
  

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 
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NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 

 Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, 

nếu điều lệ công ty KHÔNG quy định rõ quyền 

và nghĩa vụ của từng người thì mỗi người đại 

diện theo pháp luật của công ty ĐỀU LÀ ĐẠI 

DIỆN ĐỦ THẨM QUYỀN của công ty trước 

bên thứ ba. 

 Tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây 

ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp 

luật có liên quan. 
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QUYỀN THÀNH LẬP, GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN 

VỐN GÓP VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020 

Luật doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm các trường hợp 

không được thành lập và quản lý doanh nghiệp sau đây: 

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

Công an nhân dân Việt Nam (trừ những người được cử 

làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp 

của Nhà nước tại doanh nghiệp); 

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

- Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, 

cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo 

quy định của Bộ luật Hình sự.  

Luật doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm nhóm đối tượng không được góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần vốn góp là các đối tượng bị cấm theo Luật Phòng chống tham nhũng. 
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BỎ QUY ĐỊNH VỀ THÔNG BÁO MẪU DẤU DOANH NGHIỆP 

Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 

 

 

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

 

Luật doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định về công bố 

mẫu dấu. 

Con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 

gồm dấu khắc hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số. 

Quy định mới về dấu dưới hình thức chữ ký số giúp 

nâng cao tính pháp lý của chữ ký số trong giao dịch 

điện tử. 
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THAY ĐỔI KHÁI NIỆM DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

Khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 
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Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 
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Theo Luật Doanh nghiệp 2014, DNNN là doanh 

nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

Tuy nhiên Luật doanh nghiệp 2020 quy định DNNN 

là doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn 

điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Theo quy định mới này, nhiều doanh nghiệp trước 

đây (theo Luật Doanh nghiệp 2014) không phải là 

DNNN thì khi Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực sẽ 

trở thành DNNN. 
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PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

Khoản 4 Điều 46, Khoản 4 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020 

 

 

 

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 
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Luật doanh nghiệp 2020 bổ sung quy 

định cho phép công ty TNHH được 

quyền huy động vốn thông qua hình 

thức phát hành trái phiếu. 

Đây là một trong những điểm mới 

đáng lưu ý. 
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 XỬ LÝ PHẦN VỐN GÓP 

TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 

Điều 53 Luật doanh nghiệp 2020 

 Sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý phần vốn góp trong một số tình huống đặc biệt, theo 

đó, có một số thay đổi như sau: 

- Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành 

vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi được thực hiện thông qua “người 

đại diện” thay vì “người giám hộ” như quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014. 

- Đối với tặng cho: Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi theo hướng đối tượng được tặng 

cho thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật thì đương nhiên trở thành thành viên công ty. 

- Bổ sung các tình huống nêu tại Điều 53 Luật doanh nghiệp 2020 khi thành viên công 

ty là cá nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý 

hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc và việc cấm kinh doanh 

(Khoản 8) và thành viên công ty là cá nhân bị Tòa án cấm hành nghề, làm công việc nhất 

định hoặc thành viên công ty là pháp nhân thương mại bị Tòa án cấm kinh doanh, cấm 

hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của 

công ty (Khoản 9). 
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CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH 

Điều 54 Luật doanh nghiệp 2020 

 

 Luật doanh nghiệp 2020 bỏ quy định Công ty 

TNHH có từ 11 thành viên trở lên phải thành 

lập Ban kiểm soát. 

 

 Luật doanh nghiệp 2020 bổ sung quy định 

công ty TNHH là DNNN hoặc là công ty con 

của DNNN phải có Ban kiểm soát.  
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CÔNG BỐ THÔNG TIN 

CỦA CÔNG TY TNHH 2 TV TRỞ LÊN 

Điều 73 Luật doanh nghiệp 2020 

 

Luật doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm quy 

định công ty TNHH hai thành viên trở lên là 

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 

50% vốn điều lệ cũng phải công bố thông tin 

định kỳ và công bố thông tin bất thường. 
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QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG  

Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 

Quyền của cổ đông phổ thông được sửa đổi theo hướng: 

 Đối với các quyền: xem xét trích lục; yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ; yêu cầu BKS kiểm 

tra một số vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành…(trừ quyền đề cử thành viên 

HĐQT và BKS) chỉ cần cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ 

thông trở lên, thay vì từ 10% và bỏ điều kiện “liên tục ít nhất 06 tháng”. 

 Đối với quyền xem xét, tra cứu, trích lục… bổ sung thêm hợp đồng, giao dịch phải 

thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương 

mại, bí mật kinh doanh của công ty. 

 Riêng đối với quyền đề cử người vào HĐQT, BKS, Luật doanh nghiệp 2020 vẫn giữ 

quy định cổ đông/nhóm cổ đông phải sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên nhưng bỏ điều kiện sở hữu “liên tục ít nhất 06 tháng”. 

Quy định này được đánh giá là tạo điều kiện hơn cho cổ đông, đặc biệt là nhóm cổ đông sở 

hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông. 
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CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ 

Điều 125 Luật doanh nghiệp 2020 

 
Luật doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung một số quy định về chào bán cổ phần riêng lẻ của công 

ty cổ phần không phải là công ty đại chúng, cụ thể:  

 Bổ sung điều kiện chào bán: (1) Không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại 

chúng; 

(2) Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 

hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.  

 Bổ sung quy định cổ đông được quyền ưu tiên mua, trừ trường hợp sáp nhập, hợp nhất. 

Nếu cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không mua hết thì mới chào bán 

cho người khác với điều kiện không thuận lợi hơn đã chào bán cho cổ đông. 

 Bỏ quy định công ty phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành cổ phần riêng lẻ với Cơ 

quan đăng ký kinh doanh nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính. 

 Bổ sung quy định Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần chào bán riêng lẻ của công ty cổ 

phần không phải công ty đại chúng phải làm thủ tục về mua cổ phần theo quy định của 

Luật Đầu tư. 

Lưu ý: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần phải thực 
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CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN 

Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 

 

Luật doanh nghiệp 2020 vẫn duy trì 02 mô hình 

tổ chức công ty cổ phần như Luật doanh nghiệp 

2014. 

Tuy nhiên, đối với công ty tổ chức theo mô hình: 

Đại hội đồng đông, Hội đồng quản trị và Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc, Luật doanh nghiệp 2020 

thay tên gọi “Ban kiểm toán nội bộ’ bằng “Ủy ban 

kiểm toán”. 

Ngoài ra, Luật doanh nghiệp 2020 có một điều 

khoản riêng (Điều 161) về Ủy ban kiểm toán, làm 

rõ, Ủy ban kiểm toán (theo quy định của Luật 

doanh nghiệp 2020) khác với “Ban kiểm toán nội 

bộ” được quy định tại NĐ 05/2019/NĐ-CP.  
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CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 145, 148 Luật doanh nghiệp 2020 

 

 Luật doanh nghiệp 2014 quy định cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có 

số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng 

số phiếu biểu quyết. Theo Luật doanh 

nghiệp 2020  tỷ lệ này được sửa thành “trên 

50%”. 

 Luật doanh nghiệp 2020 sửa đổi tỷ lệ biểu 

quyết thông qua các vấn đề mà Luật doanh 

nghiệp 2014 quy định “ít nhất 51%” theo 

hướng giảm xuống còn “trên 50%” 

 Đối với lấy ý kiến bằng văn bản, Luật doanh 

nghiệp 2020 sửa “ít nhất 51%” thành “trên 

50%” 
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THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 153 đến 160 Luật Doanh nghiệp 2020 

 Bổ sung quy định Chủ tịch hội đồng 

quản trị công ty đại chúng không được 

kiêm nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc 

Công ty. 
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 Luật doanh nghiệp 2020 quy định thành viên độc lập Hội đồng quản trị không 

được tham gia hội đồng quản trị quá 02 nhiệm kỳ liên tục thay vì không hạn chế 

như trước đây. Đây là một thay đổi có thể ảnh hưởng đến kế hoạch quản trị của 

doanh nghiệp. 
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MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM, THAY THẾ VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020 

 
Luật doanh nghiệp 2014 quy định theo hướng dẫn đến ý 

hiểu là thành viên HĐQT chỉ cần có đơn từ chức là đã 

bị miễn nhiệm (hết tư cách thành viên HĐQT từ thời 

điểm có đơn từ chức). Điều này dẫn đến thực tế có nhiều 

trường hợp (do có tranh chấp nội bộ) mà thành viên 

HĐQT đồng loạt có đơn từ chức từ chối việc tiếp tục điều 

hành công ty trong thời gian chưa tiến hành được Đại 

hội đồng cổ đông để miễn nhiệm và bầu thành viên 

HĐQT mới dẫn đến khó khăn cho việc quản lý điều 

hành công ty. 

 

 Luật doanh nghiệp 2020 với quy định thành viên HĐQT bị miễn nhiệm khi “có đơn từ chức và 

được đồng ý”. 
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QUYỀN KHỞI KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 166 Luật Doanh nghiệp 2020 

 Bổ sung quy định cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần phổ 

thông có quyền xem xét, tra cứu, trích lục thông tin cần thiết theo quyết định của 

Tòa án, Trọng tài trước hoặc trong quá trình khởi kiện. 
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 So với luật cũ, Luật doanh nghiệp 2020 

bãi bỏ điều kiện sở hữu “liên tục trong 

thời hạn 06 tháng”. Theo đó, cổ đông, 

nhóm cổ đông chỉ cần sở hữu 1% cổ 

phần của công ty có quyền khởi kiện 

đối với thành viên HĐQT, Giám đốc, 

Tổng giám đốc. 
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BAN KIỂM SOÁT 

Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020 
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 Luật doanh nghiệp 2014 quy định trưởng 

Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm 

toán viên làm việc chuyên trách tại doanh 

nghiệp. 

 Luật doanh nghiệp 2020 quy định phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong 

các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc 

chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
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KIỂM SOÁT VIÊN 

Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 

 Luật doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm điều 

kiện là Kiểm soát viên là được đào tạo 

chuyên ngành kinh tế, tài chính, luật hoặc 

chuyên ngành có liên quan đến hoạt động của 

công ty. 

 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 

 

 Bổ sung thêm quy định tại Khoản 2 – Kiểm soát viên không được là người có quan hệ gia 

đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty, công ty mẹ; người đại diện phần vốn 

của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty 

mailto:contact@vnconsult.com.vn


  

 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 
CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH, 

CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH 

Điều 205 Luật doanh nghiệp 2020 

 Điều 205 Luật doanh nghiệp 2020 cho phép chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân 

thành công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh nhằm tạo thuận lợi 

cho việc cơ cấu, tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp; giảm bớt các thủ tục, 

chi phí trung gian không cần thiết trong việc cơ cấu lại doanh nghiệp theo quy 

định hiện hành của Luật doanh nghiệp. 

 

 Theo Luật Doanh nghiệp 2014, DNTN chỉ được 

chuyển đổi thành công ty TNHH, không có quy 

định cho phép chuyển từ DNTN thành công ty 

cổ phần dẫn đến thực tế là DNTN muốn chuyển 

đổi thành công ty cổ phần phải thực hiện chuyển 

đổi từ DNTN sang công ty TNHH sau đó lại 

chuyển đổi từ TNHH sang công ty cổ phần. 
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CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 

TẠM NGỪNG, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG, CHẤM DỨT KINH DOANH 

Điều 206 Luật doanh nghiệp 2020 

 

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

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

kinh doanh. 
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