CÁC RỦI RO PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1. Nguy cơ rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp
Để hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả và phát triển bền
vững, doanh nghiệp cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Dù là doanh
nghiệp lớn, vừa hay nhỏ, siêu nhỏ thì cũng đều phát sinh những vấn đề pháp lý
thông thường về quản lý, điều hành, hợp đồng, lao động,...
Thực tế, rất nhiều doanh nghiệp không hề biết mình bị các cơ quan nhà
nước, đối tác vi phạm quyền lợi và đặc biệt là đang vi phạm nhiều quy định của
pháp luật như ban hành Điều lệ, quy chế hoạt động sai Luật doanh nghiệp; ban
hành nội quy lao động, Thỏa ước tập thể, ký hợp đồng lao động, kỷ luật lao
động sai Bộ luật lao động,... Chưa kể đến những vấn đề phức tạp hơn như quản
lý sở hữu trí tuệ, hình ảnh, thương hiệu, nhãn hiệu, giao dịch với nước ngoài,...
Đôi khi vì thiếu hiểu biết pháp luật mà doanh nghiệp phải chịu thiệt như chấp
nhận điều khoản trong hợp đồng kinh doanh thương mại bất lợi hoặc đôi khi bị
cán bộ quản lý bắt bẻ, đòi hỏi, vv…..
Rủi ro pháp lý là một vấn đề nghiêm trọng hàng đầu đối với doanh nghiệp
trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi và hệ thống pháp luật đang còn tồn tại
nhiều bất ổn, bất cập, lạc hậu, mâu thuẫn, xung đột, chồng chéo, phức tạp ... Tuy
nhiên, vì nằm trong bối cảnh chung chưa thực sự tuân thủ pháp luật nên đa số
doanh nghiệp thường không nhận thấy sự nguy hiểm của việc không nắm bắt và
tuân thủ pháp luật, đồng thời cũng không cảm nhận được sự cần thiết phải có tư
vấn pháp luật.
Mọi sự vi phạm hay không tuân thủ pháp luật đều sẽ dẫn đến rủi ro pháp
lý ở mức độ khác nhau. Vì vậy, việc phòng ngừa rủi ro pháp lý là vấn đề quan
trọng đối với mọi doanh nghiệp và trong mọi trường hợp.
2. Giải pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro pháp lý
Không bao giờ có đạo đức kinh doanh đúng nghĩa, đạt được hiệu quả kinh
doanh đích thực và quản lý thành công thật sự, nếu không hiểu biết và tuân thủ
pháp luật. Hiện nay số lượng và nội dung các điều khoản văn bản quy phạm
pháp luật nhiều đến mức các doanh nghiệp gần như không thể theo dõi cập nhật
và không tra cứu nắm bắt được nếu không có nhân sự chuyên trách và có trình
độ pháp lý nhất định. Nếu như giai đoận đầu chuyển đổi sang nền kinh tế thị
1

trường, mỗi năm chỉ có khoảng 500 - 700 trang văn bản quy phạm pháp luật
được đăng trên Công báo, thì nay đã gấp khoảng 100 lần. Một khối lượng văn
bản khổng lồ từ thông tư, nghị định cho đến luật đều thường xuyên thay đổi
chóng mặt. Pháp luật lạc hậu, không được thay đổi kịp thời, không theo kịp cuộc
sống là một rào cản đối với sản xuất, kinh doanh. Nhưng pháp luật thay đổi quá
nhanh, quá nhiều, quá gấp cũng lại gây “sốc” cho doanh nghiệp. Trong nhiều
trường hợp, doanh nghiệp khồng biết phải hiểu và thực hiện thế nào cho đúng
quy định của pháp luật.
Vì vậy, nếu không có kiến thức nhất định về pháp luật, thì thật khó kiểm
soát tốt công việc của mình, khó có thể thoát khỏi những “cái bẫy” được vô tình
hay cố ý tạo ra. Yêu cầu nắm bắt, hiểu biết và chấp hành pháp luật là những đòi
hỏi ngày càng cần thiết đối với doanh nghiệp. Nhu cầu hành xử bằng pháp luật
từ chỗ rất thấp, thì nay đã khác nhiều và đang ở giai đoạn tăng cao rõ rệt. Tuy
nhiên, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn có nhiều sự ưu tiên thôi
thúc, gấp gáp khác hơn là quan tâm đến việc nắm bắt và tuân thủ pháp luật.
Hoặc là dù doanh nghiệp có nhận thấy điều này thì cũng dễ rơi vào tình trạng
“lực bất tòng tâm”, nhất là đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.
Pháp luật không thể bắt buộc mọi doanh nghiệp phải có bộ phận pháp chế,
trừ việc Nhà nước quy định bắt buộc đối với doanh nghiệp nhà nước. Theo quy
định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, tổ chức pháp chế ở doanh nghiệp nhà
nước là đơn vị chuyên môn, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng thành
viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh
nghiệp về những vấn đề pháp lý hên quan đến tổ chửc, quản lý và hoạt động sản
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp1. Tổ chức pháp chế ở doanh nghiệp nhà nước
có 8 nhiệm vụ, quyền hạn như, tư vấn và trực tiếp hoặc tham gia: Xây dựng, sửa
đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp; xây dựng và ban hành nội quy, quy chế của
doanh nghiệp; soạn thảo các loại mẫu hợp đồng; thẩm định dự thảo hợp đồng,
dự án đầu tư; đàm phán, ký kết hợp đồng; phổ biến, giáo dục pháp luật và quy
định nội bộ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và quy định nội
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Khoản 2 Điều 2 về “Vị trí, chức năng của tổ chức pháp chê”, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 047-2011 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức
pháp chế (sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013 và Nghị định số
92/2017/NĐ-CP ngày 07-8-2017).
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bộ; giải quyết tranh chấp; tham gia tố tụng;...2.
Đối với doanh nghiệp khác (kể cả doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ
trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ), thì có thể tham khảo quy định nêu trên để
tổ chức bộ phận pháp chế doanh nghiệp. Tuy nhiên, thay vì phải tổ chức bộ phận
nhân sự pháp chế nội bộ, doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ luật sư
thuê ngoài. Ngoài ra, doanh nghiệp cần tận dụng khai thác các kênh hỗ trợ pháp
lý của Nhà nước theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP
ngày 28-5-2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Doanh
nghiệp cũng được quyền tham gia Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành
cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định số 2139/QĐ-TTg
ngày 28-11- 2014 của Thủ tướng Chính phủ3. Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang
Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách
nhiệm trong việc hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh (được gọi
chung là doanh nghiệp); không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức,
quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động4.
Doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý bao gồm: Được khai thác cơ sở dữ liệu
pháp luật; được giới thiệu, cung cấp, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật;
được bồi dưỡng kiến thức pháp luật; được giải đáp pháp luật. Trong đó, riêng
việc giải đáp pháp luật cũng đã được thực hiện thông qua nhiều hình thức: Giải
đáp bằng văn bản; giải đáp thông qua mạng điện tử; giải đáp trực tiếp hoặc
thông qua điện thoại và giải đáp thông qua các hình thức khác theo quy định của
pháp luật5. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được tham gia các hội nghị đối thoại với
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Điều 7 về “Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở doanh nghiệp nhà nước”, Nghị định số
55/2011/NĐ-CP ngày 04-7-2011 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ
chức bộ máy của tổ chức pháp chế (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14-52013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07-8-2017).
3 Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28-11-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tiếp tục thực hiện
và điều chỉnh nội dung các Dự án của Chương trình hỗ trợ pháp ỉý liên ngành dành cho doanh nghiệp
giai đoạn 2010 - 2014”.
4
Điều 1 về “Phạm vi điều chỉnh”; khoản 1 Điểu 3 về “Nguyên tắc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”,
Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28-5-2008 của Chính phủ về “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”.
5
Điều 7 về “Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp”;
Điều 8 về „Xây dựng tài liệu giói thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật”; Điều 9 vể “Bồi
dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp”; Điểu 10 về “Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp”;
Điều 11 về “Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật”, Nghị định số
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doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp; các buổi giới thiệu các chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ
doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt các cam kết quốc tế; các chương trình bồi
dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh mới cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ
năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế các doanh nghiệp6.
3. Cách tính các thời hạn được quy định trong luật
Một trong những vấn đề quan trọng nhất trong Luật doanh nghiệp năm
2014 là xác định các thời hạn. Có một số điểm lưu ý để tính toán thực hiện đúng,
tránh vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật và bị xử phạt.
Thứ nhất, phân biệt giữa hai cách tính thời hạn khác nhau, đó là tính theo
ngày lịch thông thường và tính theo ngày làm việc cụ thể như:
Một, quy định thời hạn “03 ngày” trong việc hoãn cuộc hợp Đại hội đồng
cổ đông trong một số trường hợp7; bên cạnh “03 ngày làm việc” trong việc Cơ
quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký
doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp8;
Hai, quy định thời hạn “05 ngày” trong việc doanh nghiệp phải báo cáo
Cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thay đổi một số thông tin của thành viên
Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên; Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc9; bên cạnh “05 ngày làm việc” trong việc Cơ quan đăng ký
kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng
ký doanh nghiệp đó cho các cơ quan10;
Ba, quy định thời hạn “07 ngày” trong việc triệu tập cuộc họp Hội đổng
66/2008/NĐ-CP ngày 28-5-2008 của Chính phủ về “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”.
6
Phụ lục “Danh mục các Dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp
giai đoạn 2015 - 2020”, ban hành kèm theo Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28-11-2014 của Thủ
tướng Chính phủ.
7

Điểm c khoản 8 Điều 142 về „Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông”, Luật
doanh nghiệp năm 2014.
8
Khoản 2 Điều 27 về “Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
9
Điều 12 về “Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp”, Luật doanh nghiệp năm
2014.
10
Khoản 1 Điều 34 về “Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp”, Luật doanh nghiệp
năm 2014.
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quản trị lần thứ hai trong trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ nhất không đủ số
thành viên dự họp11; bên cạnh “07 ngày làm việc” về việc gửi trước tài liệu họp
Hội đồng thành viên12;
Bốn, quy định thời hạn “10 ngày” trong việc doanh nghiệp phải đăng ký
thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp13; bên cạnh “10 ngày
làm việc” về việc gửi Thông báo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh
nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài14;
Năm, quy định thời hạn “15 ngày” trong việc thành viên gửi văn bản đến
công ty yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã
bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên trong một
số Trường hợp15; bên cạnh “15 ngày làm việc” trong việc gửi đề nghị đăng ký
thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của
Tòa án hoặc Trọng tài16.
Như vậy, quy định như trên đã dẫn đến tình trạng rất bất cập và dễ bị
phạm luật, vì thực tế có một số kỳ nghỉ lễ, tết liên tục 3-7 ngày, thậm chí 9 ngày,
thì quy định thời hạn dưới 15 ngày mà không phải là ngày làm việc, có nguy cơ
thời hạn thực tế có khi chỉ còn 1-2 ngày làm việc. Hợp lý ra, thì những thời hạn
khoảng 15 ngày trở lên thì có thể quy định theo ngày lịch, còn các thời hạn ngắn
hơn, cần quy định lại theo hướng tính theo ngày làm việc. Đáng tiếc là một số
quy định đang từ “ngày làm việc” trong Luật doanh nghiệp năm 2005 bị sửa sai
thành “ngày‟ trong Luật doanh nghiệp năm 2014, như về thời hạn thực hiện việc
thay đổi đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đang từ 10 ngày làm
việc thành 10 ngày lịch thông thường17.
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Khoản 8 Điều 153 về “Cuộc họp Hội đồng quản trị”, Luật doanh nghiệp nàm 2014.
Khoản 2 Điều 58 về “Triệu tập họp Hội đồng thành viên”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
13
Khoản 2 Điều 31 về “Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”, Luật
doanh nghiệp năm 2014.
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Điểm a khoản 5 Điều 32 về “Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp”, Luật doanh
nghiệp năm 2014.
15
Khoản 1 Điểu 52 về “Mua lại phần vốn góp”, Luật doanh nghiệp nãm 2014.
16
Điểm a khoản 4 Điều 31 về “Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”,
Luật doanh nghiệp năm 2014.
17
Khoản 1 Điểu 26 về “Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh”, Luật doanh nghiệp năm 2005; khoản
2 Điều 31 về “Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”, Luật doanh nghiệp
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Thứ hai, một vấn đề không rõ ràng là, Luật doanh nghiệp năm 2014 đã sử
dụng 42 lần cụm từ “ngày làm việc”, nhưng không giải thích ngày này được tính
như thế nào. Ngày làm việc có thể là một trong những ngày sau: Ngày làm việc
của người lao động, ngày làm việc của người sử dụng lao động, ngày làm việc
của cơ quan hành chính nhà nước.
Nếu là ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước thì có thể xác định
là 5 ngày/tuần, nhưng đối với người lao động và người sử dụng lao động là các
doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế khác, thì tương đối phức tạp. Trường hợp
doanh nghiệp tổ chức làm việc 5,5 ngày/tuần hay làm việc đủ 7 ngày/tuần, thậm
chí làm việc 24/24 giờ mỗi ngày thì tính ngày làm việc thế nào? Hay Trường
hợp dồn thời gian làm việc của người lao động 12-16 giờ/ngày, rổi cho nghỉ
cách nhật thì tính 1 hay 2 ngày làm việc...?
Trong lúc quy định chưa rõ ràng, thì tính ngày làm việc theo cơ quan hành
chính nhà nước là hợp lý nhất.
Thứ ba, đối với cách tính thời hạn bằng ngày, Bộ luật dân sự quy định
như sau: Khi bắt đầu thời hạn, thì “ngày đầu tiên của thời hạn không được tính
mà tính từ ngày tiếp theo của ngày được xác định”18. Khi kết thúc thời hạn, thì
“thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn”. Và “khi
ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời
hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó”19.
4. Tra cứu thông tin pháp lý doanh nghiệp
Khi giao dịch với các doanh nghiệp, cần xác định các yếu tố pháp lý cần
thiết của doanh nghiệp để giao dịch hợp pháp, hạn chế nguy cơ bị vô hiệu và rủi
ro pháp lý. Có nhiều kênh tra cứu, kiểm tra thông tin pháp lý của doanh nghiệp.
Thứ nhất, tra cứu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
(www.dangkydoanhnghiep.com.vn) các thông tin pháp lý liên quan đến doanh
nghiệp Một số doanh nghiệp tuy là công ty, có mã số thuế nhưng lại không có
năm 2014.
18
Khoản 2 Điều 152 về “Thời điểm bắt đầu thòi hạn”, Bộ luật dân sự năm 2005; khoản 2 Điều 147 về
“Thời điểm bắt đầu thòi hạn”, Bộ luật dân sự năm 2015.
19
Khoản 1 và 5 Điều 153 về “Kết thúc thòi hạn”, Bộ luật dân sự năm 2005; khoản 1 và 5 Điều 148 về
“Kết thúc thòi hạn”, Bộ luật dân sự năm 2015.
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trong cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia được ghi trên Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp, như Công ty luật hợp danh, công ty luật trách
nhiệm hữu hạn (TNHH) (một số công ty TNHH luật có trong cổng thông tin
đăng ký doanh nghiệp quốc gia, không phải là công ty tư vấn pháp luật theo
Luật luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012)).
Thứ hai, đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và các cơ
quan hữu quan cung cấp thông tin về doanh nghiệp do các cơ quan này có trách
nhiệm quản lý.
Thứ ba, tra cứu trong Điều lệ công ty các thông tin pháp lý sau đây (ngoài
các thông tin phải thông báo trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc
gia): Tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có); tổng số cổ phần,
loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần, trong đó có cổ phần của cổ đông
sáng lập; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên công ty TNHH và
công ty hợp danh; họ, tên, địa chỉ, quốc tịch … của chủ sở hữu công ty, thành
viên đối với công ty TNHH và cổ đông sáng lập20; quyền và nghĩa vụ của người
đại diện theo pháp luật…
Thứ tư, tra cứu trong quy chế, quy định, văn bản nội bộ của doanh nghiệp
các thông tin pháp lý sau đây: Hình thức, nội dung, số lượng con dấu và việc
quản lý và sử dụng con dấu (nếu không có trong Điều lệ công ty); quyền và
nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, văn bản ủy quyển v.v…
Như vậy, trong hoạt động của mình, doanh nghiệp cần có những thông tin
pháp lý cũng như có sự tư vấn hỗ trợ pháp lý nhất định để tránh và phòng ngừa
rủi ro trong kinh doanh. Doanh nghiệp có thể tự mình thiết lập bộ phận pháp chế
hoặc thuê luật sư ngoài hoặc tham vấn hỗ trợ từ các kênh hỗ trợ của nhà nước.
Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh an toàn, thuận lợi, phát sinh lợi nhuận
việc nắm rõ về thời hạn được quy định trong luật và thông tin cụ thể từ đối tác
kinh doanh cũng là một điều hết sức cần thiết.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

20

Điều 25 về “Điều lệ công ty”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
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