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CHƢƠNG I ĐẠI CƢƠNG VỀ LUẬT KINH TẾ 

BÀI 1   MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LUẬT KINH TẾ 

I. Khái niệm chung về luật kinh tế 

1/ Khái niệm Pháp luật kinh tế 

Trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm luật kinh tế ta phải hiểu một khái niệm có liên quan đó là 

pháp luật kinh tế.  

Pháp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau liên 

quan đến toàn bộ đời sống kinh tế trong xã hội. pháp luật kinh tế bao gồm các quy phạm pháp luật của 

các ngành luật có đối tượng điều chỉnh là các quan hệ kinh tế liên quan chặt chẽ với nhau trong quá 

trình tổ chức, quản lý kinh tế và các hoạt động kinh doanh. Pháp luật kinh tế bao gồm các ngành luật 

sau: Luật kinh tế, luật tài chính - ngân hàng, luật lao động, luật đất đai và môi trường.  

2/ Khái niệm luật kinh tế 

Theo khái niệm trên, Luật kinh tế chỉ là một bộ phận của pháp luật kinh tế. Nó là một ngành luật 

độc lập. Luật kinh tế được hiểu một cách chung nhất thì nó là tổng thể các quy phạm pháp luật mà với 

các quy phạm đó nhà nước tác động vào các tác nhân tham gia đời sống kinh tế và các quy phạm pháp 

luật liên quan đến mối tương quan giữa sự tự do của từng cá nhân và sự điều chỉnh của nhà nước.  

Ngày nay nước ta đang xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế 

thị trường có sự quản lý của nhà nước thì luật kinh tế được hiểu theo một quan điểm cụ thể: Luật kinh 

tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát 

sinh trong quá trình tổ chức quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh 

giữa các chủ thể kinh doanh với nhau. 

II. Đối tƣợng điều chỉnh của luật kinh tế  

Người ta phân biệt các ngành luật với nhau thì phải dựa vào đối tượng và phương pháp điều chỉnh 

của chúng vì mỗi một ngành luật có đối tượng và phương pháp điều chỉnh riêng. Đối tượng điều chỉnh 

của luật kinh tế là những quan hệ kinh tế do luật kinh tế tác động vào, bao gồm các nhóm quan hệ phát 

sinh trong quá trình quản lý kinh tế và nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh giữa 

các doanh nghiệp với nhau.  

1/ Nhóm quan hệ quản lý kinh tế 

Đây là quan hệ phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế giũa các cơ quan quản lý nhà nuớc về 

kinh tế với các chủ thể kinh doanh (các cơ quan trong bộ máy nhà nước ít nhiều đều thực hiện chức 

năng quản lý kinh tế). Đặc điểm của mối quan hệ này là quan hệ bất bình đẳng dựa trên nguyên tắc 

quyền uy phục tùng: chủ thể quản lý hoạch định, quyết định có tính chất mệnh lệnh, chủ thể bị quản lý 

phải phục tùng thực hiện theo ý chí của chủ thể quản lý. Hệ thống quan hệ quản lý kinh tế gồm: 

+/ Quan hệ quản lý theo chiều dọc: đó là các mối quan hệ giữa bộ chủ quản với các doanh 

nghiệp trực thuộc, giữa các UBND cấp tỉnh / thành phố với các doanh nghiệp trực thuộc UBND. 

+/ Quan hệ quản lý giữa các cơ quan quản lý chức năng với các cơ quan quản lý kinh tế có thẩm 

quyền riêng và cơ quan quản lý có thẩm quyền chung. VD quan hệ giữa cơ quan tài chính với các bộ 

kinh tế, bộ kế hoạch đầu tư với các bộ kinh tế.... 

+/ Quan hệ quản lý giữa các cơ quan quản lý chức năng với các doanh nghiệp. 

VD: quan hệ giữa các cơ quan tài chính với các doanh nghiệp về vấn đề quản lý vốn  tài sản của 

doanh nghiệp... 
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2/ Nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với 

nhau   

  Đây là những quan hệ thường phát sinh do thực hiện hoạt động sản xuất như chế biến  gia 

công, xây lắp sản phẩm hoặc thực hiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện các hoạt động dịch 

vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời.  

Trong hệ thống các quan hệ kinh tế thuộc đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế, nhóm quan hệ 

này là nhóm quan hệ chủ yếu, thường xuyên và phổ biến nhất. Nhóm quan hệ này có đặc điểm: 

- Phát sinh trực tiếp trong quá trình kinh doanh nhằm đáp ứng các nhu cầu kinh doanh của các 

chủ thể kinh doanh. 

- Phát sinh trên cơ sở thống nhất ý chí của các bên thông qua hình thức pháp lý và hợp đồng kinh 

tế hoặc những thỏa thuận (ví dụ góp vốn thành lập công ty...). 

- Chủ thể của nhóm quan hệ này là các chủ thể kinh doanh (cá nhân, tổ chức) thuộc các thành 

phần kinh tế tham gia vào quan hệ kinh tế trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hai bên cùng có lợi.  

- Quan hệ này là quan hệ tài sản / quan hệ hàng hóa- tiền tệ. Quan hệ tài sản do luật kinh tế điều 

chỉnh phát sinh trực tiếp trong qua trình kinh doanh nhằm mục đích kinh doanh mà chủ thể của chúng 

phải có chức năng kinh doanh (các doanh nghiệp); trong khi đó chủ thể của quan hệ tài sản trong luật 

dân sự lại chủ yếu là cá nhân và không có mục đích kinh doanh.  

3/ Nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong nội bộ một đơn vị kinh doanh  

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường các hình thức kinh doanh ngày càng trở nên phong phú và 

phức tạp. Ngoài hình thức các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ở Việt Nam đã xuất hiện các đơn vị kinh 

doanh lớn dưới hình thức tổng công ty và tập đoàn kinh doanh (Theo Luật doanh nghiệp nhà nước và 

Quyết định số 91/TTg ngày 07/03/1994 của thủ tướng chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn 

kinh doanh). Tập đoàn kinh doanh hay tổng công ty là những hình thức liên kết của nhiều doanh 

nghiệp có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ cung ứng và tiêu thụ, 

dịch vụ...và có tư cách pháp nhân. 

Quan hệ phát sinh trong nội bộ một đơn vị kinh doanh náy có những đặc điểm sau: 

- Là quan hệ giữa một bên là pháp nhân và bên kia là một thành viên hoặc giữa các thành viên với 

nhau khi tiến hành thực hiện kế hoạch của tổng công ty, tập đoàn. Các thành viên là các doanh nghiệp 

hạch toán độc lập hoặc không nhưng được pháp luật và tổng công ty hay tập đoàn đảm bảo quyền tự 

chủ kinh doanh trong những lĩnh vực nhất định. 

- Quan hệ giữa các thành viên của tổng công ty được thiết lập để thực hiện kế hoạch chung của 

tổng công ty nhưng quan hệ đó vẫn là quan hệ hợp tác do vậy phải được thể hiện dưới hình thức hợp 

đồng, chịu sự điều chỉnh của pháp luật hợp đồng kinh tế. 

III. Chủ thể luật kinh tế 

Luật kinh tế có hệ thống chủ thể riêng bao gồm các tổ chức hay cá nhân có đủ điều kiện để tham 

gia vào những quan hệ do luật kinh tế điều chỉnh.  

Điều kiện để trở thành chủ thể luật kinh tế: 

1/ Đối với tổ chức 

- Phải được thành lập một cách hợp pháp. Tức là nó phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc được thừa nhận trên cơ sở tuân thủ các thủ tục 

do luật định, được tổ chức dưới những hình thức nhất định với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt 

động rõ ràng theo các quy định của pháp luật (theo dấu hiệu này thì chủ thể luật kinh tế chính là các 

cơ quan quản lý kinh tế, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội). 

- Phải có tài sản riêng. Tài sản là cơ sở vật chất không thể thiếu được để các tổ chức thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ tài sản đối với bên kia. Dấu hiệu này đặc biệt quan trọng đối với các chủ thể kinh 

doanh dưới hình thức doanh nghiệp. Một tổ chức được coi là có tài sản khi tổ chức đó có một khối 
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lượng tài sản nhất định phân biệt với tài sản của cơ quan cấp trên hay với các tổ chức khác đồng thời 

phải có quyền năng nhất định để chi phối khối lượng tài sản đó và phải tự chịu trách nhiệm độc lập 

bằng chính tài sản đó(đó là quyền sở hữu, quyền quản lý tài sản). 

- Phải có thẩm quyền kinh tế. Thẩm quyền kinh tế là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ về kinh tế 

được pháp luật ghi nhận hoặc công nhận. Mỗi một chủ thể luật kinh tế có thẩm quyền kinh tế cụ thể 

ứng với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của nó. Thẩm quyền kinh tế chính là giới hạn 

pháp lý mà trong đó chủ thể luật kinh tế được hành động, phải hành động hoặc không được phép hành 

động. Như vậy thẩm quyền kinh tế trở thành cơ sở pháp lý để các chủ thể luật kinh tế thực hiện các 

hành vi pháp lý nhằm tạo ra các quyền và nghĩa vụ cụ thể cho mình. Thẩm quyền kinh tế một phần 

được quy định trong các văn bản pháp luật, một phần do chính quyết định của bản thân chủ thể (VD 

thông qua điều lệ, nghị quyết hay kế hoạch. . ). 

2/ Đối với cá nhân 

- Phải có năng lực hành vi dân sự. Có nghĩa là cá nhân đó phải có khả năng nhận biết được hành 

vi của mình và tự chịu trách nhiệm về hành vi ấy. Theo luật pháp của chúng ta thì người vừa đủ 18 

tuổi trở lên và không mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ hành vi 

của mình.  

- Có giấy phép kinh doanh. Người muốn kinh doanh phải có đơn xin phép kinh doanh để được 

cấp giấy phép kinh doanh. Và chỉ sau khi được cấp giấy phép người kinh doanh mới được phép kinh 

doanh. Khi thực hiện các hoạt động kinh doanh, cá nhân sẽ tham gia vào các quan hệ do luật kinh tế 

điều chỉnh và họ trở thành chủ thể luật kinh tế.  

Với các điều kiện trên chủ thể luật kinh tế bao gồm:  

- Các cơ quan quản lý kinh tế. Đây là những cơ quan nhà nước trực tiếp thực hiện chức năng quản 

lý kinh tế.  

- Các đơn vị có chức năng sản xuất-kinh doanh, trong đó gồm các doanh nghiệp thuộc các thành 

phần kinh tế và cả cá nhân được phép kinh doanh. Chủ thể thường xuyên và chủ yếu nhất của luật 

kinh tế vẫn là các doanh nghiệp bởi vì trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị 

trường của nước ta, các doanh nghiệp được thành lập với mục đích chủ yếu là tiến hành các hoạt động 

kinh doanh.  

- Ngoài ra luật kinh tế còn có một loại chủ thể không thường xuyên, đó chính là những cơ quan 

hành chính sự nghiệp như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu và những tổ chức xã hội. Những tổ 

chức này không phải là cơ quan quản lý kinh tế và cũng không có chức năng kinh doanh nhưng trong 

quá trình thực hiện các nhiệm vụ của mình có thể phải tham gia vào một số quan hệ hợp đồng kinh tế 

với một số các doanh nghiệp khác. VD: hợp đồng khám sức khỏe cho công nhân, hợp đồng đào tạo 

cán bộ cho một nhà máy... 

IV. Phƣơng pháp điều chỉnh của luật kinh tế 

  Do đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế đa dạng nên luật kinh tế sử dụng và phối hợp nhiều 

phương pháp tác động khác nhau. Trong các phương pháp đó luật kinh tế sử dụng hai phương pháp cơ 

bản. Đó là phương pháp mệnh lệnh và phương pháp thỏa thuận theo mức độ linh hoạt tùy theo từng 

quan hệ kinh tế cụ thể. 

1/Phương pháp mệnh lệnh (có nhiều sách gọi là phương pháp quyền uy) 

Đó là phương pháp được sử dụng chủ yếu để điều chỉnh nhóm quan hệ quản lý kinh tế giữa 

những chủ thể bất bình đẳng với nhau. Luật kinh tế quy định cho các cơ quan quản lý nhà nước về 

kinh tế có quyền ra quyết định, chỉ thị bắt buộc đối với các chủ thể kinh doanh- bị quản lý trong phạm 

vi chức năng của mình. 

2/ Phương pháp thỏa thuận (hay phương pháp bình đẳng)  

Phương pháp này được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh 

doanh giũa các chủ thể bình đẳng với nhau. Luật kinh tế quy định cho các bên tham gia quan hệ kinh 
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tế có quyền bình đẳng với nhau, cùng thỏa thuận những vấn đề mà các bên quan tâm khi thiết lập hoặc 

chấm dứt quan hệ kinh tế mà không phụ thuộc vào ý chí của bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào.  

V. Nguyên tắc của luật kinh tế. Có 3 nguyên tắc cơ bản    

1/ Luật kinh tế phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với hoạt động quản lý 

kinh tế nhà nước. Có nghĩa là luật kinh tế phải thể hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt 

động quản lý kinh tế của nhà nước thông qua việc thể chế hóa các đường lối chủ trương, chính sách 

của Đảng trong các quy định pháp luật thành nghĩa vụ của quản lý kinh tế cụ thể. 

2/ Luật kinh tế phải đảm bảo quyền tự do kinh doanh và quyền tự chủ trong kinh doanh của các 

chủ thể kinh doanh. Luật kinh tế quy định: các chủ thể kinh doanh có quyền lựa chọn các hình thức 

kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, quy mô và chủ động trong mọi hoạt động kinh doanh theo quy 

định của pháp luật. 

3/ Nguyên tắc bình đẳng trong kinh doanh 

Điều 22 của Hiến pháp năm 1992 quy định “ các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần 

kinh tế phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, đều bình đẳng trước pháp luật “ Sự bình 

đẳng được thể hiện ở các mặt chủ yếu sau. 

- Bình đẳng trong việc tham gia vào các mối quan hệ kinh tế do luật kinh tế điều chỉnh mà không 

phụ thuộc vào chế độ sở hữu, cấp quản lý hay qui mô kinh doanh. 

- Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ khi quyền và nghĩa vụ đã được xác định.  

- Bình đẳng về trách nhiệm nếu chủ thể thực hiện không đúng nghĩa vụ hoặc không thực hiện 

nghĩa vụ của mình. 

 VI. Nguồn điều chỉnh của luật kinh tế  

      Nguồn của luật kinh tế là các văn bản pháp luật chứa đụng những quy phạm pháp luật kinh tế 

do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Bao gồm:  

1/ Hiến pháp: Hiến pháp là nguồn có giá trị pháp lý cao nhất của luật kinh tế nước ta  (chương II 

về chế độ kinh tế và một số điều trong chưong V của hiến pháp năm 1992). Những quy định trong 

Hiến pháp mang tính nguyên tắc chỉ đạo việc xác lập các chế định, các qui phạm cụ thể của luật kinh 

tế.  

2/ Luật: Luật là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực sau Hiến pháp. Nó quy định những vấn 

đề quan trọng trong quản lý kinh tế của nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Gồm luật doanh nghiệp tư nhân, luật công ty, luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam, luật tổ chức tòa án 

nhân dân, luật phá sản doanh nghiệp.   

3/ Nghị quyết của Quốc hội về kinh tế. Đây là hình thức văn bản pháp luật có giá trị pháp lý như là 

luật (VD nghị quyết thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch nhà nước hàng năm hay dài hạn, 

nghị quyết thông qua quyết toán ngân sách nhà nước...). 

4/ Pháp lệnh của UB thường vụ Quốc hội. Là những văn bản quy phạm pháp luật dùng để điều 

chỉnh các quan hệ kinh tế quan trọng khi chưa có luật điều chỉnh  VD Pháp lệnh hợp đồng kinh tế, 

Pháp lệnh về thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế. 

5/ Nghị quyết, nghị định của chính phủ, quyết định, chỉ thị của thủ tướng chính phủ về kinh tế 

Nghị quyết của chính phủ dùng để ban hành các chủ trương, chính sách lớn quy định nhiệm vụ kế 

hoạch, ngân sách nhà nước và các công tác khác  trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nền kinh 

tế quốc dân.  

Nghị định cửa chính phủ  được sử dụng để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể 

hóa luật, pháp lệnh, VD nghị định của chính phủ để ban hành quy định hướng dẫn thực hiện luật 

doanh nghiệp tư nhân, luật phá sản, pháp lệnh hợp đồng kinh tế... 

Quyết định của thủ tướng chính phủ về tổ chức trung tâm trọng tài quốc tế  Việt Nam.  
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6/ Quyết định, chỉ thị, thông tư của các bộ hoặc liên bộ, liên ngành.... 
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BÀI 2 VAI TRÒ CỦA LUẬT KINH TẾ 

I. Đặc điểm nền kinh tế của Việt Nam 

Trước khi tìm hiểu đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam, chúng ta cần phải điểm lại một số lý luận 

về kinh tế mà môn Kinh tế chính trị có đề cập đến. Đó là lý luận về thị trường, cơ chế thị trường, kinh 

tế thị trường... 

- Thị trường là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, là nơi diễn ra sự tác động của các quy luật kinh tế 

thị trường: tác động giữa người bán và người mua, giữa người sản xuất với người tiêu dùng (để xác 

định sản lượng và giá cả hàng hóa). 

- Cơ chế thị trường là tổng hợp những nhân tố kinh tế tác động đến thị trường, chi phối thị trường: 

nhân tố cung - cầu, giá cả hàng hóa, quan hệ hàng hóa - tiền tê, trong đó người sản xuất và người tiêu 

dùng tác động lẫn nhau, chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế thị trường. 

- Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế hàng hóa đa hình thức sở hữu đối với tư liệu sản xuất, đa 

thành phần kinh tế, đa lợi ích. Trong nền kinh tế thị trường  các chủ thể kinh doanh (tập thể hay cá 

nhân) đều có quyền tự do kinh doanh, quyền chủ động sáng tạo về hình thức kinh doanh và tự do cạnh 

tranh. Với những đặc trưng ấy nền kinh tế thị trường với cơ chế của nó có nhiều ưu điểm: tác động 

tích cực đến sản xuất và tiêu dùng thúc đẩy sự phát triển lực lượng sản xuất và tiến bộ xã hội nhưng 

đồng thời nó cũng có rất nhiều hạn chế (người ta gọi nó là mặt trái của cơ chế thị trường) ảnh hưởng 

đến sự phát triển kinh tế xã hội: đó là cạnh tranh tự do vô tổ chức gây ra sự mất cân đối cho nền kinh 

tế quốc dân dẫn đến khủng hoảng, phá sản, lạm phát, phá hoại môi trường, đôi khi tránh sự quản lý 

nhà nước có các hành vi buôn lậu, kinh doanh gian lận... 

Trước đây nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế được điều tiết theo cơ chế hành chính bao cấp. 

Qua quá trình phát triển và hội nhập quốc tế, Nhà nước Việt Nam chủ động xây dựng một nền kinh tế 

thị trường nhưng có những nét riêng biệt  Nền kinh tế của chúng ta ngày nay là nền kinh tế hàng 

hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường nhưng có sự quản lý của nhà nước theo định hướng 

XHCN.  

Các thành phần kinh tế với các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh đa dạng dựa trên chế 

độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân.  

II. Vai trò của Luật kinh tế trong nền kinh tế thị trƣờng của nƣớc ta hiện nay  

Để có được những đặc điểm riêng biệt cho nền kinh tế Việt Nam với mục đích phát huy những 

yếu tố tích cực của nền kinh tế thị trường và hạn chế những tiêu cực  của nó nhà nước ta đã sử dụng 

Luật kinh tế với tư cách là công cụ, là phương tiện quan trọng để quản lý nền kinh tế theo định hướng 

XHCN, bởi vì:  

- Thông qua luật kinh tế, nhà nước thể chế hóa đường lối chủ trương, chính sách kinh tế của Đảng 

thành những quy định pháp lý có giá trị bắt buộc chung đối với các chủ thể kinh doanh. 

- Luật kinh tế tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi để khuyến khích tổ chức, cá nhân công dân Việt 

Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nhằm tăng nguồn vốn kinh doanh (luật công 

ty, luật doanh nghiệp tư nhân, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

- Luật kinh tế là cơ sở pháp lý xác định địa vị pháp lý cho các chủ thể kinh doanh. 

- Luật kinh tế điều chỉnh các hành vi kinh doanh của các chủ thể kinh doanh. 

III. Quản lý của nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh thông qua Luật kinh tế  

- Ban hành, phổ biến, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hoạt động kinh doanh. 

- Tổ chức đăng ký kinh doanh, hướng dần việc đăng ký kinh doanh đảm bảo thực hiện chiến lược, 

quy hoạch và kế hoạch định hướng phát triển kinh tế - xã hội. 
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- Tổ chức thực hiện và quản lý đào tạo. bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao phẩm chất đạo đức kinh 

doanh cho người quản lý doanh nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý 

nhà nước đối với doanh nghiệp, đào tạo và xây dụng đội ngũ công nhân lành nghề.  

- Thực hiện chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp theo định hướng và mục tiêu của chiến lược, 

quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

- Kiểm tra thanh tra doanh nghiệp, giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua 

chế độ báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo khác. 
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BÀI 3 CHỦ THỂ KINH DOANH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ 
CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 

I. Khái niệm về chủ thể kinh doanh 

1/ Khái niệm về kinh doanh 

Theo điều 3 của Luật doanh nghiệp (quốc hội thông qua ngày 12/06/1999) thì kinh doanh là việc 

thực hiện một, một số hay tất cả công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm 

hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.  

Theo định nghĩa trên thì các hành vi được gọi là kinh doanh khi hành vi đó phải thỏa mãn các 

điều kiện:  

- Hành vi đó phải mang tính nghề nghiệp 

- Hành vi đó phải diễn ra trên thị trường 

- Hành vi đó là hành vi được tiến hành thường xuyên 

- Mục đích của hành vi đó là kiếm lời  

Người ta có thể nhầm hành vi kinh doanh với hành vi thương mại: hành vi thương mại là hành vi 

bao gồm việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại 

nhằm mục đích lợi nhuận hay thực hiện các chính sách kinh tế xã hội.  

Theo các khái niệm trên thì chủ thể của hành vi thương mại là các thương nhân, gồm các cá nhân, 

pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh hoạt động thương mại một cách độc lập 

thường xuyên.  

2/ Chủ thể kinh doanh     

  Chủ thể của hành vi kinh doanh là những pháp nhân hay thể nhân trên thực tế thực hiện các 

hành vi kinh doanh.  

- Pháp nhân được hiểu là một thực thể pháp lý được thành lập hay thừa nhận một cách hợp pháp, 

có tài sản riêng và tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình bằng số tài sản đó.   

- Thể nhân cũng là một thực thể pháp lý độc lập về tư cách chủ thể nhưng không tách bạch được 

về tài sản giữa phần tài sản của thực thể đó với chủ sở hữu của nó  (Cá nhân và và tổ chức góp vốn) Vì 

vậy về chế độ trách nhiệm tài sản trong kinh doanh thì chính thực thể đó cùng với chủ sở hữu của nó 

cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của thực thể pháp lý đó. Để hiểu rõ về chủ thể 

kinh doanh chúng ta phải đi sâu tìm hiểu về doanh nghiệp vì trên thực tế thì chủ thể của các hành vi 

kinh doanh đó chính là các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ra đời với mục đích chủ yếu là để kinh 

doanh và doanh nghiệp chính là chủ thể chủ yếu thường xuyên của luật kinh tế.  

II. Doanh nghiệp và những vấn đề chung về doanh nghiệp 

1/ Khái niệm doanh nghiệp 

Theo Luật doanh nghiệp  1999 thì doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ 

sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực 

hiện các hoạt động kinh doanh. 

Từ khái niệm trên chúng ta hiểu rằng chỉ có những đơn vị, những thực thể pháp lý lấy kinh doanh 

làm mục tiêu chính cho hoạt động của mình mới được coi là doanh nghiệp. Nhưng trong hệ thống các 

chủ thể kinh doanh có một số loại chủ thể không được coi là doanh nghiệp, đó là các hộ gia đình, tổ 

hợp tác, hộ kinh doanh cá thể mặc dù đây là các dạng chủ thể kinh doanh hợp pháp (theo quan niệm 

của luật phá sản doanh nghiệp). 

2/ Phân loại doanh nghiệp 

Trên lý thuyết cũng như thực tiễn có thể phân loại doanh nghiệp theo những dấu hiệu khác nhau  
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a/ Xét từ dấu hiệu sở hữu (vốn, tài sản) người ta chia các doanh nghiệp thành: Doanh nghiệp nhà 

nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp tập thể và doanh nghiệp của các tổ chức chính trị xã hội. 

b/ Xét từ dấu hiệu phương thức đầu tư vốn có thể chia các doanh nghiệp thành: doanh nghiệp có 

vốn đầu tư trong nước. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  (bao gồm doanh nghiệp liên doanh và 

doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài), hoặc thành: doanh nghiệp một chủ (do một chủ đầu tư vốn), 

doanh nghiệp nhiều chủ (hình thành trên cơ sở liên kết góp vốn thành lập doanh nghiệp) loại này được 

gọi là công ty. 

c/ Xét từ trách nhiệm tài sản đối với kết quả kinh doanh (kết quả dẫn đến nợ và khả năng trả nợ)  

được chia thành: Doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn và doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm 

hữu hạn. 

Hữu hạn và vô hạn là khái niệm để chỉ khả năng trả nợ. Vô hạn là trách nhiệm trả nợ của chủ 

doanh nghệp bằng toàn bộ số tài sản mà mình có kể cả tài sản không đưa vào kinh doanh, nếu số tài 

sản này không đủ thì chủ doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục thực hiên nghĩa vụ trả nợ(chủ các doanh 

nghiệp này là các thể nhân, chủ yếu là các doanh nghiệp tư nhân). Còn trách nhiệm hữu hạn là trách 

nhiệm trả nợ bằng mức giá trị vốn tài sản của nó, đó là vốn điều lệ hay là vốn pháp định (vốn đưa vào 

kinh doanh) tại thời điểm doanh nghiệp tuyên bố phá sản. Tất cả các pháp nhân đều đều hưởng chế độ 

trách nhiệm hữu hạn bởi nó có sự tách bạch về tài sản. 

3/ Quy định về thành lập doanh nghiệp 

a/ Điều kiện để thành lập doanh nghiệp 

+/ Vốn. Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn thực hiện các hành vi kinh doanh đều phải có vốn. 

Các hình thức của vốn là:  

- Tiền (tiền Việt Nam hay ngoại tệ) 

- Tài sản là hiện vật (có giấy xác nhận sở hữu và xác định giá trị - bằng tiền của tài sản đó) 

- Quyền sở hữu công nghiệp (bản quyền) đó là quyền về bằng phát minh sáng chế, các giải pháp 

hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, tên (nhãn hiệu) sản phẩm. 

Một số loại hình doanh nghiệp bắt buộc phải có một lượng vốn nhất định. Tức là nhà nước quy 

định số vốn tối thiểu phải có khi thành lập doanh nghiệp  mà ta gọi là vốn pháp định. 

+/ Ngành nghề kinh doanh 

- Ngành nghề kinh doanh xác định  

- Ngành nghề kinh doanh không bị pháp luật cấm   

+/ Nguời đứng ra thành lập doanh nghiệp phải có tư cách pháp lý. tức là người có đủ năng lực 

hành vi dân sự, không bị pháp luật loại trừ (Điều 9 Luật doanh nghiệp). 

+/ Doanh nghiệp phải có tên gọi, trụ sở giao dịch ổn định, có con dấu riêng đúng quy định. Về 

tên của doanh nghiệp, tên không được trùng với tên của doanh nghiệp khác, không trái với thuần 

phong mỹ tục. 

b/ Thủ tục thành lập doanh nghiệp 

 Bước 1: Đăng ký kinh doanh 

Làm hồ sơ đăng ký kinh doanh, gồm: 

- Đơn xin đăng ký kinh doanh: có mẫu thống nhất do bộ kế hoạch và đầu tư ban hành 

- Bản điều lệ của doanh nghiệp 

- Danh sách các thành viên 

- Giấy xác nhận vốn 

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân (nếu cần) 
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Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin cấp giấy phép /giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh (cơ quan có thẩm quyền do chính phủ quy định). Các cơ quan có 

thẩm quyền sẽ xem xét và cấp giấy không qua 15 ngày kể từ ngày nhận đơn và hồ sơ. 

Bước 2: Thông báo sự kiện thành lập doanh nghiệp 

  Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tức là doanh nghiệp đã được quyết định thành 

lập thì doanh nghiệp phải thông báo sự ra đời của doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận 

giấy chứng nhận. 

  Việc thông báo này phải được chuyển tải trên các phưong tiện thông tin đại chúng để mọi 

người đều biết, thông thưòng nó được đăng tải trên báo chí của trung ương hoặc của địa phưong  

(thông báo trên ít nhất là 3 số báo hàng ngày liên tiếp. 

4/ Quy định về tổ chức lại doanh nghiệp  

Doanh nghiệp được thành lập nhưng trong quá trình hoạt động kinh doanh có thể có những biến 

động bắt buộc doanh nghiệp phải tổ chức lại cơ cấu thành phần của mình   trong trường hợp đó doanh 

nghiệp được phép tổ chức lại theo các hình thức sau: 

- Chia doanh nghiệp: Doanh nghiệp được chia thành một số doanh nghiệp cùng loại hình (áp dụng 

đối với loại công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần). 

- Tách doanh nghiệp là một doanh nghiệp chuyển một phần tài sản để thành lập một số doanh 

nghiệp cùng loại hình (công ty mẹ vẫn còn tồn tại). 

- Hợp nhất doanh nghiệp: là hai hay một số doanh nghiệp cùng loại hình  hợp nhất lại thành một 

doanh nghiệp lớn. 

- Sát nhập doanh nghiệp: là một hay một số doanh nghiệp cùng loại hình sát nhập lại với nhau vào 

một doanh nghiệp khác. 

- Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp ở loại hình này có thể chuyển đổi sang loại 

hình doanh nghiệp khác nếu nó đủ điều kiện để chuyển đổi: VD từ công ty cổ phần chuyển đổi thành 

công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc ngược lại... 

5/ Quy định giải thể và phá sản doanh nghiệp  

a/ Giải thể doanh nghiệp 

 Có nhiều nguyên nhân dẫn đến giải thể doanh nghiệp  nhưng về cơ bản là những nguyên nhân 

này phụ thuộc vào ý chí cửa chủ doanh nghiệp (cũng có những trường hợp bắt buộc phải giải thể. 

+/ Các trường hợp dẫn đến giải thể doanh nghiệp: 

- Doanh nghiệp hết thời hạn đăng ký kinh doanh nhưng chủ doanh nghiệp không muốn đăng ký 

kinh doanh tiếp tục. 

- Doanh nghiệp gặp khó khăn không thể tiếp tục kinh doanh 

- Doanh nghiệp không còn đủ số lương thành viên theo quy định (bắt buộc) 

- Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh (bắt buộc) 

+/ Thủ tục giải thể  

Bước 1: Chủ doanh nghiệp quyết định giải thể 

Bước 2: Gởi đơn xin giải thể lên cơ quan đã đăng ký kinh doanh. Gỏi thông báo về quyết định 

giải thể trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng.  

Bước 3: Thanh lý tài sản, trả hết các khoản nợ, thanh lý các hợp đồng  

Bước 4: gởi hồ sơ xin giải thể lên cơ quan đã đăng ký kinh doanh để xóa tên trong hồ sơ đăng ký 

kinh doanh.  
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Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận đơn và sau 15 ngày kể từ khi hoàn thành các thủ tục thông 

tin thông báo, thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng   nếu không có khiếu nại thì cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền sẽ chấp nhận cho doanh nghiệp giải thể. 

6/ Phá sản doanh nghiệp  

a/ Khái niệm về phá sản  

Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt 

động kinh doanh sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán 

nợ đến hạn. 

Các dấu hiệu của phá sản là: 

Mất khả năng thanh toán nợ đến hạn  

- Hiện tượng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn không phải là hiện tượng nhất thời mà rất trầm 

trọng thuộc về bản chất và vô phương cứu chữa.  

Việc xác định doanh nghiệp có thật sự đến mức phải phá sản hay không là việc hết sức quan trọng 

nên phải hết sức thận trọng bởi vì khi quyết định tuyên bố phá sản tức là sự khai tử đối với doanh 

nghiệp. 

Khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, doanh nghiệp phải giao toàn bộ tài sản của mình để chi trả 

cho các chủ nợ. Tòa án là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định tuyên bố phá sản doanh 

nghiệp. 

b/ Trình tự và thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản  

+/ Đối tượng có thể bị tuyên bố phá sản  

Luật phá sản được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi hình thức sở hữu được thành lập 

và hoạt động theo pháp luật của nhà nước Việt Nam khi lâm vào tình trạng phá sản.  

Các doanh nghiệp tư nhân chỉ bị tuyên bố phá sản khi chủ doanh nghiệp tư nhân ấy có doanh 

nghiệp riêng. Các cá nhân kinh doanh được thành lập theo nghị định 66/HĐBTngày 02/03/1992  

không phải là đối tượng bị tuyên bố phá sản. 

Một số doanh nghiệp đặc biệt: phục vụ quốc phòng, an ninh và dịch vụ công cộng quan trọng (sản 

xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài trang bị chuyên dùng cho quốc phòng an ninh, kinh doanh tài chính tiền 

tê quản lý và xây dựng các vùng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ quốc gia trọng điểm, kinh doanh bảo 

hiểm, sản xuất cung ứng điện, giao thông công chính đô thị , vận tải đường sắt, hàng không, thông tin 

viễn thông) chỉ bị tuyên bố phá sản khi nhận được ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền từ chối áp dụng các biện pháp cần thiết để cứu doanh nghiệp.  

+/ Thủ tục nộp đơn và thụ lý đơn đơn yêu cầu tuyên bố phá sản  

*/ Đối tượng được yêu cầu tuyên bố phá sản  

- Đối tượng thứ nhất là các chủ nợ không có đảm bảo (chủ nợ có các khoản nợ không được đảm 

bảo bằng tài sản của doanh nghiệp mắc nợ) và chủ nợ được đảm bảo một phần (chủ nợ có khoản nợ 

được đảm bảo bằng tài sản của doanh nghiệp mắc nợ nhưng giá trị tài sản đảm bảo ít hơn khoản nợ 

đó). 

Loại đối tượng này khi làm đơn yêu cầu tuyên bố phá sản phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người 

làm đơn, tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp bị yêu cầu tuyên bố phá sản cùng với các bản 

sao giấy đòi nợ và các giấy tờ khác chứng minh doanh nghiệp không có khả năng trả nợ đến hạn. 

Người nộp đơn phải nộp tiền tạm ứng lệ phí theo quy định của pháp luật. 

- Đối tượng thứ hai là đại diện công đoàn hoặc đại diện người lao động. Người lao động của 

doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản không được doanh nghiệp trả đủ lương theo thỏa ước lao động và 

hợp đồng lao động trong 3 tháng liên tiếp và nghị quyết của công đoàn yêu cầu giải quyết tuyên bố 

phá sản doanh nghiệp. Đối tượng này khi nộp đơn không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí.  
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- Đối tượng thứ ba là chính doanh nghiệp bị mắc nợ làm đơn yêu cầu tuyên bố phá sản. Người 

làm đơn là chủ doanh nghiệp hoặc là đại diện hợp pháp của doanh nghiệp. Trường hợp này gọi là phá 

sản tự nguyện.  

Trong đơn phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, họ tên của chủ doanh nghiệp 

hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp. Trình bày các biện pháp mà doanh nghiệp đã thực 

hiện để thanh toán nợ, cùng với danh sách các chủ nợ và số nợ phải trả cho mỗi chủ nợ, báo cáo tình 

hình kinh doanh trong 6 tháng trước khi không trả được nợ đến hạn, báo cáo tổng kết tài chính hai 

năm cuối cùng, các hồ sơ kế toán có liên quan. Đối tượng này phải nộp tiền tạm ứng lệ phí.  

*/ Thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố phá sản  

Tòa án có thẩm quyền thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp phải vào sổ và cấp cho 

người nộp đơn giấy báo đã nhận đơn và các giấy tờ kèm theo. nếu nguyên đơn là chủ nợ hay đại diện 

của người lao động thì trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn, tòa án phải thông báo cho doanh 

nghiệp mắc nợ biết (có bản sao đơn và các giấy tờ kèm theo). Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 

nhận thông báo của tòa án, doanh nghiệp bị yêu cầu tuyên bố phá sản phải gửi cho tòa án báo cáo về 

khả năng thanh toán nợ. Nếu doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ thì phải gửi tới tòa án các báo 

cáo và tài liệu như chính doanh nghiệp là đối tượng gửi đơn yêu cầu tuyên bố phá sản. Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày thụ lý đơn, chánh án tòa kinh tế tòa án nhân dân tỉnh phải xem xét đơn và các giấy tờ 

có liên quan để đưa ra nhận định của mình về tình trạng của doanh nghiệp bị yêu cầu tuyên bố phá 

sản. Nếu tình trạng của doanh nghiệp trầm trọng thì quyết định mở thủ tục phá sản, nếu tình trạng 

không trầm trọng thì quyết định không mở thủ tục phá sản. Khi quyết định không mở thủ tục phá sản 

phải nêu lý do và phải gửi cho người viết đơn cùng doanh nghiệp mắc nợ được biết. Nếu có đơn khiếu 

nại  (thời hạn khiếu nại là 15 ngày kể từ khi nhận được quyết định), trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày 

nhận đơn khiếu nại chánh án tòa án nhân dân tỉnh phải đưa ra quyết đinh cuối cùng.  

*/ Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản 

Bước 1: Khi chánh tòa tòa án kinh tế  quyết định mở thủ tục tuyên bố phá sản thì phải thông báo 

quyết định này trên báo trung ương và địa phương trong 3 ngày liên tiếp và cử một (hoặc 3)  thẩm 

phán chịu trách nhiệm về việc giải quyết vụ phá sản đó, thành lập một tổ quản lý tài sản gồm: một cán 

bộ của tòa kinh tế làm tổ trưởng, một chấp hành viên phòng thi hành án - thuộc sở tư pháp cử, một chủ 

nợ có số nợ nhiều nhất hoặc do hội nghị chủ nợ cử ra, một đại diện của doanh nghiệp mắc nợ, một đại 

diện công đoàn, một đại diện sở tài chính, một đại diện của ngân hàng nhà nước cấp tỉnh.  

Bước 2: Tổ chức hội nghị chủ nợ  

Mục đích của hội nghị chủ nợ nhằm giải quyết một cách bình đẳng, công khai, công bằng lợi ích 

của họ.  

Nội dung của hội nghị chủ nợ là xem xét thông qua phương án hòa giải tổ chức lại hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. Nếu không hòa giải được thì tiến hành thảo luận và kiến nghị với thẩm phán 

về việc phân chia giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp.  

Bước 3:Tuyên bố phá sản  

Việc phá sản của doanh nghiệp phải do thẩm phán được phân công phụ trách vụ phá sản phán 

quyết dưới hình thức một quyết định. Quyết định tuyên bố phá sản phải có những nội dung sau:  

- Tên của tòa án, họ và tên của thẩm phán giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp 

- Ngày và số thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp 

- Tên và địa chỉ của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản 

- Ngày tuyên bố phá sản doanh nghiệp 

- Phương án phân chia giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp  

Quyết định được gửi cho các chủ nợ, cho doanh nghiệp bị phá sản, và viện kiểm sát nhân dân 

cùng cấp. Thời hạn dành cho khiếu nại hay kháng nghị là 30 ngày kể từ ngày có quyết định. sau 30 

ngày nếu không có khiếu nại hay kháng nghị thì quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp có hiệu lực 
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thi hành. Quyết định này khi có hiệu lực sẽ được đăng báo hàng ngày của địa phương và trung ương 

trong 3 số liên tiếp, sao gửi cho phòng thi hành án thuộc sở tư pháp, các chủ nợ, viện kiểm sát nhân 

dân, cơ quan tài chính, lao động cùng cấp và cơ quan cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp. 

Bước 4: Phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản 

- Tài sản của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản là tài sản của doanh nghiệp có tại thời điểm tòa án 

ấn định ngày ngừng thanh toán nợ. Luật phá sản doanh nghiệp Việt Nam quy định: tòa án có quyền 

thu hồi những tài sản, giá trị tài sản của doanh nghiệp nếu trong 6 tháng trưóc ngày thụ lý đơn yêu cầu 

tuyên bố phá sản doanh nghiệp mà doanh nghiệp đã làm để tẩu tán tài sản, thanh toán khoản nợ chưa 

đến hạn, từ bỏ quyền đòi nợ đối với các khoản nợ, chuyển các khoản nợ không đảm bảo thành nợ có 

đảm bảo, bán tài sản của doanh nghiệp thấp hơn giá thực tế.  

Việc phân chia tài sản được tiến hành theo thứ tự ưu tiên sau: Các khoản lệ phí, chi phí cho  việc 

giải quyết phá sản doanh nghiệp, các khoản nợ lương, trợ cấp.  

thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác theo thỏa ước lao 

động tập thể và hợp đồng lao động đã ký, các khoản nợ nộp thuế, các khoản nợ cho các chủ nợ. Nếu 

giá trị tài sản không đủ thanh toán nợ cho các chủ nợ thì các chủ nợ sẽ được thanh toán một phần theo 

tỷ lệ tương ứng. còn nếu thừa thì số thừa này trả lại cho chủ doanh nghiệp, công ty hoặc ngân sách nhà 

nước   tùy theo loại hình doanh nghiệp.  

- Việc thi hành quyết định tuyên bố phá sản thuộc thẩm quyền của cơ quan thi hành án thuộc sở 

tư pháp nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Trưởng phòng thi hành án có trách nhiệm kiểm tra, giám sát 

công việc của tổ thanh toán tài sản. Tổ thanh toán tài sản gồm có: Chấp hành viên là cán bộ của phòng 

thi hành án, đại diện cơ quan tài chính ngân hàng, đại diện chủ nợ, đại diện công đoàn. đại diện doanh 

nghiệp bị phá sản.  
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CHƢƠNG II PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH 
NGHIỆP CỤ THỂ 

BÀI 1 DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC 

I. Khái niệm và đặc điểm  

1/ Khái niệm  

Theo điều I của luật doanh nghiệp nhà nước ngày 20/04/1995 thì doanh nghiệp nhà nước được 

định nghĩa như sau:  

- Doanh nghiệp nhà nước là một tổ chức kinh tế do nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức 

quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã 

hội do nhà nước giao. 

- Doanh nghệp nhà nước có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự  tự chịu 

trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, kinh doanh trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý. 

- Doanh nghiệp nhà nước có tên gọi, có con dấu riêng và có trụ sở chính trên lãnh thổ Việt 

Nam. 

2/ Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước  

- Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do nhà nước thành lập. Các doanh nghiệp khác nhà 

nước chỉ gián tiếp thành lập thông qua việc cho phép thành lập, còn doanh nghiệp nhà nước là do 

chính nhà nước trực tiếp thành lập, thể hiện ở chỗ: nhà nước quy định mô hình cơ cấu tổ chức quản lý; 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp (hội đồng quản trị, 

chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, ban kiểm soat, đại hội công nhân viên chức, các tổ chức Đảng, 

đoàn thể xã hội...); bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ quan trọng như chủ tịch hội đồng quản trị, 

giám đốc, tổng giám đốc, kế toán trưởng...cho nên có một số văn bản trước đây cho rằng đối với loại 

hình doanh nghiệp nhà nước thì nhà nước chính là chủ sở hữu doanh nghiệp.  

- Tài sản trong doanh nghiệp là một bộ phận của tài sản nhà nước. Vì doanh nghiệp nhà nước do 

nhà nước đầu tư vốn nên nó thuộc sở hữu nhà nước. Nhà nước giao vốn cho doanh nghiệp và doanh 

nghiệp phải chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển số vốn đó để duy trì khả năng kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp nhà nước là đối tượng quản lý trực tiếp của nhà nước. Tất cả các doanh nghiệp 

nhà nước đều chịu sự quản lý trực tiếp cửa một cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo sự phân cấp 

quản lý của của chính phủ. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước của doanh nghiệp được chính phủ 

ủy quyền đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước (cơ quan chủ quản). 

- Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, thực hiện hạch toán kinh doanh 

lấy thu bù chi và đảm bảo có lãi. Sau khi thành lập doanh nghiệp nhà nước trở thành một chủ thể kinh 

doanh độc lập cả về kinh tế và pháp lý. Tài sản của doanh nghiệp mặc dù là tài sản của nhà nước 

nhưng lại được tách biệt với tài sản khác của nhà nước và cũng chỉ chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt 

động kinh doanh trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý (trách nhiệm hữu hạn). 

- Doanh nghiệp nhà nước thực hiện mục tiêu mà nhà nước giao. Vì doanh nghiệp là đơn vị kinh tế  

nhà nước thành lập ra để thực hiện các mục tiêu của nhà nước nên đặc điểm này là tất yếu.  

3/ Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế hiện nay của nước ta 

Hiện nay chúng ta đang xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế 

thị trường có sự điều tiết của nhà nước, các thành phần kinh tế đều được khuyến khích phát triển, các 

doanh nghiệp đều bình đẳng trước pháp luật. Trong nền kinh tế này phạm vi hoạt động và lĩnh vực 

hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sẽ thu hẹp lại nhưng nó vẫn giữ vai trò chủ đạo bởi nó vẫn 
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tồn tại và phát triển ở những ngành, những lĩnh vực then chốt, quan trọng của nền kinh tế   Nhà 

nước phải có những doanh nghiệp ở các lĩnh vực then chốt, quan trọng để nhà nước đủ sức thực 

hiện chức năng điều tiết vĩ mô, can thiệp vào thị trường khắc phục những khuyết tật của nền kinh 

tế thị trường.  

Mặt khác nhà nước còn phải đầu tư vốn cho cả những ngành, những lĩnh vực ít hoặc không có lợi 

nhuận để đảm bảo nhu cầu chung của nền kinh tế và đảm bảo lợi ích công cộng. Hoặc đầu tư vào cả 

những lĩnh vực kinh doanh đòi hỏi vốn lớn mà các thành phần kinh tế khác không đủ sức đầu tư để 

phát triển xã hội. Chính vì các lẽ đó nên việc tồn tại các doanh nghiệp nhà nước là tất yếu khách quan.  

4/ Phân loại doanh nghiệp nhà nước 

a/ Căn cứ vòa mục tiêu thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước được 

phân thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh và doanh nghiệp nhà nước hoạt động công 

ích. 

* Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh  là doanh nghiệp có mục đích chính là hoạt động 

kinh doanh để bảo toàn và phát triển vốn mà nhà nước giao.  

 Doanh nghiệp  phải hòa nhập vào thị trường cạnh tranh gay gắt, biến động khôn lường để kinh 

doanh có lãi, chiếm lĩnh được thị trường buộc phải cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp khác. 

Doanh nghiệp được phép tự quyết định việc huy động vốn để kinh doanh, được hoàn toàn độc lập chi 

phối trong việc sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý doanh nghiệp trừ những tài sản nghiêm trọng, 

được quyền chuyển nhượng cho thuê thế chấp cầm cố tài sản để tiến hành hoạt động kinh doanh theo 

quy định của pháp luật.  

* Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích. là doanh nghiệp hoạt động không vì mục đích kinh 

doanh, hoạt động của các doanh nghiệp chủ yếu để phục vụ lợi ích công cộng như tạo việc làm, đào 

tạo cán bộ công nhân lành nghề, cung cấp những dịch vụ thiết yếu cho xã hội, giảm bớt những mất 

cân đối trong xã hội , thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh...Loại công ty này chỉ được độc lập 

trong việc sử dụng vốn trong nội bộ doanh nghiệp nếu muốn quan hệ với các doanh nghiệp hay chủ 

thể khác phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

b/ Căn cứ vào cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước được chia làm 
hai loại: doanh nghiệp nhà nước có hội đồng quản trị và doanh nghiệp nhà nước không có hội đồng 

quản trị.  

* Doanh nghiệp nhà nước có hội đồng quản trị là những doanh nghiệp lớn, giữ vai trò quan trọng 

trong nền kinh tế quốc dân. Việc ra đời Hội đồng quản trị nhằm tách rời quyền sở hữu tài sản và 

quyền quản lý kinh doanh: Hội đồng quản trị thực hiện chức năng là chủ sở hữu trực tiếp quản lý vốn 

nhà nước giao, Ban giám đốc thực hiện chức năng quản lý sản xuất kinh doanh. Nó gồm các doanh 

nghiệp sau: 

- Các tổng công ty nhà nước là các tập đoàn kinh doanh ở một số bộ quản lý ngành kinh tế. Các 

tổng công ty này được thành lập theo quyêt đinh số 91/TTg ngày 7/3/1994 của chính phủ được gọi tắt 

là các tổng công ty 91. Theo quyết định trên thì tổng công ty 91 phải có ít nhất là 7 thành viên; vốn 

pháp định ít nhất là 1000 tỷ đồng Việt Nam; Thủ tướng chính phủ ký quyết định thành lập, bổ nhiệm 

hội đồng quản trị, ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động; tổng công ty có thể kinh doanh đa ngành 

nhưng trong đó nhất thiết phải có định hướng ngành chủ đạo  được phép liên doanh với các đơn vị 

kinh tế khác kể cả liên doanh với nước ngoài  Cho đến nay Thủ tướng chính phủ đã ký thành lập được 

17 tổng công ty 91. 

- Các tổng công ty được thành lập theo quyết định 90/TTg ngày 7/3/94, được gọi là tổng công ty 

90. các tổng công ty này được thành lập do sự sắp xếp, thành lập đăng ký lại các liên hiệp xí nghiệp, 

tổng công ty, công ty lớn với các điều kiện: Doanh nghiệp có ít nhất là 5 thành viên; vốn điều lệ là 

trên 500 tỷ đồng Việt Nam (những ngành đặc thù thì mức vốn có thể thấp hơn nhưng tối thiểu là 100 

tỷ đồng); tổng công ty thực hiện hạch toán kinh tế theo một trong hai hình thức: hạch toàn công ty, các 

đơn vị hạch toán báo sổ và hạch toán tổng hợp có phân cấp cho các đơn vị thành viên; tổng công ty 

phải có luận chứng kinh tế - kỹ thuật cho việc thành lập, có đề án kinh doanh và văn bản giám định 
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cho các luận chứng đó; Có phương án bố trí cán bộ lãnh đạo và quản lý đúng tiêu chuẩn; Có điều lệ tổ 

chức và hoạt động đã được cơ quan chủ quản phê duyệt. Hiện nay chúng ta có 77 tổng công ty loại 

này. 

- Các doanh nghiệp độc lập có quy mô lớn: là các doanh nghiệp có số vốn từ 15 tỷ đồng trở nên; 

số lượng lao động ít nhất từ 500 người trở lên, số doanh thu ít nhất là 20 tỷ đồng Việt Nam; số nộp 

ngân sách nhà nước tính mốc là 5 tỷ đồng/năm. 

* Doanh nghiệp nhà nước không có hội đồng quản trị  

 Loại mô hình này được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp nhà nước có quy mô vừa và nhỏ, 

nó đảm bảo được hai yêu cầu: Tăng cường tối đa quyền tự chủ của doanh nghiệp và đảm bảo sự kiểm 

soát từ bên ngoài của nhà nước đối với quyền lợi chủ sở hữu của mình đối với tài sản ở doanh nghiệp. 

 Trong các doanh nghiệp nhà nước không có hội đồng quản trị Giám đốc là người đại diện pháp 

nhân của doanh nghiệp, giám đốc chịu trách nhiệm trước bộ trưởng, trước chủ tịch UBND tỉnh / thành 

phố trực thuộc trung ương là người trực tiếp bổ nhiệm mình cũng như chịu trách nhiệm trước pháp 

luật trong khi thực thi nhiệm vụ quyền hạn của mình. 

c/ Căn cứ vào dấu hiệu về tính độc lập của doanh nghiệp thì có hai loại doanh nghiệp nhà nước: 

Doanh nghiệp độc lập và doanh nghiệp thành viên. 

- Doanh nghiệp độc lập là doanh nghiệp không nằm trong cơ cấu của tổng công ty. 

- Doanh nghiệp thành viên là doanh nghiệp tham gia vào sự liên kết thành lập tổng công ty và là 

một thành viên của tổng công ty đó. Doanh nghiệp thành viên cũng được chia làm hai loại: Doanh 

nghiệp hạch toán độc lập và doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc.  

II. Thủ tục thành lập doanh nghiệp nhà nƣớc.  

1/ Điều kiện thành lập doanh nghiệp nhà nước  

- Lĩnh vực kinh doanh là lĩnh vực then chốt, quan trọng có tác dụng mở đường và tạo điều kiện 

cho các thành phần kinh tế phát triển, điều tiết và hướng dẫn nền kinh tế thị trường định hướng 

XHCN. Theo nghị định 50/CP ngày 28/8/1996 thì có 19 ngành, lĩnh vực được xem xét thành lập 

doanh nghiệp nhà nước. 

- Người đề nghị thành lập nhà nước phải là Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, 

Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh / thành phố trực thuộc trung ương. 

- Chủ tịch UBND quận / huyện là người đề nghị thành lập các doanh nghiệp công ích hoạt đồng 

trên địa bàn của mình. 

2/ Quy trình thành lập doanh nghiệp nhà nước  

(theo Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 20/04/1995 và nghị định 50/CP ngày 28/08/1996) 

Bước 1: Lập và gửi hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp 

Hồ sơ gồm: tờ trình đề nghị thành lập, đề án thành lập, vốn điều lệ, ý kiến bằng văn bản của cơ 

quan tài chính về nguốn và mức vốn được cấp, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, 

giấy đề nghị cho doanh nghiệp được sử dụng đất có ý kiến của chủ tịch UBND cấp huyện về quyền sử 

dụng đất và các vấn đề có liên quan đến địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính và thành lập 

các cơ sở sản xuất, kiến nghị về hình thức tổ chức doanh nghiệp, bản thuyết trình về các giải pháp bảo 

vệ môi trường.  

Hồ sơ được gửi tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền . 

Bước 2: Thẩm định hồ sơ. 

Việc thẩm định hồ sơ là do hội đồng thẩm định hồ sơ tiến hành và đưa ra kết qủa thẩm định. 

Bước 3: Quyết định thành lập. 

Nếu kết quả thẩm định hồ sơ kết luận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì hội đồng thẩm định sẽ trình Thủ 

tướng chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định thành lập doanh nghiệp, đồng thời 
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phê duyệt điều lệ doanh nghiệp (không quá 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ). Bổ nhiệm chủ tịch, thành 

viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc / giám đốc doanh nghiệp.  

Bước 4: Đăng ký kinh doanh tại các sở kế hoạch và đầu tư theo trình tự của thủ tục đăng ký kinh 

doanh (bài 3 chương I) Không quá 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định thành lập. 

III. Các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nƣớc 

1/ Các quyền của doanh nghiệp nhà nước  

a/ Quyền trong tổ chức, quản lý kinh doanh  

Nhà nước chỉ giao những chỉ tiêu cơ bản còn việc tổ chức lưới kinh doanh, phương thức kinh 

doanh, quy mô hoạt động kinh doanh đều do doanh nghiệp tự quyết định, cụ thể: 

- Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh phù hợp với với mục tiêu và nhiệm vụ nhà nước 

giao, đầu tư, liên doanh, liên kết, tổ chức quản lý lao động, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

- Đổi mới công nghệ, trang thiết bị  

- Được đặt chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở trong và ngoài nước tự chọn thị 

trường thị phần, được xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật.  

- Được quyền đầu tư liên doanh, liên kết, góp cổ phần thành các doanh nghiệp lớn, tổng công ty 

hoặc tập đoàn kinh tế để tăng mạnh về vốn, công nghệ, lao động và mở rộng thị trường.  

- Được tổ chức và quản lý lao động. Luật doanh nghiệp nhà nước cho phép các doanh nghiệp 

được quyền lụa chọn lao động, quy định mức lương mức thưởng cho người lao động trên cơ sở đơn 

giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm, thực hiện các quyền của người lao động.  

b/ Quyền của doanh nghiệp trong quản lý tài chính  

Nhà nước là chủ sở hữu của doanh nghiệp, nhà nước giao vốn cho doanh nghiệp tức là nhà nước 

đã trao quyền sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn cho doanh nghiệp. Trình tự của việc giao vốn được 

tiến hành như sau:Nhà nước ủy quyền cho bộ tài chính làm đại diện chủ sở hữu về vốn và tài sản của 

nhà nước tại doanh nghiệp. Bộ trưởng bộ tài chính hoặc người được ủy quyền giao vốn cho doanh 

nghiệp chậm nhất là 60 ngày kể từ khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Chủ tịch hội đồng quản trị / tổng giám đốc / giám đốc là người ký nhận vốn. Vốn nhà nước giao ban 

đầu có thể là toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ nhưng không thấp hơn tổng mức vốn pháp định của 

các ngành nghề mà doanh nghiệp kinh doanh. Vốn nhà nước giao cho doanh nghiệp và sử dụng bao 

gồm vốn ngân sách nhà nước cấp ban đầu, vốn cấp nguồn gốc ngân sách, và vốn do doanh nghiệp tích 

lũy được. 

Doanh nghiệp có quyền tự chủ  về mặt tài chính. với chính sách tự tạo và phát triển nguồn vốn 

trong cơ chế mới để phát triển kinh doanh, doanh nghiệp nhà nước có thể vay vốn của các ngân hàng 

thương mại, công ty tài chính dưới hình thức phát hành trái phiéu, vay bạn hàng dưới hình thức cầm 

cố nhận nợ hoặc liên doanh liên kết với nguyên tắc là phải bảo toàn và phát triển vốn. Đồng thời 

doanh nghiệp còn được phép sử dụng tất cả những nguồn vốn, quỹ chưa dùng đến (phải gửi ở ngân 

hàng) và vốn cố định để dưa vào kinh doanh sau đó hoàn trả lại các vốn này. Được phép chuyển 

nhượng, bán các tài sản không dùng, lạc hậu về kỹ thuật, thanh lý tài sản kém phẩm chất, hư hỏng 

không có khả năng phục hồi để thu hồi vốn. 

2/ Nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước  

- Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, 

chịu trách nhiệm trước nhà nước về kếït quả hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm trước khách 

hàng, trước pháp luật về sản phẩm và dịch vụ do doanh nghiệp thực hiện. 

- Doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược kế hoạch sản xuất phù hợp với nhiệm vụ nhà nước giao 

và nhu cầu của thị trường. 
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- Doanh nghiệp nhà nước phải cạnh tranh trên thương trường một cách lành mạnh  phải thông tin 

đầy đủ công khai về tài chính.  

IV. Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nƣớc 

1/ Tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước  

Thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước là để làm giảm đi những doanh nghiệp nhà 

nước kinh doanh thua lỗ. 

Các biện pháp tổ chức lại doanh nghiệp là: 

- Sáp nhập doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập là trên cùng một địa bàn, cùng loại hoạt động kinh 

doanh những doanh nghiệp làm ăn yếu kém thua lỗ sẽ sáp nhập vào một doanh nghiệp. Doanh nghiệp 

tiếp nhận vẫn giữ nguyên tư cách pháp nhân nhưng phải đăng ký lại vốn điều lệ, đăng ký lại ngành 

nghề kinh doanh sau khi sáp nhập.  

- Chia doanh nghiệp: Trong trường hợp là tổng công ty có lien kết rời rạc làm ăn kém hiệu quả 

phải tổ chức lại bằng cách tách một số hoặc tất cả các thành viên ra khỏi tổng công ty để các doanh 

nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn.  

2/ Giải thể doanh nghiệp nhà nước  

Giải thể doanh nghiệp nhà nước xảy ra trong các trường hợp sau: 

- Hết thời hạn ghi trong quyết định giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp không xin 

ra hạn). 

- Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài không có biện pháp khắc phục được (chưa lâm vào tình 

trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn). 

- doanh nghiệp không thực hiện được các nhiệm vụ do nhà nước giao. 

- Vai trò của doanh nghiệp không còn cần thiết nữa khi doanh nghiệp đã hoàn thành mục tiêu đã 

định  hoặc cơ chế, chính sách nhà nước thay đổi và việc duy trì doanh nghiệp không có lợi nên cần 

giải thể.  

Quyền quyết định việc giải thể doanh nghiệp thuộc về cấp có thẩm quyền thành lập doanh nghiệp 

và việc giải thể được tiến hành đúng với quy định nhà nước về giải thể doanh nghiệp nhà nước.  

3/ Phá sản doanh nghiệp nhà nước 

Tình trạng dẫn đến phá sản của doanh nghiệp nhà nước cũng giống như các loại hình doanh 

nghiệp khác là do làm ăn thua lỗ kéo dài dẫn đến doanh nghiệp lâm vào tình trạng có nguy cơ phá sản 

trầm trọng, hoàn toàn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn. 

Trong các doanh nghiệp nhà nước thì loại doanh nghiệp hoạt động công ích ít có nguy cơ bị phá 

sản, bởi vì đối với loại doanh nghiệp này nhà nước thực hiện cơ chế quản lý gần giống với cơ chế bao 

cấp hành chính trước đây.  

Trình tự thủ tục phá sản của các doanh nghiệp nhà nước cũng giống như trình tự thủ tục của các 

loại hình doanh nghiệp khác. Có một số doanh nghiệp nhà nước kinh doanh trong những lĩnh vực đặc 

biệt quan trọng thì nhà nước có thể xem xét dùng biện pháp nhiều mặt để bảo vệ doanh nghiệp khỏi bị 

phá sản vì vậy khi doanh nghiệp nhà nước lâm vào nguy cơ bị phá sản tòa án chỉ mở thủ tục giải quyết 

yêu cầu tuyên bố phá sản khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối áp dụng các 

chính sách tài chính giúp doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng bị phá sản.   
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BÀI 2 DOANH NGHIỆP TẬP THỂ 

I. Khái niệm doanh nghiệp tập thể 

1/ Kinh tế tập thể và doanh nghiệp tập thể  

a/ Kinh tế tập thể.  

Kinh tế tập thể được hiểu là cách tổ chức sản xuất kinh doanh của các thành viên trong xã hội 

nhằm đạt được một mục tiêu sản xuất kinh doanh nhất định bằng cách liên kết, phối hợp, cộng tác với 

nhau theo các cấp độ khác nhau tùy thuộc ý chí của các thành viên  sáng lập.  

Cấp độ đơn giản nhất là các tổ hợp tác. Tổ hợp tác không có tư cách pháp nhân. không có điều lệ. 

Và mọi vấn đề về tổ chức, hoạt động, quyền và nghĩa vụ của nó được điều chỉnh bởi Luật dân sự. 

Khi tổ hợp tác hội tụ đủ các điều kiện, đạt trình độ tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh chặt chẽ 

và theo nhu cầu của các thành viên thì tổ hợp tác có thể tiến hành thành lập doanh nghiệp.  

b/ Doanh nghiệp tập thể 

Doanh nghiệp tập thể về bản chất nó là một hình thức kinh tế tập thể nhưng mức độ, tính chất, nội 

dung của sự hợp tác, liên kết ở trình độ cao. 

 Chúng ta sẽ nghiên cứu khái niệm về doanh nghiệp tập thể kỹ hơn ở một hình thức doanh 

nghiệp tập thể điển hình là hợp tác xã. 

2/ Hợp tác xã - hình thức doanh nghiệp tập thể điển hình  

a/ Khái niệm hợp tác xã  

Điều 1 của Luật hợp tác xã Việt Nam năm 1996 quy định về khái niệm Hợp tác xã như sau: Hợp 

tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ do những người có nhu cầu, lợi ích chung tự nguyện cùng góp 

vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã 

viên nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời 

sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.  

b/ Các đặc điểm của hợp tác xã  

- Hợp tác xã trước hết là một tổ chức kinh tế. nó được thành lập để tiến hành các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ. Lợi nhuận là mục tiêu quan trọng nhất trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng về 

quyền và nghĩa vụ như tất cả mọi loại hình doanh nghiệp khác. 

- Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tự chủ. Điều 5 trong Luật hợp tác xã khẳng định: Nhà nước 

tôn trọng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của hợp tác xã, không 

can thiệp vào việc quản lý và hoạt động hợp pháp của hợp tác xã . 

Tính tự chủ của hợp tác xã thể hiện ở chỗ nó là doanh nghiệp tự hạch toán, có đủ điều kiện của 

một tổ chức được công nhận là pháp nhân. Hợp tác xã khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh là hợp tác xã có tư cách pháp nhân. 

- Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế mang tính xã hội cao. Hợp tác xã khác với các loại hình doanh 

nghiệp khác là ở chỗ những thành viên tham gia hợp tác xã thể hiện sự hợp tác có tính chất toàn diện: 

cùng góp vốn, góp sức (trực tiếp tham gia hoạt động)và cùng có nhu cầu, lợi ích. Trong khi đó sự hợp 

tác trong công ty trách nhiệm hữu hạn đơn thuần là sự góp vốn, công ty cổ phần là đóng góp cổ phần, 

còn các thành viên không nhất thiết phải trực tiếp tham gia hoạt động  sản xuất kinh doanh hay dịch 

vụ. 

c / Vai trò của hợp tác xã trong nền kinh tế nước ta hiện nay  

Hợp tác xã là loại hình doanh nghiệp tập thể không chỉ phổ biến ở nước ta, trên thế giới, hợp tác 

xã cũng là một vấn đề được quan tâm vì đây là hình thức doanh nghiệp tập thể của những người lao 

động mang tính xã hội cao.   
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Ở Việt Nam, hợp tác xã giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân cũng như trong sự 

nghiệp phát triển nền kinh tế đất nước. Vì loại hình hợp tác xã đáp ứng được nhu cầu của những người 

lao động đơn lẻ, nghèo và tích lũy chưa được nhiều nên chưa có cơ hội làm ăn phát triển; những cá 

nhân kinh doanh có nhu cầu hợp tác làm ăn một cách chặt chẽ với nhau trên tinh thần tương trợ giúp 

đỡ để vượt qua những khó khăn, cùng nhau tốn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Có thể 

nói Hợp tác xã là cầu nối để gíup những người lao động, đặc biệt là người nông dân hòa nhập với sự 

phát triển chung của toàn xã hội.  

Mặt khác, bằng những quy định pháp luật về hợp tác xã nhà nước ta hướng những quan hệ xã hội 

có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.    

II. Thành lập và tổ chức hoạt động của doanh nghiệp tập thể - Hợp tác xã 

1/ Nguyên tắc thành lập và tổ chức hoạt động của hợp tác xã 

a/ Nguyên tắc tự nguyện gia nhập và ra khỏi hợp tác xã  

Điều kiện để gia nhập hợp tác xã là: Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi 

dân sự, có góp vốn, góp sức, tán thành điều lệ của hợp tác xã.  

Khi là xã viên hợp tác xã, vì lý do nào đo, ï có quyền ra khỏi hợp tác xã theo quy định của điều lệ 

hợp tác xã. 

b/ Nguyên tắc dân chủ và bình đẳng trong quản lý hợp tác xã  

Tất cả các xã viên hợp tác xã đều có quyền tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hợp tác xã và có 

quyền ngang nhau trong biểu quyết để giải quyết những công việc của họp tác xã mà không phụ thuộc 

về số vốn hoặc công sức họ đã góp vào hợp tác xã. 

c/ Nguyên tắc tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi  

Khoản 3 điều 7 Luật hợp tác xã quy định hợp tác xã tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ; tự quyết về phân phối, thu nhập đảm bảo hợp tác xã và xã viên cùng có lợi. 

Mặt khác, theo quy định của pháp luật hợp tác xã là một pháp nhân, có tài sản độc lập và tách biệt với 

các thành viên cho nên hợp tác xã có quyền tham gia vào các quan hệ pháp luật và tự chịu trách nhiệm 

về chính tài sản của mình. 

d/ Nguyên tắc chia lãi đảm bảo kết hợp lợi ích của xã viên với sự phát triển của hợp tác xã.  

Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, số lãi 

thu được một phần được trích vào quỹ hợp tác xã, một phần được chia cho vốn góp và công sức của 

xã viên, phần còn lại được chia cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã. Việc chia lãi 

này được xã viên bàn bạc thống nhất và quyêt định trong đại hội xã viên. 

e/ Nguyên tắc hợp tác và phát triển cộng đồng   

Sự hợp tác tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau giữa các xã viên hợp tác xã là ưu điểm cơ bản 

nhất của loại hình doanh nghiệp này. Sự hợp tác phải luôn trung thực, vô tư, lành mạnh và vì tập thể. 

2/ Quy trình thành lập hợp tác xã 

Bước 1: Lập hồ sơ xin thành lập hợp tác xã. Hồ sơ gồm: đơn xin thành lập  phương hướng, 

chương trình và kế hoạch hành động của hợp tác xã. Đơn và hồ sơ được gửi lên UBND cấp xã. 

Bước 2: Xem xét, nghiên cứu hồ sơ và ra quyết định thành lập hợp tác xã. 

Bước 3: Sau khi nhận được quyết định cho thành lập hợp tác xã các sáng lập viên phải tiến hành 

các công việc phực vụ cho việc ra đời Hợp tác xã: tuyên truyền vận động mọi người tham gia hợp tác 

xã, dự thảo điều lệ hợp tác xã, chuẩn bị hội nghị thành lập hợp tác xã.  

Bước 4: Tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã . Hội nghị gồm: Các thành viên có ý tưởng sáng 

lập ra hợp tác xã và những người có nhu cầu tham gia hợp tác xã. Trong hội nghị các thành viên sẽ 

thỏa thuận phương hướng sản xuất kinh doanh, kế hoạch hành động của hợp tác xã, thông qua điều lệ 

hợp tác xã và lập ra danh sách những thành viên chính thức, bầu cơ quan quản lý và cơ quan kiểm soát  
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của hợp tác xã. Điều lệ quy định tên, biểu tượng (nếu có)của hợp tác xã, địa chỉ trụ sở chính, ngành 

nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quy định về xã viên hợp tác xã... 

Bước 5: Tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh (trình tự và thủ tục được trình bày ở bài 3 

chương I). 

III. Quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã  

1/ Quyền của hợp tác xã  

+/ Quyền lựa chọn ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, quy mô kinh doanh phù hợp với khả năng 

của mình. 

+/ Quyền quyết định hình thức và cơ cấu tổ chức. sản xuất kinh doanh, dịch vụ. 

+/ Thuê lao động trong trường hợp xã viên không đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh dịch 

vụ của mình theo quy định của pháp luật. 

+/ Quyết định phân phối thu nhập và sử lý các khoản lỗ của hợp tác xã. 

+/ Quyết định khen thưởng, kỷ luật cá nhân xã viên hợp tác xã. 

+/ Quyền vay vốn ngân hàng và huy động các nguốn vốn khác.  

+/ Được bảo hộ bí quyết công nghệ. 

2/ Nghĩa vụ của hợp tác xã  

+/ Sản xuất, kinh doanh đúng ngành nghè đã được đăng ký.  

+/ Thực hiện đúng chế độ kế toán, thống kê nhà nước đã quy định  

+/ Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính  

+/ Bảo toàn và phát triển vốn hoạt động của hợp tác xã  

+/ Chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ khác bằng tài sản thuộc sở hữu của hợp 

tác xã.  

+/ Bảo vệ môi trường, bảo đảm các quyền của xã viên  

+/ Đóng bảo hiểm xã hội cho xã viên theo quy định của pháp luật  
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BÀI 3 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

I. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp tƣ nhân  

1/ Khái niệm 

Điều 99 Luật doanh nghiệp định nghĩa: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân 

làm chủ và  tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp tư nhân là đơn vị kinh doanh của một cá nhân và không có tư cách pháp nhân.  

2/ Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân  

a/ Doanh nghiệp tư nhân là một đơn vị kinh doanh do một người bỏ vốn ra thành lập và làm chủ 

doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của một người đó là chu 

doanh nghiệp. Do tính chất một chủ nên doanh nghiệp tư nhân không có sự phân chia quyền hành 

quản lý và cả sự rủi ro. Chủ doanh nghiệp có thể trực tiếp làm giám đốc hoặc thuê người quản lý  điều 

hành mọi hoạt động của doanh nghiệp. Người được thuê chỉ làm theo sự ủy quyền của chủ doanh 

nghiệp chứ không phải chịu trách nhiệm về hoạt động của doanh nghiệp với tư cách chủ sở hữu.  

b/ Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ trong kinh doanh của 

doanh nghiệp . Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân vì doanh nghiệp 

tư nhân không có tài sản riêng, tài sản của doanh nghiệp chính là tài sản của chủ doanh nghiệp (không 

tách bạch về tài sản)vì vậy doanh nghiệp nợ cũng chính là chủ doanh nghiệp nợ, chủ doanh nghiệp 

phải trả nợ đến cùng các khoản nợ đến hạn bằng tất cả tài sản mà mình có kể cả tài sản không đưa ra 

để kinh doanh. 

3/ Vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nước ta hiện nay  

 Với việc phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường ở nước ta, 

kinh tế tư nhân đã và sẽ giữ một vai trò quan trọnh trong nền kinh tế quốc dân. Từ thực tế phát triển 

của nền kinh tế nước ta trong giai đoạn hiện nay đã thừa nhận sự tồn tại khách quan của loại hình kinh 

tế này và chấp nhận nó là một thành phần kinh tế trong cơ cấu kinh tế quốc dân. Trước hêt các đơn vị 

kinh doanh này tạo ra một khối lượng sản phẩm hàng hóa đáng kể đáp ứng nhu cầu của xã hội và ngân 

sách nhà nước đồng thời nó tận dụng được nguồn vốn trong nhân dân, tạo thêm việc làm cho người 

lao động. Việc phát triển kinh tế tư nhân làm cho nền kinh tế trở nên sôi động và linh hoạt hơn và đáp 

ứng nhu cầu tốt hơn của cuộc sống.  

Vai trò của kinh tế tư nhân rất quan trọng bởi tính ưu việt của nó nhưng đồng thời với tính ưu việt 

đó kinh tế tư nhân cũng có những tiêu cực như kinh doanh chưa chặt chẽ, ít kinh nghiệm nên dễ bị đổ 

vỡ, lợi dụng kẽ hở của pháp luật làm ăn phi pháp, lừa đảo, trốn thuế...vì vậy nó cần phải được quản lý 

chặt chẽ hơn, ngày 21/12/1990 Quốc hội đã thông qua Luật doanh nghiệp tư nhân và luật công ty 

nhằm tạo điều kiện cho loại hình kinh tế này phát huy được những mặt mạnh, đảm bảo cho những 

người có vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh một cách ổn định lâu dài, hạn chế những biểu hiện tiêu 

cực của nó.  

II. Thành lập  và đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tƣ nhân  

1/ Thành lập doanh nghiệp tư nhân  

a/ Điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân  

 Cá nhân được phép thành lập doanh nghiệp tư nhân phải có đủ điều kiện:  

- Người Việt Nam, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam. Nếu người nước ngoài không 

thường trú ở Việt Nam muốn thành lập doanh nghiệp chỉ có thể thành lập loại hình doanh nghiệp 

100% vốn nước ngoài theo Luật đầu tư nước ngoài.  

- Người đứng ra thành lập doanh nghiệp tư nhân phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự, là 

người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người không bị tòa án tước quyền hành nghề vì phạm 
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vào các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế..... và không phải là chủ doanh 

nghiệp tư nhân mới bị phá sản.  

+/ Ngành nghề kinh doanh: không thuộc ngành nghề mà pháp luật cấm  

+/ Tên doanh nghiệp đặt không trùng hoặc nhầm lẫn tên của doanh nghiệp khác  

  b/ Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân. 

Theo quy định mới về việc thành lập doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân không 

cần có bước xin thành lập doanh nghiệp mà chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo các 

trình tự sau:  

Bước 1: Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh là đơn xin đăng ký kinh doanh. Nội dung đơn trình bày 

những nội dung sau đây: Tên doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; mục tiêu và ngành 

nghề kinh doanh; vốn đầu tư ban đầu của chủ doanh nghiệp. Nếu kinh doanh một số ngành nghề đặc 

biệt cần chứng chỉ hành nghề hoặc đòi hỏi vốn pháp định thì chủ doanh nghiệp phải trình đủ các loại 

giấy tờ liên quan  đến vốn và bằng cấp, chứng chỉ hành nghề.  

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh lên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền  

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết việc đăng ký kinh doanh sau 15 ngày 

kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh cho chủ doanh nghiệp. 

Khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là khi doanh nghiệp ra đời và có quyền được 

hoạt động kinh doanh. 

Bước 3: Thông báo sự ra đời của doanh nghiệp. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày 

của trung ương trong 3 số liên tiếp với nội dung: tên doanh nghiệp; địa chỉ chính của doanh nghiệp; 

mục tiêu và ngành nghề kinh doanh; vốn đầu tư ban đầu; nơi đăng ký kinh doanh; họ tên và địa chỉ 

của chủ doanh nghiệp (số điện thoại).  

III. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tƣ nhân  

1/ Quyền của doanh nghiệp tư nhân  

+/ Doanh nghiệp tư nhân có quyền tự do kinh doanh và tự chủ trong các hoạt động kinh doanh đó 

là quyền tự do lựa chọn ngành nghề và quy mô kinh doanh. quyền lựa chọn hình thức và cách thức 

vay vốn, quyền tuyển dụng và thuê lao động theo yêu cầu kinh doanh, quyền kinh doanh xuất nhập 

khẩu và sử dụng ngoại tệ. 

+/ Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

hoặc thuê người khác điều hành doanh nghiệp, quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp, quyền bán 

doanh nghiệp hoặc giải thể doanh nghiệp, quyền sở hữu tài sản và tư liệu sản xuất, quyền thừa kế vốn 

và tài sản của doanh nghiệp. 

2/ Nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân  

+/ Nghĩa vụ phải khai báo đúng vốn đầu tư để kinh doanh. Các vốn này được thể hiện ở các sổ 

sách kế toán của doanh nghiệp để nhà nước có thể kiểm tra, kiểm toán... 

+/ Nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký.  

+/ Nghĩa vụ ưu tiên tuyển lao động trong nước và đảm bảo các quyền lợi của người lao động theo 

quy định của pháp luật. 

+/ Đảm bảo chất lượng hàng hóa đúng tiêu chuẩn đã đăng ký.  

IV. Giải thể doanh nghiệp tƣ nhân  

1/ Các trường hợp giải thể và điều kiện giải thể  
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Giải thể doanh nghiệp tư nhân là quyền của chủ doanh nghiệp. Trường hợp giải thể là trường hợp 

chủ doanh nghiệp không muốn tiếp tục kinh doanh nữa nên quyết định chấm dứt hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh.  

Điều kiện để giải thể doanh nghiệp là: chủ doanh nghiệp đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ 

của doanh nghiệp và thanh lý hết các hợp đồng đã được ký kết.  

2/ Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân  

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày quyết định giải thể, chủ doanh nghiệp phải gửi quyết định giải 

thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ, lợi ích liên quan và người 

lao động trong doanh nghiệp.  

 Quyết định phải được niêm yết tại trụ sở chính của doanh nghiệp, đăng báo về quyết đinh giải 

thể doanh nghiệp trên 3 số báo liên tiếp của báo địa phương và báo trung ương. 

 Thanh toán hết các khoản nợ và gửi hồ sơ về giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Sau 7 

ngày kể từ ngày nhận hồ sơ cơ quan đăng ký kinh doanh phải xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký 

kinh doanh. 

*/ Trường hợp doanh nghiệp tư nhân gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh 

đến mức không thể thanh toán được các khoản nợ đến hạn, tức là lâm vào tình trạng phá sản thì doanh 

nghiệp đó phải giải quyết theo thủ tục phá sản. 
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BÀI 4 CÔNG TY KINH DOANH 

I. Khái niệm và đặc điểm công ty kinh doanh 

1/ Khái niệm công ty  

Công ty là sự liên kết hai hoặc nhiều người (cá nhân hoặûc pháp nhân) bằng một sự kiện pháp lý 

nhằm thực hiện một mục tiêu chung nào đó.  

Với khái niệm trên thì công ty các các đặc điểm cơ bản: 

- Công ty là sự liên kết của nhiều người. Công ty chỉ ra đời khi có nhiều chủ thể tham gia 

- Công ty được thành lập thông qua một sự kiện pháp lý, đó là hợp đồng hoặc điều lệ, hoặc quy 

chế hoạt động của công ty 

- Công ty được thành lập để thực hiện mục đích chung do các thành viên thống nhất đặt ra  

2/ Khái niệm công ty  kinh doanh  

Công ty kinh doanh là công ty do hai hoặc nhiều người góp vốn thành lập để kinh doanh lấy lời 

chia nhau. Nó có những đặc điểm khác biệt với công ty dân sự ở mục đích thành lập và các đặc điểm 

khác. Công ty dân sự là công ty không tiến hành các hoạt động kinh doanh, hoặt không lấy kinh doanh 

làm mục đích chính VD công ty từ thiện, công ty nuôi dưỡng trẻ mồ côi.... 

3/ Đặc điểm của công ty kinh doanh 

- Công ty kinh doanh phải có ít nhất là hai thành viên trở lên. Sự liên kết của công ty kinh doanh 

có thể là sự liên kết về vốn để lập ra một pháp nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh; hoặc cũng có 

thể là sự liên kết các hoạt động kinh doanh và vốn của nhiều người, họ hoạt động kinh doanh trên 

danh nghĩa của công ty đó. Chỉ có người góp vốn mới là thành viên của công ty, họ là những người 

đồng sở hữu công ty, quyền và nghĩa vụ của các thành viên được công ty đảm bảo tương ứng với phần 

vốn góp.  

- Vốn của công ty hình thành chủ yếu từ nguồn vốn góp của các thành viên. số vốn này của công 

ty thuộc sở hữu chung theo phần. Vì vậy khi đã góp vốn vào công ty các thành viên không được rút 

vốn khỏi công ty họ chỉ có thể chuyển nhượng phần vốn của mình cho người khác trong cùng công ty. 

Việc chuyển phần vốn cho người ngoài công ty là rất khó. 

- Mục đích kinh doanh kiếm lời là mục tiêu của toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty  và 

cũng là mục tiêu của việc góp vốn của các thành viên. 

- Các thành viên công ty có quyền được hưởng lợi nhuận đồng thời phải chịu trách nhiệm về sự 

rủi ro của công ty. 

4/ Vai trò của công ty trong nền kinh tế nước ta hiện nay  

Sự ra đời của công ty là một hiện tượng kinh tế tất yếu của nền kinh tế thị trường. công ty là 

hình thức kinh doanh có nhiều ưu điểm hơn các hình thức kinh doanh khác vì nó là hình thức tập trung 

vốn lớn và nhanh chóng, có thể tránh được những rủi ro lớn trong kinh doanh và tạo cho người có ít 

vốn và người không có khả năng kinh doanh cũng có thể kinh doanh trên đồng vốn của mình bằng 

cách hùn vốn và kinh doanh chung.  

Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung của nước ta không có loại hình công ty kinh doanh đúng 

nghĩa, chúng ta cũng có đơn vị được gọi là công ty: công ty vật tư, công ty hóa chất...thực chất đây 

chính là những doanh nghiệp nhà nước.  

Khi chúng ta chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường 

thì nền kinh tế của chúng ta tiếp nhận cả loại hình kinh tế vốn là đặc trưng của nền kinh tế thị trường. 

Với loại hình kinh doanh này chúng ta có thể phát huy được ưu điểm, lợi thế của tất cả các thành phần 

kinh tế để phát triển nhanh và mạnh nền kinh tế quốc dân. Và bằng những văn bản quy phạm pháp 

luật chúng ta vẫn điều tiết được các loại hình kinh doanh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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II. Các loại hình công ty kinh doanh ở Việt Nam 

1/ Công ty  hợp danh  

a/ Khái niệm công ty hợp danh 

Công ty hợp danh là loại công ty trong đó các thành viên cùng nhau tiến hành các hoạt động dưới 

một hãng chung và cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của công ty.  

Theo quan điểm của các nhà làm luật của Việt Nam thì công ty hợp danh có thể là công ty chỉ có 

một loại thành viên là chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của công ty; Cũng có thể là công ty có 

hai loại thành viên, một loại chịu trách nhiệm vô hạn (nhận vốn- góp danh), một loại chịu trách nhiệm 

hữu hạn (góp vốn). 

b/Đặc điểm và bản chất pháp lý của công ty hợp danh 

+/Đặc điểm  

- Công ty hợp danh có ít nhất là hai thành viên hợp danh trở nên, ngoài ra còn có các thành viên 

góp vốn. 

- Thành viên hợp danh phải là cá nhân có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp, phải chịu 

trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. 

-Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn góp 

của mình vào công ty. 

 c/ Quy định về các thành viên của công ty 

Các thành viên của công ty hợp danh phải là cá nhân và công ty phải có ít nhất là hai thành viên 

hợp danh. Có một số cá nhân không được làm thành viên của công ty: Cán bộ công chức nhà nước, 

cán bộ lãnh đạo quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, Người chưa thành niên và người mất 

năng lực hành vi dân sự, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù, tước quyền hành nghề 

kinh doanh vì vi phạm các tội về kinh doanh (lừa đảo, trốn thuế, buôn lậu...). , chủ doanh nghiệp tư 

nhân đang bị tuyên bố phá sản, cá nhân người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam. 

Thành viên góp vốn của công ty có thể là cá nhân, tập thể kể cả những người không được phép 

làm thành viên hợp danh của công ty. 

2/ Công ty cổ phần  

a/ Khái niệm công ty cổ phần 

Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ của nó được chia thành nhiều phần bằng nhau 

và các thành viên của công ty cổ phần là chủ sở hữu của một hoặc nhiều phần vốn đó. 

Để hiểu rõ hơn về công ty cổ phần ta cần hiểu một số khái niệm được sử dụng trong loại hình 

doanh nghiệp này. 

+/ Cổ phần: Đó là phần vốn được chia nhỏ của công ty. Một công ty có thể tồn tại hai loại cổ 

phần: Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc các thành viên 

của công ty đều phải có. Cổ phần ưu đãi là cổ phần dành cho một số thành viên có vai trò đặc biệt 

trong công ty đó là những thành viên sáng lập và các thành viên được chính phủ ủy quyền tham gia 

công ty Cổ phần ưu đãi có 3 loại: Cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưư đãi 

hoàn lại. 

+/ Cổ phiếu: Cổ phiếu là cổ phần được thể hiện dưới hình thức là một tờ phiếu, cổ phiếu là một 

loại chứng chỉ có giá trị (chứng khoán). Một cổ phiếu có thể ghi nhận một cổ phần hoặc một số cổ 

phần.  

- Mệnh giá cổ phiếu: là giá trị của cổ phần được ghi trên cổ phiếu được công ty xác nhận.  

- Giá cổ phiếu là giá cả mua bán cổ phiếu trên thị trường, nó phụ thuộc vào các yếu tố của thị 

trường chứng khoán và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.   

- Thị trường chứng khoán là thị trường mua bán các cổ phiếu.  
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- Cổ đông chính là những thành viên của công ty, là chủ sở hữu của một hoặc nhiều cổ phần (cổ 

phiếu). Cổ phần có nhiều loại thì cổ đông cũng có nhiều loại: Cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi. 

Cổ đông phổ thông là cổ đông có cổ phần phổ thông. Cổ đông ưu đãi là cổ đông có cổ phần ưu đãi các 

loại.  

- Cổ tức là số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của công ty để chia cho các cổ đông theo tỷ 

lệ đại hội cổ đông quyết định cho từng loại cổ phần sau khi đã thực hiện mọi nghĩa vụ của mình đối 

với nhà nước.  

b/ Đặc điểm của công ty cổ phần  

 - Một đặc điểm quan trọng của công ty cổ phần là việc vốn điều lệ của nó được chia thành nhiều 

phần bằng nhau. 

- Mỗi một cổ đông phải có ít nhất là một cổ phần.  

- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm 

vi đã góp của mình (trách nhiệm hữu hạn). 

Cổ đông có thể chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác (trừ những trường hợp được 

quy định trong luật doanh nghiệp: Cổ phần ưu đãi biểu quyết thuộc tổ chức được Chính phủ ủy quyền, 

và các cổ đông sáng lập). 

- Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân. số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng 

tối đa.  

- Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán (cổ phiếu và trái phiếu) ra công chúng theo 

quy định của pháp luật về chứng khoán.  

- Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh. 

c/ Quy đinh về các thành viên của công ty cổ phần  

+/ Cổ đông sáng lập: Cổ đông sáng lập có quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết, đó là cổ 

phần có số phiếu biểu quyết cao hơn các loại cổ phần khác với tỷ lệ do điều lệ công ty quy định. Số cổ 

phần ưu đãi biểu quyết này không được phép chuyển nhượng cho người khác. Sau 3 năm kể từ ngày 

công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng 

lập sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông. Các cổ đông sáng lập trong 3 năm đầu kể từ ngày công ty 

nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải cùng nhau nắm giữ ít nhất là 20% số cổ phần 

phổ thông được chào bán, nếu các cổ đông muốn chuyển nhượng số cổ phần phổ thông này phải được 

đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

+/ Cổ đông phổ thông là người nắm giữ các cổ phần phổ thông. Mọi thành viên trong công ty bắt 

bược phải có ít nhất là một cổ phần này. Mỗi một cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Cổ 

đông (hoặc một nhóm cổ đông) nắm giữ 10% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử người vào hội 

đồng quản trị và ban kiểm soát, yêu cầu triệu tập họp đại hội đồng cổ đông và được xem các bản sao 

hoặc trích lục danh sách những cỏ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông. 

+/ Cổ đông ưu đãi cổ tức là cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi cổ tức, tức là người được hưởng cổ 

tức cao hơn mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc các mức cổ tức ổn định hàng năm không phụ 

thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Cổ đông ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quýet, không 

được dự đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử người vào ban kiểm soát và hội đồng quản trị. 

+/ Cổ đông ưu đãi hoàn lại là những người nắm giữ số cổ phần ưu đãi hoàn lại, là người có quyền 

được công ty hoàn lại số vốn góp bất cứ lúc nào cổ đông có nhu cầu hoặc theo các điều kiện được ghi 

trên cổ phiếu ưu đãi hoàn lại. Các cổ đông này không có quyền biểu quyết, không có quyền dự họp đại 

hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử người vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát.      

d/ Cơ chế tổ chức, quản lý của công ty cổ phần 

+/ Đại hội đồng cổ đông  
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Đại hội đồng cổ đông là đại hội của tất cả cổ đông (thành viên) có quyền biểu quyết, là cơ quan 

cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng phổ thông có các quyền cơ bản sau: Quyết định các loại cổ 

phần và tổng số cổ phần được chào bán của từng loại, quyết định mức cổ tức hàng năm cho từng loại 

cổ phần; Bầu và miễn nhiệm  các thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát; Xem xét và xử lý các 

vi phạm của hội đồng quan trị và ban kiểm soát; quyết định tổ chức, giải thể công ty; quyết định sửa 

đổi bổ sung điều lệ công ty; thông qua báo cáo tài chính, định hướng phát triển công ty... 

Người được dự đại hội đồng phổ thông là các cổ đông nắm giữ các cổ phần có quyền biểu quyết. 

Đại hội đồng cổ đông mỗi năm được tổ chức ít nhất là một lần do hội đồng quản trị triệu tập theo 

quyết định của hội đồng quản trị hoặc theo yêu cầu của cổ đông (Nắm giữ 10% số cổ phần phổ thông) 

hoặc theo yêu cầu của ban kiểm soát.  

+/ Hội đồng quản trị  

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi 

vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty. 

Hội đồng quản trị có quyền: Quyết định chiến lược phát triển của công ty; kiến nghị loại cổ phần 

và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định chào bán cổ phần, quyết định huy 

động thêm vốn theo các hình thức khác; quyết định phướng án đầu tư; Quyết định giải pháp phát triển 

thị trường; bổ nhiệm, miễn nhiệm chức giám đốc / tổng giám đốc.... 

Hội đồng quản trị không quá 11 người. Hội đồng quản trị trực tiếp bầu chủ tịch hội đồng quản trị.  

+/ Ban kiểm soát  

Công ty cổ phần có trên 11cổ đông phải có ban kiểm soát. Ban kiểm soát gồm 3 đến 5 thành viên 

trong đó ít nhất có một thành viên có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát phải là cổ đông.  

 Nhiệm vụ quyền hạn của ban kiểm soát là kiểm tra tính hợp pháp trong quản lý, điều hành các 

hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sỏ kế toán và báo cáo tài chính. Việc kiểm tra các hoạt động 

không được làm gián đoạn việc điều hành hoạt động của công ty.  

3/ Công ty trách nhiệm hữu hạn  

*/ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

a/ Khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên     

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân. Công ty chịu trách 

nhiệm đối với các khoản nợ của công ty bằng tài sản của công ty và các thành viên của công ty chỉ 

chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của mình. 

b/ Đặc điểm của công ty  

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại công ty đối vốn nó có những đặc điểm sau đây:  

- Là loại doanh nghiệp vừa và nhỏ, số lượng thành viên không qua 50  

- Vốn điều lệ của công ty là do các thành viên góp với các mức cao thấp khác nhau theo khả năng 

tài chính của mỗi thành viên. 

- Thành viên của công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của 

công ty trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn không có quyền phát hành cổ phiếu.  

- Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh. 

c/ Một số quy định về thành viên của công ty  

Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn có thể là cá nhân hoặc tổ chức. 

Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết, nếu đến hạn mà chưa đóng góp đu 

thị số vốn còn thiếu được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty và chịu trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại phát sinh do không góp đủ số vốn đã cam kết; Thành viên được chia lợi nhuận sau khi công 
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ty đã nộp thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác tương ứng với số vốn góp của mình: được 

quyền chuyển nhượng phần vốn góp đúng với quy định chuyển nhưọng của pháp luật về công ty trách 

nhiệm hữu hạn (Điều 32 luật doanh nghiệp); Thành viên/ một nhóm thành viên sở hữu trên 30% vốn 

điều lệ có quyền yêu cầu triệu tập họp hội đồng thành viên khi có nhu cầu và các quyền khác được 

quy định của Luật doanh nghiệp về công ty trách nhiệm hữu hạn. 

d/ Cơ cấu tổ chức và quản lý công ty  

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên phải có hội đồng thành viên, chủ tịch hội 

đồng thành viên, giám đốc/tổng giám đốc.     

+/ Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên của công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của 

công ty. Nếu thành viên là một tổ chức thì cử người đại diện tham gia hội đồng thành viên. 

Hội đồng thành viên họp ít nhất mỗi năm một lần  

Hội đồng thành viên quyết định phương hướng phát triển công ty; quyết định tăng hay giảm vốn 

điều lệ; quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn; quyết định phương thức đầu tư và 

dự án đầu tư có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty; bầu, 

miễn nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức gíam đốc/tổng giám đốc; 

quyết định mức lương, lợi ích khác đối với giám đốc/ tổng giám đốc, kế toán trưởng và các cán bộ 

quản lý quan trọng khác và các quyền khác (Điều 35 Luật doanh nghiệp về công ty trách nhiệm hữu 

hạn).  

+/ Chủ tịch hội đồng thành viên do hội đồng thành viên bầu ra. Chủ tịch hội đồng thành viên có 

nhiệm kỳ 3 năm. Nếu chủ tịch hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì phải được ghi 

rõ trong các giấy tờ giao dịch.   

+/ Giám đốc/tổng giám đốc. Giám đốc hay tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh 

doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ của mình.  

*/ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên   

a/ Khái niệm  

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức làm chủ sở hữu (gọi 

là chủ sở hữu công ty).  

 Khái niệm trên gần giống với doanh nghiệp tư nhân vì doanh nghiệp tư nhân cũng là doanh 

nghiệp có một chủ sở hữu. Tuy vậy giữa hai loại hình này khác nhau về bản chất đó là: doanh nghiệp 

tư nhân là doanh nghiệp không phải là  pháp nhân còn công ty trách nhiệm hữu hạn một chủ là pháp 

nhân, công ty có tài sản độc lập với tài sản của riêng thành viên làm chủ và kinh doanh với danh nghĩa 

riêng và là chủ thể kinh doanh độc lập; Chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân là cá nhân, khi thành lập 

không phải chuyển giao tài sản và quyền sở hữu tài sản, không có điều lệ doanh nghiệp, trong khi đó 

chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn là một tổ chức, khi thành lập phải chuyển giao tài sản và 

quyền sở hữu tài sản cho công ty (để tách bạch tài sản của riêng mình) và phải có điều lệ công ty.  

b/Đặc điểm của công ty 

- Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của công ty trong 

phạm vi số vốn điều lệ của công ty. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phiếu.  

- Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty 

cho tổ chức, cá nhân khác; không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vào công ty 

và không được rút lợi nhuận của công ty khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa 

vụ tài sản khác đến hạn phải trả. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh.  

c/ Một số quy định về chủ sở hữu    
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Tùy thuộc vào quy mô và ngành nghề kinh doanh cơ cấu tổ chức nội bộ của công ty mà cơ cấu 

của nó có thể có các bộ phận sau: Hội đồng quản trị và giám đốc/tổng giám đốc hoặc chủ tịch công ty 

và giám đốc/ tổng giám đốc. Quyền và nghĩa vụ của các bộ phận này do điều lệ công ty quy định. 

 

  

 

 

 

 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 
 

 Trung tâm phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng 

   
31 

BÀI 5 DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 

I. Một số vấn đề về đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài vào Việt Nam 

1/ Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam  

Đầu tư trực tiếp nước ngoài là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền hoặc 

bất kỳ tài sản nào để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam.  

Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.  

2/ Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 

a/ Hợp đồng hợp tác kinh doanh 

Là văn bản ký kết giữa hai bên hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư mà không lập thành một pháp 

nhân mới. Nó gồm các hình thức sau: 

+/  Hợp đồng hợp tác kinh doanh để phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm  (còn gọi là hợp 

doanh). Đây là loại hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nưóc ngoài với các doanh nghiệp Việt 

Nam để tiến hành một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh ở Việt Nam trên cơ sở qui định rõ trách 

nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên.  

+/ Hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao (gọi tắt là BOT)là văn bản ký kết giữa cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài để xây dựng, kinh doanh công trình 

kết cấu hạ tầng trong một thời gian nhất định  Hết thời hạn, nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao không 

bồi hoàn công trình đó cho nhà nước Việt Nam. 

+/ Hợp đồng xây dựng- chuyển giao- kinh doanh (gọi tắt là BTO) là văn bản ký kết giữa cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài để xây dựng  công trình kết cấu hạ 

tầng, sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao công trình đó cho nhà nước Việt 

Nam. Chính phủ Việt Nam dành cho nhà đầu tư quyền kinh doanh công trình đó một thời hạn nhất 

định để thu hồi vốn và lợi nhuận hợp lý.  

+/ Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (gọi tắt là BT) là văn bản ký kết giữa cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền của Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, sau khi 

xây dựng xong nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao công trình đó cho nhà nước Việt Nam, chính phủ 

Việt Nam tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện một dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và 

lợi nhuận hợp lý.  

b/ Doanh nghiệp liên doanh   

Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập ở Việt 

Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước Việt Nam và Chính phủ 

nước ngoài, hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp Việt 

Nam hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp hợp tác liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở 

hợp đồng liên doanh.  

c/ Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài đầu 

tư 100% vốn tại Việt Nam. Đây là hình thức đầu tư không có bên Việt Nam trong cơ cấu vốn của 

doanh nghiệp.  

*Trong các hình đầu tư trên hình thức phổ biến và năng động nhất đó là hình thức đầu tư vào các 

doanh nghiệp. Doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có tính ổn định 

lâu dài, là pháp nhân Việt Nam và kinh doanh theo pháp luật Viêt nam.  

3/ Vai trò của vấn đề thu hút vốn đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam  

Đời sống kinh tế thế giới hiện nay đang được quốc tế hóa cả về chiều sâu và chiều rộng. Không 

một quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển bình thường nếu không có quan hệ kinh tế với nước 
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ngoài. Các quốc gia dù mạnh hay yếu đều phụ thuộc lẫn nhau. Hợp tác kinh tế trở thành đòi hỏi khách 

quan của thời đại.  

 Trong điều kiện của nền kinh tế nước ta hiện nay việc mở rộng quan hệ kinh tế với các nước 

trên thế giới lại càng cần thiết. Sau bao nhiêu năm bị chiến tranh tàn phá chúng ta cần phải có nhiều 

vật tư, thiết bị máy móc kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để xây dựng và phát triển kinh tế, thu hẹp 

khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế giữa nước ta với các nước khác trên thế giới và tiến tới đuổi 

kịp và hòa nhập với các nước tiên tiến.  

Mục đích của việc mở rộng quan hệ kinh tế với tất cả các nước trên thế giới là:  

- Tạo ra nguồn vốn từ kinh tế đối ngoại để tích lũy ban đầu  

- Tranh thủ vốn, kỹ thuật hiện đại, công nghẹ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý nước ngoài nhằm 

phục vụ cho việc hiện đại hóa và khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế.  

- Góp phần đổi mới cơ cấu kinh tế hình thành một cơ cấu kinh tế có hiệu quả gắn với thị trường 

thế giới. 

- Tham gia sâu rộng vào sự phân công lao động quốc tế tạo thế đứng vững chắc trên thị trường thế 

giới. 

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài thực chất là sự triển khai mạng lưới sản xuất quốc tế, là quá trình 

di chuyển công nghệ và vốn trên phạm vi toàn cầu; làm tăng tiềm lực xuất khẩu và tăng khả năng cạnh 

tranh của nền kinh tế, do đó đẩy nhanh khả năng thâm nhập thị trường thế giới của Việt Nam. 

Đảng và nhà nước ta đánh giá cao vai trò của kinh tế đối ngoại nhưng không tuyệt đối hóa vai trò 

của của nó. Quan điểm của Đảng và nước ta là: Vốn trong nước là quyết định và vốn nước ngoài là 

quan trọng.  

II. Quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ nƣớc ngoài 

1/ Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư 

Quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài bao gồm việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

và chính sách kêu gọi đầu tư nước ngoài; Ban hành các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư 

nước ngoài; Hướng dẫn các ngành, các địa phương thực hiện các hoạt động liên quan đến hợp tác đầu 

tư nước ngoài: cấp, thu hồi giấy phép đầu tư, giám sát, kiểm tra, thanh tra các hoạt động đầu tư. 

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài, Chính phủ giao công tác quản lý 

cho các cơ quan sau: 

 a/ Bộ kế hoạch và đầu tư . Là cơ quan được Chính phủ chỉ định là cơ quan quản lý nhà nước về 

đầu tư nước ngoài, có trách nhiệm giúp Chính phủ quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

 Nhiệm vụ của Bộ kế hoạch và đầu tư là chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch thu hút vốn 

đầu ư nước ngoài, soạn thảo các dự án pháp luật, chính sách về đầu tư nước ngoài. 

b/ Các Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ. Giúp Bộ kế hoạch và đầu tư; Xây dựng các kế hoạch, 

danh mục dự án thu hút vốn đầu tư; tham gia thẩm định các dự án đầu tư; tổ chức vận động, xúc tiến 

đầu tư; giải quyết các thủ tục liên quan đến triển khai, thực hiện các phương án đầu tư. 

c/ Các ủy ban nhân dân tỉnh / thành phố trực thuộc trung ưong. có trách nhiệm quản lý nhà nước 

về đầu tư nước ngoài trên lãnh thổ theo chức năng và thẩm quyền của mình. Tiếp nhận dự án đầu tư, 

thẩm định và và cấp giấy phép đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài tại địa phương theo sự phân 

cấp của Chính phủ; giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến sự hình thành, triển khai thực hiện 

các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền mình.  

2/ Thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư  

Chính phủ là cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài. Chính phủ quy định việc thẩm định 

cấp giấy phép đầu tư, việc đăng ký cấp giấy phép đầu tư căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch phát triển 

kinh tế -xã hội.  

 Thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư được phân cấp như sau: 
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a/ Thủ tướng Chính phủ  quyết định các dự án đầu tư (không phân biệt quy mô vốn đầu tư) ở các 

lĩnh vực sau (gọi là nhóm A): xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao, khu đô thị, dự án BOT, BTO, BT; Xây dựng và kinh doanh cảng biển, sân bay, 

vận tải đường biển, hàng không; Hoạt động dầu khí; Dịch vụ bưu chính viễn thông; Văn hóa, xuất 

bản, báo chí, truyền thanh, truyền hình, cơ sở khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa 

học, sản xuất thuốc y tế, : Bảo hiểm tài chính, kiểm toán, giám định; Thăm dò, khai thác tài nguyên 

quý hiếm; Xây dựng nhà ở để bán; Dự án thuộc lính vực quốc phòng an ninh; Các dự án có vốn đầu tư 

từ 40 triệu USD trở lên; Các dự án sử dụng đất đô thị từ 5 hécta và các đất nơi khác từ 50 hecta trở 

lên. 

b/UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương     

Được phép quyết định cấp giấy phép đầu tư các dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển 

kinh tế -xã hội đã được Chính phủ duyệt: các dự án đầu tư có quy mô vốn không quá 10 triệu USD tại 

TPHCM và Hà Nội và không qua 5 triệu USD ở các tỉnh và thành phố khác.  

c/ Bộ kế hoạch và đầu tư có thẩm quyền quyết định các dự án nhóm B là các dự án không nằm 

trong danh mục các dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Uíy ban nhân dân tỉnh / 

thành phố trực thuộc trung ương. 

d/ Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao (gọi chung là khu công nghiệp) 

được cấp giấy phép đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp theo sự ủy quyền 

của Bộ kế hoạch và đầu tư. 

3/ Thủ tục cấp giấy phép đầu tư 

Thủ tục cấp giấy phép đầu tư được tiến hành theo hai quy trình: đăng ký cấp giấy phép đầu tư và 

thẩm định cấp giấy phép đầu tư. giấy phép đầu tư đồng thời làì giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Nội dung của giấy phép đầu tư gồm: Xác định chủ đầu tư: Mục đích và phạm vi hoạt động của dự án; 

Xác định vốn đầu tư và tỷ lệ góp vốn pháp định của các bên(nếu có); Thời hạn hoạt động; Các ưu đãi 

dành cho dự án; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh và 

một số quy định cụ thể đối với từng loại dự án (nếu có). 

  a/ Quy trình đăng ký cấp giấy phép đầu tư  

+/ Chuẩn bị hồ sơ đăng ký cấp giấy phép đầu tư (5 bộ, trong đó có một bản gốc) gồm: 

- Đơn đăng ký cấp giấy phép  

- Hợp đồng liên doanh (vớiDNLD), hợp đồng hợp tác kinh doanh (Với Hợp đồng hợp tác kinh 

doanh), điều lệ doanh nghiệp.  

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính các bên  

- Lĩnh vực đầu tư (theo quy định của nhà nước Việt Nam)  

- Thời hạn đầu tư. Thời hạn hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tùy theo từng 

dự án cụ thể nhưng không được quá 50 năm. 

+/ Nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy phép đầu tư cho cơ quan có thẩm quyền (Bộ kế hoạch và đầu tư; 

UBND cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương theo quy định về thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư).  

b/ Quy trình thẩm định cấp giấy phép đầu tư  

+/ Nội dung thẩm định:  

- Thẩm định tư cách pháp lý, năng lực tài chính của nhà đầu tư  

- Mức độ phù hợp của từng dự án với quy hoạch  

- Lợi ích kinh tế- xã hội  

- Trình độ công nghệ áp dụng, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh 

thái.  

+/ Thời gian thẩm định cấp giấy phép: 
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- Dự án nhóm A (Thủ tướng chính phủ quyết định): Gửi hồ sơ tới các bộ ngành, UBND 

tỉnh/thành phố có liên quan để lấy ý kiến trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy 

phép đầu tư; Trình kết quả thẩm định và xin ý kiến của Thủ tướng chính phủ trong vòng 30 ngày; Thủ 

tướng Chính phủ xem xét quyết định cấp giấy phép trong vòng 10 ngày; Thông báo quyết định cấp 

giấy phép không quá 5 ngày kẻ từ ngày nhận được giấy phép đầu tư.  

- Dự án nhóm B (Bộ kế hoạch và đầu tư quyết định): Gửi hồ sơ và lấy ý kiến các bộ, ngành, 

UBND tỉnh có liên quan trong vòng 15 ngày, Bộ kế hoạch và đầu tư hoàn thành việc thẩm định và cấp 

giấy phép không quá 30 ngày kêt từ ngày nhận được ý kiến của các bộ, ngành, UBND tỉnh có liên 

quan.  

- Các dự án do UBND tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương quyết định: Gửi hồ sơ tới các bộ, 

ngành kinh tế - kỹ thuật có liên quan để lấy ý kiến trong vòng 15 ngày; Quyết định cấp giấy phép đầu 

tư trong vòng 30 ngày; Gửi bản gốc giấy phép đầu tư đến Bộ kế hoạch và đầu tư, bản sao giấy phép 

đến Bộ tài chính, Bộ thương mại, Bộ quản lý ngành kinh tế- kỹ thuật trong vòng 7 ngày kể từ ngày 

cấp giấy phép đầu tư.  

4/ Chấm dứt hoạt động đầu tư  

- Trường hợp chấm dứt hoạt động xảy ra trong các trường hợp: Hết thời hạn trong giấy phép đầu 

tư; do đề nghị của một hoặc các bên được cơ quản lý nhà nước về đầu tư chấp thuận; do vi phạm 

nghiêm trọng pháp luật và quy định của giấy phép đầu tư; do bị tuyên bố phá sản.   

- Khi chấm dứt hoạt động đầu tư các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên tham gia 

hợp đồng hợp tác kinh doanh phải tiến hành thanh lý tài sản của doanh nghiệp, thanh lý hợp đồng và 

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

- Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bị tuyên bố phá sản thì được giải quyết theo 

pháp luật về phá sản doanh nghiệp.   

III. Địa vị pháp lý của doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam 

1/ Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  

  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là hình thức đầu tư mà ở đó các 
nhà đầu tư nước ngoài đầu tư một phần hoặc toàn bộ vốn để lập ra pháp nhân mới tại Việt Nam theo 

quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu chung của các nhà đầu tư.  

 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện dưới hai hình thức: doanh nghiệp liên doanh 

và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.  

 Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có chung các đặc điểm sau: 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nuớc ngoài là một tổ chức có tư cách pháp nhân. Sau khi được 

thành lập nó trở thành chủ thể kinh doanh độc lập trực tiếp tiến hành các hoạt động kinh doanh trên 

danh nghĩa doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình.  

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu 

hạn. Có nghĩa là các nhà đầu tư nước ngoài chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn đầu tư vào 

doanh nghiệp đối với các khoản nợ của doanh nghiệp.  

- Các nhà đầu tư vốn nước ngoài có quyền sở hữu toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh 

nghiệp  theo hình thức đầu tư liên doanh hay 100% vốn. 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chịu sự điều chỉnh của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam. 

2/ Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài   

a/ Quyền của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có toàn quyền quyết định chương trình và kế hoạch kinh 

doanh của mình phù hợp với giấy phép đầu tư đã được cấp và thực hiện đúng các nghĩa vụ mà pháp 

luật Việt Nam đã quy định. Cụ thể như sau: 
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- Quyền chủ động tổ chức quản lý doanh nghiệp  

- Quyền chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phát triển dài hạn 

và kế hoạch hàng năm của mình.  

- Quyền nhập khẩu máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nguyên vật liệu để xây dựng xí nghiệp 

và phục vụ cho hoạt động kinh doanh.  

- Quyền được trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu các sản phẩm của mình có quyền tiêu 

thụ sản phẩm của mình tại thị trường Việt Nam nhưng phải tuân theo quy định của Việt Nam về quản 

lý thị trường.  

- Quyền tuyển dụng, thuê mướn lao động Việt Nam và phải tuân theo quy định của Việt Nam về 

bảo vệ người lao động, tôn trọng quyền tham gia công đoàn, các tổ chức chính trị xã hội khác. Có 

quyền tuyển dụng, thuê mướn lao động nước ngoài nhưng chỉ những công việc đòi hỏi kỹ thuật, 

nghiệp vụ cao mà người Việt Namkhông đáp ứng được.  

- Quyền tụ chủ về tài chính. hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh tế độc lập.  

b/ Nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp thuế lợi tức (Thuế thu nhập)  bằng 25% lợi 

nhuận thu được. Trong trường hợp khuyến khích đầu tư có thể sẽ giảm thuế lợi tức phù hợp: 20%, 

15%, 10% cho từng lĩnh vực khuyến khích; miễn và giảm 50% thuế lợi tức trong những trường hợp 

khuyến khích đầu tư từ 2 đến 8 năm tùy theo mức độ khuyến khích được quy định cụ thể cho từng dự 

án. 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng theo 

các quy định của pháp luật Việt Nam. Miễn thuế nhập khẩu cho các trường hợp nhập khẩu các thiệt bị, 

máy móc để đầu tư xây dựng cơ bản hình thành xí nghiệp hoặc mở rộng quy mô dự án đầu tư, phương 

tiện vận chuyển nhập khẩu để đưa đón công nhân. 

- Khi nhà đầu tư nướcngoài muốn chuyển lợi nhuận ra nước ngoài phải nộp thuế chuyển lợi 

nhuận. Tùy theo mức độ đầu tư vốn của nhà đầu tư mà tính tỷ lệ thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: 

trên 10 triệu USD nộp 3%; trên 5 triệu USD dến 10 triệu USD nộp 5%; các dự án còn lại nộp 7%. 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn phải nộp tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển và thuế 

tài nguyên nếu khai thác tài nguyên. 

- Trích 5% lợi nhuận để lập quỹ dự phòng. Quỹ dự phòng không quá 25% vốn pháp định của 

doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải chấp hành nghiêm chỉnh các quản lý ngoại hối của 

Việt Nam. Doanh nghiệp phải mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam. Mọi khoản thu chi của doanh 

nghiệp phải thực hiện thông qua tài khoản tại ngân hàng Việt Nam. 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải áp dụng chế độ kế toán Việt Nam. 
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CHƢƠNG III PHÁP LỆNH HỢP ĐỒNG KINH TẾ (25/09/1989) 

BÀI 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ  

I. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng kinh tế  

1/ Khái niệm hợp đồng kinh tế  

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên về một vấn đề nhất định nào đó mà giữa các 

bên cam kết cùng nhau thực hiện nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ giữa họ với 

nhau. Hình thức thỏa thuận hay cam kết có thể bằng văn bản hoặc bằng lời nói tùy theo mục đích thỏa 

thuận giữa các bên. Do đó trong đời sống xã hội tồn tại nhiều loại hợp đồng khác nhau.  

VD: Hợp đồng dân sự là hợp đồng về cơ bản là phục vụ nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt, hợp đồng 

ngoại thương mục đích là xuất nhập khẩu, hợp đồng lao động mục đích là cho thuê sức lao động. Hợp 

đồng kinh tế là loại hợp đồng nhằm mục đích kinh doanh sinh lời.  

 Điều I của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ban hành ngày 25/09/1989 định nghĩa: 

Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết để thực 

hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi 

bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.  

Về bản chất hợp đồng kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành nhằm 

điều chỉnh các quan hệ phát sinh trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh với 

nhau. Hợp đồng kinh tế là kết quả của sự thống nhất ý chí của các chủ thể sau khi bàn bạc thỏa thuận 

nhằm làm phát sinh hay chấm dứt quan hệ bình đẳng giữa họ với nhau.  

Hợp đồng kinh tế khác với các hợp đồng khác như hợp đồng dân sự, hợp đồng thương mại ở mục 

đích. đối tượng, hình thức và chủ thể.  

Để phân biệt chúng ta phải đi sâu vào tìm hiểu đặc điểm của hợp đồng kinh tế. 

2/ Đặc điểm của hợp đồng kinh tế   

+/ Hợp đồng kinh tế được ký kết nhằm mục đích kinh doanh  

Đặc điểm này chính là cơ sở để phân biệt hợp đồng kinh tế với các loại hợp đồng khác. Nó được 

thể hiện ở nội dung công việc mà các bên thỏa thuận như: thực hiện hoạt động sản xuất, trao đổi hàng 

hóa, dịch vụ và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh. 

+/ Chủ thể của hợp đồng kinh tế  

Theo Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ban hành ngày 25/9/1989 thì hợp đồng kinh tế chỉ được ký kết 

khi một bên tham gia ký kết phải là pháp nhân còn bên kia có thể là pháp nhân và có thể là các cá 

nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Như vậy chủ thể của hợp đồng kinh tế là các 

pháp nhân và cá nhân có đăng ký kinh doanh. Nhưng cần phải lưu ý rằng trong hợp đồng các cá nhân 

kinh doanh này phải ký kết với pháp nhân mới gọi là hợp đồng kinh tế và chịu sự điều chỉnh của Pháp 

lệnh hợp đồng kinh tế.  

Còn hợp đồng mà các cá nhân có đăng ký kinh doanh ký kết với nhau nhằm mục đích kinh doanh 

thì hợp đồng đó không được coi là hợp đồng kinh tế và nó được điều chỉnh bởi Pháp lệnh hợp đồng 

dân sự ban hành ngày 7/5/1991. Giữa các doanh nghiệp tư nhân khi thực hiện ký kết hợp đồng với 

nhau để kinh doanh cũng không được coi là hợp đồng kinh tế. Hiện nay pháp luật của chúng ta còn để 

ngỏ loại đối tượng này vì Luật doanh nghiệp tư nhân được ban hành sau khi đã có Pháp lệnh hợp đồng 

kinh tế (21/12/1990). 

+/ Hình thức hợp đồng kinh tế  
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Bắt buộc phải bằng văn bản hoặc bằng tài liệu giao dịch. Đây là các văn bản có chữ ký xác nhận 

của các bên tham gia sau khi thỏa thuận về nội dung hợp đồng. Văn bản có thể là công văn, điện báo, 

đơn chào hàng, đơn đặt hàng nhằm mục đích ghi nhận sự cam kết, thỏa thuận một cách đầy đủ và rõ 

ràng và là cơ sở để các bên tiến hành thực hiện các cam kết trong hợp đồng; Là cơ sở để các cơ quan 

có thẩm quyền kiểm tra tính hợp pháp của hợp đồng và chủ yếu là để giải quyết khi các bên tham gia 

ký kết phát sinh sự tranh chấp hoặc vi phạm cam kết trong hợp đồng.  

II. Phân loại hợp đồng kinh tế  

1/ Căn cứ vào tính chất của quan hệ hợp đồng  

Có hai loại hợp đồng: 

+/ Hợp đồng có tính chất đền bù  

Đó là loại hợp đồng trong đó quyền và nghĩa vụ các bên tương xứng với nhau trong trao đổi hàng 

hóa, thực hiện dịch vụ hoặc sản xuất và thanh toán. Nó được xây dựng trong các lĩnh vực trao đổi 

hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, xây dựng cơ bản, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học.  

+/ Hợp đồng có tính chất tổ chức  

Đây là loại hợp đồng giữa các chủ thể kinh doanh với nhau thỏa thuận lập ra một cơ sở kinh tế - 

kỹ thuật mới để thực hiện mục đích chung của họ và cơ sở mới này chỉ tồn tại và hoạt động trên cơ sở 

thỏa thuận giữa các bên. Các bên chủ thể có thể thỏa thuận góp vật chất, góp sức lao động để lập ra cơ 

sở kinh doanh mới. Hợp đồng này mang tính chất liên kết cho nên có thể gồm nhiều bên.  

2/ Căn cứ vào thời hạn thực hiện hợp đồng  

Có hai loại hợp đồng: Hợp đồng ngắn hạn và hợp đồng dài hạn.  

+/ Hợp đồng ngắn hạn là hợp đồng có thời hạn thực hiện từ 1năm trở xuống (1 năm, nửa năm, 

quý...). 

 +/ Hợp đồng dài hạn là hợp đồng có thời hạn thực hiện từ 1 năm trở nên.  

3/ Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng  

+/ Hợp đồng theo chỉ tiêu pháp lệnh. Hợp đồng này hiện nay chỉ thực hiện đối với các doanh 

nghiệp nhà nước hoạt động công ích.  

+/ Hợp đồng không theo chỉ tiêu pháp lệnh. Loại hợp đồng này là hợp đồng có tính phổ biến theo 

nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, các bên cùng có lợi.  

4/ Căn cứ vào nội dung giao dịch của hợp đồng.  

+/ Hợp đồng mua bán hàng hóa. Đây là hợp đồng chủ yếu thỏa thuận về việc mua bán vật tư và 

tiêu thụ sản phẩm của đơn vị kinh tế. Quan hệ của hợp đồng này là trao đổi hàng hóa hay còn gọi là 

quan hệ hàng hóa - tiền tệ. 

+/ Hợp đồng vận chuyển hàng hóa. Là hợp đồng giữa đơn vị vận chuyển hàng hóa và đơn vị thuê 

vận chuyển hàng hóa (đây là loại hợp đồng mang tính đền bù). 

+/ Hợp đồng xây dựng cơ bản. Đó là hợp đồng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu xây dựng cơ 

bản toàn bộ công trình theo đồ án thiết kế và thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng.  

+/ Hợp đồng dịch vụ. Là hợp đồng giữa bên thuê dịch vụ và bên dịch vụ. bên dịch vụ thực hiện 

các hành vi phù hợp với ngành nghề đã đăng ký và thỏa mãn nhu cầu của bên thuê và hưởng tiền công 

là phí dịch vụ.  

III. Vai trò của hợp đồng kinh tế  

Là một chế định pháp luật, chế độ hợp đồng kinh tế có vai trò hết sức to lớn đối với nhà nước, xã 

hội cũng như mỗi đơn vị kinh doanh.  

1/ Hợp đồng kinh tế là công cụ pháp lý trong kinh doanh và quản lý kinh tế.  
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- Hợp đồng kinh tế góp phần tăng cường kế hoạch hóa, củng cố hạch toán kinh tế trên cơ sở tôn 

trọng quyền tự chủ kinh doanh của các chủ thể  kinh doanh.  

- Bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp 

trong các quan hệ kinh tế.  

- Giữ vững trật tự, kỷ cương, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kinh doanh 

của xã hội.  

2/ Hợp đồng kinh tế là hình thức pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể kinh 

doanh 

- Bảo vệ quyền tự chủ và bình đẳng trong kinh doanh, điều này được thể hiện trong các quy định 

về ký kết hợp đồng.  

- Quyền được luật pháp bảo vệ khi các chủ thể kinh doanh khác không thực hiện đúng cam kết 

trong quan hệ kinh tế. được bồi thường vật chất khi các chủ thể kinh doanh khác gây thiệt hại (thể 

hiện trong các cam kết của hợp đồng và quy định khác của pháp lệnh hợp đồng kinh tế). 

3/ Hợp đồng kinh tế là công cụ quản lý nhà nước về kinh tế.  

- Thông qua chế định hợp đồng kinh tế với các quy định về ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế, 

Nhà nước thực hiện vai trò điều tiết của mình đối với các quan hệ kinh tế đa dạng của xã hội, hướng 

sự phát triển của các quan hệ đó theo trật tự kỷ cương của pháp luật, đảm bảo sự vận hành của nền 

kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.  
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BÀI 2 KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ 

I. Các nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế  

Để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các bên tham gia quan hệ hợp đồng, bảo vệ lợi ích 

của xã hội, việc ký kết hợp đồng kinh tế phải tuân theo những nguyên tắc nhất định do pháp lệnh về 

hợp đồng kinh tế quy định. Nhà nước chỉ can thiệp vào hợp đồng kinh tế khi các bên ký kết hợp đồng 

vi phạm những nguyên tắc ký kết hợp đồng mà pháp luật đã quy định. Đó là những nguyên tắc sau: 

1/ Nguyên tắc tự nguyện 

Cá nhân hay tổ chức kinh doanh được quyền tự do giao kết hợp đồng kinh tế để đáp ứng nhu cầu 

kinh doanh của mình. Việc ký kết hợp đồng kinh tế phải dựa trên cơ sở tự do ý chí của các bên. Việc 

bày tỏ ý chí là hoàn toàn tự nguyện, là ý muốn thực sự của các bên nhằm mục đích nhất định chứ 

không phải do sự áp đặt của bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào. Quyền tự do được thể hiện ở các nội 

dung sau:  

- Tự do lựa chọn bạn hàng  

- Tự do thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng  

- Tự do lựa chọn thời điểm giao kết hợp đồng  

2/ Nguyên tắc cùng có lợi  

Trong nền kinh tế thị trường mỗi cá nhân hay đơn vị kinh doanh đều có địa vị độc lập. khi tham 

gia ký kết hợp đồng đều xuất phát từ lợi ích riêng của mình, lợi ích ấy gắn với mục đích riêng của mỗi 

bên trong quan hệ hợp đồng, do đó trong mọi quan hệ hợp đồng kinh tế phải đảm bảo đồng thời lợi ích 

cho cả các bên. Các bên phải tôn trọng lợi ích của nhau.  

3/ Nguyên tắc bìmh đẳng về quyền và nghĩa vụ  

Quan hệ hợp đồng kinh tế là quan hệ giữa các chủ thể bình đẳng với nhau. Các chủ thể có quyền 

và nghĩa vụ ngang nhau trong việc ký kết cũng như thực hiện hợp đồng.  

Sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các bên được thể hiện ngay trong quá trình đàm phán ký 

kết hợp đồng, đó là sự bình đẳng đưa ra yêu cầu của mình và bình đẳng trong chấp nhận yêu cầu của 

bên kia không bên nào có quyền ép buộc bên nào.  

Sự bình đẳng còn được thể hiện sau khi hợp đồng đã được ký kết . Các bên đều có nghĩa vụ thực 

hiện đúng những cam kết trong hợp đồng. Bất kỳ bên nào vi phạm hợp đồng không thực hiện hoặc 

thực hiện không đúng hợp đồng đều phải chịu trách nhiệm trước bên kia.  

4/ Nguyên tắc không trái pháp luật  

Pháp luật hợp đồng kinh tế tôn trọng ý chí của các bên. Điều đó không có nghĩa là tất cả các ý chí 

của các bên đều được tôn trọng. ý chí của các bên tham gia hợp đồng chỉ được tôn trọng khi ý chí đó 

phù hợp với pháp luật mà thôi. Nếu các bên thỏa thuận những vấn đề trái với pháp luật thì những thỏa 

thuận đó sẽ vô hiệu dẫn đến hợp đồng vô hiệu (VD hai bên thỏa thuận làm hàng giả...).  

5/Nguyên tắc trực tiếp chịu trách nhiệm tài sản  

Các bên tham gia ký kết hợp đồng phải tự mình gánh vác trách nhiệm về tài sản nếu vì một lý do 

nào đó không thực hiện được đầy đủ các cam kết trong hợp đồng. 

II. Căn cứ, thẩm quyền và thủ tục ký kết hợp đồng 

1/ Căn cứ để ký kết hợp đồng kinh tế. Bao gồm:  

- Định hướng kế hoạch của nhà nước, các chính sách, chế độ, các chuẩn mực kinh tế - kỹ thuật 

hiện hành. Đây là loại hợp đồng kinh tế chủ yếu được ký kết theo chỉ tiêu pháp lệnh của nhà nước. 

- Nhu cầu thị trường, đơn đặt hàng, đơn chào hàng của bạn hàng. 
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- Khả năng phát triển sản xuất kinh doanh, chức năng hoạt động kinh tế của các bên. 

- Tính hợp pháp của hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng đảm bảo về tài sản các bên cùng 

ký kết hợp đồng.  

2/ Thẩm quyền ký kết hợp đồng   

Khi tiến hành ký kết hợp đồng, mỗi bên tham gia cử người đại diện hợp pháp để ký vào hợp đồng.  

Đại diện hợp pháp đối với pháp nhân là người được bổ nhiệm hoặc được bầu vào chức vụ đứng 

đầu pháp nhân đó.  

Đại diện hợp pháp đối với cá nhân (không phải là pháp nhân) là chính cá nhân đứng tên trong 

giấy phép đăng ký kinh doanh.  

Trong trường hợp một bên tham gia hợp đồng là người làm công tác nghiên cứu khoa học, kỹ 

thuật, nghệ nhân...thì người ký kết là người trực tiếp thực hiện các công việc đó. Nếu có nhiều người 

tham gia thì người ký là người được những người tham gia cử ra bằng văn bản và văn bản này sẽ được 

đính kèm với văn bản hợp đồng.  

Trường hợp một bên là tổ chức nước ngoài tại Việt Nam thì đại diện tổ chức đó phải được ủy 

nhiệm bằng văn bản, nếu là cá nhân nước ngoài thì người nước ngoài đó phải trực tiếp ký kết các hợp 

đồng kinh tế.  

 Người đại diện đương nhiên của các chủ thể hợp đồng kinh tế có thể ủy quyền cho người khác 

thay mình ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế cũng như trong tố tụng khi có tranh chấp hợp đồng (gọi 

là đại diện theo ủy quyền). Và người được ủy quyền chỉ được ký kết hợp đồng kinh tế trong phạm vi 

và thời hạn  được ủy quyền.  

3/ Thủ tục ký kết hợp đồng kinh tế   

Thủ tục ký kết hợp đồng kinh tế là cách thức, các bước mà các bên phải tiến hành nhằm xác lập 

một quan hệ hợp đồng kinh tế có hiệu lực pháp lý. Có hai cách ký kết hợp đồng: ký kết trực tiếp và ký 

kết gián tiếp.  

Ký kết hợp đồng trực tiếp diễn ra trong trường hợp đại diện hợp pháp của các bên trực tiếp gặp 

nhau để bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất ý chí, xác định các điều khoản của hợp đồng và cùng ký kết 

vào một văn bản. Hợp đồng đươc coi là hình thành và có hiệu lực pháp lý từ thời điểm hai bên ký kết 

vào văn bản hợp đồng.  

Ký kết hợp đồng gián tiếp là cách ký kết mà trong đó các bên gửi cho nhau các tài liệu giao dịch 

(như công văn, điện báo, đơn đặt hàng, đơn chào hàng)có chứa nội dung cần giao dịch. Trong trường 

hợp này hợp đồng chỉ được coi là có giá trị pháp lý từ khi các bên nhận được tài liệu giao dịch thể 

hiện sự thỏa thuận xong những điều khoản chủ yếu của hợp đồng.  

4/ Nội dung của hợp đồng kinh tế  

Nội dung của hợp đồng kinh tế là toàn bộ các điều khoản mà hai bên ký kết hợp đồng thỏa thuận 

hình thành nên trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi.  

Nội dung của hợp đồng kinh tế gồm ba điều khoản  

a/ Điều khoản thường lệ. Đó là những điều khoản đã được quy định trong các văn bản quy phạm 

pháp luật, nếu các bên không ghi cụ thể vào đó thì nó là những điều khoản mặc nhiên các bên có 

nghĩa vụ phải thực hiện. Nếu các bên ghi vào các điều khoản này thì đó là những điều khoản có tính 

cụ thể hơn chứ không được đưa vào những nội dung trái với quy định  (VD điều khoản về việc bồi 

thường thiệt hại, thời  gian thông báo sự thay đổi nào đó của các bên về nội dung hợp đồng....). 

b/ Điều khoản chủ yếu 

Là những điều khoản căn bản bắt buộc phải có trong hợp đồng kinh tế, nếu không có các điều 

khoản này thì hợp đồng coi như là chưa ký kết. Các điều khoản chủ yếu của hợp đồng là:  

- Ngày tháng năm ký kết hợp đồng, tên, địa chỉ, số tài khoản và ngân hàng giao dịch. Họ tên 

người đại diện của các bên.  
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- Đối tượng của hợp đồng kinh tế: tính bằng số lượng, khối lượng hay giá trị quy ước đã thỏa 

thuận.  

- Chất lượng, chủng loại, quy cách, tính đồng bộ của sản phẩm, hàng hóa hoặc yêu cáu kỹ thuật 

của công việc.  

- Giá cả, bảo hành. 

- Điều kiện nghiệm thu, phương thức thanh toán.  

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thời hạn hiệu lực của hợp đồng, các biện pháp để đảm bảo 

thực hiện hợp đồng.  

c/ Điều khoản tùy nghi  

Là các điều khoản được đưa vào hợp đồng căn cứ vào khả năng, nhu cầu và sự thỏa thuận của 

mỗi bên khi chưa có quy đinh của pháp luật hoặc các bên vận dụng linh hoạt những quy định của pháp 

luật vào hoàn cảnh cụ thể của mình mà không trái pháp luật. VD những điều khoản về tiền thưởng khi 

thực hiện tốt hợp đồng... 

5/ Các biện pháp để đảm bảo hợp đồng  

HĐKT là hình thức của các quan hệ kinh tế diễn ra giữa các chủ thể kinh doanh với nhau trong 

quá trình tiến hành các hoạt động kinh doanh và đây là hình thức có tính thường xuyên và chủ yếu để 

các chủ thể kinh doanh hoạt động có hiệu quả các hoạt động kinh doanh của mình. Nhưng trong nền 

kinh tế thị trường các hoạt động kinh doanh diễn ra hết sức phức tạp, buộc các nhà kinh doanh luôn 

phải tỉnh táo, quan tâm đến khả năng thực hiện hợp đồng của đối tác cùng hợp tác với mình. Bởi vì 

khi ký kết một hợp đồng nào đó chỉ cần một bên thực hiện không đúng hoặc không thực hiện hợp 

đồng thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch kinh doanh của bên kia. Do vậy trong quá trình đàm phán 

ký kết cả hai bên đều phải xem xét đến khả năng thực hiện hợp đồng của nhau và đồng thời tìm các 

biện pháp đảm bảo cả hai bên đều phải phải thực hiện hợp đồng một cách nghiêm túc.  

Pháp luật về hợp đồng kinh tế đưa ra 3 biện pháp có thể đảm bảo thực hiện hợp đồng kinh tế: 

a/ Thế chấp tài sản: Thế chấp tài sản là một biện pháp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để 

đảm bảo thực hiện hợp đồng (tài sản là bất động sản, hoặc động sản) Một bên đưa tài sản ra để đảm 

bảo nghĩa vụ thực hiện hợp đồng với bên kia.  

Trong trường bên có nghĩa vụ nếu không thực hiện được nghĩa vụ đã được xác định trong hợp 

đồng thì bên kia có quyền sử lý tài sản thế chấp để đảm bảo quyền lợi của mình. Việc thế chấp tài sản 

phải được lập thành văn bản và phải cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, công chứng. Đặc 

điểm của thế chấp tài sản là bên thế chấp vẫn giữ tài sản của mình, bên nhận thế chấp giữ các giấy tờ 

sở hữu tài sản của bên thế chấp về tài sản đưa ra thế chấp.  

b/ Cầm cố tài sản. Cũng giống như thế chấp tài sản nhưng có điểm khác với thế chấp tài sản là 

bên cầm cố đưa tài sản cho bên nhận cầm cố trực tiếp giữ tài sản cầm cố. Việc cầm cố cũng phải lập 

thành văn bản và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực.   

c/ Bảo lãnh tài sản: Cũng là biện pháp tài sản nhưng do một cá nhân hoặc tổ chức (vai trò là 

người bảo lãnh) đứng ra cam kết sẽ với bên kia là sẽ dùng tài sản của mình để đảm bảo hợp đồng thay 

cho bên có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng. Việc bảo lãnh cũng phải lập thành văn bản và có sự chứng 

thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

d// Đặt cọc. Cũng là biện pháp tài sản. một bên đưa tài sản ra để đặt cọc cho bên kia để đảm bảo 

cho việc thực hiện nghĩa vụ đối với bên kia. 

e/ Phạt hợp đồng. Biện pháp này do pháp luật quy định. Bên nào không thực hiện hoặc thực hiện 

không đúng hợp đồng thì sẽ phải chịu phạt hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm 

hợp đồng gây ra cho bên kia không cần phải qua thỏa thuận.  

g/ Ký quỹ là biện pháp: bên có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng đưa kim khí, đá quý hoặc các giấy tờ 

trị giá bằng tiền gửi vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để thực hiện nghĩa vụ.  
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h/ Ký cược là bên đi thuê tài sản dùng một số tiền cược trước để dảm bảo việc trả tài sản cho 

thuê. 

6/ Thay đổi và thanh lý hợp đồng  

a/ Thay đổi hợp đồng  Là việc sửa đổi bổ sung một số điểm của nội dung hợp đồng kinh tế đã 

được thỏa thuận trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế. 

Việc thay đổi hợp đồng có thể do những biến động của thực tế mà một số nội dung hợp đồng 

không còn phù hợp nữa do đó cả hai bên phải thỏa thuận lại.  

Cũng có thể do sự thay đổi chủ thể hợp đồng kinh tế khi có sự sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu của một 

bên trong hợp đồng... 

Mục đích của việc thay đổi hợp đồng kinh tế là giúp các bên khắc phục những thiếu sót khi thỏa 

thuận ký kết hợp đồng hoặc khắc phục hậu quả do nguyên nhân khách quan.  

Việc thay đổi hợp đồng chỉ được tiến hành khi các bên cùng thống nhất thay đổi và phải được ghi 

bằng văn bản.  

b/ Thanh lý hợp đồng  

Thanh lý hợp đồng kinh tế là hành vi của các chủ thể hợp đồng kinh tế nhằm kết thúc một quan hệ 

hợp đồng kinh tế. 

Việc thanh lý hợp đồng được tiến hành trong các trường hợp sau: 

- Hợp đồng đã được thực hiện xong  

- Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng đã hết và không có sự thỏa thuận kéo dài thời hạn đó  

- Hợp đồng kinh tế bị đình chỉ hoặc hủy bỏ  

- Khi thay đổi chủ thể mà hợp đồng không chuyển giao cho chủ thể mới  

- Chủ thể của hợp đồng kinh tế là doanh nghiệp bị giải thế  

Nội dung thanh lý hợp đồng kinh tế như sau: 

- Xác minh mức độ thực hiện nội dung của hợp đồng từ đó xác định nghĩa vụ của các bên sau khi 

thanh lý hợp đồng. 

- Xác định các khoản thuộc trách nhiệm tài sản, hậu quả pháp lý của các bên trong quan hệ hợp 

đồng do phải thanh lý trước hợp đồng (nếu có). 

Tất cả các nội dung đó phải được ghi vào v bản và các bên phải ký vào văn bản đó. Và kể từ lúc 

đó hợp đồng đã được thanh lý.  
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