
SỞ TƢ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

ĐỀ CƢƠNG GIỚI THIỆU 

LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020 

 

Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua 

ngày 17/6/2020 (sau đây viết là Luật Doanh nghiệp năm 2020); Chủ tịch nước 

ký Lệnh Công bố số 06/2020/L-CTN ngày 01/7/2020; có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (sau đây 

viết là Luật Doanh nghiệp năm 2014). 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT
1
 

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các nghị định hướng dẫn thi hành 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. Năm 2018, cả nước có 131.275 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn 

đăng ký là 1.478.101 tỷ đồng, so với năm 2014 (trước khi Luật Doanh nghiệp 

có hiệu lực), số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng gấp 1,75 lần (so với 

74.842 doanh nghiệp năm 2014) và số vốn đăng ký thành lập mới tăng gấp 3,4 

lần (so với 432.286 tỷ đồng năm 2014). Một số nội dung quan trọng của Luật 

năm 2014 như đăng ký doanh nghiệp, bảo vệ cổ đông thiểu số được ghi nhận 

đã có thay đổi mạnh mẽ. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, chỉ số khởi sự 

kinh doanh của Việt Nam năm 2019 đã tăng 21 hạng, hiện xếp hạng 104/190 

(từ hạng 125/190 năm 2014); tổng thời gian thực hiện thủ tục này giảm từ 34 

ngày xuống chỉ còn 17 ngày. Quy định về bảo vệ cổ đông, nhà đầu tư có cải 

thiện mạnh mẽ, hiện xếp hạng 89/190 quốc gia (tăng 28 hạng so với năm 2014 

và90 hạng so với năm 2013).  

Tuy vậy, bên cạnh những mặt tích cực, một số nội dung của Luật Doanh 

nghiệp năm 2014 không còn phù hợp trong hoàn cảnh mới, tạo gánh nặng chi 

phí, thời gian cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ; một số nội dung cần được 

sửa đổi để phù hợp với các luật mới ban hành gần đây. Quan trọng hơn, một số 

nội dung của Luật năm 2014 cần được hoàn thiện thêm nhằm nâng cao chất 

lượng môi trường kinh doanh theo yêu cầu của Chính phủ và nâng cao chất 

lượng tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt khu vực và 

quốc tế. Các khiếm khuyết cần khắc phục và các nội dung cần nâng cao chất 

lượng hơn nữa bao gồm như sau: 

                                           
1
 Tờ trình số 533/TTr-CP ngày 28/10/2019 của Chính phủ về Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa 

đổi). 
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Một là, quá trình khởi sự kinh doanh và gia nhập thị trường hiện đang 

xếp hạng ở mức thấp so với một số quốc gia trong khu vực và thế giới, bao 

gồm 8 thủ tục và tổng thời gian thực hiện khoảng 17 ngày. Trong đó, một số 

thủ tục hành chính theo quy định của Luật Doanh nghiệp không còn cần thiết, 

tạo ra gánh nặng chi phí, như: thủ tục thông báo mẫu dấu (Điều 44) hoặc thủ 

tục đăng ký kinh doanh (Điều 27) chưa hoàn toàn điện tử (vẫn phải nộp hồ sơ 

giấy) đã góp phần làm chậm quá trình gia nhập thị trường. 

Hai là, một số quy định của Luật năm 2014 về quản trị doanh nghiệp 

chưa thực sự tạo thuận lợi cho cổ đông, nhà đầu tư thực hiện quyền của mình; 

ngược lại, tạo thêm rào cản hoặc bị cổ đông lớn và công ty lạm dụng, gây tổn 

hại đến lợi ích của cổ đông nhỏ, cụ thể : Luật năm 2014 quy định một số yêu 

cầu, điều kiện gây khó khăn cho cổ đông tiếp cận thông tin về hoạt động công 

ty và thực hiện quyền quan trọng, như: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, 

khởi kiện người quản lý công ty trong trường hợp họ lạm dụng địa vị, quyền 

hạn gây thiệt hại cho công ty, cổ đông...Ngoài ra, một số quy định khác của 

Luật về quản trị doanh nghiệp cũng chưa phù hợp với thực tiễn, như: yêu cầu 

kiểm soát viên công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải 

là kiểm toán viên hoặc kế toán viên đã có chứng chỉ hành nghề là yêu cầu cao 

hơn so với thực tế do số lượng kiểm toán viên, kế toán viên đã có chứng chỉ 

này là không nhiều.  

Ba là, quy định về tổ chức lại doanh nghiệp còn có một số bất cập, hạn 

chế, như: quy định về chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp không bao quát 

được hết các phương thức, các trường hợp chia, tách doanh nghiệp trên thực tế, 

dẫn đến hạn chế quyền lựa chọn của doanh nghiệp trong tổ chức lại doanh 

nghiệp. Đồng thời, các quy định về hợp nhất, sáp nhập không còn tương thích 

với quy định mới của Luật Cạnh tranh năm 2018. 

Bốn là, về tổ chức quản trị đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh 

nghiệp có phần vốn góp của Nhà nước. 

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà 

nước là một chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ ta. Nghị quyết số 12-

NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về tiếp tục cơ 

cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi tắt là 

Nghị quyết số 12-NQ/TW) đã chỉ rõ các quan điểm chỉ đạo: doanh nghiệp nhà 

nước 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 doanh 

nghiệp 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 doanh nghiệp nhà nước. 

Đồng thời, Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ cũng đã 
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giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu để quy định tại Luật Doanh nghiệp về 

nội dung này. 

Do đó, các quy định về tổ chức quản trị của Luật Doanh nghiệp năm 

2014 đối với doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và các 

doanh nghiệp mà Nhà nước có cổ phần hoặc phần vốn góp chi phối cũng cần 

được rà soát lại, bổ sung, sửa đổi nhằm thể chế hóa đầy đủ quan điểm chỉ đạo 

của Nghị quyết số 12-NQ/TW. 

Năm là, về đăng ký và tổ chức hoạt động của hộ kinh doanh. Hộ kinh 

doanh hiện nay được đăng ký và tổ chức hoạt động theo Nghị định 

78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, hướng dẫn thi hành khoản 2 Điều 

212 Luật Doanh nghiệp năm 2014. 

Tuy nhiên, đánh giá các quy định này đã cho thấy một số khiếm khuyết 

như: hộ kinh doanh không rõ ràng về địa vị pháp lý và trách nhiệm dân sự; 

quyền kinh doanh bị giới hạn trong phạm cấp quận, huyện; chỉ được sử dụng 

dưới 10 lao động... Chính hạn chế pháp lý này dẫn đến hộ kinh doanh không 

tận dụng và phát huy tối đa cơ hội kinh doanh, do đó, không phát huy hết được 

lợi ích và tiềm năng phát triển khu vực hộ kinh doanh. 

Từ những phân tích nêu trên về bất cập, khiếm khuyết của Luật năm 

2014, thay đổi của pháp luật có liên quan, thay đổi kinh tế xã hội trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu chủ động cải cách mạnh mẽ nhằm nâng 

cao chất lượng môi trường kinh doanhcủa nước ta, chủ động hội nhập kinh tế 

quốc tế đã cho thấy sự cần thiết phải sửa đổi Luật Doanh nghiệp năm 2014. 

II. BỐ CỤC CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020 

Luật Doanh nghiệp năm 2020 gồm 10 chương, 218 điều, quy định về 

việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan 

của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, 

công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty, cụ thể: 

1. Chƣơng 1: những quy định chung: Gồm 16 điều (từ Điều 1 đến 

Điều 16), quy định về: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; áp dụng Luật 

Doanh nghiệp và luật khác; giải thích từ ngữ; bảo đảm của Nhà nước đối với 

doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong doanh nghiệp; quyền 

của doanh nghiệp; nghĩa vụ của doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của doanh 

nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của 

doanh nghiệp xã hội; chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp; người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp; trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật 

của doanh nghiệp; người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ 
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đông công ty là tổ chức; trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ 

sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức; các hành vi bị nghiêm cấm. 

2. Chƣơng 2: thành lập doanh  nghiệp: Gồm 29 điều (từ Điều 17 đến 

Điều 45) quy định về: quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn 

góp và quản lý doanh nghiệp; hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp; hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp tư nhân; hồ sơ đăng ký công ty hợp danh; hồ sơ đăng ký 

công ty trách nhiệm hữu hạn; hồ sơ đăng ký công ty cổ phần; nội dung giấy đề 

nghị đăng ký doanh nghiệp; điều lệ công ty; danh sách thành viên công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là 

nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần; trình tự, thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp; cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; nội dung Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp; đăng ký thay đổi nội dung 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp; công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; cung cấp thông tin về 

nội dung đăng ký doanh nghiệp; tài sản góp vốn; chuyển quyền sở hữu tài sản 

góp vốn; định giá tài sản góp vốn; tên doanh nghiệp; những điều cấm trong đặt 

tên doanh nghiệp; tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của 

doanh nghiệp; tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh; tên 

trùng và tên gây nhầm lẫn; trụ sở chính của doanh nghiệp; dấu của doanh 

nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh 

nghiệp; đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; 

thông báo địa điểm kinh doanh. 

3. Chƣơng 3: Công ty trách nhiệm hữu hạn: gồm 42 điều (từ Điều 46 

đến Điều 87). 

- Mục 1: công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, quy định 

về: góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp; sổ đăng 

ký thành viên; quyền của thành viên Hội đồng thành viên; nghĩa vụ của thành 

viên Hội đồng thành viên; mua lại phần vốn góp; chuyển nhượng phần vốn 

góp; xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt; cơ cấu tổ chức quản 

lý công ty; hội đồng thành viên; Chủ tịch Hội đồng thành viên; triệu tập họp 

Hội đồng thành viên; điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên; 

nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên; biên bản họp Hội đồng thành 

viên; thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên theo 

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; hiệu lực nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng thành viên; Giám đốc, Tổng giám đốc; tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám 

đốc, Tổng giám đốc; Ban kiểm soát, Kiểm soát viên; tiền lương, thù lao, 

thưởng và lợi ích khác của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng 

giám đốc và người quản lý khác; hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng 
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thành viên chấp thuận; tăng, giảm vốn điều lệ; điều kiện để chia lợi nhuận; thu 

hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia; trách nhiệm của Chủ tịch 

Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác, người 

đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên; khởi kiện người quản lý; công bố 

thông tin. 

Mục 2: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, quy định về: góp 

vốn thành lập công ty; quyền của chủ sở hữu công ty; nghĩa vụ của chủ sở hữu 

công ty; thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc 

biệt; cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 

tổ chức làm chủ sở hữu; hội đồng thành viên; Chủ tịch công ty; Giám đốc, 

Tổng giám đốc; trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công 

ty, Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác, Kiểm soát viên; tiền 

lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát 

viên; cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá 

nhân làm chủ sở hữu; hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên 

quan; tăng, giảm vốn điều lệ. 

4. Chƣơng 4: doanh nghiệp nhà nƣớc: Gồm 23 điều (từ Điều 88 đến 

Điều 110) quy định về: doanh nghiệp nhà nước; áp dụng quy định đối với 

doanh nghiệp nhà nước; cơ cấu tổ chức quản lý; hội đồng thành viên; quyền và 

nghĩa vụ của Hội đồng thành viên; tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội 

đồng thành viên; miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên; Chủ 

tịch Hội đồng thành viên; quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành 

viên; trách nhiệm của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên; 

chế độ làm việc, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên; Chủ 

tịch công ty; Giám đốc, Tổng giám đốc và Phó giám đốc, Phó Tổng giám đốc; 

tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc; miễn nhiệm, cách chức 

đối với Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty, Kế toán 

trưởng; Ban kiểm soát, Kiểm soát viên; nghĩa vụ của Ban kiểm soát; quyền của 

Ban kiểm soát; chế độ làm việc của Ban kiểm soát; trách nhiệm của Kiểm soát 

viên; miễn nhiệm, cách chức Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên; công bố 

thông tin định kỳ; công bố thông tin bất thường. 

5. Chƣơng 5: Công ty cổ phần: Gồm 66 điều (từ Điều 111 đến Điều 

176), quy định về: công ty cổ phần; vốn của công ty cổ phần; thanh toán cổ 

phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp; các loại cổ phần; 

quyền của cổ đông phổ thông; cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông 

sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết; cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông 

sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức; cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông sở 

hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại; nghĩa vụ của cổ đông; cổ phần phổ thông của cổ 
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đông sáng lập; cổ phiếu; sổ đăng ký cổ đông; chào bán cổ phần; chào bán cổ 

phần cho cổ đông hiện hữu; chào bán cổ phần riêng lẻ; bán cổ phần; chuyển 

nhượng cổ phần; chào bán trái phiếu riêng lẻ; trình tự, thủ tục chào bán và 

chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ; quyết định chào bán trái phiếu riêng lẻ; mua 

cổ phần, trái phiếu; mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông; mua lại cổ phần 

theo quyết định của công ty; điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được 

mua lại; trả cổ tức; thu hồi tiền thanh toán cổ phần được mua lại hoặc cổ tức; 

cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần; quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ 

đông; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; 

danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình và nội 

dung họp Đại hội đồng cổ đông; mời họp Đại hội đồng cổ đông; thực hiện 

quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ 

đông; thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; điều kiện để nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông được thông qua; thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; biên bản 

họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

hiệu lực của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; nhiệm kỳ và 

số lượng thành viên Hội đồng quản trị; cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện 

làm thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị; cuộc họp Hội 

đồng quản trị; Biên bản họp Hội đồng quản trị; quyền được cung cấp thông tin 

của thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị; Ủy ban kiểm toán; Giám đốc, Tổng giám đốc 

công ty; tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng 

quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc; công khai các lợi ích liên quan; trách 

nhiệm của người quản lý công ty; quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng 

quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc; chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công 

ty với người có liên quan; Ban kiểm soát; tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm 

soát viên; quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát; quyền được cung cấp thông tin 

của Ban kiểm soát; tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kiểm soát 

viên; trách nhiệm của Kiểm soát viên; miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên; 

trình báo cáo hằng năm; công khai thông tin. 

6. Chƣơng 6: Công ty hợp danh: Gồm 11 điều (từ Điều 177 đến Điều 

187) quy định về: công ty hợp danh; thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận 

phần vốn góp; tài sản của công ty hợp danh; hạn chế quyền đối với thành viên 

hợp danh; quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh; Hội đồng thành viên; 

triệu tập họp Hội đồng thành viên; điều hành kinh doanh của công ty hợp danh; 

chấm dứt tư cách thành viên hợp danh; tiếp nhận thành viên mới; quyền và 

nghĩa vụ của thành viên góp vốn. 
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7. Chƣơng 7: Doanh nghiệp tƣ nhân: Gồm 06 điều (Từ Điều 188 đến 

Điều 193) quy định về: doanh nghiệp tư nhân; vốn đầu tư của chủ doanh 

nghiệp tư nhân; quản lý doanh nghiệp tư nhân; cho thuê doanh nghiệp tư nhân; 

bán doanh nghiệp tư nhân; thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong 

một số trường hợp đặc biệt. 

8. Chƣơng 8: Nhóm công ty: Gồm 04 điều (từ Điều 194 đến Điều 197) 

quy định về: Tập đoàn kinh tế, tổng công ty; công ty mẹ, công ty con; quyền, 

nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con; báo cáo tài chính 

của công ty mẹ, công ty con. 

9. Chƣơng 9: Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp: Gồm 17 

điều (từ Điều 198 đến Điều 214) quy định về: chia công ty; tách công ty; hợp 

nhất công ty; sáp nhập công ty; chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành 

công ty cổ phần; chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên; chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên; cuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh; tạm ngừng, đình chỉ hoạt 

động, chấm dứt kinh doanh; các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp; 

trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp; giải thể doanh nghiệp trong trường hợp 

bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của 

Tòa án; hồ sơ giải thể doanh nghiệp; các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết 

định giải thể; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chấm dứt hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; phá sản doanh 

nghiệp. 

10. Chƣơng 10: Điều khoản thi hành: Gồm 04 điều (từ Điều 215 đến 

Điều 218) quy định về: trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan 

đăng ký kinh doanh; điều khoản thi hành; quy định chuyển tiếp. 

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU VÀ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH 

NGHIỆP NĂM 2020 

1. Những quy định chung 

1.1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1) 

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về việc thành lập, tổ chức quản 

lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh 

nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. 

1.2. Giải thích từ ngữ (Điều 4) 

 Luật giải thích 35 từ ngữ, trong đó: 
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- Bổ sung khái niệm “người có quan hệ gia đình” tại Khoản 22, theo đó 

“Người có quan hệ gia đình bao gồm: 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, anh ruột của vợ, anh 

ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột 

của chồng”. 

- Sửa đổi lại khái niệm “Người có liên quan”: Bổ sung đối tượng Kiểm 

soát viên và tất cả Người đại diện theo pháp luật là vào danh sách người có liên 

quan. 

- Định nghĩa lại khái niệm Doanh nghiệp Nhà Nước, theo đó Doanh 

nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% 

vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của 

Luật Doanh nghiệp năm 2020. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 

Doanh nghiệp Nhà Nước là doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ. 

1.2. Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội (Điều 10)  

Luật doanh nghiệp năm 2020 đã sửa đổi quy định về tiêu chí của doanh 

nghiệp xã hội, theo hướng quy định cụ thể hơn về tỷ lệ lợi nhuận 51% phải giữ 

lại hàng năm để tái đầu tư cho hoạt động kinh doanh đã đăng ký là tỷ lệ 51% 

của lợi nhuận sau thuế. Luật doanh nghiệp 2014 chỉ quy định chung chung là 

51% tổng lợi nhuận mà không rõ là sau thuế hay trước thuế khiến doanh nghiệp 

và các cơ quan liên quan lúng túng trong việc xác định. 

1.3. Bỏ quy định về báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh 

nghiệp quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2014.  

1.4. Người đại diện theo pháp luật (Điều 12) 

- Luật doanh nghiệp năm 2020 bổ sung 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”. 

Như vậy, nếu điều lệ công ty không quy định rõ quyền và nghĩa vụ của từng 

người thì tất cả đều là đại diện đủ thẩm quyền của công ty trước bên thứ ba và 

nếu gây thiệt hại thì tất cả phải liên đới chịu trách nhiệm.  

- Bổ sung 02 trường hợp phải cử người đại diện theo pháp luật thay thế, 

gồm: (1) Người đại diện theo pháp luật đang chấp hành biện pháp xử lý hành 
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chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc (2) bị tòa án cấm 

đảm nhận chức vụ - cấm hành nghề.  

- Bổ sung khoản 7 quy định “Tòa án, cơ quan tiến hành tố tụng khác có 

thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố 

tụng theo quy định của pháp luật có liên quan”. 

2. Thành lập doanh nghiệp 

2.1. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và 

quản lý doanh nghiệp (Điều 17) 

Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi, bổ sung quy định về quyền thành 

lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp, cụ thể: 

- Bổ sung nhiều đối tượng không được phép thành lập, quản lý doanh 

nghiệp, gồm: 

+ Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; 

+ Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân 

Việt Nam (trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý 

phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp); 

+ 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. 

- Bổ sung nhóm đối tượng không được góp vốn, mua cổ phần, mua phần 

vốn góp là các đối tượng bị cấm theo Điều 37 Luật Phòng chống tham nhũng.  

2.2. Con dấu của doanh nghiệp (Điều 43) 

Điều 43 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về 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”.  

Theo đó, ngoài con dấu khắc thì bổ sung hình thức con dấu bằng chữ ký 

số, quy định mới này giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc thực hiện các 
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giao dịch điện tử, đồng thời bỏ quy định “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp 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 doanh nghiệp” tại Luật 

doanh nghiệp 2014, cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho việc 

đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường.  

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn 

3.1. Công ty TNHH hai thành viên trở lên (Mục 1 Chương III) 

Luật doanh nghiệp năm 2020 bổ sung một số quy định mới về Công ty 

TNHH hai thành viên trở lên, cụ thể: 

- Bổ sung quyền của Công ty TNHH hai thành viên trở lên được quyền 

phát hành trái phiếu (Điều 46). 

- Bỏ quy định Công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập 

Ban kiểm soát; bổ sung quy định Công ty TNHH là DNNN hoặc là Công ty 

con của DNNN phải có Ban kiểm soát (Điều 54). 

- Bổ sung quy định trường hợp Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký 

vào Biên bản cuộc họp thì Biên bản vẫn có hiệu lực nếu được tất cả các thành 

viên dự họp ký (Điều 60). 

- Bổ sung quy định 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 (Điều 62).  

- Bổ sung quy định Nghị quyết của Hội đồng thành viên có thể chưa có 

hiệu lực nếu bị Tòa án hoặc Trọng tài áp dụng Biên pháp khẩn cấp tạm thời.  

- Bổ sung một điều luật quy định về Ban kiểm soát trong mô hình Công 

ty TNHH hai thành viên trở lên, tương tự như Công ty cổ phần (Điều 65). 

- Bổ sung quy định Công ty TNHH hai thành viên trở lên cũng phải công 

bố thông tin như mô hình Công ty cổ phần (Điều 73). 

3.2. Công Ty TNHH Một Thành Viên (Mục 2 Chương III) 

Luật doanh nghiệp năm 2020 đã bổ sung quy định cho phép Công ty 

TNHH một thành viên được quyền huy động vốn bằng hình thức phát hành trái 

phiếu (Điều 74) 

4. Doanh nghiệp Nhà nƣớc  

Theo khoản 1 Điều 103 Luật Doanh nghiệp năm 2020 bổ sung 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 
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soát. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại 

nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tục tại công ty đó. Trường hợp Ban kiểm 

soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban 

kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát. 

5. Công ty cổ phần 

 Luật Doanh nghiệp năm 2020 bổ sung một số quy định mới về Công ty 

cổ phần, như sau: 

- Sửa đổi quy định về điều kiện để cổ đông hoặc nhóm cổ đông có một 

số quyền đặc biệt, theo đó cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ 

phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ 

công ty có quyền khởi kiện hủy bỏ nghị quyết Đại hội cổ đông, đề cử người 

vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, yêu cầu triệu tập Đại hội cổ 

đông…(Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định phải nắm giữ tỷ lệ cổ phần ít 

nhất 10% trong công ty và sở hữu liên tục trong vòng ít nhất 06 tháng) (Điều 

115). 

- Luật doanh nghiệp năm 2020 không cấm chuyển nhượng đối với cổ 

phần ưu đãi biểu quyết mà cho phép cổ phần ưu đãi biểu quyết có thể chuyển 

nhượng theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa 

kế (Luật doanh nghiệp 2014 quy định cấm chuyển nhượng đối với cổ phần ưu 

đãi biểu quyết) (Điều 116).  

- Luật doanh nghiệp năm 2020 bổ sung quy định nghĩa vụ của cổ đông 

phổ thông “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 nhân khác.” (Điều 119). 

- Bỏ quy định về trường hợp cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu 

đồng Việt Nam bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại thì trước khi tiếp nhận đề 

nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể yêu cầu 

chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc 

bị hư hỏng dưới hình thức khác và sau 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ 

đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới quy định khoản 3 điều 120 Luật doanh 

nghiệp năm 2014. 

- Bổ sung quy định công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi cổ đông trong 

số đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan theo quy định tại 

Điều lệ công ty (Khoản 5 điều 122). 

- Bổ sung quy định về điều kiện chào bán cổ phần riêng lẻ: (1) Không 

chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng; (2) Chào bán cho dưới 
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100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào 

bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Bổ sung quy định cổ đông 

được quyền tiên mua, nếu không mua hết thì mới chào bán cho người khác với 

điều kiện không thuận lợi hơn đã chào bán cho cổ đông (cổ đông cũng có thể 

chuyển quyền mua cho người khác), quy định này không áp dụng trong trường 

hợp phát hành cổ phần để sát nhập hoặc hợp nhất (Điều 125). 

- Bỏ quy định phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành cổ phần riêng 

lẻ cho Sở kế hoạch đầu tư. 

- Bổ sung quy định Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong số 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 (Điều 127). 

- Thay thế quy định Phát hành trái phiếu tại Điều 127 Luật Doanh nghiệp  

năm 2014 bằng quy định Chào bán trái phiếu riêng lẻ tại Điều 128 Luật Doanh 

nghiệp  năm 2020. 

- Sửa đổi quy định về gia hạn thời gian họp đại hội cổ đông thường niên, 

theo đó, trừ trường hợp điều lệ có quy định khác, Hội đồng quản trị sẽ quyết 

định việc gia hạn thời gian họp đại hội cổ đông thường niên thay vì Cơ quan 

đăng ký kinh doanh quyết định như trước đây (Điều 139).  

- Sửa đổi quy định về thời gian lập danh sách cổ đông có quyền dự họp 

là không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời thay vì 05 ngày như trước đây 

(Điều 141).  

- Sửa đổi quy định về việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự 

họp Đại hội đồng cổ đông, theo đó, việc uỷ quyền 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 (Luật Doanh nghiệp năm 

2014 quy định việc ủy quyền phải lập theo mẫu do Công ty phát hành), do vậy, 

khi gửi thông báo mời họp Công ty cũng không phải gửi kèm theo Mẫu giấy ủy 

quyền (Điều 144) 

- Đổi tên gọi Ban kiểm toán trong Luật doanh nghiệp 2014 thành Ủy ban 

kiểm toán; bổ sung một điều luật (điều 161) quy định về Ủy ban kiểm toán, các 

nội dung khác về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ giao cho doanh nghiệp 

tự quy định. 

- Sửa đổi quy định về tỷ lệ cổ đông dự họp để đủ điều kiện tổ chức cuộc 

họp và tỷ lệ cổ đông dự họp để thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông với 
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một số nội dung thông thường và lấy ý kiến bằng văn bản được điều chỉnh tỷ lệ 

“từ 51% trở lên” xuống còn “trên 50%” (Điều 148). 

- Bổ sung quy định  “Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung 

làm thay đổi bất lợi đến 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“ (Khoản 6 Điều 148). 

- Bổ sung quy định Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông (cùng với biên 

bản kiểm phiếu) trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản phải được gửi đến 

cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu (Điều 149). 

 - Bổ sung quy định “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” (Điều 150). 

- Sửa đổi quy định về yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, 

theo đó, bất cứ cổ đông nào cũng có quyền yêu cầu khởi kiện hủy bỏ Quyết 

định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị thay vì chỉ Cổ đông sở hữu cổ phần liên 

tục trong 01 năm như Luật doanh nghiệp năm 2014 (Điều 151). 

- Sửa đổi quy định về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, theo 

đó, thành viên độc lập Hội đồng quản trị không được tham gia Hội đồng quản 

trị quá 02 nhiệm kỳ liên tục thay vì không hạn chế như trước đây (Điều 154). 

- Bổ sung điều kiện thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải không là 

người đang làm việc cho Công ty mẹ hoặc đã làm việc cho Công ty mẹ trong 

03 năm gần nhất (Điều 155); Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đại chúng 

không được kiêm nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty (Điều 156). 

- Bổ sung quy định khi “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 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” 

(Điều 156). 
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- Bổ sung quy định riêng về điều kiện đối với Giám đốc/Tổng giám đốc 

của Công ty cổ phần đại chúng: (1) không được là người có quan hệ gia đình 

với người quản lý doanh, kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ;người đại 

diện phần vốn của doanh nghiệptại công ty và công ty mẹ; (2) có trình độ 

chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty (Điều 162). 

- Bổ sung trường hợp hợp đồng, giao dịch bắt buộc phải được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua dù giá trị giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản trong 

báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, đó là: “Hợp đồng, giao dịch vay, cho 

vay, bán tải sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp 

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.” 

- Về Ban kiểm soát Công ty cổ phần, trước đây Luật doanh nghiệp 2014 

quy định trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên làm 

việc chuyên trách tại doanh nghiệp, trừ trường hợp điều lệ quy định tiêu chuẩn 

cao hơn. Nay được sửa lại thành: 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 

doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao 

hơn (Điều 168). 

- Về tiêu chuẩn của Kiểm soát viên Công ty cổ phần, Luật doanh nghiệp 

năm 2020 bổ sung 02 điều kiện là: (1) được đào tạo chuyên ngành kinh tế, tài 

chính, luật hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt đông của công ty; (2) 

không phải là người quản lý công ty; đối với Công ty đại chúng và doanh 

nghiệp nhà nước, bổ sung quy định Kiểm soát viên không được là người có 

quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; 

người đại diện phần vốn (Điều 169). 

- Bổ sung quyền và nghĩa vụ cho kiểm soát viên phải: “Rà soát hợp 

đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội 

đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, 

giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông” 

(Điều 170). 

- Bổ sung một loại báo cáo mà Hội đồng quản trị phải trình Đại họi cổ 

đông khi kết thúc năm tài chính là “Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát” 

(Điều 175). 

6. Công ty hợp danh. 
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Luật Doanh nghiệp năm 2020 bổ sung trường hợp chấm dứt tư cách 

thành viên hợp danh. Khoản 1 Điều 185 quy định, thành viên hợp danh bị chấm 

dứt tư cách trong trường hợp sau đây: 

- Tự nguyện rút vốn khỏi công ty; 

- Chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; 

- Bị khai trừ khỏi công ty; 

- Chấp hành hành phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định theo quy định của pháp luật; 

- Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

So với Luật Doanh nghiệp năm 2014, đã bổ sung trường hợp “có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi” và “chấp hành hành phạt tù hoặc bị 

Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp 

luật”. 

7. Doanh nghiệp tƣ nhân. 

Luật doanh nghiệp năm 2020 đã bổ sung Điều 193 quy định về thực hiện 

quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt, cụ thể: 

- Trường hợp chủ doanh nghiệp tư 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 ủy quyền cho người khác thực hiện quyền 

và nghĩa vụ của mình. 

- Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người thừa kế hoặc một 

trong những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ doanh 

nghiệp tư nhân theo thỏa thuận giữa những người thừa kế. Trường hợp những 

người thừa kế không thỏa thuận được thì đăng ký chuyển đổi thành công ty 

hoặc giải thể doanh nghiệp tư nhân đó. 

- Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà không có người thừa kế, 

người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì tài sản của 

chủ doanh nghiệp tư nhân được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự. 

- Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị hạn chế hoặc mất năng lực 

hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và 

nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện thông qua người đại 

diện. 

- Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị Tòa án cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của doanh 
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nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, 

nghề có liên quan theo quyết định của Tòa án hoặc chuyển nhượng doanh 

nghiệp tư nhân cho cá nhân, tổ chức khác. 

8. Nhóm Công ty. 

Luật doanh nghiệp năm 2020 đã sửa đổi quy định về Công ty mẹ, Công 

ty con, đối với các Công ty con có cùng một Công ty mẹ là doanh nghiệp có sở 

hữu ít nhất 65% vốn nhà nước, trước đây Luật doanh nghiệp năm 2014 chỉ cấm 

không được cùng nhau góp vốn để thành lập doanh nghiệp, nay mở rộng phạm 

vi cấm sang cả cấm góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác (Điều 195). 

8. Tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp 

- Về chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty cổ phần, Công ty 

trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh, Luật doanh nghiệp năm 2020 bỏ quy 

định về điều kiện chuyển đổi là “Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu 

công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp 

chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên)”. 

 - Luật Doanh nghiệp năm 2014 chỉ quy định trường hợp chuyển đổi 

doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn; Luật Doanh nghiệp 

năm 2020 đã sửa đổi, theo hướng Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi 

thành Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh. Theo 

Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi 

thành Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh theo 

quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

“a) Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này; 

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá 

nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và 

cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn; 

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên 

của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp 

tục thực hiện các hợp đồng đó; 

d) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận 

bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao 

động hiện có của doanh nghiệp tư nhân”. 
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- Về tạm ngừng, đình chỉ và chấm dứt hoạt động kinh doanh, Luật doanh 

nghiệp năm 2020 rút ngắn thời hạn thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh 

từ 15 ngày xuống còn 03 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. 

Bổ sung quy định, Cơ quan đăng ký kinh doanh ngoài việc có quyền yêu cầu 

doanh nghiệp tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh đối với các ngành nghề có điều 

kiện khi xét thấy doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật thì còn thêm các 

quyền: 

+ Tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh đối với ngành nghề tiếp cận thị 

trường có điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài; 

+ Yêu cầu tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan thuế, môi 

trường; 

+ Đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh một, một số ngành, nghề 

kinh doanh hoặc trong một số lĩnh vực theo quyết định của Tòa án (Điều 206). 

- Về Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bỏ quy định doanh nghiệp phải nộp con 

dấu, giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp khi làm thủ tục giải thể (Điều 210). 

-  Về chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh,  bỏ quy định về hồ sơ và thủ tục chấm dứt hoạt động, thay vào đó 

giao cho Chính phủ quy định chi tiết (Điều 213). 

9. Điều khoản thi hành. 

9.1. Trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước (Điều 215) 

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: 

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. 

- Bộ, cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc thực 

hiện nhiệm vụ được phân công trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh 

nghiệp trong phạm vi địa phương. 

- Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, chịu trách nhiệm 

thiết lập kết nối, liên thông và chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp các thông tin sau đây: 

+ Thông tin về giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận hoặc văn bản chấp thuận về điều 

kiện kinh doanh đã cấp cho doanh nghiệp và quyết định xử phạt đối với hành vi 

vi phạm hành chính của doanh nghiệp; 

https://legalzone.vn/giai-the-doanh-nghiep
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+ Thông tin về tình hình hoạt động và nộp thuế của doanh nghiệp từ báo 

cáo thuế; báo cáo tài chính của doanh nghiệp; 

+ Phối hợp, chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động doanh nghiệp để 

nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. 

9.2. Cơ quan đăng ký kinh doanh (Điều 216) 

- Cơ quan đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

+ Giải quyết việc đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; 

+ Phối hợp xây dựng, quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp; công khai, cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức và 

cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật; 

+ Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ quy định của Luật 

Doanh nghiệp khi xét thấy cần thiết; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo 

của doanh nghiệp; 

+ Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám 

sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

+ Chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, 

không chịu trách nhiệm về những vi phạm của doanh nghiệp xảy ra trước và 

sau khi đăng ký doanh nghiệp; 

+ Xử lý vi phạm quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp; thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp làm thủ 

tục giải thể theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

+ Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 

quy định khác của pháp luật có liên quan./. 

 

Nơi nhận: 
- UBMTTQ tỉnh & các TCCTXH,  

TCCTXHNN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các tổ chức đại diện của DN, HTX; 

- Báo cáo viên PL cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Phòng TP huyện, TP; 

- Webside PBGDPL & STP (đăng tải); 

- Lưu XDKTTHPL&PBGDPL. 
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