VỐN, TÀI SẢN VÀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP
1. Vốn của doanh nghiệp
Theo quy định của pháp luật, vốn của doanh nghiệp bao gồm vốn pháp
định và vốn điều lệ. Vốn pháp định được hiểu là số vốn tối thiểu phải có theo
quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Nhưng đó chỉ là cách hiểu
dựa theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005, Luật doanh nghiệp năm
1999 và Luật công ty năm 1990, tức những luật đã hết hiệu lực1. Tuy nhiên,
Luật doanh nghiệp năm 2014 và Luật đầu tư năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm
2016, 2017) đều không giải thích, thậm chí không có từ ngữ nào nhắc đến “vốn
pháp định”.
Nếu không được giải thích một cách chính thức, thì khái niệm vốn pháp
định có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như Luật đầu tư nước
ngoài tại Việt Nam năm 1987 trước đây đã giải thích “vốn pháp định là vốn ban
đầu của xí nghiệp liên doanh được ghi trong điều lệ của xí nghiệp”, tức vốn
pháp định trong trường hợp này đồng nghĩa với vốn điều lệ2.
Trong khi, việc xác định mức vốn pháp định là điều không thể thiếu và
đang được đề cập trong nhiều đạo luật như Luật nhà ở năm 2014, Luật kinh
doanh bất động sản năm 2014, Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào
sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014... đối với các hoạt động sau:
Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (100 triệu đồng); sản xuất phim (1 tỷ đồng); cho
thuê lại lao động (2 tỷ đồng); dịch vụ bảo vệ (2 tỷ đồng); dịch vụ đòi nợ (2 tỷ
đồng); dịch vụ kiểm toán (5 tỷ đồng); kinh doanh bất động sản (20 tỷ đồng); môi
giới chứng khoán (25 tỷ đồng); dịch vụ cảng hàng không nội địa (30 tỷ đồng);
kinh doanh vận chuyển hàng không (50 tỷ đồng); tự doanh chứng khoán (100 tỷ
đồng); công ty cho thuê tài chính (150 tỷ đồng); bảo lãnh phát hành chứng
khoán (165 tỷ đồng); bảo hiểm phi nhân thọ (300 tỷ đồng); bảo hiểm nhân thọ
(600 tỷ đồng); ngân hàng thương mại (3.000 tỷ đồng); ngân hàng chính sách
(5.000 tỷ đồng);...
Một số quy định còn mở rộng giải thích, mức vốn pháp định gồm cả mức
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vốn bảo đảm duy trì trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, như Luật các
tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Một số trường hợp
không quy định mức vốn pháp định nhưng lại yêu cầu ký quỹ tại ngân hàng
trong suốt quá trình hoạt động, như dịch vụ giới thiệu việc làm (ký quỹ 300 triệu
đồng)3; kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (mức ký quỹ là 100 triệu đồng), dịch
vụ lữ hành quốc tế (mức ký quỹ từ 250 - 500 triệu đồng)4. Quy định này cũng
tương đương với yêu cầu về mức vốn pháp định bảo đảm duy trì trong suốt quá
trình hoạt động.
Ngoài ra, một số hoạt động như dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở
nước ngoài thì ngoài mức vốn pháp định 5 tỷ đồng, còn yêu cầu đồng thời phải
ký quỹ 1 tỷ đồng5. Hay doanh nghiệp bán hàng đa cấp, ngoài mức vốn pháp định
10 tỷ đồng, còn phải ký quỹ một khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng
không thấp hơn 10 tỷ đồng tại ngân hàng6.
Đối với vốn điều lệ của doanh nghiệp, luật doanh nghiệp năm 2014 quy
định, vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết
góp khi thành lập công ty TNHH, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ
phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công
ty cổ phần7.
Ngoài vốn điều lệ, doanh nghiệp còn có nhiều loại vốn khác thuộc vốn
chủ sở hữu (các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá theo
quy định của pháp luật; thặng dư vốn cổ phần; các quỹ đầu tư phát triển nghiệp
vụ, quỹ dự phòng tài chính; lợi nhuận chưa phân phối;...); vốn vay các tổ chức
tín dụng, doanh nghiệp, cá nhân; vốn bán trái phiếu doanh nghiệp; vốn nhận ủy
thác đầu tư;...
Vốn là tài sản của doanh nghiệp, thể hiện là bất động sản hay động sản
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theo quy định của Bộ luật dân sự năm 20158; là tài sản và hàng hóa theo quy
định của Luật thương mại năm 20059; là tài sản ngắn hạn hay tài sản dài hạn; là
tài sản cố định hay tài sản lưu động theo quy định của Bộ Tài chính10.
Vốn điều lệ của công ty TNHH khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị
phần vốn góp các thành viên hoặc tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp
và ghi trong Điều lệ công ty11. Còn vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị
mệnh giá cổ phần đã bán các loại; tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp
là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong
Điều lệ công ty12. Vốn điều lệ là yếu tố quan trọng mang tính quyết định trong
nhiều quan hệ pháp luật, như phân loại để xử lý hoàn toàn khác nhau giữa doanh
nghiệp có dưới hay từ 51% vốn nhà nước hay vốn nước ngoài trở lên. Thành
viên, cổ đông hoặc nhóm thành viên, cổ đông nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở
lên được coi là nhóm cổ đông đa số, có quyền quyết định nhiều vấn đề trong
công ty.
Riêng doanh nghiệp tư nhân không có vốn điều lệ, mà chỉ có vốn đầu tư.
Khác với Luật doanh nghiệp năm 2005, theo Luật doanh nghiệp năm 2014, vốn
đầu tư của doanh nghiệp tư nhân chỉ được ghi trên Giấy đề nghị đăng ký doanh
nghiệp, mà không còn được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định, “Chủ doanh nghiệp tư nhân có
nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng
đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn
bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi
loại tài sản”13. Nội dung yêu cầu đăng ký vốn đầu tư này tương tự với quy định
của Luật doanh nghiệp năm 200514. Vì vậy đã mâu thuẫn với quy định của Luật
doanh nghiệp năm 2014.
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Luật doanh nghiệp, nhưng lại không hề có quy định về vốn điều lệ đối với các
công ty luật theo Luật luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012). Vì vậy
trong cả Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của các công ty luật đều
không có nội dung vốn điều lệ. Có thể nói, đây là một sự sai sót lớn trong quá
trình soạn thảo Luật này, vì pháp luật Việt Nam yêu cầu phải ghi nhận vốn điều
lệ trên Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trong Điều lệ công
ty.
Vốn điều lệ, nhất là vốn pháp định, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của
khách hàng và chủ nợ. Tuy nhiên yêu cầu này hầu như chỉ mang tính lý thuyết,
gần như không có giá trị trên thực tế. Nếu không phải là một yêu cầu pháp lý bắt
buộc, thì không nhất thiết phải có vốn điều lệ đối với mỗi doanh nghiệp. Nếu xét
đơn thuần về khía cạnh pháp lý, một công ty TNHH có thể chỉ cần 1 đồng vốn
điểu lệ và một công ty cổ phần có thể chỉ cần 3 đồng vốn điểu lệ (vì tối thiểu
phải có 3 cổ đông), thậm chí có thể còn thấp hơn. Các chi phí tối thiểu để cho ra
đòi và hoạt động công ty như lệ phí đăng ký kinh doanh, thông báo mẫu dấu,
biển hiệu (bắt buộc phải có), trang thiết bị,... có thể là đi vay mượn hay không
tính vào chi phí của doanh nghiệp. Xét về khía cạnh kinh tế, ngay cả khi vốn
điều lệ là một con số lớn, thì rất có thể chỉ trong một thời gian ngắn, đã trở thành
một con số khác, thậm chí được sử dụng hết hoặc là một số âm.
2. Thời hạn góp vốn
Luật doanh nghiệp năm 2005 chỉ quy định thời hạn đăng ký mua cổ phần
khi thành lập công ty là 90 ngày (đối với cả cổ đông sáng lập và cổ đông phổ
thông), không quy định thời hạn góp vốn vào công ty TNHH và thời hạn mua
vốn cổ phần của công ty cổ phần khi mới thành lập. Nghị định số 102/2010/NĐCP ngày 01-10-2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của
Luật doanh nghiệp (đã hết hiệu lực) đã quy định thời hạn góp vốn khi thành lập
công ty TNHH là không quá 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp. Và thời hạn để bán số cổ phần sẽ phát hành thêm
của công ty cổ phần cũng là 3 năm, kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp.
Quy định về tiến độ góp vốn và mua cổ phần phát hành thêm có thể kéo
dài đến 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như
trên đã không đạt được mục tiêu quản lý doanh nghiệp, mà còn gây ra những tác

động không mong muốn như: Nhầm lẫn về vốn điều lệ, dễ tạo ra tình trạng vốn
không, vốn ảo,... Qua đó, đã làm phát sinh các mâu thuẫn, tranh chấp không
đáng có trong nội bộ công ty và gây rủi ro cho các bên có liên quan cũng như
cho chính công ty và các thành viên công ty.
Vì vậy, thời hạn trên đã được thay đổi một cách cơ bản trong Luật doanh
nghiệp năm 2014 với quy định “Thành viên phải góp phần vốn góp cho công ty
đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong
thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp”15, và “Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong
thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,
trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định
một thời hạn khác ngắn hơn”16. Đồng thời, Luật đã bỏ quy định về việc chào bán
số cổ phần sẽ phát hành thêm khi thành lập công ty. Điều đó có nghĩa là phải
thực hiện trình tự tăng vốn ngược lại so với Luật doanh nghiệp năm 2005, tức là
không được phép đăng ký vốn điều lệ trước rồi mối tiến hành chào bán cổ phần,
mà phải chào bán và tăng vốn xong rồi mới tiến hành các thủ tục thay đổi và ghi
nhận vốn điều lệ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định, quá thời hạn góp vốn, mua cổ
phần, cổ đông vẫn tiếp tục góp vốn, mua cổ phần hoặc trỏ thành khoản nợ đối
với công ty. Còn Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định, sau thời hạn 90 ngày
hoặc ngắn hơn, nếu có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một
phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì sẽ không được chuyển nhượng quyền mua
số cổ phần chưa thanh toán cho người khác mà Hội đồng quản trị sẽ được quyền
bán cho người khác. Đặc biệt, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng
giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập
trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thức thời hạn phải thanh toán đủ số cổ
phần đã đăng ký mua17.
3. Tài sản góp vốn
Luật doanh nghiệp năm 2014 cũng quy định như các Luật doanh nghiệp
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Khoản 3 Điều 112 về “Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp”,
Luật doanh nghiệp năm 2014.
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trước đây, tài sản góp vốn, mua cổ phần có thể là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do
chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công
nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt
Nam18.
Tuy nhiên, quy định trên là không cần thiết và không hợp lý. Vì về bản
chất, khi tiến hành góp vốn và ghi nhận giá trị góp vốn, mua cổ phần chính thức,
đều phải được định giá tài sản góp vốn19 và thực hiện ghi nhận bằng đồng Việt
Nam, chứ không bao giờ ghi nhận bằng tài sản. Vì vậy, đúng ra thì phải quy
định “đều phải thỏa thuận góp vốn bằng tiền mặt hoặc giá trị bằng tiền, trên cơ
sở quy đổi giá trị các tài sản chuyển quyền sở hữu cho công ty. Chỉ quy định
góp vốn bằng tài sản, nếu như ghi nhận nguyên bằng tài sản, mà không phải quy
đổi ra tiền, hoặc quy đổi chỉ có ý nghĩa phụ”.
Việc giải thích “Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của
công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm
vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập”20 của Luật doanh nghiệp năm
2014 là chưa chính xác. Nội dung này đã không phân biệt được giữa hai việc
khác nhau là “góp vốn” và “mua cổ phần”. Trong Luật, hầu hết từ ngữ “góp
vốn” là dùng để chỉ hành động góp vốn thành lập hoặc tăng vốn của công ty
TNHH và công ty hợp danh. Còn đối với công ty cổ phần thì phải sử dụng cụm
từ “mua cổ phần” để chỉ hành động hùn vốn ban đầu để thành lập hoặc để tăng
vốn sau đó của công ty.
Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định rất ít trường hợp và rất khó khăn
trong việc giảm vốn điều lệ. Thậm chí, còn quy định “công ty TNHH một thành
viên không được giảm vốn điều lệ”21. Tuy nhiên, luật doanh nghiệp năm 2014
đã mở rộng các trường hợp và quy định cụ thể, rõ ràng về việc giảm vốn điều lệ
của từng loại công ty.
Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ trong ba
trường hợp sau đây: Thứ nhất, hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ
lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh

Khoản 1 Điều 35 về “Tài sản góp vôh”; Điều 128 về “Mua cổ phần, trái phiếu”, Luật
doanh nghiệp năm 2014.
19
Điều 37 về “Định giá tài sản góp vôn”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
20
Khoản 13 Điều 4 về “Giải thích từ ngữ”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
21
Khoản 1 Điều 76 về “Tăng, giảm vốh điều lệ”, Luật doanh nghiệp năm 2005.
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liên tục trong hơn 2 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh
toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành
viên. Thứ hai, công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định của
Luật. Thứ ba, vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng
hạn theo quy định của Luật22.
Công ty TNHH một thành viên cũng được giảm vốn điều lệ trong hai
trường hợp sau đây: Thứ nhất, hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của
công ty nêu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm, kể từ ngày đăng
ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản
khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu. Thứ hai, vốn điều lệ không được chủ
sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Luật23.
Đối với công ty cổ phần, công ty có thể giảm vốn điều lệ trong ba trường
hợp sau đây: Thứ nhất, theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn
trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công
ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm, kể từ ngày
đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài
sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông. Thứ hai, công ty mua lại cổ phần đã
phát hành theo yêu cầu của cổ đông và theo quyết định của công ty. Thứ ba, vốn
điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định
của Luật24.
Luật doanh nghiệp năm 2014 cũng quy định, cổ phần được mua lại được
coi là cổ phần chưa bán (được quyền chào bán và chưa được thanh toán). Công
ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh
giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn
thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán
có quy định khác25.
Pháp luật chứng khoán quy định, cổ phần được mua lại là cổ phiếu quỹ
của công ty đại chúng. “Công ty đại chúng được tiêu hủy cổ phiếu quỹ để giảm
vốn điều lệ; hoặc bán, dùng làm cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ”26. Như
Khoản 3 Điều 68 về “Thay đổi vôh điều lệ”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
Khoản 1 Điểu 87 về “Thay đổi vốn điều lệ”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
24
Khoản 5 Điều 111 về “Vôh công ty cổ phần”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
25
Khoản 2 Điều 131 về “Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại”, Luật
doanh nghiệpnăm 2014.
26
Khoản 1 Điều 39 về “Điều kiện bán cổ phiếu quỹ”, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 2022
23

vậy, có thể hiểu rằng, trừ trường hợp “tiêu hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều
lệ”, còn các trường hợp khác thì không phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ như
quy định của Luật doanh nghiệp27.
Tuy nhiên quy định “bán, dùng làm cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ”
ở trên là chưa chính xác, vì cổ phiếu quỹ trong trường hợp này, nếu không bị
tiêu hủy để giảm vốn điều lệ, thì dù bán lại hay thưởng cũng vẫn sẽ giữ nguyên
số vốn, chứ không thể “tăng vốn điều lệ”.
Cũng như các Luật trước đây, Luật doanh nghiệp năm 2014 đã bỏ ngỏ,
không quy định về việc tăng, giảm vôn điều lệ của công ty hợp danh.
Bên cạnh đó, việc công ty mẹ đầu tư góp vôn, mua cổ phần của công ty
con là điều đương nhiên, vì là một trong những điều kiện cơ bản để trở thành
công ty mẹ - con. Nhưng nếu công ty con lại đầu tư góp vốn, mua cổ phần
ngược lại của công ty mẹ thì sẽ gây ra giá trị ảo và tình trạng rủi ro cao. Vì vậy,
Luật doanh nghiệp năm 2014 đã quy định công ty con không được đầu tư góp
vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ
không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau. Và các
công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn
nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp28.
Đó là quy định mới, còn trước đây chỉ hạn chế về việc sở hữu chéo đối
với một số doanh nghiệp đặc biệt như các ngân hàng theo Luật các tổ chức tín
dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Quy định hạn chế sở hữu chéo
nhằm hạn chế bớt tình trạng vốn điều lệ trùng, vốn đầu tư ảo, không phản ánh
thực chất khả năng tài chính của doanh nghiệp, dễ gây ra rủi ro cho thị trường,
đồng thời giảm bớt sự rắc rối, phức tạp trong việc quản trị, điều hành doanh
nghiệp.
Luật doanh nghiệp năm 2014 chỉ quy định, thành viên góp vốn công ty

7-2012 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán” (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số
60/2015/NĐ-CP ngày 26-6-2015).
27
Điều 47 về “Quản lý và hạch toán cổ phiếu quỹ”, Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 2610-2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào
bán cổ phiếu để hoán đổi phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua
công khai cổ phiếu”.
28
Khoản 2 và 3 Điều 189 về “Công ty mẹ, công ty con”, Luật doanh nghiệp năm 2014.

hợp danh được sử dụng phần vốn góp vào công ty để cầm cố, thế chấp29, mà
không đề cập quyền này của chủ sở hữu, thành viên công ty TNHH và cổ đông
công ty cổ phần. Tuy nhiên, vì phần vốn góp và cổ phần là tài sản thuộc sở hữu
của thành viên và cổ đông, nên họ có quyền đương nhiên được mang tài sản này
đi để bảo đảm cho các nghĩa vụ dân sự của mình hoặc của người thứ ba. Theo
quy định của Bộ luật dân sự, giao dịch bảo đảm mà tài sản là giấy tờ có giá là cổ
phần, cổ phiếu thì không gọi là thế chấp, mà là ký quỹ hoặc cầm cố30.
Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định thành viên công ty TNHH hai
thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn
góp của mình cho người khác với điều kiện, phải chào bán phần vốn đó cho các
thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng vối phần vốn góp của họ trong công ty
với cùng điều kiện. Và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành
viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết
trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán31.
Luật không quy định “điều kiện” là những yếu tố nào, nhưng ít nhất có
thể coi là giá cả và thời hạn thanh toán. Để thực hiện được đúng quy định “cùng
điều kiện” thì ít nhất phải xác định Trước giá cả và thời hạn thanh toán cụ thể.
Tuy nhiên, nếu các thành viên công ty không mua vì giá cao, thì không được
phép bán cho người khác với giá thấp hơn. Thậm chí bán cho người khác giá cao
hơn cũng có thể bị coi là vi phạm vì không cùng điều kiện.
Luật doanh nghiệp năm 2014 cũng quy định, trường hợp thành viên công
ty TNHH hai thành viên trở lên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận
thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức là
chào bán để chuyển nhượng phần vốn góp bình thường hoặc trở thành thành
viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận32. Cùng tính chất
tương tự nhau, nhưng Luật lại không quy định trường hợp cổ đông sử dụng cổ
phần sáng lập để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền trở thành cổ đông,
Điểm e khoản 1 Điều 182 về “Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn”, Luật doanh
nghiệp năm 2014.
30
Điều 360 về “Ký quỹ”, Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 330 về “Ký quỹ”, Bộ luật dân sự
năm 2015; khoản 9 Điều 3 về “Giải thích từ ngữ”; Điều 19 về “Quyền của bên nhận cầm cố trong
trường hợp nhận cầm cố vận đơn, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá”, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày
29-12-2006 của Chính phủ về “Giao dịch bảo đảm” (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 11/2012/NĐCP) (đã hết hiệu lực).
31
Khoản 1 Điều 53 về “Chuyển nhượng phần vốn góp”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
32
Khoản 6 Điều 54 về “Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt”, Luật doanh
nghiệp năm 2014.
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nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
4. Mô hình quản trị bốn loại hình doanh nghiệp hoàn toàn khác biệt
Quy định về quản trị doanh nghiệp gồm bốn nhóm vấn đề chính là: Mô
hình quản trị doanh nghiệp; Trình tự, thủ tục ra quyết định trong doanh nghiệp;
bảo vệ thành viên và cổ đông công ty; Công khai và minh bạch hóa thông tin.
Quy định các nội dung quản trị doanh nghiệp của Luật doanh nghiệp năm 2014
hầu hết tập trung vào các công ty, còn đối vối doanh nghiệp tư nhân thì chỉ có
một vài nội dung mang tính nguyên tắc.
Mô hình quản trị của cả bốn loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH,
công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân đều được quy định
trên cơ sở yếu tố là yếu tố chủ sở hữu, yếu tố quản trị, yếu tố điều hành và yếu tố
kiểm soát. Tuy nhiên, tùy theo đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp mà yếu
tố nào được nhấn mạnh hay bỏ qua hoặc là được diễn đạt bằng các từ ngữ, yêu
cầu khác nhau.
Đối với cơ quan chủ sở hữu, có ở tất cả các loại hình doanh nghiệp. Đó
chính là các nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần thành lập nên doanh nghiệp33.
Tuy nhiên, khi quy định cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp thì Luật
doanh nghiệp năm 2014 lại thường sử dụng cụm từ “chủ sở hữu” để nói về công
ty TNHH một thành viên và doanh nghiệp tư nhân; cụm từ “thành viên” đối với
công ty TNHH có hai thành viên trở lên và từ “cổ đông” đối với công ty cổ
phần34.
Đối với hoạt động quản trị hay còn gọi là cơ quan quản lý, có ở tất cả các
loại hình doanh nghiệp nhưng dưới dạng này hay dạng khác. Tuy nhiên, Luật
doanh nghiệp năm 2014 chỉ quy định về cơ quan quản lý của công ty cổ phần là
Hội đồng quản trị35, còn các “cơ quan quản lý doanh nghiệp” khác đã được nhắc
đến trong Luật nghiệp năm 2014 thì không được xác định rõ tên gọi đó là cơ
quan nào36. Trong khi “Người quản lý doanh nghiệp” thì được giải thích “là
người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm doanh
nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên
Điều 5 về “Bảo đảm của Nhà nưóc đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp”,
Luật doanh nghiệp năm 2014.
34
Ví dụ, Điều 16 về “Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành
viên, cổ đông là tổ chức”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
35
Khoản 1 Điểu 149 về “Hội đồng quản trị”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
36
Điểm c khoản 17 Điều 4 về “Giải thích từ ngữ”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
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Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên
Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh
quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo
quy định tại Điều lệ công ty”37. Như vậy, hiểu theo nghĩa vụ thì “cơ quan quản
lý doanh nghiệp” mà đại diện những “người quản lý doanh nghiệp”, bao gồm tất
cả các cơ quan sở hữu, quản trị và điều hành, thậm chí trong một số trường hợp,
Luật doanh nghiệp năm 2014 còn quy định gồm cả Ban kiểm soát.
Luật doanh nghiệp năm 2014 có nhiều lần quy định về “trách nhiệm” bên
cạnh quy định về “nghĩa vụ và người quản lý cũng như của người đại diện theo
kháp luật và của thành viên công ty. Vậy “trách nhiệm có phải là “nghĩa vụ” hay
không? Luật không giải thích nhưng xem xét qua một số quy định cụ thể thì có
thể hiểu, “trách nhiệm” chính là “nghĩa vụ” của người quản lý. Chẳng hạn, tên
Điều 160 là “Trách nhiệm của người quản lý công ty”, trong đó điểm 1 khoản 1
quy định “trách nhiệm” đầu tiên của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác là “thực hiện các quyền và nghĩa vụ
được giao theo đúng quy định của Luật này, pháp luật có liên quan, Điều lệ công
ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”. Như vậy, “trách nhiệm” ở đây bao
gồm “quyền” và “nghĩa vụ”. Tiếp theo, khoản 2 Điều 160 lại quy định người
quản lý có “Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty”.
Và điểm a khoản 1 Điều 161 về “Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng
quản trị, Giám đốíc, Tổng giám đốc” cũng quy định người quản lý bị cổ đông
khởi kiện nếu “Vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty theo quy định tại Điều
160 của Luật này”.
Đối với cơ quan kiểm soát, Luật doanh nghiệp năm 2014 không gọi là “cơ
quan kiểm soát”, mà là Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên của công ty. Các
công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên, công ty TNHH là doanh nghiệp nhà
nước, công ty cổ phần có từ 11 cổ đông trở lên hoặc công ty cổ phần dưới 11 cổ
đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu từ 50% tổng số cổ phần của công ty trở
lên, thì bắt buộc phải có Ban kiểm soát38. Đối với các công ty TNHH và công ty
cổ phần còn lại thì không bắt buộc có Ban kiểm soát. Chức năng kiểm soát do
các thành viên công ty tự thực hiện hoặc do thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Khoản 18 Điểu 4 về “Giải thích từ ngữ”, Luật doanh tighiệp năm 2014.
Điều 55 về “Cơ cấu tổ chức quản lý công ty”; khoản 1 Điểu 102 về “Ban kiểm soát” và
điểm a khoản 1 Điều 134 về “Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
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thực hiện39.
Các công ty hợp danh thì không có Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên
riêng, mà “thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản
lý và kiểm soát công ty”40. Riêng đối với doanh nghiệp tư nhân, Luật không quy
định phải có cơ chế kiểm soát.
Công ty cổ phần có 3 thành viên thì tổ chức, hoạt động đơn giản, gọn nhẹ
hơn rất nhiều so với công ty TNHH có 50 thành viên. Công ty cổ phần chỉ có 3
cổ đông, có khi gồm bố, mẹ và con mà huy động vốn của công chúng và có các
cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông nhiều khi cũng trùng khít với thành viên
của Hội đồng quản trị thì có phần không hợp lý. Ngược lại, công ty TNHH có
đến 40 - 50 thành viên nhưng lại có yêu cầu quản lý đơn giản hơn công ty cổ
phần 11 cổ đông cũng là một điều vô lý. Do đó, nếu quy định công ty TNHH có
từ 1 đến 10 thành viên và công ty cổ phần có từ 11 thành viên trở lên để phân
biệt rõ quy mô, tính chất khác biệt về cơ cấu bộ máy tổ chức từ đơn giản đến
phức tạp thì hợp lý hơn.
Mô hình quản trị của công ty đơn giản hay phức tạp, tốn kém ít hay nhiều
chi phí là một trong các yếu tố mà các chủ sở hữu, các nhà đầu tư cần xem xét
quyết định trong quá trình lựa chọn loại hình và quy mô doanh nghiệp. Tuy
nhiên, các doanh nghiệp hoàn toàn có quyền chuyển đổi loại hình công ty nếu sự
lựa chọn không phù hợp.
Luật doanh nghiệp năm 2014 không quy định các công ty nói chung phải
có các ủy ban, phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ. Việc có các bộ phận này hay
không hoàn toàn do công ty tự quyết định, trừ một số trường hợp có quy định
riêng, như các tổ chức tín dụng là công ty cổ phần hoặc TNHH phải thành lập
các ủy ban để giúp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn của mình, trong đó phải có ủy ban quản lý rủi ro và ủy ban nhân sự41.
4.1 Bộ máy điều hành của doanh nghiệp
Đối với cơ quan điều hành, cũng có ở tất cả các loại hình doanh nghiệp.

Điểm b khoản 1 Điều 134 về “Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần”, Luật doanh nghiệp
năm 2014.
40
Khoản 2 Điều 179 về “Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh”, Luật doanh nghiệp
năm 2014.
41
Khoản 6 Điều 43 về “Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị,
Hội đồng thành viên”, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
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Bộ luật dân sự quy định “pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm
vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều
lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân”42. Tuy nhiên, Luật
doanh nghiệp năm 2014 không đề cập “cơ quan điều hành” của công ty, mà chỉ
quy định Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH và công ty cổ phần là
“người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty”43.
Luật doanh nghiệp không quy định Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh
nghiệp tư nhân là “người điều hành” của doanh nghiệp, vì khác với các công ty
có sự phân chia thẩm quyền, “Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết
định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”44. Nếu chủ doanh
nghiệp tư nhân thuê người làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thì giao quyền
đến đâu hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của chủ doanh nghiệp, chứ pháp luật
không can thiệp.
Luật doanh nghiệp không quy định Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công
ty hợp danh đương nhiên là người điều hành của công ty, mà quy định các thành
viên hợp danh “tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty”
và Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm vụ
“quản lý và điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty với tư cách
là thành viên hợp danh”45. Như vậy, về thực chất cả Chủ tịch Hội đồng thành
viên cũng như Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp danh hoàn toàn
không có quyền “điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty”.
Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp, có sự phân biệt sự khác
nhau giữa hoạt động “quản lý” và “điều hành” doanh nghiệp46, nhưng Luật
doanh nghiệp lại quy định, “người quản lý doanh nghiệp” luôn bao gồm cả
“người điều hành” (Giám đốc hoặc Tổng giám đốc) và cơ quan quản lý của công
ty là Hội đồng quản trị và có thể suy luận rằng gồm cả các cơ quan khác (cơ
quan quản trị và điều hành). Còn theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, có
Khoản 1 và 2 Điều 89 về “Cơ quan điều hành của pháp nhân”, Bộ luật dân sự năm 2005.
Khoản 1 Điều 83 về “Cơ cấu tổ chức của pháp nhân”, Bộ luật dân sự năm 2015.
43
Khoản 1 Điều 64 về “Giám đốc, Tổng giám đốc”; khoản 1 Điểu 81 về ‘'Giám đốc, Tổng
giám đốc” và khoản 2 Điều 157 về “Giám đốc, Tổng giám đốc công ty”, Luật doanh nghiệp năm
2014.
44
Khoản 1 Điều 185 về “Quản lý doanh nghiệp”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
45
Khoản 1 và điểm a khoản 4 Điều 179 về “Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh”,
Luật doanh nghiệp năm 2014.
46
Ví dụ thông qua điểm a và điểm c khoản 2 Điều 82 về “Kiểm soát viên”, Luật doanh nghiệp
năm 2014.
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thể suy luận rằng, “cơ quan điều hành” của công ty có thể bao gồm cả cơ quan
quản trị (quản lý) và cơ quan điều hành (người điều hành).
4.2. Mô hình quản trị công ty cổ phần, gồm ba lựa chọn
Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định hai mô hình quản trị công ty cổ
phần. Mô hình quản trị thứ nhất là vẫn duy trì cơ cấu tổ chức quản trị công ty cổ
phần như Luật doanh nghiệp năm 2005 gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty
cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số
cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát47. Như vậy,
trường hợp công ty có dưới 11 cổ đông, nhưng nếu có 1 hoặc một số cổ đông là
pháp nhân sở hữu từ 50% tổng số cổ phần của công ty trở lên, thì vẫn buộc phải
có Ban kiểm soát hoặc phải theo mô hình quản trị thứ hai. Thành viên ban kiểm
soát nói chung và Trưởng Ban kiểm soát nói riêng không cần phải là cổ đông
của công ty, như quy định Trưởng Ban kiểm soát phải là cổ đông của Luật
doanh nghiệp năm 199948.
Mô hình quản trị thứ hai mới được Luật doanh nghiệp năm 2014 quy
định, đó là cơ cấu tổ chức quản trị công ty cổ phần gồm Đại hội đồng cổ đông,
Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (không có Ban kiểm soát).
Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên
độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị49. Thành viên
Hội đồng quản trị chỉ có thể là cá nhân, chứ không thể là pháp nhân, nên khi
pháp nhân thay thế người đại diện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng
quản trị, thì người đại diện mới không đương nhiên là thành viên Hội đồng quản
trị.
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị cũng có thể giữ chức vụ Chủ tịch
Hội đồng quản trị. Thậm chí toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị có thể không
phải là cổ đông của công ty cũng không vi phạm quy định của pháp luật.
Công ty cổ phần được quyền tự chủ lựa chọn và áp dụng 1 trong 2 mô
hình quản trị, là mô hình đa hội đồng (theo Luật doanh nghiệp năm 2005) hoặc
Điểm a khoản 1 Điều 134 về “Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần”, Luật doanh nghiệp
năm 2014.
48
Khoản 1 Điều 88 về “Quyển và nhiệm vụ của Ban kiểm soát”, Luật doanh nghiệp năm
2014.
49
Điểm b khoản 1 Điều 134 vể “Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần”, Luật doanh nghiệp
năm 2014.
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áp dụng mô hình đơn hội đồng (theo Luật doanh nghiệp năm 2014). Việc áp
dụng mô hình thứ hai (vừa phải có thành viên độc lập Hội đồng quản trị, vừa
phải có Ban kiểm toán nội bộ) là tăng thêm một sự lựa chọn cho công ty, chứ
không phải là đơn giản hơn mô hình thứ nhất (phải có Ban kiểm soát).
Luật doanh nghiệp năm 2014 còn quy định khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch
Hội đồng quản trị tuyển dụng thư ký công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ
tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định
của pháp luật và Điều lệ công ty50. Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi,
bổ sung năm 2017) cũng quy định, ngoài Hội đồng quản trị, cả Hội đồng thành
viên cũng có thư ký giúp việc, nhưng không quy định rõ là có phải là bắt buộc
hay không51. Pháp luật chứng khoán thì quy định, Hội đồng quản trị của công ty
niêm yết phải bổ nhiệm ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của người phụ trách
quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư
ký công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp52. Nhiệm vụ của “người phụ
trách quản trị công ty” cũng được quy định tương tự như thư ký công ty.
Thư ký công ty khác với thư ký Hội đồng quản trị, thư ký Chủ tịch Hội
đồng thành viên hay thư ký Giám đốc công ty. Quy định công ty cổ phần phải
lựa chọn 1 trong 2 mô hình quản trị của Luật doanh nghiệp năm 2014 cũng có
một số điểm bất hợp lý.
Một, quy định tạo ra sự chuyển tiếp quá khác biệt. Nếu công ty có từ 11
cổ đông trở lên, thì phải có Ban kiểm soát, mà Ban kiểm soát thì tối thiểu phải
có từ 3 - 5 thành viên53, trong khi đó nếu công ty có từ 10 cổ đông trở xuống và
các cổ đông là pháp nhân sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty, thì
không cần bất cứ kiểm soát viên nào. Như vậy, từ yêu cầu không có kiểm soát
viên nào lại phải chuyển ngay sang yêu cầu phải có 3 kiểm soát viên và ngược
lại.
Hai, cách viết của Luật như vậy là không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn. Nếu
công ty có từ 10 cổ đông trở xuống, đồng thời các cổ đông là pháp nhân sở hữu
dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không phải theo mô hình thứ nhất, mà
Khoản 5 Điều 152 về “Chủ tịch Hội đồng quản trị”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
Khoản 5 Điều 43 về “Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị,
Hội đồng thành viên”, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
52
Khoản 1 Điều 18 về “Người phụ trách quản trị công ty”, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP
ngày 06-6-2017 của Chính phủ “Hướng dẫn vể quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng”.
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Khoản 1 Điều 163 về “Ban kiểm soát”, Luật doanh nghiệp năm 2014
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cũng không phải là theo mô hình thứ hai, mà thực chất là theo mô hình quản trị
thứ ba. Cả 3 mô hình đều giống nhau ở một điểm là có Đại hội đồng cổ đông,
Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Còn khác nhau là, mô hình
quản trị thứ nhất thì phải có Ban kiểm soát. Mô hình quản trị thứ hai thì không
có Ban kiểm soát, nhưng phải có thành viên độc lập Hội đồng quản trị, đồng
thời có Ban kiểm toán nội bộ. Còn mô hình thứ ba thì không cần có Ban kiểm
soát, đồng thời cũng không cần có thành viên độc lập Hội đồng quản trị cùng
với Ban kiểm toán nội bộ. Mô hình quản trị thứ nhất hoặc thứ hai là bắt buộc đối
với công ty có từ 11 cổ đông trở lên hoặc công ty có từ 10 cổ đông trở xuống
đồng thời các cổ đông là pháp nhân sở hữu từ 50% tổng số cổ phần của công ty
trở lên.
Ba, quy định tỷ lệ 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên
độc lập là quá ít, nếu áp vào thực tế thì hầu hết các công ty chỉ có 1 thành viên
độc lập, vì đa số các công ty chỉ có từ 3 - 5 thành viên Hội đồng quản trị. Trong
khi nếu không có thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thì lại phải có từ 3 - 5
thành viên Ban kiểm soát.
4.3. Mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước với nhiều đặc thù
Luật doanh nghiệp năm 2014 đã 22 điều, từ Điều 88 đến 109 quy định về
các nguyên tắc đặc thù quản trị doanh nghiệp nhà nước theo hướng chi tiết hơn,
chặt chẽ hơn so với công ty TNHH một thành viên nói chung. Cụ thể là:
Thứ nhất, bổ sung quy định cụ thể và chi tiết hơn các quyền và nhiệm vụ
của Hội đồng thành viên54;
Thứ hai, quy định điều kiện, tiêu chuẩn cao hơn đối với thành viên Hội
đồng thành viên, cụ thể như: không đồng thời là cán bộ trong bộ máy quản lý
nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc các chức vụ quản
lý, điều hành tại các doanh nghiệp thành viên; chưa từng bị miễn nhiệm Chủ tịch
Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, hoặc Chủ tịch công ty,
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc tại công
ty hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác...55;
Thứ ba, quy định cụ thể hơn và chi tiết các quyền, nhiệm vụ và trách
Điều 91 về “Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
Điều 92 vể “Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên”, Luật doanh
nghiệp năm 2014.
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nhiệm của Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng thành viên56;
Thứ tư, quy định chi tiết chế độ làm việc, điều kiện và thể thức tiên hành
họp Hội đồng thành viên57;
Thứ năm, quy định điều kiện, tiêu chuẩn cao hơn đối với Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc58; quy định chi tiết hơn quyền, nhiệm vụ, chế độ làm việc và tiêu
chuẩn, điều kiện đối vối thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát59; quy định
về yêu cầu công khai hóa thông tin đối với doanh nghiệp có sở hữu vốn nhà
nước theo thông lệ quốc tế, theo đó doanh nghiệp nhà nước sẽ phải công khai
hóa thông tin một cách định kỳ và bất thường và với mức độ công khai hóa
thông tin tương tự như công ty cổ phần niêm yết60.
Tuy nhiên, bên cạnh các quy định trên, doanh nghiệp nhà nước còn phải
thực hiện theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản
xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 và nhiều nghị định khác liên quan
về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn; chế độ giám sát, kiểm tra, công bố thông tin;
quản lý lao động, tiền lương, v.v.61.
Điều 94 về “Chủ tịch Hội đồng thành viên”; Điều 95 về “Quyền và nghĩa vụ của các thành
viên khác của Hội đồng thành viên” và Điều 96 về ‘Trách nhiệm của Chủ tịch và các thành viên khác
của Hội đồng thành viên”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
57
Điều 97 về “Chế độ làm việc, điểu kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên”,
Luật doanh nghiệp năm 2014.
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Điều 100 về ‘Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc”, Luật doanh nghiệp năm
2014.
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Điều 102 về “Ban kiểm soát”; Điều 103 về ‘Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát
viên”; Điều 104 về “Quyền của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên” và Điều 105 về “Chế độ làm việc
của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
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Điều 108 về “Công bố thông tin định kỳ” và Điều 109 về “Công bố thông tin bất thường”,
Luật doanh nghiệp năm 2014.
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Các nghị định sau:
Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03-12-2014 của Chính phủ “Quy định chế độ giám sát,
kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà
nước”;
Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18-9-2015 của Chính phủ về “Công bô thông tin của
doanh nghiệp nhà nước”;
Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06-10-2015 của Chính phủ về “Giám sát đầu tư vốn Nhà
nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài
chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước”;
Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13-10-2015 của Chính phủ về “Đầu tư vốn nhà nước vào
doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp” (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số
32/2018/NĐ-CP ngày 08-3-2018);
Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19-10-2015 của Chính phủ về “Quản lý ngưòi giữ chức
danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn
điều lệ”; - Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13-6-2016 của Chính phủ “Quy định quản lý lao động,
tiền lương và tiền thưởng đối vối người lao động làm việc trong công ty TNHH một thành viên cho
Nhà nưóc nắm giữ 100% vốn điều lệ”.
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4.4. Số lượng thành viên doanh nghiệp
Công ty TNHH hai thành viên trở lên phải có tối thiểu là 2 và tối đa là 50
thành viên theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 201462. Tất cả các thành
viên tập hợp thành Hội đồng thành viên.
Công ty TNHH một thành viên thì luôn chỉ có một thành viên duy nhất
như chính tên gọi của nó và còn được Luật gọi là chủ sở hữu. Tuy nhiên, công ty
TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là tổ chức thì vẫn có thể có Hội đồng
thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 3 đến 7 thành
viên63. Trường hợp này, Hội đồng thành viên giống với Hội đồng quản trị của
công ty cổ phần và khác hoàn toàn vối Hội đồng thành viên của công ty TNHH
hai thành viên trở lên.
Công ty cổ phần thì phải có tối thiểu 3 thành viên và các thành viên này
được gọi bằng một thuật ngữ riêng là cổ đông. Luật không hạn chế số lượng tối
đa cổ đông64. Luật công ty trước đây đã từng quy định, số lượng thành viên tôi
thiểu của công ty cổ phần là 7 cổ đông65. Riêng đối vối tổ chức tín dụng là công
ty cổ phần thì phải có tối thiểu 100 cổ đông66; đối với công ty đại chúng, nếu xét
theo tiêu chí thành viên, thì phải có tối thiểu 100 cổ đông là nhà đầu tư sở hữu
cổ phiếu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp67.
Công ty hợp danh phải có ít nhất 2 thành viên hợp danh là chủ sở hữu
chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung68. Thành viên hợp
danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của
công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp
danh còn lại; không được quyển nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác
thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc
Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13-6-2016 của Chính phủ “Quy định tiền lương, thù lao,
tiền thưởng đôi với ngưòi quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nưốc năm giữ 100% vôh điều
lệ.
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Điểm a khoản 1 Điều 47 vể “Công ty TNHH hai thành viên trở lên và khoản 1 Điều 73 về
“Công ty TNHH một thành viên”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
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Khoản 1 Điều 79 về “Hội đồng thành viên” và khoản 2 Điều 90 về “Hội đồng thành viên”,
Luật doanh nghiệp năm 2014.
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Điểm b khoản 1 Điểu 110 về “Công ty cổ phần”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
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Điều 30, Luật công ty năm 1990.
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Khoản 6 Điều 52 về “Các loại cổ phần, cổ đông”, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa
đổi, bổ sung năm 2017).
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Điểm c khoản 1 Điều 25 về “Công ty đại chúng”, Luật chứng khoán năm 2006 (sửa đổi, bổ
sung năm 2010).
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Điểm a khoản 1 Điều 172 về “Công ty hợp danh”, Luật doanh nghiệp năm 2014.

phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; không được quyền chuyển một phần
hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được
sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.69 Ngoài các thành viên hợp
danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn. Luật doanh nghiệp đã bỏ lửng,
không quy định số lượng tối đa thành viên hợp danh và thành viên góp vốn như
đối với công ty TNHH, nhưng lại cũng không khẳng định rõ là không bị giới
hạn số thành viên như đối vối công ty cổ phần.
Doanh nghiệp tư nhân thì luôn chỉ có một thành viên duy nhất là một cá
nhân và được gọi là chủ sở hữu doanh nghiệp.
Hợp tác xã, là một tổ chức kinh tế tập thể, không phải là một doanh
nghiệp, nhưng có một số đặc điểm giống như công ty. Hợp tác xã có tối thiểu 7
thành viên và không giới hạn số thành viên tối đa70.
Có thể thấy rằng, với quy định cụ thể về phần vốn góp, tài sản doanh
nghiệp, mô hình, cách thức quản trị doanh nghiệp đối với mỗi loại hình doanh
nghiệp, Luật doanh nghiệp nhà nước 2014 và các văn bản hướng dẫn kèm theo
đã tạo ra một khung pháp lý thống nhất, tương đối chặt chẽ để hoạt động của các
doanh nghiệp được thuận lợi, dễ dàng và hiệu quả hơn.
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Điều 175 về “Hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
Khoản 1 Điều 3 về “Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Luật hợp tác xã năm 2012.

