hạn của
người quản lý doanh nghiệp và nâng cao năng
lực của nhóm quản lý cấp cao. Nhân lực chính là
nguồn tài nguyên quý giá của doanh nghiệp;
trong đó, nhóm nhân lực quản lý cấp cao có kỹ
năng, có kinh nghiệm và tầm nhìn tốt sẽ là nòng
cốt đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.
Doanh nghiệp cần phân định rõ ràng quyền hạn,
trách nhiệm của từng người quản lý, người đại
diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đảm bảo
một cơ cấu tổ chức hiệu quả và khoa học.

(Xem tiếp trang 90)
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QUYỀN KHỞI KIỆN NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH
CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Đồng Thị Kim Thoa1

Tóm tắt: Luật doanh nghiệp (LDN) năm 2020 có nhiều điểm mới quan trọng về quản trị doanh
nghiệp và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp. Bài viết này tập
trung giới thiệu, phân tích một số vấn đề về quyền khởi kiện người quản lý doanh nghiệp theo quy định
của LDN năm 2020 trong tương quan so sánh với LDN năm 2014 và pháp luật về giải quyết tranh chấp
kinh doang thương mại tại Tòa án, đồng thời nêu một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi bổ
sung quy định pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện chính sách đối với quyền lợi của nhà đầu tư cũng
như sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam theo hướng tiên tiến, hiện đại.  
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Abstract: The Enterprises Law in 2020 stipulates many important new points on enterprise
governance and protects legitimate interests and rights of investors who contribute capital. This article
focuses on introducing, analyzing some issues on the right to initiate a lawsuit against enterprise
manager under regulations of the law on enterprise in the Enterprises Law 2020 in comparison with
the Enterprises Law 2014 and the law on handling commercial business disputes at the courts. In
addition, the article mentions some issues to be studied, amended and supplemented to ensure
enforcement of policies for investors’ rights and interests as well as Vietnam enterprises’ development
under advanced and modern orientation.
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1. Quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020
về quyền khởi kiện người quản lý doanh nghiệp

Theo LDN năm 2020, doanh nghiệp (DN) là tổ
chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch,
được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy
định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh
(Khoản 10 Điều 4); trong đó có các loại hình cụ thể
như: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm
hữu hạn (TNHH) một thành viên, công ty TNHH
hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp
danh. Người quản lý doanh nghiệp, theo Khoản 24
Điều 4 Luật này, là người quản lý doanh nghiệp tư
nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh
nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội
đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên,
Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành
viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám
đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo
quy định tại Điều lệ công ty.

1.1. Quyền khởi kiện người quản lý doanh
nghiệp trong công ty trách nhiệm hữu hạn

Trong công ty TNHH, Chủ tịch Hội đồng thành
viên, Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý
khác có trách nhiệm: a) Thực hiện quyền và nghĩa
vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm
bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty; b)
Trung thành với lợi ích của công ty; không lạm
dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết,
cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư
lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công
ty về doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc có cổ
phần, phần vốn góp và doanh nghiệp mà người có
liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở
hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối; d) Trách
nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ
công ty (Khoản 1 Điều 71).

Việc khởi kiện người quản lý trong công ty
TNHH được quy định tại Điều 72, với nội dung
gồm: (1) Thành viên công ty tự mình hoặc nhân
danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với
Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc

1  Tiến sỹ, Phó Giám đốc Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế, Học viện Tư pháp. 
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Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và
người quản lý khác do vi phạm quyền, nghĩa vụ
và trách nhiệm của người quản lý trong trường hợp
sau đây: a) Vi phạm quy định tại Điều 71 như nêu
trên; b) Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ,
thực hiện không kịp thời hoặc thực hiện trái với
quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty, Nghị
quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên đối với
quyền và nghĩa vụ được giao; c) Trường hợp khác
theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; (2)
Trình tự, thủ tục khởi kiện được thực hiện theo quy
định của pháp luật về tố tụng dân sự; (3) Chi phí
khởi kiện trong trường hợp thành viên khởi kiện
nhân danh công ty được tính vào chi phí của công
ty, trừ trường hợp bị bác yêu cầu khởi kiện. 

So với LDN năm 2014, LDN năm 2020 bổ
sung làm rõ: (1) căn cứ để đánh giá vi phạm của
người quản lý ngoài quy định của pháp luật hoặc
Điều lệ công ty, nghị quyết của Hội đồng thành
viên còn có quyết định của Hội đồng thành viên,
và (2) chi phí khởi kiện trong trường hợp thành
viên khởi kiện nhân danh công ty (lưu ý: các chữ
viết nghiêng trong đoạn trên đây là điểm mới so
với quy định tương ứng tại LDN năm 2014).

1.2. Quyền khởi kiện người quản lý doanh
nghiệp trong công ty cổ phần

LDN năm 2020 quy định quyền khởi kiện
người quản lý trong công ty cổ phần nhằm bảo vệ
tài sản cho cổ đông khi góp vốn cho công ty hoạt
động2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có
trách nhiệm quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều
165, nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm cá nhân
hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích
đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công
ty và bên thứ ba.

Về quyền khởi kiện đối với thành viên Hội
đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc, Điều
166 LDN năm 2020 quy định: 1) Cổ đông, nhóm
cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ
thông có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty
khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên
đới đối với các thành viên Hội đồng quản trị,
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để yêu cầu hoàn
trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho công ty

hoặc người khác trong trường hợp sau đây: a) Vi
phạm trách nhiệm của người quản lý công ty theo
quy định tại Điều 165 của Luật này; b) Không
thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực hiện
không kịp thời hoặc thực hiện trái với quy định
của pháp luật hoặc Điều lệ công ty, nghị quyết,
quyết định của Hội đồng quản trị đối với quyền
và nghĩa vụ được giao; c) Lạm dụng địa vị, chức
vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh
doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc
phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; d)
Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và
Điều lệ công ty; 2) Trình tự, thủ tục khởi kiện
thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng
dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ
đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh công ty
được tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp
bị bác yêu cầu khởi kiện; 3) Cổ đông, nhóm cổ
đông theo quy định tại Điều này có quyền xem
xét, tra cứu, trích lục thông tin cần thiết theo
quyết định của Tòa án, trọng tài trước hoặc trong
quá trình khởi kiện. 

Quy định này có một số sửa đổi, bổ sung so
với LDN năm 2014, cụ thể như sau: Về điều kiện
khởi kiện, cổ đông, nhóm cổ đông chỉ cần sở hữu
ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông, không
nhất thiết phải liên tục trong thời hạn 06 tháng; lý
do khởi kiện là vi phạm nghĩa vụ người quản lý
công ty được sửa thành vi phạm trách nhiệm
người quản lý công ty; trách nhiệm dân sự trong
LDN năm 2014 được cụ thể hóa hơn, gồm: trách
nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới; việc khởi
kiện có mục đích là để yêu cầu hoàn trả lợi ích
hoặc bồi thường thiệt hại cho công ty hoặc người
khác; căn cứ để đánh giá vi phạm của người quản
lý ngoài quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công
ty, Nghị quyết của của Hội đồng quản trị còn có
Quyết định của Hội đồng quản trị; phạm vi quyền
của người khởi kiện: bổ sung quy định cổ đông,
nhóm cổ đông có quyền xem xét, tra cứu, trích lục
thông tin cần thiết theo quyết định của Tòa án,
trọng tài trước hoặc trong quá trình khởi kiện.

Các sửa đổi đáng lưu ý như trên là tiến bộ và
phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp theo
hướng ngày càng hội nhập với thực tiễn tiên tiến

2 Nguyễn Duy Anh, Quyền khởi kiện của cổ đông hoặc công ty đối với người quản lý trong công ty cổ phần,
https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2020/04/19/quyen-khoi-kien-cua-co-dng-hoac-cng-ty-doi-voi-nguoi-quan-l-
trong-cng-ty-co-phan/, 19/04/2020.
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trên thế giới, đảm bảo quyền của chủ sở hữu vốn
khi đầu tư vào công ty cổ phần3. 

Mặc dù vậy, quy định của LDN năm 2020 chưa
thực sự rõ ràng, có thể sẽ gây ra nhiều khó khăn
khi áp dụng4. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít
nhất 1% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tự
mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách
nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với các
thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng
Giám đốc để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi
thường thiệt hại cho công ty hoặc người khác (Điều
166). Điều luật này chưa quy định rõ “người khác”
là ai và quyền khởi kiện của cổ đông, nhóm cổ
đông này khác gì với quyền khởi kiện (như kiện để
đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng) của chính
những “người khác” đó, nhóm cổ đông này khởi
kiện vì quyền lợi cho “người khác” chứ không phải
của công ty mà chi phí khởi kiện lại được tính vào
chi phí của công ty. 

2. Một số vấn đề cần lưu ý từ nội dung quy
định về quyền khởi kiện  

2.1. Quy định về quyền khởi kiện người
quản lý theo hướng nâng cao mức độ bảo vệ nhà
đầu tư đồng thời đảm bảo cân bằng và dung hòa
lợi ích của các nhóm cổ đông trong công ty

Quyền khởi kiện phái sinh. Kiện phái sinh là
việc một người khởi kiện nhân danh một người
khác vì cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của
người kia bị xâm hại, khác với vụ kiện trực tiếp
(direct suit) là việc người khởi kiện muốn quyền,
lợi ích của chính mình. Đây là biện pháp pháp lý
nhằm bảo vệ cổ đông thiểu số, là một nội dung
mới trong pháp luật Việt Nam khi LDN năm 2014
(được LDN năm 2020 kế thừa, phát triển) có hai
điều khoản riêng về kiện phái sinh áp dụng cho
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên (Điều
72) và công ty cổ phần (Điều 161) đều quy định
thành viên, cổ đông được lựa chọn giữa khởi
kiện trực tiếp hoặc nhân danh công ty (được xem
là kiện phái sinh) để truy cứu trách nhiệm người

quản lý công ty. Điều này tương tự như ở Hoa Kỳ
và các nước thuộc truyền thống thông luật
(common law), thẩm phán sẽ là người xác định
tính chất của một vụ kiện là trực tiếp hay phái sinh
bằng cách đặt ra các câu hỏi như: Ai là người bị
thiệt hại do sai phạm của người quản lý, ai là
người được lợi từ việc hành vi sai phạm đó được
khắc phục? Nếu công ty là (i) Bên bị thiệt hại và
(ii) Sẽ được hưởng lợi nếu nguyên đơn thắng kiện,
đây sẽ là một vụ kiện phái sinh5.

LDN năm 2020 nâng cấp quy định về quản trị
DN theo hướng tiến gần hơn thông lệ quốc tế,
trong đó điểm mới quan trọng là nâng cao mức
độ bảo vệ nhà đầu tư, bảo vệ cổ đông thiểu số,
hướng tới mục tiêu đảm bảo cân bằng, dung hòa
lợi ích của các nhóm cổ đông. Theo hướng này,
LDN năm 2020 mở rộng mức độ, phạm vi quyền
của cổ đông nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cổ
đông bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình và khởi
kiện trong trường hợp người quản lý lạm dụng địa
vị, quyền hạn gây thiệt hại cho công ty và cổ
đông; mở rộng quyền tiếp cận thông tin của cổ
đông về tình hình hoạt động của công ty; tạo
thuận lợi hơn cho cổ đông thực hiện quyền khởi
kiện người quản lý. Theo các chuyên gia, nếu thực
thi tốt cơ chế này sẽ khuyến khích nhiều cổ đông
nhỏ yên tâm góp vốn đầu tư cũng như hạn chế
tình trạng lạm quyền của cổ đông lớn; thay đổi
này sẽ tác động quan trọng tới sự phát triển DN,
thu hút vốn đầu tư6.

2.2. Căn cứ pháp lý thực hiện quyền khởi
kiện người quản lý doanh nghiệp của thành viên
công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông công ty cổ
phần trong mối liên hệ với pháp luật tố tụng dân
sự hiện hành 

Điểm mới tiến bộ của LDN năm 2014 tiếp tục
được kế thừa trong LDN năm 2020 là quyền khởi
kiện của thành viên công ty TNHH, cổ đông công
ty cổ phần gia tăng hơn theo thông lệ quốc tế, được
trực tiếp hoặc nhân danh công ty khởi kiện (theo cơ

3 Các điểm mới quan trọng của quyền cổ đông trong LDN năm  2020, https://www.viac.vn/goc-nhin-trong-tai-
vien/cac-diem-moi-quan-trong-cua-quyen-co-dong-trong-luat-doanh-nghiep-2020-a1031.html, 04/02/2021.
4 Trương Hữu Ngữ, Dương Minh Lệ Trang, Những băn khoăn về một số điểm của LDN năm 2020,
https://lsvn.vn/nhung-ban-khoan-ve-mot-so-diem-cua-luat-doanh-nghiep-2020.html, 28/07/2020. 
5 Kiện phái sinh, https://vietnamlawgate.wordpress.com/2015/11/03/kien-phai-sinh, 03 Nov, 2015.
6 Trung Hiếu, Luật doanh nghiệp năm  2020: Nâng cao mức độ bảo vệ nhà đầu tư, https://baodauthau.vn/luat-
doanh-nghiep-2020-nang-cao-muc-do-bao-ve-nha-dau-tu-post92445.html, ngày 14/07/2020.  
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chế kiện phái sinh). Tuy vậy, những cải cách của
LDN mới chỉ cải thiện một phần khả năng bảo vệ
quyền lợi cho các cổ đông nhỏ lẻ (thiểu số), phần
quan trọng còn lại phụ thuộc nhiều vào mức độ cải
cách của hệ thống tư pháp về tố tụng dân sự, cơ
quan tòa án trong giải quyết tranh chấp. 

Pháp luật về tố tụng dân sự của Việt Nam hiện
chưa có các quy định cụ thể về quyền khởi kiện
của thành viên công ty TNHH và cổ đông công ty
cổ phần theo Điều 72, Điều 161 LDN năm 2014
cũng như quy định tương ứng tại Điều 72 và Điều
166 LDN năm 2020. Theo Văn bản số
212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 của Tòa án
nhân dân tối cao (TANDTC) thông báo kết quả
giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét
xử của Hội đồng thẩm phán TANDTC ngày
29/7/2019, Khoản 4 Điều 30 của Bộ luật tố tụng
dân sự (BLTTDS) năm 2015 không quy định
trường hợp tranh chấp giữa thành viên công ty
khởi kiện Giám đốc công ty nên khi thành viên
công ty TNHH hoặc cổ đông công ty cổ phần khởi
kiện Giám đốc công ty TNHH hoặc Giám đốc
công ty cổ phần vì cho rằng Giám đốc không thực
hiện đúng nghĩa vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của
thành viên hoặc công ty TNHH; cổ đông hoặc công
ty cổ phần, Toà án phải căn cứ quy định tại Khoản
5 Điều 30 của BLTTDS (các tranh chấp khác về
kinh doanh, thương mại…)7 và quy định tương ứng
của LDN (đối với công ty TNHH là Điều 71, Điều
72 LDN năm 2014 hoặc Điều 71, Điều 72 LDN
năm 2020, Nghị quyết của Hội đồng thành viên và
Điều lệ của công ty; đối với công ty cổ phần là
Điều 160, Điều 161 LDN năm 2014 hoặc Điều
165, Điều 166 LDN năm 2020, Nghị quyết của Đại
hội đồng cổ đông và Điều lệ công ty) để thụ lý, giải
quyết vụ án, nếu việc nhân danh công ty của thành
viên công ty TNHH hoặc cổ đông công ty cổ phần
là hợp pháp. 

2.3. Những bất cập, hạn chế của quy định
pháp luật từ góc độ thực tiễn chính sách bảo vệ
quyền lợi của cổ đông, thành viên công ty 

Các quy định trực tiếp liên quan đến quyền
khởi kiện người quản lý DN gồm: Quyền đề cử,
bầu, bổ nhiệm người quản lý; quyền tiếp cận
thông tin giao dịch công ty; chi phí và thời gian
khởi kiện tại Tòa án8. Dù pháp luật về DN hiện
nay đã có nhiều điểm mới tiến bộ theo hướng
ngày càng bảo vệ tốt hơn quyền lợi của cổ đông,
thành viên công ty nhưng thực tế cho thấy vẫn còn
có những bất cập nhất định. 

Thứ nhất, các vấn đề bất cập trong việc khởi
kiện phái sinh ở Việt Nam.

- Giống như LDN năm 2014, LDN năm 2020
không có quy định cụ thể phân biệt giữa kiện trực
tiếp và kiện phái sinh. 

- Việc tham gia tố tụng, vai trò của doanh
nghiệp (công ty) với tư cách là người có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan có thể gặp khó khăn trong
trường hợp người quản lý không muốn công ty
tham gia vào vụ kiện khi mà chính họ là người bị
kiện. Hiện chưa có quy định cụ thể về vấn đề này. 

- Chưa có quy định cụ thể yêu cầu khi thành
viên khởi kiện người quản lý nhân danh công ty
thì công ty phải chịu thiệt hại từ hành vi vi phạm
của người quản lý, nói cách khác thiệt hại của
công ty và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi
phạm và thiệt hại không phải là một điều kiện cho
quyền khởi kiện. Từ góc độ thực tế, thành viên
khởi kiện vẫn cần chứng minh thiệt hại của công
ty và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm
của người quản lý và thiệt hại của công ty để yêu
cầu đền bù thiệt hại. Thành viên hoặc cổ đông
khởi kiện cũng không được yêu cầu phải thông
báo trước cho công ty về việc mình khởi kiện và
dành quyền ưu tiên cho công ty khởi kiện người
quản lý. Do vậy, công ty sẽ không có cơ sở rõ ràng

7  Điều 30 BLTTDS năm 2015 quy định những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết
của Toà án như sau: “… 4. Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với
người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc
trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể,
sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty. 5. Các tranh
chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo
quy định của pháp luật”. 
8  Nguyễn Duy Anh, Quyền khởi kiện của cổ đông hoặc công ty đối với người quản lý trong công ty cổ phần,
https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2020/04/19/quyen-khoi-kien-cua-co-dng-hoac-cng-ty-doi-voi-nguoi-quan-l-
trong-cng-ty-co-phan/, 19/04/2020.
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theo luật để chấm dứt hoặc làm ảnh hưởng đến
việc khởi kiện của thành viên hoặc cổ đông (ví
dụ: vụ kiện không phục vụ vì lợi ích công ty, công
ty đã có xử lý người quản lý thông qua các biện
pháp đền bù thiệt hại theo thỏa thuận giữa công ty
và người quản lý). LDN hiện không có quy định
về quyền của thành viên hoặc cổ đông trong việc
thỏa thuận với người quản lý về việc đền bù thiệt
hại (ví dụ, một thỏa thuận như vậy có cần sự chấp
thuận của tòa án hoặc công ty hay không).

Thứ hai, hạn mức về tỷ lệ nắm giữ cổ phần
trong điều kiện về quyền khởi kiện của cổ đông
thiểu số.

Cổ đông thiểu số hay cổ đông nhỏ, là cổ đông,
nhóm cổ đông góp vốn vào doanh nghiệp theo
một tỷ lệ nhỏ, không có quyền biểu quyết hoặc
giữ tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dưới 50%,
do đó sẽ có những hạn chế về quyền và phạm vi
hoạt động trong doanh nghiệp. Để bảo vệ cổ đông
thiểu số cần phải sử dụng công cụ pháp luật trong
đó quyền của cổ đông thiểu số giữ vai trò quan
trọng, đây là điều kiện tiên quyết và là phương
tiện để cổ đông thiểu số tự bảo vệ mình.

Pháp luật 04 nước Thái Lan, Singapore,
Malaysia, Philipines đều cho phép mọi cổ đông nói
chung và cổ đông thiểu số nói riêng, có quyền khởi
kiện tại tòa án về việc công ty hoặc các thành viên
Hội đồng quản trị hoặc những người khác có hành
vi vi phạm về quyền hợp pháp của họ. Quyền này
có phần khác nhau giữa các nước mà phần lớn được
quy định rộng rãi theo luật công ty của Singapore và
Malaysia, những nước này cũng trao quyền cho các
tòa án những quyền lực cụ thể, linh hoạt để thi hành
quyền của cổ đông và đền bù những sai lầm9. Ở Hoa
Kỳ, Luật mẫu Công ty kinh doanh (Model Business
Corporation Act) không đặt ra tỷ lệ sở hữu hoặc thời
gian sở hữu vốn của người đi kiện nhưng đơn kiện
sẽ bị bác nếu người đi kiện không phải là cổ đông
trong thời gian xảy ra hành vi vi phạm. Điều này

nhằm tránh việc ai đó lợi dụng hành vi sai phạm của
người quản lý để trục lợi là chính và do vậy có thể
ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh
nghiệp10. 

Theo LDN của Việt Nam (Điều 166 LDN
năm 2020) quyền khởi kiện nêu trên không dành
cho cổ đông quá nhỏ mà chỉ cổ đông, nhóm cổ
đông sở hữu ít nhất 01% số cổ phần phổ thông
mới có quyền khởi kiện và phải trả chi phí khởi
kiện khi bị bác đơn kiện. Có ý kiến cho rằng, việc
này chủ yếu nhằm gây sức ép tinh thần, mang ý
nghĩa thể hiện thái độ, chính kiến, sự tín nhiệm
nhiều hơn là có thể giải quyết vấn đề, vì LDN năm
2014, năm 2020 trao quyền quyết định mọi thứ
quan trọng nhất, kể cả việc sửa điều lệ, giải thể
công ty cho nhóm cổ đông sở hữu 51% thông qua
việc lấy ý kiến bằng văn bản. Việc LDN năm
2020 vẫn giữ lại quy định của LDN năm 2014 về
tỷ lệ sở hữu cổ phần trong điều kiện về quyền
khởi kiện người quản lý là chưa phù hợp với
thông lệ quản trị doanh nghiệp tiên tiến trên thế
giới, chưa phù hợp với Điều 30 Hiến pháp năm
2013 cũng như các nguyên tắc cơ bản về quyền
được yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự năm
2015, hạn chế quyền của cổ đông thiểu số trong
các DN quy mô lớn. 

Thứ ba, về trình tự, thủ tục khởi kiện theo
pháp luật về tố tụng dân sự.

Điều bất cập với cổ đông thiểu số khi thực
hiện khởi kiện không chỉ ở điều kiện về tỷ lệ số cổ
phần biểu quyết mà còn do trình tự, thủ tục khởi
kiện theo pháp luật về tố tụng dân sự, nổi bật là11:  

- Quyền tiếp cận thông tin về công ty để thực
hiện nghĩa vụ chứng minh chỉ dành cho cổ đông
hoặc nhóm cổ đông từ 10% vốn điều lệ trở lên.
Nghĩa vụ chứng minh của cổ đông khi khởi kiện
người quản lý công ty không thuộc các trường
hợp được miễn trừ theo Điều 91 BLTTDS mặc dù

9  Huỳnh Thị Trúc Linh, Thực trạng về nhóm quyền khởi kiện bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần theo
pháp luật Việt Nam so sánh với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Philipines, http://tapchicongthuong.vn/bai-
viet/thuc-trang-ve-nhom-quyen-khoi-kien-bao-ve-co-dong-thieu-so-trong-cong-ty-co-phan-theo-phap-luat-viet-
nam-so-sanh-voi-thai-lan-malaysia-singapore-va-philipines-55756.htm, 03/10/2018. 
10 Kiện phái sinh, https://vietnamlawgate.wordpress.com/2015/11/03/kien-phai-sinh/ 03 Tuesday November 2015.
11 Nguyễn Duy Anh, Quyền khởi kiện của cổ đông hoặc công ty đối với người quản lý trong công ty cổ phần,
https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2020/04/19/quyen-khoi-kien-cua-co-dng-hoac-cng-ty-doi-voi-nguoi-quan-l-
trong-cng-ty-co-phan/, 19/04/2020.
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các tài liệu, chứng cứ được lưu trữ tại công ty và
cổ đông nhỏ cũng không được tiếp cận.

- Chi phí tố tụng, theo LDN, khi khởi kiện
nhân danh công ty sẽ tính vào chi phí của công ty
(trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu
cầu khởi kiện hoặc việc khởi kiện này không nhân
danh công ty thì các cổ đông, nhóm cổ đông khởi
kiện phải tự chịu chi phí khởi kiện). Quy định của
LDN năm 2014 và năm 2020 không khác biệt với
quy định của các nước theo thông luật (common
law) về chi phí tố tụng trong kiện phái sinh. Tuy
nhiên, thực tế người quản lý doanh nghiệp không
dễ dàng chi trả các khoản chi phí mà người khởi
kiện phải đóng tạm ứng án phí để được Tòa án thụ
lý (Điều 195.1 BLTTDS) và các chi phí tố tụng
khác như giám định, ủy thác tư pháp nếu có phát
sinh hay chi phí cho người phiên dịch, cho luật sư
(Điều 144.2 BLTTDS quy định do người có yêu
cầu chịu trừ trường hợp các bên đương sự có thoả
thuận khác), làm hạn chế động lực khởi kiện của cổ
đông nhỏ. Theo khảo sát bước đầu trên
trang http://congbobanan. toaan.gov.vn/ của Tòa án
nhân dân tối cao, số lượng bản án về vụ án khởi kiện
người quản lý doanh nghiệp còn rất ít ỏi. 

Thực tế nêu trên dẫn đến những năm gần đây,
mức độ bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư ở Việt Nam
được Ngân hàng Thế giới (WB) xếp hạng ở mức
thấp so với các quốc gia trong khu vực và thế giới12,
như chỉ số năm 2015: Mức độ trách nhiệm của
người quản lý (điểm 4/10), Cơ cấu sở hữu và kiểm
soát (điểm 5/10), mức độ dễ dàng khi cổ đông khởi
kiện người quản lý (02/10 điểm, do LDN vẫn quy
định: Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông,
nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh công ty sẽ tính
vào chi phí của công ty, trừ trường hợp thành viên
khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện, trong khi WB lại
đánh giá cao quy định cổ đông được hỗ trợ chi phí
khởi kiện trong mọi trường hợp (kể cả khi khởi kiện
không thành công), nhóm cổ đông nắm giữ 10% cổ
phần có quyền kiểm tra các chứng từ liên quan đến
giao dịch trước khi khởi kiện và có thể yêu cầu bất

cứ chứng từ nào từ bị đơn hoặc nhân chứng trong
quá trình xét xử13. 

Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017
của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ,
giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh năm 2017, định hướng
đến năm 2020 xác định mục tiêu từng bước nâng
cao thứ hạng Chỉ số bảo vệ cổ đông thiểu số theo
đánh giá của World Bank (WB) từ thứ 87/189
(năm 2016) lên thứ 80 (năm 2017) và 60 (năm
2020). Tuy vậy, Báo cáo của Ngân hàng Thế giới
(WB) năm 2019 vẫn đánh giá tiêu chí khởi kiện
dễ dàng tại Việt Nam ở thang điểm thấp hơn so
với mặt bằng chung của các quốc gia khác (một số
quốc gia còn áp dụng trình tự, thủ tục riêng giải
quyết việc khởi kiện giữa cổ đông, công ty và đại
diện cho công ty là bên có nghĩa vụ phải chứng
minh đã làm tròn trách nhiệm, trung thực, cẩn
trọng và trung thành với lợi ích của công ty)14.
Đây là vấn đề quan trọng đặt ra yêu cầu trong thực
thi, hoàn thiện LDN năm 2020 để góp phần nâng
cao thứ hạng doanh nghiệp Việt Nam trong tiến
trình hội nhập quốc tế.  

3. Một số vấn đề cần tiếp tục được nghiên
cứu, thực hiện trong quá trình thực thi, hoàn
thiện Luật doanh nghiệp năm 2020

3.1. Quy định về mức độ chịu trách nhiệm
của người quản lý và quyền khởi kiện người
quản lý doanh nghiệp

Quy định về trách nhiệm chịu chi phí tố tụng
trong trường hợp thành viên công ty TNHH, cổ
đông, nhóm cổ đông trong công ty cổ phần khởi
kiện nhân danh công ty cần sửa đổi như sau: Chi
phí khởi kiện trong trường hợp thành viên công
ty TNHH, cổ đông, nhóm cổ đông trong công ty
cổ phần khởi kiện nhân danh công ty sẽ tính vào
chi phí của công ty.

Gia tăng quyền cho cổ đông thiểu số theo
hướng: (1) Tăng quyền tiếp cận thông tin cho cổ
đông góp vốn nhỏ để họ vẫn có quyền tiếp cận
thông tin tất cả các giao dịch của công ty hàng

12 Hữu Đạo, Quyền khởi kiện của cổ đông: “Mở” nhưng vẫn “đóng”, https://tinnhanhchungkhoan.vn/quyen-khoi-
kien-cua-co-dong-mo-nhung-van-dong-post116821.html, 06/07/2015.
13 Lê Thị Xuân Huế, Bảo vệ cổ đông thiểu số ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, http://kinhtevadubao.vn/chi-
tiet/91-8946-bao-ve-co-dong-thieu-so-o-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap.html, 01/08/2017. 
14   Thanh Thủy, Trám “lỗ hổng thể chế” để bảo vệ cổ đông thiểu số, https://baodautu.vn/tram-lo-hong-the-che-de-
bao-ve-co-dong-thieu-so-d117252.html, 06/03/2020. 
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quý, từ đó tăng cường sự giám sát đối với người
quản lý công ty; (2) Hủy bỏ hoặc giảm tối đa quy
định yêu cầu về tỷ lệ cổ phần sở hữu đối với cổ
đông trong quyền khởi kiện, nhằm mục tiêu “cởi
trói” thực sự cho cổ đông nhỏ, giúp họ có đủ khả
năng bảo vệ được quyền lợi, tài sản trước hành vi
vi phạm của người quản lý công ty.

3.2. Đảm bảo sự đồng bộ giữa quy định của
Luật doanh nghiệp với pháp luật về tố tụng dân
sự và giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án 

Để cơ chế kiện phái sinh phát huy tốt hiệu quả
trong bảo vệ cổ đông, cần sớm bổ sung các quy
định về trình tự, thủ tục của cơ chế khởi kiện phái
sinh (bao gồm quy định hợp lý về trách nhiệm chi
phí tố tụng do LDN quy định), quy định về miễn
nghĩa vụ chứng minh cho cổ đông khi khởi kiện vì
các tài liệu chứng cứ được lưu trữ tại công ty và
quy định về quyền khởi kiện tập thể được áp dụng
cho trường hợp khởi kiện của cổ đông và nhóm cổ
đông, đồng thời bổ sung quy định về áp dụng thủ
tục điều tra doanh nghiệp theo yêu cầu của cổ
đông/thành viên công ty nếu đủ căn cứ, hoặc vì lợi
ích doanh nghiệp khi quy định trách nhiệm của cơ
quan đăng ký kinh doanh trong việc tiến hành điều
tra, buộc các thành viên điều hành doanh nghiệp
giao nộp chứng cứ, tài liệu cho cổ đông/thành viên
công ty nếu đủ căn cứ theo yêu cầu của cổ
đông/thành viên công ty, hoặc vì lợi ích xã hội. Bên
cạnh giải quyết tranh chấp bằng tòa án, cơ chế giải
quyết tranh chấp ngoài tòa án như hòa giải thương
mại, hòa giải ngoài tòa án cần tích cực phát huy vai
trò và hiệu quả đối với tranh chấp từ hoạt động của
doanh nghiệp, trong đó sử dụng các chuyên gia
không chỉ là luật sư, thẩm phán/trọng tài viên mà
còn chú trọng các hiệp hội doanh nghiệp, các
doanh nhân uy tín, giàu kinh nghiệm thực tiễn
trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Đối với mục tiêu tránh khả năng lợi dụng quyền
khởi kiện để thực hiện hành vi cạnh tranh không
lành mạnh và gây rối, phá hoại doanh nghiệp, giải
pháp cần chú trọng là bổ sung quy định về chế tài xử
lý các hành vi lợi dụng quyền khởi kiện cho các mục
đích cá nhân không chính đáng./.  
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QUY ĐỊNH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VỀ DOANH NGHIỆP 
NHÀ NƯỚC VÀ NHỮNG LƯU Ý CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Mai Linh1

Vũ Trung Nguyên2

1. Doanh nghiệp nhà nước theo Luật doanh
nghiệp năm 2020 

1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhà nước 
Sự thay đổi về khái niệm DNNN tại Việt Nam

chủ yếu xoay quanh tỉ lệ vốn góp của chủ thể là
Nhà nước góp vốn điều lệ trong doanh nghiệp.
LDN năm 2014 quy định tại Khoản 8 Điều 4 chỉ
thừa nhận DNNN nếu nắm giữ 100% vốn điều lệ,
còn các doanh nghiệp khác mặc dù nhà nước có
nắm giữ một phần vốn điều lệ nhưng không được
xem là DNNN mà được điều chỉnh như loại hình
doanh nghiệp tư nhân khác và được dùng với khái
niệm là doanh nghiệp do Nhà nước góp vốn. Tuy
nhiên, tại Khoản 11 Điều 4 LDN năm 2020 đã mở

rộng khái niệm DNNN không chỉ có một loại hình
doanh nghiệp duy nhất là 100% vốn nhà nước nữa
mà gồm rất nhiều loại doanh nghiệp khác mà chỉ
cần đáp ứng một trong hai điều kiện là nhà nước
giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết trở lên. Ngoài ra, LDN năm
2020 cũng không còn phân biệt giữa hai khái
niệm: “Doanh nghiệp nhà nước” và “Doanh
nghiệp do Nhà nước góp vốn” như LDN năm
2014 nữa và điều kiện nhà nước sở hữu trên 50%
vốn điều lệ trong LDN năm 2020 đã từng là quy
định về khái niệm DNNN tại LDN năm 20053.
Nghĩa là LDN năm 2020 và năm 2005 đã có cùng
quan điểm về khái niệm DNNN bao gồm doanh

Tóm tắt: Luật doanh nghiệp (LDN) năm 2020 đã có những thay đổi nhất định về khái niệm và
cơ cấu của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) so với LDN năm 2014. LDN năm  2020 xác định DNNN
dựa trên cơ sở chia tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ khác nhau từ 50 % trở lên đến 100 % hoặc dựa trên
50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên ở các loại hình doanh nghiệp. Sự thay đổi này đã
mở ra nhiều cơ hội hơn cho DNNN khi tham gia vào thị trường kinh doanh thương mại với các loại
hình doanh nghiệp tư nhân khác. Bài viết này sẽ làm rõ hơn những điểm mới về DNNN tại LDN năm
2020 về cả khái niệm và cơ cấu tổ chức, trên cơ sở so sánh với LDN năm 2014 và mô hình doanh
nghiệp nhà nước tại một số quốc gia Châu Á, từ đó đưa ra những lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam
trong giai đoạn chuyển đổi luật. 
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Abstract: The Vietnam Law on Enterprises 2020 has undergone a number of specific amendments
in respect of the definition and corporate governance of state-owned enterprises as compared to the
Law on Enterprises 2014. The Law on Enterprises 2020 dictates that state-owned enterprises shall
include wholly state-owned enterprises (100% of charter capital of which is held by the State) and
partially state-owned enterprises (over 50% of charter capital or voting shares of which is held by
the State). This modification opens up various opportunities for state-owned enterprises to engage
in commercial business with other private enterprises. This article attempts to clarify key updates
on state-owned enterprises regarding definitions and structures thereof under the Law on Enterprises
2020 based on comparisons with the Law on Enterprises 2014 and the framework for state-owned
enterprises in some Asian countries, and thereafter provides some remarks for Vietnamese
enterprises during the transition period.
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1 Thạc sỹ, Giảng viên Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.
2 Sinh viên K42 Ngành Luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.
3 Khoản 22 Điều 4 LDN năm 2005. 
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nghiệp do Nhà nước góp vốn trên 50%, tức là Nhà
nước có thể không phải là chủ sở hữu duy nhất
của doanh nghiệp, nhưng vẫn là DNNN. 

Tỷ lệ góp vốn theo LDN năm 2020 được cụ thể
hóa kèm theo 03 loại hình doanh nghiệp tại Khoản
2 và 3 Điều 88, được chia thành 06 loại khác nhau.
Việc quy định như vậy cũng đã làm rõ mô hình
công ty được tổ chức dưới hình thức là các công ty
trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên, hai
thành viên và công ty cổ phần, trong đó công ty
TNHH một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100%
điều lệ thì các quy định về cơ cấu tổ chức phải tuân
thủ theo Chương IV là chương riêng dành cho
DNNN, còn các loại mô hình doanh nghiệp khác là
công ty cổ phần và công ty TNHH hai thành viên
thì tuân thủ theo quy định chung của LDN năm
2020 về các mô hình doanh nghiệp này4. Điều này
cũng không có gì mới về mặt bản chất so với LDN
năm 2014 khi cũng chia ra hai loại là DNNN có
dưới 100% vốn điều lệ được điều chỉnh theo mô
hình công ty cổ phần và công ty TNHH hai thành
viên trở lên5 và DNNN có 100% vốn nhà nước thì
quy định tại Chương V. Bên cạnh đó, LDN năm
2020 làm rõ về mặt câu chữ của mô hình hoạt động
DNNN có 100% vốn nhà nước là công ty TNHH
một thành viên, còn bản chất các quy định đã được
kế thừa từ LDN năm 2014. 

LDN năm 2020 chia thành 02 nhánh các loại
hình công ty là (1) Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế,
tổng công ty hoặc trong nhóm công ty mẹ - công ty
con do nhà nước nắm giữ vốn điều lệ và (2) Công
ty độc lập do nhà nước nắm giữ vốn điều lệ. Sự
khác biệt giữa hai loại hình doanh nghiệp này là phụ
thuộc vào mức độ độc lập của công ty. Các công ty
độc lập được hiểu là các công ty không phụ thuộc
vào ai, không chịu sự kiểm soát của bên ngoài, họ
được tự do kinh doanh và phát triển hoạt động của
mình theo quy định pháp luật, ngược lại công ty mẹ
là công ty sở hữu một công ty riêng biệt khác
(thường được gọi là công ty con), công ty mẹ xác
lập quyền sở hữu công ty con bằng cách nắm giữ
phần lớn cổ phần có quyền biểu quyết và kiểm soát
hoạt động và quản lý của công ty con. 

Ngoài ra, LDN năm 2020 còn bổ sung thêm quy

định về điều kiện xác định DNNN là doanh nghiệp
mà Nhà nước nắm “trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng
số cổ phần có quyền biểu quyết”. Cổ phần có quyền
biểu quyết thể hiện quyền của cổ đông tại Đại hội
đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và vốn điều lệ
thể hiện quyền của thành viên tại Hội đồng thành
viên theo hình thức công ty TNHH. Tuy nhiên, cổ
phần có quyền biểu quyết trong công ty cổ phần có
điểm phức tạp và khác biệt hơn so với vốn điều lệ
trong công ty TNHH vì công ty cổ phần có nhiều loại
cổ phần và một số loại cổ phần không có quyền biểu
quyết như cổ phần ưu đãi cổ tức hay cổ phần ưu đãi
hoàn lại. Do đó các bên cần chú ý về điểm mới này
trong LDN năm 2020 đối với yêu cầu được coi là
DNNN nếu Nhà nước nắm trên 50% “cổ phần có
quyền biểu quyết.” Trong nhiều trường hợp có thể
xảy ra, doanh nghiệp có cổ đông là nhà nước nhưng
nắm giữ trên 50% loại cổ phần không có quyền biểu
quyết thì cũng không được xem là DNNN. 

Như vậy, khái niệm DNNN trong LDN năm
2020 đã được làm rõ với quan điểm quay trở lại
theo khái niệm của LDN năm 2005 là doanh
nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp mà
nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hay cổ
phần có quyền biểu quyết là phù hợp và mở rộng
hơn so với LDN năm 2014. Quy định này cũng
phù hợp với xu thế chung của thế giới. 

1.2. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp nhà nước 
Cơ cấu tổ chức của DNNN theo LDN năm

2020 có sự thay đổi lớn khi bổ sung Ban kiểm soát6

vào mô hình công ty TNHH một thành viên ở cả
hai mô hình công ty, thay vì Kiểm soát viên như
LDN năm 20147. LDN năm 2020 đưa quy định bắt
buộc thành lập Ban kiểm soát vào cơ cấu DNNN
theo mô hình công ty TNHH một thành viên. Theo
đó, dù thành lập theo hình thức gồm Chủ tịch công
ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, hay mô hình
Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám
đốc thì cũng đều phải có Ban Kiểm soát. Ban kiểm
soát có thể chỉ là 01 người hoặc tối đa 05 người8,
trong đó có Trưởng Ban kiểm soát đáp ứng được
các điều kiện trở thành Trưởng Ban theo Khoản 3
Điều 103 LDN năm 2020. Còn Ban kiểm soát theo
LDN năm 2014 phải có từ 03 đến 05 thành viên,

4 Điều 89 LDN năm 2020. 
5 Mục 1 Chương III và Chương V, LDN năm 2014. 
6 Điều 90 LDN năm 2020.
7 Điều 78 LDN năm 2014. 
8 Khoản 1 Điều 103 LDN năm 2020. 
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còn nếu có 01 người thì không gọi là Ban kiểm sát,
mà chỉ là Kiểm soát viên9. Ngoài ra, các cá nhân
này có thể đồng thời được bổ nhiệm làm Trưởng
Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của không quá 04
DNNN10 mà không cần phải có sự đồng ý bằng văn
bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu và Trưởng
Ban kiểm soát cũng không phải hoạt động chuyên
trách tại DNNN như LDN năm 201411. Sự thay đổi
này cũng đã giảm bớt đi thủ tục mang tính hành
chính và cản trở các cá nhân tham gia vào Ban
kiểm soát của các DNNN khác. Điều kiện bổ
nhiệm thành viên Ban kiểm soát cũng được nâng
cao hơn và tiêu chuẩn hóa khi đòi hỏi các Kiểm
soát viên phải có bằng đại học trở lên12 chứ không
chỉ là “được đào tạo”13 một cách chung chung,
không rõ trình độ như thế nào. Quyền hạn, trách
nhiệm của Kiểm soát viên cũng được nâng cao hơn
so với Luật cũ, trường hợp phát hiện các thành viên
có hành vi làm trái hoặc có nguy cơ trái quy định
về trách nhiệm của họ thì Kiểm soát viên không
chỉ có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đại diện
của chủ sở hữu công ty mà còn phải đồng thời yêu
cầu họ chấm dứt hành vi và khắc phục hậu quả14.

Đối với thành viên Hội đồng thành viên trong
DNNN thì có điểm mới là họ không cần phải làm
việc theo chế độ chuyên trách tại công ty15, được
bổ nhiệm không quá 02 nhiệm kỳ tại một công ty,
trừ trường hợp đã có trên 15 năm làm việc liên tục
tại công ty đó trước khi được bổ nhiệm lần đầu16.
Ngoài ra, trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành
viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm
Giám đốc, Tổng giám đốc công ty đó hoặc công
ty khác không phải là doanh nghiệp thành viên
theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu17.
Đây cũng là những điểm mới mở rộng và tạo điều
kiện cho việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành
viên được thực hiện dễ dàng hơn vì cũng có nhiều
thành viên đã có nhiều đóng góp, làm việc lâu

năm tại DNNN, và có thể kiêm nhiệm thêm các
chức danh khác trong công ty nhưng những quy
định theo LDN năm 2014 đã cản trở họ tiếp tục
tham gia vào Hội đồng thành viên của công ty. 

Đối với mô hình DNNN được thành lập theo
công ty TNHH hai thành viên và công ty cổ phần
cũng buộc phải thành lập Ban kiểm soát theo LDN
năm 2020. Theo đó, công ty TNHH hai thành viên
trở lên là DNNN theo quy định tại điểm b Khoản 1
Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh
nghiệp nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều
88 của Luật này phải thành lập Ban kiểm soát,
nhưng trong các trường hợp khác do công ty quyết
định18. Nghĩa là về cơ bản thông thường công ty
TNHH hai thành viên mà trong đó Nhà nước nắm
giữ trên 50% vốn điều lệ thì phải thành lập Ban
kiểm soát, tuy nhiên trong các trường hợp khác sẽ
do công ty quyết định, những trường hợp này thì
luật không quy định để tôn trọng quyền tự chủ
quyết định của công ty. Còn đối với DNNN được
thành lập theo mô hình công ty Cổ phần thì theo
như LDN năm 2014 và năm 2020 thì Ban kiểm
soát đã là thành phần bắt buộc trong mô hình công
ty cổ phần, chỉ những công ty cổ phần dưới 11 cổ
đông thì không cần thành lập Ban kiểm soát19.

Như vậy, LDN năm 2020 có thay đổi chủ yếu
vào Ban Kiểm soát và Hội đồng thành viên của
DNNN. Những quy định này đã mở rộng hơn và
dễ dàng hơn khi tham gia quản lý và điều hành
DNNN có nhiều đặc thù khác biệt hơn so với các
loại hình doanh nghiệp khác. 

2. Doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật
một số quốc gia 

2.1. Trung Quốc 
Kể từ sự ra đời của Cộng hòa Nhân dân Trung

Hoa vào năm 1949, việc xây dựng đất nước và
phục hồi nền kinh tế sau chiến tranh được đảm
nhận bởi các DNNN. Thuật ngữ DNNN (state

9 Khoản 1 Điều 102 LDN năm 2014. 
10 Khoản 2 Điều 103 LDN năm 2020. 
11 Khỏan 1 Điều 105 LDN năm 2014.
12 Điểm a Khoản 3 Điều 103 LDN năm 2020.
13 Khoản 1 Điều 103 LDN năm 2014.
14 Khoản 6 Điều 107 LDN năm 2020.
15 Khoản 2 Điều 91 LDN năm 2020.
16 Khoản 3 Điều 91 LDN năm 2020.
17 Khoản 5 Điều 93 LDN năm 2020.
18 Khoản 2 Điều 54 LDN năm 2020.
19 Khoản 1 Điều 137 LDN năm 2020; Khoản 1 Điều 134 LDN năm 2014. 
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enterprise hay state-owned enterprise) lúc bấy giờ
được dùng để chỉ những doanh nghiệp được sở hữu
hoàn toàn bởi nhà nước và hoạt động như những
đơn vị thuộc chính phủ dưới sự kiểm soát trực tiếp
của các bộ20. Trước khi cải cách mở cửa năm 1978,
cũng như ở tất cả các nước xã hội chủ nghĩa, hệ
thống kinh tế của Trung Quốc là hệ thống kế hoạch
hóa tập trung xã hội chủ nghĩa. Mỗi DNNN là một
đơn vị sản xuất đáp ứng kế hoạch sản xuất của
chính quyền trung ương hoặc chính quyền địa
phương. Vào thời điểm đó, các DNNN của Trung
Quốc có những đặc điểm sau: (1) Thuộc sở hữu
nhà nước và do nhà nước điều hành, có nghĩa là
nhà nước nắm cả quyền sở hữu và quyền điều hành
của các DNNN; (2) Các kế hoạch sản xuất của họ
được xây dựng bởi các cơ quan kế hoạch quốc gia
và các DNNN chỉ có thể thực hiện các kế hoạch
này; và (3) Các quyết định chiến lược của họ,
chẳng hạn như nhân sự, tài chính, sản xuất và bán
hàng, đều do chính phủ đưa ra21.

Luật Công ty (Company Law) ra đời năm
1993 đã sử dụng thuật ngữ doanh nghiệp được sở
hữu hoặc kiểm soát bởi Nhà nước (state-owned
and state-controlled enterprise) để chỉ doanh
nghiệp công nghiệp nhà nước bao gồm tất cả
những DNNN truyền thống hoặc chưa qua cải
cách, liên doanh giữa hai doanh nghiệp nhà nước
và giữa một DNNN và doanh nghiệp tập thể, và
công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc sở hữu nhà
nước; và tất cả những công ty cổ phần mà nhà
nước nắm giữ đa số cổ phần22. Để phản ánh cải
cách tư nhân hóa DNNN thành công, DNNN hiện
nay bao gồm cả doanh nghiệp được nhà nước sở
hữu toàn bộ (state-owned enterprise) và doanh

nghiệp có phần lớn vốn được sở hữu bởi Nhà
nước (state-holding enterprise)23. DNNN có thể
được sở hữu bởi chính quyền trung ương hoặc
chính quyền cấp tỉnh và tồn tại dưới các hình thức
công ty TNHH hoặc công ty cổ phần24.

Các công ty do nhà nước kiểm soát có hai
dạng: (i) Kiểm soát tuyệt đối nghĩa là nhà nước
nắm giữ hơn 50% tổng số vốn; (ii) Kiểm soát
tương đối nghĩa là mặc dù nhà nước nắm giữ dưới
50% tổng vốn, nhưng cổ phần của nhà nước là
tương đối lớn so với cổ phần của các hạng mục
sở hữu khác (tức là “trạng thái tương đối kiểm
soát” theo nghĩa hẹp), hoặc mặc dù một hoặc
nhiều loại quyền sở hữu khác có phần vốn góp
hơn Nhà nước, nhưng Nhà nước nắm quyền kiểm
soát theo thỏa thuận25.

2.2. Hàn Quốc
Trong giai đoạn những năm 1960 và 1970,

DNNN (public enterprise hay public institution)
giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế
vượt bậc tại Hàn Quốc. Vào lúc đó, DNNN được
kiểm soát hoàn toàn bởi nhà nước với nhiệm vụ
duy nhất là phát triển công nghiệp. Do những
doanh nghiệp này hoạt động không công khai và
thiếu minh bạch, nhiều vấn đề phát sinh trong việc
quản lý doanh nghiệp nhà nước dần dần được đưa
ra giải quyết để thực hiện tư nhân hóa. Kế thừa
Hướng dẫn Quản trị doanh nghiệp nhà nước của
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế năm 2005,
Hàn Quốc ban hành Luật quản lý thực thể công
(Act on the Management of Public Institutions)
vào năm 2007 đánh dấu cải cách tiên tiến trong
việc quản lý và tăng sự minh bạch cho các
DNNN26. Luật quản lý thực thể công áp dụng

20 Điều 1 LDN Công nghiệp được Sở hữu bởi Toàn thể Nhân dân (Law on Industrial Enterprises Owned by the
Whole People). Xem thêm Fan Gang và Nicholas C. Hope, The role of state-owned enterprises in the Chinese
economy, Chapter 16, trang 5; OECD, State Owned Enterprises in China: Reviewing the Evidence, OECD Working
Group on Privatisation and Corporate Governance of State Owned Assets, ngày 26 tháng 1 năm 2009, tr. 5-6.
21Karen Jingrong Lin, Xiaoyan Lu, Junsheng Zhang và Ying Zheng, State-owned enterprises in China: A review of
40 years of research and practice, China Journal of Accounting Research, Volume 13, Issue 1, tháng 3 năm 2020, tr. 37. 
22 Minsoo Lee and Kaukab Naqvi, Chapter 5 State-Owned Enterprises in the People’s Republic of China, Reforms,
Opportunities, and Challenges for State-Owned Enterprises, Asian Development Bank, tháng 7 năm 2020, tr. 191.
23 OECD, State Owned Enterprises in China: Reviewing the Evidence, OECD Working Group on Privatisation and
Corporate Governance of State Owned Assets, ngày 26 tháng 1 năm 2009, tr. 6.
24 Fan Gang và Nicholas C. Hope, The role of state-owned enterprises in the Chinese economy, Chapter 16, tr. 5.
25Minsoo Lee and Kaukab Naqvi, Chapter 5 State-Owned Enterprises in the People’s Republic of China, Reforms,
Opportunities, and Challenges for State-Owned Enterprises, Asian Development Bank, tháng 7 năm 2020, tr. 191.
26 Wonhee Lee, Transparency of State-Owned Enterprises in South Korea, International Budget Partnership, tháng
5 năm 2014, tr. 1-3.
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cách tiếp cận hai tầng: đầu tiên định nghĩa thực
thể công và sau đó phân loại các thực thể công
dựa trên các tiêu chí định lượng27.

Theo Điều 4 Luật quản lý thực thể công, một
tổ chức công là: (1) Một tổ chức được thành lập
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của một Đạo luật khác có
sự đầu tư của Chính phủ; (2) Một tổ chức được
Chính phủ tài trợ vượt quá một phần hai tổng
doanh thu của mình; (3) Một tổ chức mà Chính
phủ nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu đang lưu
hành hoặc có sự kiểm soát thực tế trong việc đưa
ra các quyết định về chính sách của mình thông
qua việc bổ nhiệm giám đốc với ít nhất 30% số
cổ phiếu đang lưu hành; (4) Một tổ chức mà
Chính phủ cùng với một tổ chức bất kỳ thuộc các
điểm từ (1) đến (3) trên nắm giữ ít nhất 50% số cổ
phiếu đang lưu hành hoặc có sự kiểm soát thực tế
trong việc đưa ra các quyết định về chính sách của
mình thông qua việc bổ nhiệm giám đốc với ít
nhất 30% số cổ phiếu đang lưu hành; (5) Một tổ
chức do một hoặc hai hoặc nhiều tổ chức thuộc
các điểm từ (1) đến (4) nắm giữ ít nhất 50% số cổ
phiếu đang lưu hành hoặc có sự kiểm soát thực tế
trong việc đưa ra các quyết định về chính sách của
mình thông qua việc bổ nhiệm giám đốc với ít
nhất 30% số cổ phiếu đang lưu hành; (6) Một tổ
chức được thành lập bởi một tổ chức bất kỳ thuộc
các điểm từ (1) đến (4) có sự đầu tư của Nhà nước
hoặc tổ chức thành lập đó28. Như vậy, tổ chức công
có thể được hiểu tóm gọn lại như sau: là một tổ
chức công được thành lập theo pháp luật và được
Chính phủ tài trợ nguồn tài chính; hoặc có hơn nửa
doanh thu đến từ hỗ trợ của Chính phủ; hoặc được
Chính phủ nắm giữ hơn 50% cổ phần (hoặc 30%
cổ phần và có sự kiểm soát trên thực tế)29.

Sau khi định nghĩa tổ chức công, Luật quản

lý thực thể công chia tổ chức công thành ba loại:
(1) DNNN (public corporation), (2) Tổ chức bán
chính phủ (quasi-governmental institution) và (3)
Tổ chức công không được phân loại (non-
classified public institution)30. Trong các DNNN,
doanh nghiệp tự tạo được doanh thu chiếm ít nhất
85% tổng doanh thu và tài sản vượt quá 2,000 tỷ
won là DNNN mang tính thị trường, những doanh
nghiệp còn lại là DNNN mang tính bán thị
trường31. Tổ chức bán chính phủ được chia thành
tổ chức bán chính phủ dựa trên quản lý quỹ và tổ
chức bán chính phủ dựa trên dịch vụ được ủy
quyền lần lượt thực hiện chức năng quản lý quỹ
của chính phủ và các dịch vụ được chính phủ ủy
quyền thực hiện32. Các tổ chức khác không được
phân loại là DNNN hay tổ chức bán chính phủ
được gọi là các tổ chức không được phân loại.

2.3. Indonesia
Sự tồn tại của DNNN được ghi nhận trong Hiến

pháp năm 1945 của Indonesia rằng “các ngành nghề
sản xuất quan trọng cho đất nước và ảnh hưởng tới
cuộc sống của người dân sẽ được kiểm soát bởi nhà
nước”33. DNNN được quy định cụ thể trong Luật số
19 về doanh nghiệp nhà nước năm 2003 và Luật số
23 về chính quyền địa phương năm 2014. Từ đây,
thuật ngữ DNNN được dùng để chỉ doanh nghiệp
được sở hữu bởi chính quyền trung ương (state-
owned enterprise) và doanh nghiệp được sở hữu bởi
chính quyền địa phương (local government
enterprise). Theo Luật số 19, DNNN là “những
doanh nghiệp kinh doanh được sở hữu hoàn toàn
hoặc đa phần bởi nhà nước (cụ thể là Bộ doanh
nghiệp nhà nước hoặc Bộ Tài chính) thông qua sở
hữu trực tiếp có nguồn gốc từ tài sản nhà nước”.
Trong khi đó theo Luật số 23, doanh nghiệp được sở
hữu bởi chính quyền địa phương được hiểu là

27 World Bank Group, Corporate Governance of State-Owned Enterprises, năm 2014, tr. 27. Khái niệm “tổ chức công”
tại Luật Quản lý Thực thể Công chịu ảnh hưởng của khái niệm “doanh nghiệp nhà nước” của Tổ chức Hợp tác và Phát
triển Kinh tế: “doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ sự kiểm soát đáng kể thông qua việc sở hữu toàn bộ, phần lớn hoặc
phần nhỏ đáng kể.” Xem OECD, Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises 2005; Kyoungsun
Heo, Effects of Corporate Governance on the Performance of State-Owned Enterprises, Policy Research Working
Paper 8555, tháng 8 năm 2018, tr. 5.
28 Điều 4(1) Luật quản lý thực thể công  năm 2007.
29 World Bank Group, Corporate Governance of State-Owned Enterprises, năm 2014, tr. 27.
30 Điều 5(1) Luật quản lý thực thể công năm 2007.
31 Điều 5(3)(1)(a) Luật quản lý thực thể công năm 2007.
32 Điều 5(3)(2) Luật quản lý thực thể công năm 2007.
33 Điều 33 Chương XIV Hiến pháp Cộng hòa Indonesia.
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“những doanh nghiệp kinh doanh mà chính quyền
địa phương nắm giữ toàn bộ hoặc một phần vốn”.
Cả hai định nghĩa đều tập trung vào sở hữu của nhà
nước trong các doanh nghiệp34.

Luật số 19 phân chia DNNN thành hai loại:
(1) Công ty cổ phần trong đó chính phủ nắm giữ
toàn bộ hoặc ít nhất 51% tổng số cổ phiếu
(persero), loại doanh nghiệp này có tính cạnh
tranh cao và cung cấp hàng hóa và dịch vụ chất
lượng cao để theo đuổi lợi nhuận và tăng giá trị
kinh doanh; và (2) Công ty phục vụ mục đích đặc
biệt có vốn được sở hữu hoàn toàn bởi nhà nước
và vốn không được chia thành cổ phần (perum),
giữ chức năng đáp ứng nhu cầu của công chúng
về hàng hóa và dịch vụ có chất lượng với mức giá
tốt dựa trên các nguyên tắc quản lý kinh doanh35.

3. So sánh về mô hình doanh nghiệp nhà
nước tại Việt Nam và một số quốc gia 

Trên cơ sở phân tích những điểm mới của
DNNN tại Việt Nam theo LDN năm 2020 và DNNN
tại một số quốc gia Châu Á như Trung Quốc, Hàn
Quốc, Indonesia, có thể thấy được một số điểm giống
và khác nhau của loại hình doanh nghiệp này. 

Điểm giống nhau đầu tiên của mô hình
DNNN ở các nước này đều là những doanh
nghiệp thuộc sự quản lý, điều hành của Nhà nước
và nắm vốn điều lệ hoặc cổ phần. Đây là một điều
kiện tất yếu và là tiêu chí đầu tiên để phân biệt
giữa DNNN với các loại hình doanh nghiệp tư
nhân khác. Tuy nhiên mức độ nắm giữ cổ phần
hoặc vốn điều lệ sẽ khác theo pháp luật mỗi quốc
gia. Sự thay đổi của LDN năm 2020 chuyển từ
DNNN là doanh nghiệp mà Nhà nước nắm 100%
vốn điều lệ thành bao gồm cả doanh nghiệp do
Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ đã phù hợp
chung với xu thế chung của nhiều quốc gia trên
thế giới. Indonesia thì yêu cầu Nhà nước phải nắm
giữ “ít nhất 51%” về bản chất là không khác nhiều
với quy định “trên 50%” vốn điều lệ tại Việt Nam.
Nhìn chung mô hình DNNN tại Indonesia khá
giống với mô hình tại Việt Nam. Trong khi đó,
Hàn Quốc và Trung Quốc có yêu cầu thấp hơn về
mức tỉ lệ góp vốn của nhà nước. Hàn Quốc chỉ

yêu cầu “ít nhất 50%” số cổ phiếu đang lưu hành,
tức là không yêu cầu Nhà nước phải nắm phần
nhiều nhất so với các chủ thể khác trong công ty
mà nhà nước và một bên đều nắm số cổ phiếu
bằng nhau. Ngoài ra, Hàn Quốc ưu tiên việc kiểm
soát của nhà nước trên thực tế hơn là trên những
con số khi thừa nhận được coi là DNNN nếu có sự
kiểm soát thực tế trong việc đưa ra các quyết định
về chính sách của mình thông qua việc bổ nhiệm
giám đốc với ít nhất 30% số cổ phiếu đang lưu
hành. Tương tự như vậy, Trung Quốc cũng phân
loại DNNN dựa trên sự ưu tiên khi nhà nước nắm
quyền kiểm soát theo thỏa thuận mặc dù nắm dưới
50% tổng vốn của doanh nghiệp. 

Dựa trên một số quy định mở của Hàn Quốc
và Trung Quốc như vậy, nhóm tác giả đặt ra câu
hỏi liệu rằng mô hình DNNN tại Việt Nam có cần
mở rộng khái niệm DNNN, tức là cho phép cả
những doanh nghiệp mà Nhà nước nắm dưới 50%
vốn hoặc cổ phiếu nhưng vẫn được coi là DNNN.
Một thực tế phải thừa nhận rằng, mặc dù ở tất cả
các quốc gia có DNNN đều tiến hành cổ phần hóa
DNNN để tạo sự thúc đẩy cho các DNNN vốn có
những hạn chế, khó khăn nhất định, nhưng tất cả
các quốc gia đều duy trì mô hình DNNN vì nhiều
lý do khác nhau. Do đó, để trả lời cho câu hỏi này,
nhóm tác giả cho rằng phụ thuộc nhiều vào định
hướng phát triển kinh tế tại Việt Nam trong giai
đoạn sắp tới như thế nào. Chính phủ Việt Nam
muốn mở rộng hơn nữa so với mô hình hiện tại hay
không. Đánh giá khách quan là mô hình DNNN
theo LDN năm 2020 đã mở rộng hơn so với LDN
năm 2014, vì thế xu hướng trong tương lai sẽ càng
mở rộng hơn chứ không thu hẹp nữa. Việc mở rộng
hơn mô hình DNNN so với hiện tại cũng là phù hợp
với nhu cầu tất yếu, nhưng cũng cần phải cân nhắc
đảm bảo các vấn đề công bằng, khách quan với các
loại hình doanh nghiệp tư nhân khác trên thị trường. 

Một điểm khác biệt tiếp theo về phân loại
DNNN là ghi nhận các tiêu chí về doanh thu. Có
thể thấy dường như LDN năm qua các lần sửa đổi
về DNNN, chủ yếu cũng chỉ tập trung vào tỷ lệ
nắm giữ vốn điều lệ, vì nó liên quan đến quyền

34 Ari Siswanto và Marihot Janpieter Hutajulu, State-Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia’s Competition Law
and Practice, Yustisia Volume 8 Number 1, tháng 1-4 năm 2019, tr. 98; Edimon Ginting và Kaukab Naqvi, Reforms,
Opportunities, and Challenges for State-Owned Enterprises, Asian Development Bank, tháng 7 năm 2020, tr. 87.
35 Edimon Ginting và Kaukab Naqvi, Reforms, Opportunities, and Challenges for State-Owned Enterprises, Asian
Development Bank, tháng 7 năm 2020, tr. 87.
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quản lý, điều hành và định hướng phát triển doanh
nghiệp, mà không quy định thêm về các tiêu chí
khác. Nhưng Hàn Quốc còn sử dụng một tiêu chí
khác đó là dựa vào doanh thu của doanh nghiệp
đó để phân loại ra thành DNNN mang tính thị
trường và DNNN mang tính bán thị trường. Khi
DNNN đạt được mức doanh thu chiếm ít nhất
85% tổng doanh thu và tài sản vượt quá 2,000 tỷ
won là doanh nghiệp nhà nước mang tính thị
trường, để chứng minh rằng DNNN đã đáp ứng
được các điều kiện “cung – cầu”, và quy luật tất
yếu của nền kinh tế thị trường để được xem là
tương đương như những doanh nghiệp tư nhân
khác36. Ngoài ra, cũng chứng tỏ DNNN mang tính
thị trường đã đáp ứng đủ điều kiện cạnh tranh
mang tính toàn cầu và thể hiện nguyên tắc tự do
ý chí như những doanh nghiệp tư nhân. Nhóm tác
giả cho rằng, việc đưa ra tiêu chí này của Hàn
Quốc khá độc đáo và tạo động lực phát triển cho
DNNN. Vậy một câu hỏi được đặt ra đối với mô
hình DNNN tại Việt Nam có nên đưa thêm các
điều kiện khác ngoài điều kiện về vốn góp cho
DNNN hay không? Việc đưa thêm các tiêu chí
khác cho DNNN cần cân nhắc và có thể không
phù hợp với môi trường pháp lý ở Việt Nam, khi
những tiêu chí này chỉ là tiêu chí phân loại
DNNN, chứ không phải là tiêu chí để quyết định
đây có được xem là DNNN hay không. 

4. Những lưu ý cho các doanh nghiệp nhà
nước Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi
luật mới

Cải cách DNNN theo LDN năm 2020 nới
lỏng tỷ lệ sở hữu của Nhà nước và mở rộng loại
hình doanh nghiệp của DNNN, từ một loại hình
công ty TNHH một thành viên với chủ sở hữu duy
nhất là Nhà nước thành ba loại hình công ty: Công
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty
TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần,
hẳn sẽ kéo theo sự gia tăng số lượng các DNNN
ngay sau khi LDN năm 2020 có hiệu lực từ ngày
01/01/2021. Sự thay đổi này thực chất vẫn giữ
nguyên quyền kiểm soát, quản lý, điều hành các

hoạt động kinh doanh của Nhà nước mà chỉ tập
trung vào tăng quy mô, nâng cao hiệu quả quản trị
doanh nghiệp, thúc đẩy cổ phần hóa, tư nhân hóa
DNNN, và bảo đảm công khai, minh bạch, bình
đẳng với các doanh nghiệp thuộc các thành phần
kinh tế khác. Nhiều học giả dự đoán trong thời
gian tới các DNNN hoạt động trong lĩnh vực sản
xuất và thương mại sẽ chuyển đổi thành các công
ty cổ phần có vốn nhà nước được niêm yết trên
thị trường chứng khoán trong nước, đến năm
2026-2030 sẽ được niêm yết trên các thị trường
chứng khoán trong khu vực37.

Một khi đã được công nhận là DNNN, các
doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn
điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết sẽ được
hưởng những ưu đãi dành cho DNNN so với các
doanh nghiệp tư nhân. Thực tế cho thấy DNNN có
cơ hội tiếp cận các nguồn vốn trong nước và nước
ngoài dễ dàng do được Chính phủ bảo lãnh với lãi
suất thấp. Theo Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/12/2010, hai
DNNN là Vinashin (Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy
Việt Nam) và Vinalines (Tổng Công ty Hàng hải
Việt Nam) được cho vay với lãi suất 0% để trả nợ
lương, bảo hiểm, trợ cấp mất việc làm và học nghề
cho người lao động. Trong trường hợp DNNN
không trả được nợ, Nhà nước với vai trò là chủ sở
hữu hỗ trợ DNNN bằng nhiều cách khác nhau như
khoanh nợ, giãn nợ, tái cơ cấu nợ, bổ sung vốn.
Theo Công văn số 9962/BTC-QLN của Bộ Tài
chính ngày 27/07/2011, Bộ Tài chính đã đứng ra
bảo lãnh cho Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng
(COMA) vay 45 triệu USD khi dự án Xi măng
Đồng Bành của doanh nghiệp này rơi vào tình trạng
thua lỗi không trả nợ được. Ngoài ra, các DNNN
còn được trợ giá hoặc hưởng các ưu đãi về giá trong
hoạt động kinh doanh38. Tuy nhiên, trong quá trình
chuyển đối luật, DNNN đặc biệt là DNNN có quy
mô lớn và tình hình tài chính phức tạp không thể
loại trừ những khó khăn, thử thách trong việc thích
nghi với các quy định mới, tìm kiếm các nhà đầu tư
chiến lược có cùng quan điểm, tầm nhìn, cam kết

36 Wonhee Lee, Transparency of State-Owned Enterprises in South Korea, International Budget Partnership, tháng
5 năm 2014, tr. 3.
37 Bui Nguyen Tuan Anh, SOE Reform, Competition Law and New Generation Free Trade Agreements in Viet Nam,
Free Trade Area of the Asia-Pacific Policy Dialogue on Competition Related Provisions from a Business
Perspective, 2020/CTI-EC/DIA/011, ngày 17-18/9/2020.
38 Lê Duy Bình và Đoàn Hồng Quang, Ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhà nước – Bằng chứng từ thực tế, Hà Nội,
năm 2015, tr. 20-31.
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lâu dài để tái cơ cấu doanh nghiệp. Quá trình cân
bằng giữa giúp đỡ DNNN hoạt động hiệu quả hơn
nhưng có kỷ luật hơn, bảo đảm lợi ích của xã hội,…
có thể kéo dài và tốn thời gian. Việc thiếu tính kỷ
luật, sự kiên nhẫn và năng động của các lãnh đạo
DNNN và các cơ quan công quyền cũng sẽ gây khó
khăn cho sự phát triển của DNNN39.

Trước những thuận lợi và thách thức trên, trước
mắt DNNN cần tuân thủ đúng những yêu cầu mới
của LDN năm 2020 bằng cách thành lập Ban kiểm
soát nếu chưa có Ban kiểm soát trong công ty đối
với công ty TNHH một thành viên40, công ty
TNHH hai thành viên trở lên và công ty con của

DNNN41. Đây là quy định bắt buộc để bảo đảm
việc giám sát, báo cáo, đánh giá và kiến nghị về
hoạt động của DNNN, từ đó góp phần tăng hiệu
quả, minh bạch cho DNNN. Đối với những doanh
nghiệp đã có kiểm soát viên theo cơ cấu tổ chức cũ
của LDN năm 2014, doanh nghiệp đó có thể thành
lập Ban kiểm soát có một kiểm soát viên do kiểm
soát viên cũ đảm nhận, người này sẽ đồng thời là
Trưởng Ban kiểm soát. Tuy vậy, DNNN cần lưu ý
kiểm soát viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn mới đã
nêu trên, nếu không người kiểm soát viên theo mô
hình cũ sẽ không thể tiếp tục giữ vai trò này theo
quy định của LDN năm 2020./.

39 Bui Nguyen Tuan Anh, SOE Reform, Competition Law and New Generation Free Trade Agreements in Viet Nam,
Free Trade Area of the Asia-Pacific Policy Dialogue on Competition Related Provisions from a Business
Perspective, 2020/CTI-EC/DIA/011, ngày 17-18 tháng 9 năm 2020.
40 Khoản 2 Điều 79 LDN năm 2020.
41 Khoản 2 Điều 54 LDN năm 2020.

Ba là, cần xây dựng chặt chẽ hệ thống các quy
định, quy chế trong doanh nghiệp. Trong hệ thống
văn bản nội bộ, doanh nghiệp trước nhất cần chú
trọng xây dựng bản Điều lệ, để thực sự trở thành
“luật riêng” của doanh nghiệp. Không đơn thuần là
sự sao chép quy định pháp luật, Điều lệ phải quy
định cụ thể tới những tỉ lệ, những quyền hạn… mà
Luật doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp
quyền tự chủ, để phù hợp với đặc trưng của đơn vị
mình. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần xây
dựng được một hệ thống quy trình sản xuất, quy chế
quản lý nội bộ, quy trình kiểm toán nội bộ, quy chế
tài chính, nội quy lao động… để các hoạt động của
doanh nghiệp đảm bảo vận hành một cách chuyên
nghiệp và ổn định.

Cuối cùng, doanh nghiệp cần xác định áp dụng
tối đa các thế mạnh của ứng dụng công nghệ cao để
tăng hiệu quả quản lý. Với các doanh nghiệp có
điều kiện để đầu tư cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp có
thể quản trị nội bộ bằng các phần mềm công nghệ,
sử dụng nền tảng lưu trữ điện tử, xây dựng sổ cổ
đông/sổ thành viên điện tử; thông báo mời họp điện
tử; biểu quyết điện tử… 

Thứ ba, tiếp cận và sử dụng dịch vụ tư vấn

pháp luật của các tổ chức hành nghề luật sư
trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Sự thông thoáng của pháp luật ngược lại cũng
tạo thành rủi ro đối với những người muốn bước
chân vào thị trường vốn, đầu tư nhưng lại không
thực sự am hiểu. Do vậy, việc có được giải pháp
tư vấn từ các chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm
và kỹ năng chuyên sâu về doanh nghiệp, hoạt
động của doanh nghiệp là một lựa chọn an toàn
và cần thiết giúp doanh nghiệp tự tin nắm bắt thị
trường, áp dụng các quy định pháp luật để bảo vệ
tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình và đối
tác, hướng tới sự phát triển bền vững trong quá
trình vươn lên phát triển lớn mạnh hơn.

Trên đây là những quan điểm, phân tích pháp
lý của tác giả liên quan đến những điểm mới trong
Luật doanh nghiệp năm 2020 tác động đến hoạt
động của doanh nghiệp Việt Nam và đưa ra những
khuyến nghị hữu ích đối với các nhà đầu tư, cũng
như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi
hi vọng rằng, những chia sẻ này sẽ thực sự hữu ích
đối với những nhà đầu tư, doanh nghiệp và có thể
đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của
môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam./.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020 TÁC ĐỘNG ĐẾN 
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ KHUYẾN NGHỊ 

(Tiếp theo trang 75)
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