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Modul 1 – VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP
A - LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Nhµ ®Çu t

DoanH NGHIÖP

Doanh nghiÖp
T nh©n

C«ng ty

C«ng ty
hîp danh

C«ng ty TNHH
Mét thµnh viªn
11/11/2010

C«ng ty tr¸ch
NhiÖm hu h¹n

4

C«ng ty
Cæ phÇn

Nhµ ®Çu t
Trong níc

C¸ nh©n

Nhµ níc

C«ng ty tnhh Hai
thµnh viªn trë lªn
5
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- ®èi tîng cÊm thµnh lËp DN
- ®èi tîng cÊm qu¶n lý DN
- ®èi tîng cÊm ®Çu t vèn
Nhµ ®Çu t
Níc ngoµi

Ph¸p nh©n

Tæ chøc kh¸c
(®oµn thÓ,
Doanh nghiÖp)

C¸ nh©n
Ngêi
Níc ngoµi
Tæ chøc
(Doanh nghiÖp)
6
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Modul 1 – VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP
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Modul 1 – VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP
A - LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
- Cã tõ 2 ®Õn 50 TV. TV cã thÓ lµ c¸ nh©n, Ph¸p nh©n

Tr¸ch nhiÖm tµi s¶n cña nhµ ®Çu t
- Cã t c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®îc cÊp GCN®kkd

Tr¸ch nhiÖm hu h¹n

Tr¸ch nhiÖm v« h¹n

HÕt phÇn vèn gãp

B»ng toµn bé tµi s¶n

- Vèn ®iÒu lÖ do c¸c TV gãp ®ñ ngay tõ khi thµnh lËp. Kh¤ng
gãp ®ñ bÞ coi lµ nî (Tháa thuËn tiÕn ®é gãp vèn tèi ®a 36
th¸ng/ båi thêng & chÞu l·I do kh«ng gãp ®óng cam kÕt)
- Thµnh viªn chÞu TNHH trong ph¹m vi sè vèn cam kÕt gãp
- TV C«ng ty chØ ®îc chuyÓn nhîng vèn gãp cho ngêi

Cæ ®«ng
CHỦ DNTN
Thµnh viªn
Gãp Vèn cña
C«ng ty
Hîp danh

Thµnh viªn
C«ng ty
tnhh

ngoµi c«ng ty nÕu tv kh¸c kh«ng mua or mua kh«ng hÕt
(Thõa kÕ/tÆng cho –®iÒu 45 –ldn )

THÀNH VIÊN
HỢP DANH

- C.ty kh«ng ®îc ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó huy ®éng vèn
(ph¸t hµnh tr¸i phiÕu nÕu ®¸p øng ®k cña ph¸p luËt).

1. CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
11/11/2010
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Modul 1 – VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP
A - LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
- Cæ ®«ng lµ c¸ nh©n 0r ph¸p nh©n, tèi thiÓu lµ 3

- Chñ së h¦U duy nhÊt CñA C.TY Cã THÓ Lµ C¸ NH¢N 0R PH¸P
NH¢N, ®Çu t 100% vèn ®iÒu lÖ.

- Cæ ®«ng tnhh ®èi víi kÕt qu¶ Kinh doanh thua lç cña cty
trong ph¹m vi sè vèn ®· gãp (sè cæ phÇn së hu)
- C.ty cã t c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®îc cÊp gcn®kkd

- Chñ së hux chÞu tnhh ®èi víi kÕt qu¶ Kinh doanh thua lç
cña C«ng ty trong ph¹m vi vèn ®iÒu lÖ
- C.ty cã t c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®îc cÊp gcn®kkd
- c.ty kh«ng ®îc ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó huy ®éng vèn gãp
- Chñ së hu lµ c¸ nh©n ph¶i T¸ch b¹ch chi tiªu riªng

- c.ty ®îc ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó huy ®éng vèn gãp, ®îc
ph¸t hµnh tr¸i phiÕu nÕu ®¸p øng ®k ph¸p luËt quy ®Þnh
- Trong 3 n¡m ®Çu kÓ tõ khi thµnh lËp, c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp
së hu ≥ 20% sè cæ phÇn phæ th«ng ®îc quyÒn chµo b¸n,
c®sl kh«ng ®îc chuyÓn nhîng cæ phÇn (cæ phiÕu) cho
ngêi kh«ng ph¶i C®SL (trõ khi ®îc ®h®c® chÊp thuËn)
- C¸c C®sl liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm nÕu cã c®sl kh«ng gãp
®ñ sè vèn ®· ®¡ng ký

2. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
11/11/2010

3.CÔNG TY CỔ PHẦN
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Modul 1 – VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP
A - LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

- Thµnh viªn hîp danh lµ c¸ nh©n, cã uy tÝn trong lÜnh vùc
kinh doanh (>=2). Thµnh viªn hîp danh liªn ®íi chÞu tnvh

- do mét c¸ nh©n lµm chñ së hu, chÞu tnvh b»ng toµn
bé tµi s¶n (kÓ c¸c tµi s¶n kh«ng ®a vµo kinh doanh)

- Cã thÓ cã Thµnh viªn gãp vèn lµ c¸ nh©n or ph¸p nh©n chÞu

- kh«ng cã ®iÒu LÖ  vèn ®Çu t

tnhh trong ph¹m vi sè vèn ®· gãp.
- c«ng ty cã t c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ khi ®îc cÊp gcn®kkd

- kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n

- kh«ng ®îc ph¸t hµnh chøng kho¸n

- Chñ së hu qu¶n Lý doanh nghiÖp, cã thÓ thuª gi¸m ®èc

- C¸c thµnh viªn hîp danh qu¶n Lý cty, ®Òu lµ ®¹i diÖn theo

VÊn ®Ò thùc tiÔn:
1. Ngêi ta cã thµnh lËp DNTN kh«ng?

ph¸p luËt
VÊn ®Ò PH¸P Lý: ngêi TA TRANH C·I NHIÒU vÒ t c¸ch ph¸p
nh©n cña c«ng ty hîp danh?

Cty TNHH?

5. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

4. CÔNG TY HỢP DANH
11/11/2010

2. Quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ viÖc chuyÓn DNTN thµnh
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M odu l 1 – V ẬN H ÀN H D OAN H N GHI ỆP
B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

ph¸p luËt vÒ QU¶N TRÞ DOANH NGHIÖP ë VIÖT NAM

M od ul 1 – V ẬN HÀN H D OAN H N GHI ỆP
B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY
Thẩm quyền của HĐTV



Ban kiÓm so¸t
[khi cã trªn 11 tv
Or theo q®
Cña h®tv
®iÒu 46]

Gi¸m ®èc
vµ bé m¸y gióp viÖc
® 55 - ®56

1. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
11/11/2010
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M od ul 1 – V ẬN HÀN H D OAN H N GH I ỆP
B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY
HOẠT ĐỘNG HĐTV

a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn
bị chương trình, kế hoạch hoạt
động của HĐTV;
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn
bị chương trình, nội dung, tài liệu
họp HĐTV hoặc để lấy ý kiến các
thành viên;
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp HĐTV
hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các
thành viên;
d) Giám sát OR tổ chức giám sát việc
thực hiện quyết định của HĐTV
đ) Thay mặt HĐTV ký các quyết định
của HĐTV;



Triệu tập cuộc họp: Chủ tịch
HĐQT (nhóm thành viên 25%
yêu cầu)
Cuộc họp hợp lệ: lần 1: 75%/
lần 2: 50%/ lần 3: 1TV



Biểu quyết: 75% hoặc 65%
Thành viên có mặt



Lấy ý kiến bằng văn bản: 75%

1. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
11/11/2010
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M odu l 1 – V ẬN H ÀN H D OAN H N GHI ỆP
B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

Héi ®ång thµnh viªn
®67.3 & ®68

Gi¸m ®èc vµ
bé m¸y gióp viÖc
®iÒu 70



Các quyền và nhiệm vụ khác theo
quy định của LDN và Điều lệ.

11/11/2010
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M od ul 1 – V ẬN HÀN H D OAN H N GHI ỆP

a) Tổ chức thực hiện các quyết
định của HĐTV;
b) Quyết định các vấn đề liên quan
đến hoạt động kinh doanh
hằng ngày của công ty;
c) Tổ chức thực hiện kế hoạch
kinh doanh và phương án đầu
tư của công ty;
d) Ban hành quychế quản lý nội bộ
đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách
chức các chức danh quản lý,
trừ các chức danh thuộc thẩm
quyền của HĐTV;

e) Ký kết hợp đồng nhân danh
công ty, trừ trường hợp thuộc
thẩm quyền của Chủ tịch HĐTV
g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ
chức công ty;
h) Trình báo cáo quyết toán tài
chính hằng năm lên HĐTV;
i) Kiến nghị phương án sử dụng
lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong
kinh doanh;
k) Tuyển dụng lao động;

Không có quy định về Ban kiểm soát
CTTNHH hai thành viên trở lên tại LDN

1. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
11/11/2010
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M odu l 1 – V ẬN HÀN H D OAN H N GHI ỆP
B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

MÔ HÌNH 1
NHIỀU ĐẠI DIỆN CSH
PHÁP NHÂN

Ban kiÓm so¸t
(1 ®Õn 3 t.v
®iÒu 71)

Chñ tÞch c«ng ty
®67.4 & ®69

Gi¸m ®èc vµ
bé m¸y gióp viÖc
®iÒu 70

2. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
11/11/2010

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ
tịch HĐTV; quyết định bổ nhiệm,
miễn nhiệm, cách chức, ký và
chấm dứt hợp đồng đối với Giám
đốc (TGĐ), Kế toán trưởng và
người quản lý khác (quyết định
mức lương, thưởng, lợi ích khác)

1. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Giám đốc – Tổng giám đốc

Cuộc họp hoặc lấy ý kiến văn
bản





B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng thành viên



Quyết định chiến lược phát triển
và kế hoạch KD hằng năm;
Quyết định tăng, giảm VĐL, thời
điểm, phương thức huy động vốn
 Quyết định phương thức và dự
án đầu tư có giá trị trên 50% tổng
giá trịTS được ghi trong BCTC;
 Quyết định giải pháp phát triển
thị trường, tiếp thị và chuyển
giao công nghệ; thông qua hợp
đồng vay, cho vay, bán tài sản có
giá trị => 50% tổng giá trị tài sản;
 Thông qua BCTC hằng năm,
phương án sử dụng và phân chia
lợi nhuận, xử lý lỗ của công ty;


Héi ®ång thµnh viªn
®46 – ®54

Quyết định cơ cấu tổ chức quản
lý công ty; Quyết định thành lập
công ty con, chi nhánh, VPĐD;
 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 Quyết định tổ chức lại công ty;
 Quyết định giải thể hoặc yêu cầu
phá sản công ty;


MÔ HÌNH 2
MỘT ĐẠI DIỆN CSH
PHÁP NHÂN

Ban kiÓm so¸t
(1 ®Õn 3 t.v
®iÒu 71)

2. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
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M odu l 1 – V ẬN H ÀN H D OAN H N GHI ỆP
B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

Gi¸m ®èc vµ
bé m¸y gióp viÖc
®iÒu 70

2. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
11/11/2010
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M od ul 1 – V ẬN HÀN H D OAN H N GH I ỆP
B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY
Nghĩa vụ của Chủ sở hữu

2. Tuân thủ Điều lệ công ty.
3. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở
hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu
công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu
của cá nhân.
4. Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng
và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán,
vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch
khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.

1. CSH chỉ được rút
vốn
bằng
cách
chuyển
nhượng
một phần hoặc
toàn bộ số VĐL cho
tổ chức hoặc cá
nhân khác; .
2. CSH không được
rút lợi nhuận khi
công
ty
không
thanh toán đủ các
khoản nợ và các
nghĩa vụ tài sản
khác đến hạn.

M od ul 1 – V ẬN HÀN H D OAN H N GH I ỆP
B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

11/11/2010

20

ph¸p luËt vÒ QU¶N TRÞ DOANH NGHIÖP ë VIÖT NAM

M od ul 1 – V ẬN HÀN H D OAN H N GHI ỆP
a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không
GIÁM ĐÔC - TGĐ
thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp
HĐTV OR Chủ tịch
công ty bổ nhiệm, b) Không phải là người có liên quan của thành
thuê Giám đốc (TGĐ)
viên HĐTV hoặc Chủ tịch công ty, người có
với nhiệm kỳ <= 5
thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm người đại diện
năm để điều hành
theo uỷ quyền hoặc Chủ tịch công ty;
hoạt động kinh doanh
hằng ngày của công c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế
tương ứng trong quản trị kinh doanh hoặc
ty. Giám đốc (TGĐ)
trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu
chịu
trách
nhiệm
của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác
trước pháp luật và
HĐTV hoặc Chủ tịch
quy định tại Điều lệ.
công ty về việc thực
hiện các quyền và
ĐIỀU KIỆN – TIÊU CHUẨN
nhiệm vụ của mình

11/11/2010
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ph¸p luËt vÒ QU¶N TRÞ DOANH NGHIÖP ë VIÖT NAM

M odu l 1 – V ẬN HÀN H D OAN H N GHI ỆP
B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

a) Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng
của HĐTV, Chủ tịch công ty và Giám đốc (TGĐ)

Điều 71: CSH công
trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu,
trong quản lý điều hành công việc kinh doanh
ty bổ nhiệm một đến
ba Kiểm soát viên b) Thẩm định BCTC, báo cáo tình hình kinh doanh,
báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo
với nhiệm kỳ không
cáo khác trước khi trình CSH công ty hoặc cơ
quá ba năm. Kiểm
quan nhà nước có liên quan; trình CSH công ty
báo cáo thẩm định;
soát viên chịu trách
c) Kiến nghị CSH công ty các giải pháp sửa đổi, bổ
nhiệm trước pháp
sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công
luật và CSH công ty
việc kinh doanh của công ty;
về việc thực hiện d) Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ hoặc theo
yêu cầu, quyết định của CSH công ty.
các quyền và nhiệm
vụ của mình.
Thẩm quyền
2. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH MTV – PHÁP NHÂN CSH
11/11/2010

h) Quyết định tăng VĐL công ty; chuyển
nhượng một phần OR toàn bộ VĐL
i) Quyết định thành lập công ty con, góp
vốn vào công ty khác;
k) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt
động kinh doanh của công ty;
l) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau
khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các
nghĩa vụ tài chính khác của c.ty;
m) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu
cầu phá sản công ty;
n) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của c.ty
sau khi công ty giải thể hoặc phá sản;

2. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH MTV – PHÁP NHÂN CSH
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Kiểm soát viên

g) Quyết định bán tài sản có giá trị = >
50% tổng giá trị tài sản hoặc một tỷ lệ
khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ

B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

2. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH MTV
11/11/2010

Quyền của Chủ sở hữu
a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty,
sửa đổi, bổ sung Điều lệ
b) Quyết định chiến lược phát triển và kế
hoạch kinh doanh hằng năm của cty;
c) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công
ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức
các chức danh quản lý
d) Quyết định các dự án đầu tư có giá trị
bằng = > 50% tổng giá trị TS hoặc một tỷ
lệ khác nhỏ hơn;
đ) Quyết định các giải pháp phát triển thị
trường, tiếp thị, công nghệ
e) Thông qua hợp đồng vay, cho vay và
hợp đồng khác do Điều lệ quy định có
giá trị = > 50% tổng giá trị tài sản một tỷ
lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ;

2. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH MTV
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1. Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết;
trường hợp không góp đủ và đúng hạn số vốn
đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm về các
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

M od ul 1 – V ẬN HÀN H D OAN H N GHI ỆP
B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

MÔ HÌNH 3
CHỦ SỞ HỮU LÀ
CÁ NHÂN

Chñ tÞch c«ng ty
®IEU 74

ph¸p luËt vÒ QU¶N TRÞ DOANH NGHIÖP ë VIÖT NAM
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®¹i héi ®ång cæ ®«ng
TÊt c¶ cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt

Héi ®ång
qu¶n trÞ
3 – 11 thµnh viªn

Ban kiÓm so¸t

gi¸m ®èc
C¸c PG®, KÕ to¸n trëng
Bé m¸y gióp viÖc
3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN
11/11/2010
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B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY
Điều 96 – LDN: Thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Thông qua định hướng phát triển
công ty;
- Quyết định loại CP và tổng số CP
từng loại được quyền chào bán
- Quyết định mức cổ tức hằng năm
của từng loại CP, trừ tr.hợp Đ.lệ
có quy định khác;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm TV
HĐQT, thành viên BKS;
- Quyết định đầu tư OR bán tài sản
có giá trị >= 50% tổng giá trị TS
được ghi trong BCTC gần nhất
nếu Đ.lệ không quy định khác;

Thẩm quyền của ĐHĐCĐ – Tại các quy định khác trong LDN

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ,
trừ tr.hợp điều chỉnh VĐL do bán
thêm CP mới trong phạm vi s.lg CP
được quyền chào bán QĐ tại Đ.lệ;
- Thông qua BC tài chính năm
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số
CP đã bán mỗi loại;
- Xem xét và xử lý các vi phạm của
HĐQT, BKS gây thiệt hại cho C.ty và
cổ đông;
- QĐ tổ chức lại, giải thể c.ty;
- Các quyền, nhiệm vụ khác theo quy
định của LDN và Đ.lệ.

3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
11/11/2010
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B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY


















Quyết định (thay đổi) chương trình
họp ĐHĐCĐ (Đ102.4 & 103.3), quyết
định Chủ toạ Cuộc họp (Đ103.2),
Thông qua biên bản Cuộc họp và
các vấn đề khác liên quan đến Cuộc
họp ĐHĐCĐ
Bầu Chủ tịch HĐQT nếu Điều lệ quy
định – Đ111
Quyết định các giao dịch dễ phát
sinh tư lợi theo quy định tại Đ 120.3
QĐ thành lập BKS trong trường hợp
không bắt buộc – Đ95

3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
11/11/2010
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M odu l 1 – V ẬN H ÀN H D OAN H N GHI ỆP
B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

Giải quyết phương án xử lý khi
CĐSL không góp đủ số cổ phần
đã đăng ký mua (Đ 84.3)
Quyết định việc chuyển nhượng
cổ phần của CĐSL (3 năm) – Đ84
Quyết định số cổ phần phổ thông
được quyền chào bán (NĐ 102)
Quyết định việc phát hành trái
phiếu nếu Điều lệ quy định (Nếu
Điều lệ không quy định thì HĐQT
quyết định) – Đ88
Quyết định giá trị tài sản góp vốn
theo Đ30

M odu l 1 – V ẬN HÀN H D OAN H N GHI ỆP
B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

Hình thức hoạt đồng của ĐHĐCĐ: Nghị quyết theo nguyên tắc đối vốn

CHUẨN BỊ CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm

CUỘC HỌP
LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
 CÁC VẤN ĐỀ PHẢI BIỂU QUYẾT  Do HĐQT quyết định khi cần thiết
TẠI CUỘC HỌP (Điều lệ quy định  Phiếu lấy ý kiến & tài liệu kèm (Dự
khác): Sửa đổi Điều lệ; Thông qua
thảo Nghị quyết, tài liệu giải trình)
định hướng phát triển cty; Quyết  Ý kiến: tán thành, không tán thành,
định loại & tổng số cổ phần chào
không có ý kiến
bán, Bầu, bãi miễn thành viên
 Thông qua: 75% tổng số cổ phần
HĐQT và BKS; quyết định giao
biểu quyết tán thành
dịch có giá trị lớn; Thông qua
 Gửi Biên bản kết quả kiểm phiếu cho
BCTC; Tổ chức lại & giải thể cty.
Cổ đông: 15 ngày
 Cuộc họp hợp lệ (lần 1: 65%/ lần
 Lưu ý: sự khác biệt giữa Không tán
2:51%/ lần 3: 1CP)
thành & Không có ý kiến?
 Biểu quyết: 65% hoặc 75% có mặt



3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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11/11/2010
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ĐỊA VỊ PHÁP LÝ:

Đăng ký tham gia Cuộc họp. Sự SAU CUỘC HỌP:
tham gia của Cổ đông đến muộn
 Gửi biên bản và Nghị quyết cho Cổ
Cổ đông lập nhóm
đông: 15 ngày
Bầu Chủ toạ cuộc họp trong  Gửi thông báo đến cơ quan ĐKKD
trường hợp đặt biệt
cho những vấn đề thay đổi
Chương trình họp và quyền của  Quyền yêu cầu huỷ Nghị quyết
cổ đông vắng mặt. Chương trình
ĐHĐCĐ theo Đ107 của Cổ đông, TV
họp qua nhiều lần triệu tập
HĐQT, GĐ, BKS. Người đã bỏ phiếu
tán thành có quyền khởi kiện
Các thức biểu quyết: Biên bản và
không?
Nghị quyết. Người có thẩm quyền
ký và ban hành..
 Quyền của cổ đông vắng mặt???
Hoãn cuộc họp theo cách thức
hợp lệ (Điều 103.8&9)

3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
11/11/2010



B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

THỂ THỨC TIỀN HÀNH CUỘC HỌP:




Yêu cầu họp bất thường: Nhóm TÀI LIỆU GỬI KÈM THÔNG BÁO:
cổ đông (10%, 6 tháng); BKS
 Dự thảo nghị quyết về từng vấn đề
Thẩm quyền triệu tập: HĐQT,
trong chương trình họp
BKS, Nhóm cổ đông (10%, 6 thág)  Phiếu biểu quyết để Cổ đông bỏ
Sự tham gia của cơ quan ĐKKD
phiếu qua thư…
Chốt DS cổ đông có quyền dự
KHÔNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH HẠN CHẾ
họp: Sổ đăng ký cổ đông, 30 ngày
QUYỀN DỰ HỌP CỦA CỔ ĐÔNG (12)
Thông báo mời họp và tài liệu LƯU Ý:
kèm theo gửi đến từng cổ đông  Tại sao Chủ tịch HĐQT lại phải chịu
có quyền biểu quyết: 7 ngày
trách nhiệm về việc HĐQT không
Kiến nghị về chương trình họp
triệu tập Cuộc họp ĐHĐCĐ? Đ97.4
của Nhóm cổ đông (10%, 6 tháng)  CĐ bỏ phiếu qua thư có được tính là
có mặt để xác định tính hợp lệ ko?

29

 HĐQT LÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ

CTCP, CÓ TOÀN QUYỀN NHÂN
DANH C.TY ĐỂ QUYẾT ĐỊNH,
THỰC HIỆN CÁC QUYỀN &
NGHĨA VỤ CỦA C.TY KHÔNG
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA
ĐHĐCĐ
 NỘI DUNG: Quan hệ đối ngoại
 CÂU HỎI: HĐQT khác gì người
đại diện theo pháp luật của
CTCP? Trường hợp người đại
diện theo pháp luật không là
thành viên HĐQT, hoặc là thành
viên HĐQT bỏ phiếu chống?









Lý do có HĐQT: CTCP là công ty đối
vốn; tách bạch chức năng chủ sở
hữu và chức năng quản lý CTCP
Bản chất: Thực hiện nhiệm vụ uỷ
thác của chủ sở hữu công ty
Thẩm quyền: Điều 108.2 và các điều
luật khác của LDN
Thành lập: ĐHĐCĐ bầu thành viên
HĐQT theo phương thức bầu dồn
phiếu (Điều 104.3.c). Tuy nhiên,
không có cơ chế để áp dụng
phương thức này khi bãi, miên &
bầu bổ sung thành viên HĐQT.

3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
11/11/2010
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M odu l 1 – V ẬN H ÀN H D OAN H N GHI ỆP
B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY
Những vấn đề HĐQT tự quyết định:
 Chiến lược, kế hoạch trung hạn



và hàng năm
 Chào bán cổ phần mới trong







phạm vi số cổ phần được quyền
chào bán, huy động vốn theo
hình thức khác
Giá chào bán cổ phần, cổ phiếu
Phương án đầu tư trong thẩm
quyền theo LDN và Điều lệ
Giao dịch có giá trị lớn không
thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
mua, bán, vay, cho vay…
Mua lại cổ phần theo Điều 91







Báo cáo của HĐQT tại Cuộc họp ĐHĐCĐ
Bổ nhiệm, cách chức GĐ và những
người quản lý khác theo Điều lệ, cử
người đại diện uỷ quyền quản lý vốn
ở cty khác. Bầu Chủ tịch HĐQT.
Cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội
bộ, thành lập cty con, chi nhánh,
VPĐD, góp vốn vào cty khác.
Quyết định các vấn đề chuẩn bị tổ
chức Cuộc họp của ĐHĐCĐ
Kiến nghị và Dự thảo nghị quyết về
các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết
định của ĐHĐCĐ – Thực tế? Nội
dung, chương trình họp ĐHĐCĐ, lấy
ý kiến cổ đông bằng văn bản

3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY
Hoạt động của HĐQT: Biểu quyết tại Cuộc họp or lấy ý kiến bằng VB
HĐQT & THÀNH VIÊN HĐQT:



 Định kỳ (hàng quý) hoặc bất

Phân công nhiệm vụ giữa các TV

thường theo yêu cầu của Trách nhiệm của TV bỏ phiếu
BKS, GĐ, 5 người quản lý
thuận cho các quyết định trái pháp
khác, 2 TV HĐQT.
luật & Điều lệ…
đã người đề nghị

1.

Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính;

2.

Hoạt động của Hội đồng quản trị;

3.

Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định
của Hội đồng quản trị;

4.

Kết quả giám sát đối với Giám đốc (TGĐ) điều hành;

5.

Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý;

6.

Các kế hoạch dự kiến trong tương lai....

3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

CUỘC HỌP

 Triệu tập: Chủ tịch HĐQT or

M odu l 1 – V ẬN HÀN H D OAN H N GHI ỆP
B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

Trách nhiệm của Thành viên
không có ý kiến thì sao? Vắng họp

CÁC TIỂU BAN

► Tiểu ban chính sách phát triển,

33

ph¸p luËt vÒ QU¶N TRÞ DOANH NGHIÖP ë VIÖT NAM
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B – QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY

► Tiểu ban lương thưởng
► Tiểu ban đặc biệt khác

b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số
cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ
chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh
doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ
yếu của công ty
c) Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở
hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì TV
HĐQT không được là người liên quan của
người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm
người quản lý công ty mẹ.

11/11/2010
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PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU

Điều lệ Công ty
có thể quy định
tiêu chuẩn của
thành viên Hội
đồng quản trị,
nhưng các tiêu
chuẩn đó không
được vi phạm
các quyền cơ
bản của cổ đông.

3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
11/11/2010

Cần phân biệt tiểu
ban kiểm toán nội bộ
với Ban kiểm soát
công ty

3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tiêu chuẩn thành viên HĐQT
a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc
đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp



► Tiểu ban nhân sự,

Ai có quyền khởi kiện HĐQT,
Thành viên HĐQT? Cơ quan nào
 Biểu quyết: đa số, TV không
có thẩm quyền giải quyết?
dự họp được biểu quyết = VB

11/11/2010

Được hướng dẫn tại
NĐ số 12/2007/NĐ-CP
áp dụng đối với các
Công ty niêm yết.

► Tiểu ban kiểm toán nội bộ,

 Cuộc họp hợp lệ: 3/4 & >1/2

3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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ĐIỀU 104.3.c Việc biểu quyết bầu
thành viên HĐQT và BKS phải
thực hiện theo phương thức bầu
dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông
có tổng số phiếu biểu quyết
tương ứng với tổng số cổ phần
sở hữu nhân với số thành viên
được bầu của HĐQT hoặc BKS và
cổ đông có quyền dồn hết tổng
số phiếu bầu của mình cho một
hoặc một số ứng cử viên.

 Nhân

với 1 hay với 5 khi bầu?

Phương thức nào để ĐHĐCĐ bãi
miễn (bất cứ lúc nào) TV HĐQT?
Có bảo vệ được cổ đông thiểu số?
Ai có quyền bầu bổ sung? Bầu
theo phương thức nào?
QĐ số 12/2007/QĐ-BTC cho phép
HĐQT có quyền bổ nhiệm thành
viên HĐQT tạm thời có hợp lý
không? LDN cho phép HĐQT hoạt
động khi số TV HĐQT bị giảm < 1/3

3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
11/11/2010
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Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa vị: điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của CTCP

Do ĐHĐCĐ hoặc HĐQT bầu  Lập chương trình, kế hoạch hoạt
trong số các thành viên HĐQT
động của HĐQT



Có một phiếu bầu như các TV Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn
HĐQT khác, quyết định khi ý
bị chương trình, nội dung, tài liệu
kiến đối lập ngang nhau
phục vụ Cuộc họp, triệu tập và
chủ toạ cuộc họp HĐQT
 Giữ vai trò là người điều hành
hoạt động của HĐQT và Chủ Tổ chức việc thông qua các Nghị
toạ các Cuộc họp của ĐHĐCĐ
quyết của HĐQT








Lưu ý: Tại sao Chủ tịch HĐQT Giám sát quá trình tổ chức thực
phải chịu trách nhiệm về việc
hiện các Nghị quyết của HĐQT
HĐQT không triệu tập Cuộc họp Chủ toạ Cuộc họp ĐHĐCĐ
ĐHĐCĐ? Đ97.4

3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
11/11/2010
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Là Người đại diện theo pháp Kiến nghị phương án trả cổ tức và
luật của CTCP nếu Điều lệ
phương án xử lý lỗ trong KD
không quy định cho Chủ tịch Kiến nghị phương án cơ cấu tổ
HĐQT đại diện theo pháp luật.
chức, quy chế quản lý nội bộ công
LDN có rất nhiều quy định về
ty.
trách nhiệm của người đại diện Có thẩm quyền về lương và nhân
theo pháp luật.
sự đối với người lao động không
 Chịu trách nhiệm trước HĐQT
thuộc thẩm quyền của HĐQT
và trước pháp luật về nhiệm vụ
được giao.

3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN – GIÁM ĐỐC (TGĐ)
11/11/2010
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Số lượng từ 3 đến 5 TV. Ít nhất KIỂM SOÁT:
1 TV có chuyên môn Kế toán, 1. Giám sát HĐQT, Giám đốc trong
kiểm toán.
việc quản lý và điều hành công ty



Trưởng ban do BKS bầu



Không phải mọi CTCP đều
buộc phải thành lập BKS



Thẩm quyền: kiểm soát hoạt
đông của công ty, giải quyết
kiến nghị của Cổ đông, đưa ra
3. Thẩm định báo cáo tình hình kinh
các kiến nghị, triệu tập ĐHĐCĐ
doanh, BCTC hằng năm và sáu
trong trường hợp luật định
tháng của công ty, báo cáo đánh
giá công tác quản lý của HĐQT

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp,

tính trung thực và mức độ cẩn
trọng trong quản lý, điều hành
hoạt động kinh doanh, trong tổ
chức công tác kế toán, thống kê
và lập báo cáo tài chính.

3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN – BAN KIỂM SOÁT
11/11/2010

Do HĐQT bổ nhiệm, ký hợp  Được tham gia Cuộc họp HĐQT
đồng lao động
nếu không phải là TV HĐQT

GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỔ ĐÔNG KIẾN NGHỊ VỚI ĐHĐCĐ, HĐQT:
 Kiểm tra từng vấn đề liên quan 1. Biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải
đến quản lý, điều hành hoạt
tiến cơ cấu tổ chức quản lý,
động của công ty theo yêu cầu
điều hành hoạt động kinh
của Nhóm cổ đông (10%, 6
doanh của công ty.
tháng)
 Triệu tập Cuộc họp ĐHĐCĐ 2. Thông báo ngay bằng văn bản
với HĐQT khi phát hiện người
trong trường hợp đặc biệt theo
quản lý vi phạm nghĩa vụ, yêu
quy định của LDN
cầu người có hành vi vi phạm
 Khởi kiện Thành viên HĐQT,
chấm dứt hành vi vi phạm và có
GĐ (TGĐ) theo yêu cầu của Cổ
đông (1%, 6 tháng)
giải pháp khắc phục hậu quả.

3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN – BAN KIỂM SOÁT
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NGHĨA VỤ

KHỞI KIỆN NGƯỜI QUẢN LÝ

Tuân thủ pháp Điều 28.1. NĐ 102/2010/NĐ-CP:
luật, Điều lệ, Nghị
Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách
quyết ĐHĐCĐ
những người có liên quan của công ty theo
 Trung thực, cẩn
Điều 4.17 LDN và các giao dịch tương ứng
trọng trong công
của họ với công ty; Danh sách này phải
việc
được lưu giữ tại trụ sở chính và chi nhánh
 Trung thành lợi
của công ty;
ích công ty
Tất cả các cổ đông, những người quản lý,
 Công khai thông
thành viên Ban kiểm soát của công ty và
tin về xung đột lợi
những người đại diện theo ủy quyền của họ
ích
có quyền

Điều 25. NĐ 102/2010/NĐ-CP:

3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN – NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN – NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY
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(Nhóm) cổ đông (1%; 06 tháng) có quyền yêu cầu BKS khởi kiện trách
nhiệm dân sự đối với thành viên HĐQT, Giám đốc trong trường hợp:
a) TV HĐQT, GĐ không thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được
giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời quyết
định của HĐQT; thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao trái với
quy định của pháp luật, Điều lệ hoặc Nghị quyết ĐHĐCĐ;
b) TV HĐQT, GĐ sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công
ty để tư lợi riêng OR phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác
c) TV HĐQT, GĐ đã lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư
lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

11/11/2010
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Thành viên góp vốn
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Thành viên hợp danh
Thành viên góp vốn

GIÁM ĐỐC
BỘ MÁY GIÚP VIỆC

Tham gia họp, thảo luận và
biểu quyết tại Hội đồng thành
viên về việc sửa đổi, bổ sung
Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ
sung các quyền và nghĩa vụ
của thành viên góp vốn, về tổ
chức lại và giải thể công ty và
các nội dung khác của Điều lệ
công ty có liên quan trực tiếp
đến quyền và nghĩa vụ của họ;

3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY HỢP DANH
11/11/2010
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a)
b)
c)
d)
đ)
e)

h)

k)

Phương hướng phát triển công ty;
Thẩm quyền của HĐTV
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
Hội đồng thành viên
Tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới;
có quyền quyết định
Chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi
công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên;
tất cả công việc kinh
Quyết định dự án đầu tư;
doanh của công ty
Quyết định việc vay và huy động vốn dưới
(thông qua: 3/4 hoặc
hình thức khác, cho vay với giá trị bằng
2/3 số TV hợp danh)
hoặc lớn hơn 50% VĐL. Quyết định mua,
bán TS có giá trị bằng hoặc lớn hơn VĐL
LDN không có quy
Thông qua BCTC năm, tổng số lợi nhuận
định về hiệu lực phiếu
được chia và số lợi nhuận chia cho từng
biểu quyết của thành
thành viên;
viên góp vốn
Quyết định giải thể công ty.

3. BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY HỢP DANH
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Vốn điều lệ = vốn góp của chủ sở hữu

1. Vốn điều lệ
2. Tăng & giảm vốn điều lệ
3. Chuyển nhượng vốn & chuyển nhượng
quyền góp vốn
4. Lợi nhuận & trích lập các quỹ tài chính công ty
5. Huy động vốn vay cho Công ty
6. Công ty cho vay vốn &

► Vốn điều lệ của Cty TNHH 2 TV

► Vốn điều lệ của CTCP là tổng
trở lên là tổng giá trị các phần
giá trị mệnh giá số cổ phần đã
vốn góp do các thành viên đã
phát hành (các cổ đông đã
góp hoặc cam kết góp trong
thanh toán đủ) cho công ty.
một thời hạn cụ thể và đã được ► Khi thành lập, vốn điều lệ của
ghi vào Điều lệ công ty.
CTCP là tổng giá trị mệnh giá
► Vốn điều lệ của Cty TNHH MTV
các cổ phần do các CĐSL và
là tổng giá trị số vốn do chủ sở
các cổ đông phổ thông khác đã
hữu đã góp hoặc cam kết góp
đăng ký mua và được ghi trong
trong một thời hạn cụ thể và đã
Điều lệ công ty (được thanh
được ghi vào Điều lệ công ty.
toán đủ trong 90 ngày)

phân cấp thẩm quyền về tài chính
11/11/2010
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ĐĂNG KÝ NHƯNG KHÔNG GÓP?
hành của CTCP là số cổ phần ► Biểu quyết và hưởng lợi nhuận
theo số vốn thực góp
mà ĐHĐCĐ quyết định sẽ phát
hành để huy động thêm vốn.
► Không góp, góp không đủ vẫn
phải chịu trách nhiệm trong
► Số cổ phần được quyền phát
phạm vi cam kết (TV CTTNHH)
hành của thời điểm ĐKKD là
► Số cổ phần được quyền phát

tổng số cổ phần do CĐSL và ► Có cơ chế xử lý khi thành viên,
cổ đông không góp vốn đủ
các cổ đông phổ thông khác đã
theo cam kết. Cơ quan ĐKKD
đăng ký mua tại thời điểm
hỗ trợ. Chú ý thứ tự ưu tiên.
ĐKKD & số cổ phần sẽ phát
hành thêm trong thời hạn 03 ► Góp vốn trên giấy tờ? Ghi nhớ
của nhân viên kế toán!
năm (được ghi tại Điều lệ).

1. VỐN ĐIỀU LỆ
11/11/2010

1. VỐN ĐIỀU LỆ
11/11/2010
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Số cổ phần được quyền phát hành có phải là tài sản công ty?
Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả
mua cổ phiếu, HĐQT thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán
số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh
do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty theo quy định.
Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiếu
là bảy ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải
ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa
thanh toán hết sẽ bị thu hồi.
Trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện,
trước khi thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phải nộp, các khoản lãi và các
chi phí liên quan, HĐQT có quyền thu hồi số cổ phần đó. HĐQT có thể chấp
nhận việc giao nộp các cổ phần bị thu hồi theo quy định tại các Khoản 4, 5 và
6 và trong các trường hợp khác được quy định tại Điều lệ này.

1. VỐN ĐIỀU LỆ (Quy định của Điều lệ mẫu các CTCP niêm yết)
11/11/2010
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C – TÀI CHÍNH CÔNG TY

Số cổ phần được quyền phát hành có phải là tài sản công ty?
Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của Công ty. Hội đồng quản trị có thể
trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở
hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và
cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.
Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với
những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên
quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá......% một năm) vào thời điểm thu
hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày
thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng
chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc có thể
miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.
Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước
thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai
sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

Điều 4.4 LDN 2005
LOẠI TÀI SẢN GÓP VỐN
Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Điều 5. NĐ 102/2010/NĐ-CP
Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi,
Quyền sở hữu trí tuệ được sử
vàng, giá trị quyền sử dụng đất,
dụng để góp vốn bao gồm
giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công
quyền tác giả, quyền liên quan
nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài
đến quyền tác giả, quyền sở
sản khác ghi trong Điều lệ công
hữu công nghiệp, quyền đối với
ty do thành viên góp để tạo thành
giống cây trồng và các quyền sở
vốn của công ty.
hữu trí tuệ khác theo quy định
của pháp luật sở hữu trí tuệ

1. VỐN ĐIỀU LỆ (QĐ số 15/2007/QĐ-BTC)
11/11/2010

1. VỐN ĐIỀU LỆ
11/11/2010
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Điều 2.1. NĐ 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2005
Vốn đầu tư là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và các tài sản hợp
pháp khác để thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp
hoặc đầu tư gián tiếp. Tài sản hợp pháp gồm:
C
–
TÀI CHÍNH CÔNG TY
a) Cổ phần, cổ phiếu hoặc các giấy tờ có giá khác;
b) Trái phiếu, khoản nợ và các hình thức vay nợ khác;
c) Các quyền theo hợp đồng, bao gồm cả hợp đồng chìa khóa trao tay, hợp
đồng xây dựng, hợp đồng quản lý, hợp đồng phân chia sản phẩm hoặc
doanh thu;
d) Các quyền đòi nợ và quyền có giá trị kinh tế theo hợp đồng;
đ) Công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả nhãn hiệu thương mại,
kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, tên thương mại, nguồn gốc hoặc tên gọi
xuất xứ;
e) Các quyền chuyển nhượng, bao gồm cả các quyền đối với thăm dò và
khai thác tài nguyên;
g) Bất động sản; quyền đối với bất động sản, bao gồm cả quyền cho thuê,
chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp hoặc bảo lãnh;
h) Các khoản lợi tức phát sinh từ hoạt động đầu tư, bao gồm cả lợi nhuận,
lãi cổ phần, cổ tức, tiền bản quyền và các loại phí;
i) Các tài sản và quyền có giá trị kinh tế khác theo quy định của pháp luật và
điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
11/11/2010
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Điều 87.3 LDN:

Thời điểm xác lập tư cách cổ đông

Cổ phần được coi là đã bán khi Điều 101.5 LDN:
được thanh toán đủ và những
Trường hợp cổ phần được
chuyển nhượng trong thời gian
thông tin về người mua quy
từ ngày lập xong danh sách cổ
định tại Điều 86.2 của Luật này
đông đến ngày khai mạc họp Đại
được ghi đúng, ghi đủ vào sổ
hội đồng cổ đông thì người nhận
đăng ký cổ đông; kể từ thời
chuyển nhượng có quyền dự
điểm đó, người mua cổ phần
họp Đại hội đồng cổ đông thay
trở thành cổ đông của công ty.
thế cho người chuyển nhượng
đối với số cổ phần đã chuyển
nhượng

1. VỐN ĐIỀU LỆ
11/11/2010
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 Thủ







tục góp vốn: chuyển
quyền sở hữu tài sản góp vốn
(Điều 29 LDN)
Thời điểm xác lập tư cách cổ
đông?
Góp vốn bằng thương hiệu
(tên thương mại/ nhãn hiệu
thương mại)?
Đất thuê trả tiền hàng năm?
Góp vốn bằng tài sản hình
thành trên đất mà không có
quyền sử dụng đất?

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN
 Ai có thẩm quyền quyết định

giá của tài sản góp vốn?
 Phân biệt và so sánh: góp vốn

khi thành lập công ty & góp vốn
khi công ty đã được thành lập
 Chênh lệch giá? Tại sao?
 Hiệu lực của chứng thư định

giá, vai trò và trách nhiệm của
tổ chức định giá.
 Trách nhiệm của người đại diện
theo pháp luật

1. VỐN ĐIỀU LỆ
11/11/2010
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Điều 30 – Luật Doanh nghiệp 2005
1. Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển
đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức
giáCHÍNH
chuyên nghiệp
định
giá.
C –định
TÀI
CÔNG
TY
2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên,
CĐSL định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định
giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành
viên, CĐSL liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ
tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và
giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.
3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do doanh nghiệp và người
góp vốn thoả thuận định giá hoặc do một tổ chức định giá chuyên
nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá
thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp
chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế
tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn hoặc tổ chức định giá và
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng liên đới chịu
trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty
bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản
góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.
11/11/2010
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C – TÀI CHÍNH CÔNG TY

C – TÀI CHÍNH CÔNG TY

Cách thức tăng vốn điều lệ
cá nhân, pháp nhân  chú ý: ► Định giá lại giá trị tài sản của
phải ưu tiên duy trì tỷ lệ biểu
công ty  chưa có hướng dẫn
quyết
cụ thể.
CTCP phải chào bán cổ phần  Thuê tổ chức định giá
xong mới được đăng ký tăng
 Công ty tự thành lập hội đồng
vốn điều lệ? Thực hiện thủ tục
định giá
chào bán cổ phần riêng lẻ hoặc
chào bán ra công chúng
KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI
Công ty TNHH cần có sự đăng
CÔNG TY CỔ PHẦN
ký góp vốn mới của thành
viên? Công ty có thể thu tiền
trước khi đăng ký tăng vốn

► Trả lại vốn góp cho chủ sở

Cách thức giảm vốn điều lệ

hữu  giao dịch: mua lại phần
vốn góp hoặc mua lại cổ phần
đã phát hành
ĐK về khả năng thanh toán nợ
Thông báo cho chủ nợ khi tài
sản công ty bị giảm quá 10%
Công ty TNHH MTV không
được giảm VĐL
Khi CTCP mua lại cổ phần đã
phát hành có phải đăng ký
giảm VĐL hay ko? – chưa có
hướng dẫn (Đ90-94 LDN)

► Định giá lại giá trị tài sản của

►Huy động thêm vốn góp từ các






2. Tăng & giảm vốn điều lệ
11/11/2010

55

ph¸p luËt vÒ QU¶N TRÞ DOANH NGHIÖP ë VIÖT NAM

M odu l 1 – V ẬN H ÀN H D OAN H N GHI ỆP
C – TÀI CHÍNH CÔNG TY
Chuyển nhượng vốn
► Quyền ưu tiên mua của thành

 Cổ phần tại CTCP
 Phần vốn góp tại CTTNHH



 Vốn chủ sở hữu của Công ty



TNHH MTV
► Mua công ty:
 Nhận chuyển nhượng 100 %
vốn góp của Chủ sở hữu
 Nhận chuyển nhượng để có
quyền biểu quyết chi phối
hoặc phủ quyết


►



viên CT TNHH:
Chào bán: 30 ngày
Chuyển nhượng đương nhiên
Chuyển nhượng cần có sự
đồng ý của HĐTV
Hạn chế chuyển nhượng đối
với Cổ phần của CĐSL:
3 năm, cần có sự chấp thuận
của ĐHĐCĐ
Một người vừa có tư cách
CĐSL, cổ đông góp vốn?

3. Chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng quyền góp vốn
11/11/2010
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Hiệu lực của Hợp đồng chuyển
nhượng vốn & sự xác nhận của
Công ty
 Xác nhận Hợp đồng chuyển
nhượng vốn trong trường hợp
góp vốn trên giấy
 Nếu quá hạn góp vốn mà không
góp thì không có mất quyền
chuyển nhượng quyền góp vốn
 Một số lưu ý khi nhận bàn giao
công ty?

56

Điều 45 – Luật Doanh nghiệp 2005
1. Người thừa kế hợp pháp của Thành viên đương nhiên là TV CTTNHH
2. Quyền và nghĩa vụ của TV bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự
3. Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng
theo quy định tại Đ43 và Đ 44 của LDN trong các trường hợp:
a) Người thừa kế không muốn trở thành thành viên;
b) Người được tặng cho theo quy định tại khoản 5 Điều này không được Hội
đồng thành viên chấp thuận làm thành viên;
c) Thành viên là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản.
4. TV là cá nhân chết mà không có người thừa kế, thì phần vốn góp đó được
giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.
5. TV có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho
người khác. Người được tặng cho là người có cùng huyết thống đến thế
hệ thứ ba thì họ đương nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp khác
thì họ chỉ trở thành TV của công ty khi được HĐTV chấp thuận.
6. Phần vốn góp được TV dùng để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền
a) Trở thành thành viên của công ty nếu được HĐTV chấp thuận;
b) Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định tại Điều 44 LDN
11/11/2010

58

ph¸p luËt vÒ QU¶N TRÞ DOANH NGHIÖP ë VIÖT NAM

M odu l 1 – V ẬN HÀN H D OAN H N GHI ỆP
C – TÀI CHÍNH CÔNG TY

Chuyển nhượng quyền góp vốn

► Lưu ý:


2. Tăng & giảm vốn điều lệ
11/11/2010

ty đượcCÔNG
thực hiệnTY
thông qua người giám hộ.
C –trong
TÀIcông
CHÍNH

► Áp dụng đối với vốn chủ sở

hữu đã góp vào công ty:

công ty  chưa có hướng dẫn
cụ thể.
 Thuê tổ chức định giá OR
doanh nghiệp tự thành lập hội
đồng định giá
 Không điều kiện ràng buộc
 Nên hay không nên điều chỉnh
giảm VĐL khi giá trị doanh
nghiệp bị giảm do kinh doanh
thua lỗ?

► Áp dụng đối với:


Quyền góp vốn của CĐSL, tối đa
90 ngày kể từ ngày thành lập CT



Quyền ưu tiên mua cổ phần mới
phát hành của Cổ đông hiện hữu



Quyền góp vốn của Thành viên
CT TNHH trong thời hạn cam
kết, tối đa 36 tháng

CTCP Bốn Mùa có VĐL 10 tỷ

Mời Thảo luận

X, H, Th, Đ là 4 cổ đông, mỗi THẢO LUẬN:
người sở hữu 250.000 cổ phần  Nhận xét về nội dung cam kết?
phổ thông mệnh giá 10.000
 Khi tình huống cam kết xảy ra,
X, H, Th, Đ cùng thoả thuận
N, S, E, W cần ứng xử ntn để
chuyển nhượng toàn bộ cổ phần
bảo vệ quyền lợi của mình tốt
cho N, S, E, W với giá 12.000/CP
nhất?
Ngoài ra còn cam kết: X, H, Th, Đ
 Quan tâm của CFO về Nội
chịu trách nhiệm về các khoản
dung bàn giao công ty giữa
nợ của Công ty phát sinh trước
các bên?
khi chuyển nhượng (nếu có)

3. Chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng quyền góp vốn

3. Chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng quyền góp vốn

11/11/2010

11/11/2010
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C – TÀI CHÍNH CÔNG TY

C – TÀI CHÍNH CÔNG TY

► Khi công ty cần vốn để tài đầu

4 Công ty đều chào mua hàng
của Công ty bạn (mua trả chậm)
có tình hình tài chính như sau:

►






tư, ưu và nhược điểm của  Các quỹ tài chính mà Công ty
từng phương án: Chia hoặc
cần phải lập?
không chia lợi nhuận?
 Quyết định mức lợi nhuận
Bình luận:
được chia?
Chia lợi nhuận rồi vay lại của
 Trả cổ tức cho cổ phần ưu đãi
lợi nhuận từ chính các chủ sở
cổ tức?
hữu khoản lợi tức đó?
 Điều kiện về tài chính công ty
Trả cổ tức bằng tiền hay bằng
khi trả cổ tức.
cổ phiếu?
 Trả cổ tức bằng cổ phiếu? Giá
Cổ phiếu thưởng là gì?
cổ phiếu nên xác định ntn?

VĐL

Vốn CSH

(1)

10

8

(2)

10

10

(3)

10

14

(4)

14

14
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C – TÀI CHÍNH CÔNG TY
 Mua máymóc thiết bị trả chậm

VAY NGẮN HẠN

 Thuê tài chính

► Mua chịu - trả chậm

 Bán thiết bị rồi thuê lại

► Vay ngân hàng trong hạn mức

 Vay ngân hàng bằng tài sản

bảo đảm
sản hình thành từ vốn vay
 Phát hành trái phiếu & trái
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PHÂN CẤP VỀ THẨM QUYỀN
 Quyết định các giao dịch theo

tín dụng

 Quyết định các giao dịch dễ

cho vay vốn được không???

phát sinh tư lợi (Đ59, Đ75  Quy định của pháp luật thiếu
rõ ràng, có mâu thuẫn?
&120)
 Quyết định giá của tài sản góp

khoản phải thu
► Bán nợ phải thu (truy đòi hoặc

CÔNG TY CHO VAY VỐN
 Công ty (không phải là tổ chức

tài chính) có thể ký hợp đồng

giá trị

► Vay ngân hàng bảo đảm bằng

 Vay ngân hàng bảo đảm tài

4. Lợi nhuận và trích lập các Quỹ trong Công ty
11/11/2010

C – TÀI CHÍNH CÔNG TY
CÁC GIAO DỊCH VAY VỐN

VAY DÀI HẠN

KẾT LUẬN RÚT RA?

Bạn sẽ bán hàng cho ai?

4. Lợi nhuận và trích lập các Quỹ trong Công ty
11/11/2010

Mời thảo luận

vốn (Điều 30)

 Bản chất giao dịch và hậu quả

pháp lý?

Trường hợp: Người đại diện theo  Cách thức thực hiện và một
vài lưu ý
pháp luật không phải là CSH

không truy đòi)

phiếu chuyển đổi

hoặc có ít kinh nghiệm

5. HUY ĐỘNG VỐN VAY CHO CÔNG TY
11/11/2010

63

QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN GIAO DỊCH CHO VAY CỦA CÔNG TY
1.

Đ47.2.d + Đ64.1.e + Đ108.2.g LDN: HĐTV CT TNHH 2 TV trở lên/

Chủ sở
hữu CT
TNHH MTV/
C – TÀI
CHÍNH
CÔNG
TY HĐQT CTCP thông qua hợp đồng….
CHO VAY có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản
ghi trong BCTC gần nhất
2.

Điều 23.3 NĐ 12/2007/NĐ-CP: CTCP (niêm yết) không được phép
cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên HĐQT,
thành viên KKS, Giám đốc (TGĐ) điều hành, cán bộ quản lý và
những người có liên quan hoặc bất kỳ pháp nhân nào mà các
đối tượng trên có các lợi ích tài chính, trừ khi ĐHĐCĐ có quyết

6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC VỀ TÀI CHÍNH CÔNG TY
11/11/2010

ph¸p luËt vÒ QU¶N TRÞ DOANH NGHIÖP ë VIÖT NAM

M odu l 1 – V ẬN HÀN H D OAN H N GHI ỆP
C – TÀI CHÍNH CÔNG TY
 Nợ đến hạn: có đối chiếu công

3. Điều 9.1 LDN: Doanh nghiệp có nghĩa vụ “Hoạt động kinh doanh

DN lâm vào tình trạng phá sản

nợ, đã xuất hoá đơn GTGT, có Điều 3 – Luật phá sản 2004:
thanh lý hợp đồng….
“Doanh nghiệp, HTX không thanh
 Hoạt động của DN đặt dưới sự

giám sát của Toà án
 Quá khứ của DN sẽ bị kiểm tra,

đánh giá

toán được các khoản nợ đến hạn
khi chủ nợ có yêu cầu bị coi là
lâm vào tình trạng phá sản”
 Chủ nợ không có bảo đảm,

 Thông tin về vụ kiện sẽ được

định khác.

64

thông báo rộng rãi

chủ nợ có bảo đảm một phần có
quyền khởi kiện yêu cầu Toà án
mở thủ tục phá sản.

theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của
pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện”
11/11/2010

65

6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC VỀ TÀI CHÍNH CÔNG TY
11/11/2010

66
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M od ul 1 – V ẬN HÀN H D OAN H N GH I ỆP
C – TÀI CHÍNH CÔNG TY

C – TÀI CHÍNH CÔNG TY
®IÒU 15.4 – LuËt ph¸ s¶n 2004:

3. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN
NỘP ĐƠN YÊU CẦU ĐẾN TAND CÓ THẨM QUYỀN
THỤ LÝ ĐƠN YÊU CẦU

QĐ MỞ TTPS

DN, HTX ĐƯỢC
PHỤC HỒI

TRẢ LẠI ĐƠN YÊU CẦU

HỘI NGHỊ
CHỦ NỢ

THỦ TỤC
PHỤC HỒI

TÒA ÁN
TUYÊN
PHÁ SẢN
DOANH
NGHIỆP
HTX

THỦ TỤC
THANH LÝ

QĐ KHÔNG
MỞ TTPS

TµI LIÖU Mµ DN, HTX M¾C Nî PH¶I CUNG CÊP CHO Toµ ¸N
 B¸o c¸o tinh hinh h®kd cña DN, HTX (gi¶i trinh nguyªn nh©n vµ hoµn
c¶nh liªn quan ®Õn tinh tr¹ng mÊt kh¶ n¡ng thanh to¸n);
 B¸o c¸o vÒ c¸c biÖn ph¸p mµ dn, htx ®· thùc hiÖn, nhng vÉn kh«ng
kh¾c phôc ®îc tInh tr¹ng mÊt kh¶ n¡ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî
®Õn h¹n;
 B¶ng kª chi tiÕt tµi s¶n cña dn, htx vµ ®Þa ®iÓm n¬i cã tµi s¶n nhIn
thÊy ®îc;
 Danh s¸ch c¸c chñ nî; Danh s¸ch nhưng ngêi m¾c nî;
 Danh s¸ch ghi râ tªn, ®Þa chØ cña c¸c thµnh viªn c¸c thµnh viªn liªn
®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh¦ng kho¶n nî cña dn;
 Nh¦ng tµi liÖu kh¸c mµ Toµ ¸n yªu cÇu DN, HTX ph¶i cung cÊp theo
quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC VỀ TÀI CHÍNH CÔNG TY
11/11/2010

6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC VỀ TÀI CHÍNH CÔNG TY
11/11/2010

67

ph¸p luËt vÒ QU¶N TRÞ DOANH NGHIÖP ë VIÖT NAM

ph¸p luËt vÒ QU¶N TRÞ DOANH NGHIÖP ë VIÖT NAM

M odu l 1 – V ẬN H ÀN H D OAN H N GHI ỆP
D – ĐIỀU LỆ CÔNG TY & QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

Các quy chế khác

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ (NĐ 12/2007/NĐ-CP)

 Thông tin về lý lịch công ty

Điều lệ công ty là sự thảo thuận

 Nội dung bắt buộc giữ nguyên

giữa các chủ sở hữu công ty về

quy định của pháp luật (bản mục đích thành lập, lĩnh vực hoạt
động, tổ chức quản lý công ty,
chất & bảo lưu trật tự công)
 Nội dung bắt buộc thường lệ phân chia lợi ích và trách nhiệm,
(pháp luật cho phép thoả và các vấn đề khác của Công ty.
 Nội dung không bắt buộc tuỳ

M odu l 1 – V ẬN HÀN H D OAN H N GHI ỆP
D – ĐIỀU LỆ CÔNG TY & QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ:

thuận khác với quy định mẫu)

68

Kiến nghị:
Cần xây dựng Điều lệ công ty với

nghi (thoả thuận thêm, chi tiết tính chất là công cụ quản lý
… có thì áp dụng)








Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết
tại ĐHĐCĐ;
Trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu,
miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT;
Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT
Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn
nhiệm cán bộ quản lý cấp cao;
Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa
HĐQT, BKS và Ban giám đốc;
Quy định về đánh giá hoạt động, khen
thưởng và kỷ luật đối với thành viên HĐQT,
thành viên BKS, thành viên BGĐ và cán bộ
quản lý

1. Điều lệ công ty
11/11/2010

-

Quy chế quản lý
tài chính công ty

- Quy chế nhân sự:

tuyển dụng, đào
tạo, khen thưởng
- Quy

khoán

- Nội quy công ty

2. Quy chế quản trị nội bộ
11/11/2010

69

chế

kinh doanh
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E – QUAN HỆ GiỮA CÔNG TY vs CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

E – QUAN HỆ GiỮA CÔNG TY vs CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

NĐ 43/2010/NĐ-CP

Đăng ký kinh doanh + Đăng ký Thuế
Đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp

+ Thay đổi ngành nghề kinh doanh - Có phải đổi con
+ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
dấu hay không?
+ Thay đổi người đại diện theo pháp luật - Có phải quyết
+ Thay đổi Thành viên/ Chủ sở hữu/ CĐSL

Luật doanh nghiệp 2005

CHÚ Ý:

toán

thuế

hay

CÁC DOANH NGHIỆP đều thông báo đến cơ quan ĐKKD:


Thời gian mở cửa trụ sở chính (15 ngày, kể từ ngày
thành lập)

+ Thay đổi tỷ lệ vốn góp của Thành viên/ CĐSL

không?
+ Tăng, giảm vốn điều lệ - Các Nghị quyết
+ Chuyển đối loại hình doanh nghiệp
nên có chữ ký
+ Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập
của tất cả những

 Khi Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh
 Khi doanh nghiệp giải thể
 Chủ DNTN cho Thuê DNTN

người dự họp

1. Đăng ký doanh nghiệp
11/11/2010

71

2. Các thông báo khác
11/11/2010
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E – QUAN HỆ GiỮA CÔNG TY vs CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TNHH 2 TV TRỞ LÊN


E – QUAN HỆ GiỮA CÔNG TY vs CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty thông báo thay đổi loại tài sản góp vốn của Thành viên



CTTNHH (7 ngày, Đ39)




CĐSL (Đ84, 90 ngày). NĐ 102/2010/NĐ-CP, 15 ngày sau 90 ngày,

Người đại diện theo pháp luật thông báo về tiến độ góp vốn của
Thành viên CTTNHH (15 ngày, Đ39)

Công ty phải thực hiện việc thông báo


CTCP thông báo đến cơ quan ĐKKD về việc Cổ đông pháp nhân chỉ
định người đại diện uỷ quyền (5 ngày, Đ96)

Trong thời hạn 15 ngày sau mỗi đợt góp vốn theo cam kết, người
đại diện theo pháp luật của công ty phải báo cáo kết quả tiến độ góp



vốn đến cơ quan đăng ký kinh doanh.


Người đại diện theo pháp luật thông báo về việc góp vốn của các

TV pháp nhân thông báo về việc chỉ định, thay đổi người đại diện uỷ
quyền (5 ngày, TV thông báo, Đ48)

TV pháp nhân thông báo về việc chỉ định, thay đổi người đại diện uỷ
quyền (7 ngày, TV thông báo, Đ48)



Cổ đông phải thông báo với Cơ quan ĐKKD khi sở hữu từ 5% tổng
số cổ phần của CTCP (7 ngày, Đ86)

2. Các thông báo khác
11/11/2010

2. Các thông báo khác
11/11/2010
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E – QUAN HỆ GiỮA CÔNG TY vs CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
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f – TỔ CHỨC LẠI & GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Cơ quan ĐKKD có quyền kiểm tra kết quả tiến độ góp vốn theo yêu
cầu của một hoặc một số thành viên sở hữu phần vốn góp ít nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN

25% vốn điều lệ của CTTNHH.


CÔNG TY TNHH
HAI THÀNH VIÊN TRỎ LÊN

Cơ quan ĐKKD có quyền kiểm tra kết quả góp vốn cổ phần theo yêu
cầu của (nhóm) cổ đông sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của công ty.
Kết quả kiểm tra việc góp vốn cổ phần được sử dụng để lập sổ đăng

OK

NOT

ký cổ đông, lập danh sách cổ đông sáng lập, cấp cổ phiếu cho cổ
đông và các hồ sơ giấy tờ cần thiết khác của công ty.


Trường hợp TV/ CĐSL không ký tên trong Danh sách thành
viên/Danh sách cổ đông, cơ quan ĐKKD thông báo danh sách nói

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

CÔNG TY TNHH
MỘT THÀNH VIÊN

trên đến thành viên/CĐSL có liên quan và yêu cầu họ xác nhận bằng
LDN 2005 KHÔNG QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỐI CÔNG TY HỢP DANH
THÀNH CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP KHÁC VÀ NGƯỢC LẠI ???

văn bản về số vốn đã góp (15 ngày)

3. Cơ quan ĐKKD đối với Doanh nghiệp
11/11/2010

1. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
11/11/2010
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f – TỔ CHỨC LẠI & GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
Hîp nhÊt
Doanh nghiÖp

f – TỔ CHỨC LẠI & GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Chia

A+B=

c

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ
công ty mà không có QĐ gia hạn;

Doanh nghiÖp
CÁC

¸p dông víi c¸c
Doanh nghiÖp
Cïng lo¹i

ĐKKD l¹i
X¸c ®Þnh viÖc
ChuyÓn giao
QuyÒn & NV

¸p dông ®èi víi
Cty tnhh vµ
Cty cæ phÇn

TRƯỜNG
HỢP
GIẢI THỂ
DOANH

S¸p nhËp
Doanh nghiÖp

A+B=

A

T¸ch
Doanh nghiÖp

NGHIỆP

2. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
11/11/2010

77

b) Theo QĐ của chủ DNTN; của tất cả thành viên hợp
danh; của HĐTV, chủ sở hữu công ty đối với công
ty TNHH; của ĐHDCĐ đối với CTCP;
c) C.ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu
theo quy định của LDN trong thời hạn 6 tháng liên
tục;
d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
OR Giấy chứng nhận đầu tư quy định tại Điều 68
NĐ số 108/2006/NĐ-CP

3. Giải thể doanh nghiệp
11/11/2010
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Các hoạt động bị cấm kể từ khi có QĐ giải thể

Bước 5. GỬI HỒ SƠ GIẢI THỂ

1. Cất giấu, tẩu tán tài sản;
2. Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

Bước 4. THANH TOÁN TÀI SẢN

3. Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có
bảo đảm bằng tài sản của DN;

Bước 3. GỬI QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ

4. Ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải
thể doanh nghiệp;

Bước 2. THANH LÝ TÀI SẢN

5. Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
6. Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

Bước 1. RA QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ

7. Huy động vốn dưới mọi hình thức khác.
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DN chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ

Các hoạt động bị cấm kể từ khi có QĐ giải thể

và nghĩa vụ tài sản khác.

1. Cất giấu, tẩu tán tài sản;

Trong thời hạn 03 năm (kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh

2. Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

nghiệp đến cơ quan ĐKKD hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu

3. Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có
bảo đảm bằng tài sản của DN;

tư có thẩm quyền) Thành viên HĐQT, thành viên HĐTV công ty
TNHH, chủ sở hữu Cty, chủ DNTN, Giám đốc (Tgđ), thành viên
hợp danh liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh

4. Ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải
thể doanh nghiệp;

toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa

5. Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

được giải quyết; và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về

6. Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

những hệ quả phát sinh.

7. Huy động vốn dưới mọi hình thức khác.
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Trình bày : Ths. Đỗ Quốc Quyền
Liên hệ : 098.380.1719
Email
:quyendoquoc@yahoo.com.vn
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