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TS. NguyÔn ThÞ Dung * 

1. Thực trạng pháp luật về giải thể doanh 

nghiệp và một số đánh giá 

1.1. Các trường hợp giải thể và điều kiện 

giải thể doanh nghiệp 

Luật doanh nghiệp quy định về các trường 

hợp giải thể và điều kiện giải thể tại Điều 

157, bao gồm các trường hợp giải thể tự nguyện 

(theo ý chí của chủ đầu tư) và giải thể bắt 

buộc (theo ý chí của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền khi có sự vi phạm pháp luật). Cụ 

thể: 1) Giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt 

động đã ghi trong điều lệ công ti mà không 

có quyết định gia hạn; 2) Giải thể theo quyết 

định của chủ sở hữu doanh nghiệp; 3) Giải 

thể khi công ti không còn đủ số lượng thành 

viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh 

nghiệp trong thời hạn sáu tháng liên tục; 4) 

Giải thể khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng 

kí kinh doanh. 

Về điều kiện giải thể, khoản 2 Điều 157 

Luật doanh nghiệp quy định doanh nghiệp 

chỉ được giải thể khi "bảo đảm thanh toán" 

hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.  

Quá trình thực thi pháp luật về trường hợp 

giải thể và điều kiện giải thể theo quy định trên 

đây đã nảy sinh khá nhiều vướng mắc: 

 Thứ nhất, đối với trường hợp giải thể khi 

"kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều 

lệ công ti mà không có quyết định gia hạn"  

(điểm a khoản 1 Điều 157 Luật doanh nghiệp). 

Đây là trường hợp giải thể theo thời gian 

được chủ đầu tư dự kiến từ khi thành lập 

doanh nghiệp (thể hiện thông qua hành vi 

đăng kí thời gian hoạt động của doanh 

nghiệp) và được khẳng định lại bằng hành vi 

không xin gia hạn của chủ sở hữu doanh 

nghiệp (hoặc cũng có thể là có xin gia hạn 

nhưng bị cơ quan có thẩm quyền từ chối gia 

hạn). Trong quá trình thực hiện quy định này 

đã có hai bất cập sau nảy sinh:  

Một là nhiều điều lệ công ti không ghi 

thời hạn hoạt động nên sẽ không xuất hiện 

trường hợp giải thể khi kết thúc thời hạn 

hoạt động đã ghi trong điều lệ công ti. Bởi lẽ 

quy định về thời hạn hoạt động không phải 

là nội dung bắt buộc trong điều lệ (Điều 22 

Luật doanh nghiệp). Trong các mẫu giấy đề 

nghị đăng kí doanh nghiệp, giấy chứng nhận 

doanh nghiệp cũng không ghi thời hạn hoạt 

động của doanh nghiệp. 

Hai là một số trường hợp thời hạn hoạt 

động lại được ghi nhận trong giấy chứng 

nhận đầu tư (Điều 65 Luật đầu tư). Đối với 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 

Điều 52 Luật đầu tư quy định: "Thời hạn 

hoạt động của dự án có vốn đầu tư nước 

ngoài phù hợp với yêu cầu hoạt động dự án 

* Giảng viên chính Khoa pháp luật kinh tế 

   Trường Đại học Luật Hà Nội 



t¹p chÝ luËt häc sè 10/2012 11 

nghiªn cøu - trao ®æi 

và không quá năm mươi năm; trường hợp 

cần thiết, Chính phủ quyết định thời hạn dài 

hơn đối với dự án nhưng không quá bảy 

mươi năm. Thời hạn hoạt động của dự án 

được ghi trong giấy chứng nhận đầu tư" . 

Như vậy, riêng dự án đầu tư thành lập tổ 

chức kinh tế (thành lập doanh nghiệp) sẽ có 

thời hạn hoạt động và thời hạn này được ghi 

trong giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là 

giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh), chứ 

không phải là ghi trong điều lệ công ti. 

Thứ hai, về điều kiện giải thể doanh 

nghiệp được quy định tại khoản 2 Điều 157 

Luật doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp 

chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết 

các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Pháp 

luật không quy định cụ thể việc bảo đảm 

thanh toán có thể thực hiện như thế nào song 

về lí thuyết có thể chấp nhận 2 cách thức 

đảm bảo sau:  

Một là tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu 

doanh nghiệp cam kết trả nợ sau khi doanh 

nghiệp giải thể. Tất nhiên, trường hợp này 

chỉ an toàn và phù hợp với các quy định về 

chuyển giao nghĩa vụ trong Bộ luật dân sự 

nếu như có sự chấp thuận của chủ nợ. 

Hai là đối với giải thể chi nhánh, doanh 

nghiệp có chi nhánh giải thể thực hiện trả nợ 

(trường hợp này là tất yếu vì thực chất các 

khoản nợ được tạo ra từ hoạt động của chi 

nhánh là khoản nợ của doanh nghiệp). 

Tuy nhiên, Nghị định của Chính phủ số 

102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 quy định 

chi tiết thi hành Luật doanh nghiệp (Nghị 

định số 102/2010/NĐ-CP) khi quy định về 

hồ sơ giải thể ghi rõ: Hồ sơ giải thể được 

gửi đến cơ quan đăng kí kinh doanh khi 

doanh nghiệp đã thanh toán hết nợ và trong 

báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục 

giải thể có yêu cầu doanh nghiệp cam kết đã 

thanh toán hết các khoản nợ. Như vậy, vấn 

đề đặt ra là để giải thể, có nhất thiết đòi hỏi 

doanh nghiệp phải thanh toán hết các khoản 

nợ hay không, đặc biệt là trong trường hợp 

doanh nghiệp chưa lâm vào tình trạng phá 

sản và bản thân doanh nghiệp cũng như các 

chủ nợ đều không có ý định nộp đơn yêu 

cầu mở thủ tục phá sản vì họ thấy việc áp 

dụng các biện pháp đảm bảo thanh toán phù 

hợp với lợi ích của mình hơn? 

1.2. Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp 

Thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy 

định tại Điều 158 Luật doanh nghiệp, bao 

gồm các bước: 

- Bước 1: Chủ sở hữu doanh nghiệp quyết 

định giải thể doanh nghiệp. 

Việc thông qua quyết định giải thể doanh 

nghiệp được thực hiện theo quy định của 

pháp luật doanh nghiệp về triệu tập họp và 

thông qua quyết định của hội đồng thành 

viên (đối với công ti trách nhiệm hữu hạn, 

công ti hợp danh), của đại hội đồng cổ đông 

(đối với công ti cổ phần) hoặc do chủ sở hữu 

doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ti 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực tiếp 

quyết định.  

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có 

các nội dung chủ yếu như: Tên, địa chỉ trụ sở 

chính của doanh nghiệp; lí do giải thể; thời 

hạn, thủ tục thanh lí hợp đồng và thanh toán 

các khoản nợ của doanh nghiệp; (thời hạn 

thanh toán nợ, thanh lí hợp đồng không được 
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vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua 

quyết định giải thể); phương án xử lí các 

nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; họ, 

tên, chữ kí của người đại diện theo pháp luật 

của doanh nghiệp. 

- Bước 2: Gửi quyết định giải thể đến cơ 

quan đăng kí kinh doanh, chủ nợ và công 

khai quyết định này. 

Pháp luật hiện hành quy định: quyết định 

giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng kí 

kinh doanh, đến tất cả các chủ nợ (kèm theo 

thông báo về phương án giải quyết nợ), 

người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, 

người lao động trong doanh nghiệp, trong 

thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông 

qua. Việc thông báo phải nêu rõ tên, địa chỉ 

của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và 

phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức 

và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ. 

Ngoài ra, quyết định giải thể phải được 

niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi 

nhánh của doanh nghiệp. Đối với trường hợp 

pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết 

định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít 

nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử 

trong ba số liên tiếp.  

- Bước 3: Tổ chức thanh lí tài sản và thanh 

toán nợ.  

Pháp luật hiện hành quy định 2 nội dung: 

Người tổ chức thanh lí tài sản và thứ tự 

thanh toán nợ. Theo quy định tại Điều 158 

Luật doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư 

nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu 

công ti, hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức 

thanh lí tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp 

điều lệ công ti quy định thành lập tổ chức 

thanh lí riêng. Các khoản nợ của doanh 

nghiệp được thanh toán theo thứ tự:  

1) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, 

bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật 

và các quyền lợi khác của người lao động 

theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng 

lao động đã kí kết; 

2) Nợ thuế và các khoản nợ khác. 

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ 

và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn 

lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các 

thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ti. 

- Bước 4: Xóa tên doanh nghiệp trong sổ 

đăng kí kinh doanh.  

Để xóa tên trong sổ đăng kí kinh doanh, 

doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể đến cơ 

quan đăng kí kinh doanh trong thời hạn bảy 

ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các 

khoản nợ của doanh nghiệp. Cơ quan đăng 

kí kinh doanh thực hiện xoá tên doanh 

nghiệp trong sổ đăng kí kinh doanh trong 

thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ giải thể bao gồm:(1) 

quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi 

giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, quyết 

định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc 

quyết định của toà án tuyên bố giải thể 

doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã 

thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản 

nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; 

danh sách người lao động hiện có và quyền 

lợi người lao động đã được giải quyết; giấy 

chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư; con dấu, giấy chứng 

nhận đăng kí mẫu dấu, giấy chứng nhận 

đăng kí mã số thuế của doanh nghiệp; số hoá 
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đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng; báo cáo 

tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, 

trong đó có cam kết đã thanh toán hết các 

khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các 

quyền lợi hợp pháp của người lao động. 

Các quy định hiện hành về trình tự, thủ 

tục giải thể bộc lộ một số bất cập sau: 

Một là việc công khai và chi tiết các thông 

tin về khoản nợ, cách thức, thời hạn giải quyết... 

là cần thiết và nhằm mục đích giải quyết dứt 

điểm các nghĩa vụ trước khi doanh nghiệp 

chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, quy định về 

nghĩa vụ đăng báo công khai quyết định giải 

thể không rõ ràng bởi pháp luật hiện hành 

không quy định về trường hợp nào phải đăng 

báo và phải đăng báo những nội dung gì. 

Thiết nghĩ, cũng như việc thành lập doanh 

nghiệp, mọi việc giải thể doanh nghiệp đều 

cần phải đăng báo công khai. 

Hai là quy định về tổ chức thanh lí và 

thanh toán tài sản đã không quy định về 

thanh toán nợ có đảm bảo. 

Ba là có sự không thống nhất trong quy 

định về điều kiện giải thể giữa quy định của 

luật và văn bản hướng dẫn thi hành. Trong 

khi Điều 158 Luật doanh nghiệp quy định 

doanh nghiệp phải "đảm bảo thanh toán" 

hết nợ và các nghĩa vụ tài sản khác thì quy 

định về thủ tục giải thể tại Nghị định số 

102/2010/NĐ-CP lại đòi hỏi các giấy tờ 

chứng minh doanh nghiệp đã thanh toán 

hết các khoản nợ. Đây là một trong những 

nguyên nhân doanh nghiệp bỏ dở thủ tục 

rời khỏi thương trường do khó hoàn tất hồ 

sơ giải thể. 

 Bốn là nếu điều kiện giải thể chỉ cần chủ 

nợ và doanh nghiệp thoả thuận được cách 

thức đảm bảo thanh toán đối với những khoản 

nợ chưa thực hiện xong (theo quy định tại 

khoản 2 Điều 157 Luật doanh nghiệp) thì 

pháp luật hiện hành đã không quy định cách 

thức "đảm bảo thanh toán" đối với những 

khoản nợ chưa được thanh toán xong ở thời 

điểm giải thể. Ngược lại, nếu như đòi hỏi 

doanh nghiệp phải thanh toán hết các khoản 

nợ khi nộp hồ sơ giải thể (theo hướng dẫn tại 

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP) thì quy định 

về thứ tự thanh toán tại Điều 158 rõ ràng là 

không cần thiết. 

1.3. Quy định đảm bảo quyền và lợi ích 

của các chủ thể liên quan đến giải thể 

doanh nghiệp 

Việc đảm bảo quyền và lợi ích của các 

chủ thể liên quan đến việc giải thể doanh 

nghiệp được thực hiện bằng hai quy định 

chính: 1) cấm doanh nghiệp thực hiện một số 

hành vi nhất định và 2) trách nhiệm của 

người quản lí doanh nghiệp bị giải thể.  

Kể từ khi có quyết định giải thể doanh 

nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản 

lí doanh nghiệp thực hiện các hoạt động:(2) 

Cất giấu, tẩu tán tài sản; từ bỏ hoặc giảm bớt 

quyền đòi nợ; chuyển các khoản nợ không 

có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm 

bằng tài sản của doanh nghiệp; kí kết hợp 

đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực 

hiện giải thể doanh nghiệp; cầm cố, thế chấp, 

tặng cho, cho thuê tài sản; chấm dứt thực 

hiện hợp đồng đã có hiệu lực; huy động vốn 

dưới mọi hình thức khác. 

Trách nhiệm của người quản lí doanh 

nghiệp được quy định tại các điều 40, 41 
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Nghị định số 102/2010/NĐ-CP, theo đó: 

thành viên hội đồng quản trị công ti cổ 

phần, thành viên hội đồng thành viên công 

ti trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ti, 

chủ doanh nghiệp tư nhân, giám đốc hoặc 

tổng giám đốc, thành viên hợp danh chịu 

trách nhiệm về tính trung thực, chính xác 

của hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Trường 

hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả 

mạo, những người có trách nhiệm về tính 

chính xác của hồ sơ giải thể phải liên đới 

chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa 

thanh toán, số thuế chưa nộp, quyền lợi của 

người lao động chưa được giải quyết và 

chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về 

những hệ quả phát sinh trong thời hạn 03 

năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh 

nghiệp đến cơ quan đăng kí kinh doanh 

hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản 

lí về đầu tư.  

Đối với việc giải thể chi nhánh, người 

đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

và giám đốc chi nhánh bị giải thể phải liên 

đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và 

chính xác của hồ sơ giải thể chi nhánh. 

Doanh nghiệp có chi nhánh đã bị giải thể 

chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, 

thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế 

của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động 

hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho 

người lao động đã làm việc tại chi nhánh 

theo quy định của pháp luật. 

1.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có 

thẩm quyền trong giải thể doanh nghiệp 

Pháp luật hiện hành quy định nhiều cơ 

quan có thẩm quyền trong giải thể doanh 

nghiệp. Cụ thể là: 

1) Cơ quan cấp đăng kí kinh doanh có 

thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng kí 

kinh doanh và yêu cầu doanh nghiệp làm thủ 

tục giải thể (điểm d khoản 1 Điều 163 Luật 

doanh nghiệp). 

2) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lí 

vi phạm hành chính có thẩm quyền kiến nghị 

cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền thu 

hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh 

(Nghị định của Chính phủ số 06/2008/NĐ-CP 

ngày 16/1/2008 về xử lí vi phạm hành chính 

trong hoạt động thương mại). 

3) Toà án có thẩm quyền quyết định 

chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 

(khoản 4 Điều 65 Luật đầu tư và khoản 3 

Điều 68 Nghị định của Chính phủ số 

108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 

Luật đầu tư), quyết định tuyên bố giải thể 

doanh nghiệp (khoản 1, điểm a khoản 3 

Điều 40 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP). 

4) Trọng tài có thẩm quyền quyết định 

chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư do vi 

phạm pháp luật (khoản 4 Điều 65 Luật đầu 

tư và khoản 3 Điều 68 Nghị định số 

108/2006/NĐ-CP). Trên cơ sở quyết định 

này, đối với dự án gắn liền với việc thành lập 

tổ chức kinh tế, doanh nghiệp bắt buộc phải 

làm thủ tục giải thể. 

Về nguyên tắc, cơ quan có thẩm quyền 

cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là 

cơ quan có thẩm quyền thu hồi loại giấy 

chứng nhận này. Do vậy, trong quá trình 

kiểm tra, thanh tra, xử lí vi phạm hành chính 

trong hoạt động thương mại, cơ quan có 

thẩm quyền xử lí vi phạm hành chính chỉ có 
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thẩm quyền kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 

thu hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. 

Như vậy, đây là quy định phù hợp. 

Tuy nhiên, về thẩm quyền của toà án và 

trọng tài theo quy định của pháp luật hiện 

hành có 2 vấn đề sau cần phải xem xét: 

Một là theo Luật tố tụng hành chính, toà 

án có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện về 

quyết định hành chính và hành vi hành chính 

của cơ quan nhà nước. Liên quan đến việc 

giải thể, đối tượng khiếu kiện là các quyết 

định hành chính và hành vi hành chính như 

cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng 

nhận đăng kí kinh doanh. Theo Luật này, 

toà án có thẩm quyền "tuyên huỷ một phần 

hoặc toàn bộ quyết định hành chính trái 

pháp luật"  hoặc "tuyên bố một số hoặc toàn 

bộ các hành vi hành chính là trái pháp 

luật" .(3) Như vậy, toà án có thẩm quyền 

tuyên bố huỷ bỏ hiệu lực của giấy chứng 

nhận đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận 

đầu tư được cấp trái pháp luật. Trong các 

văn bản pháp luật về tố tụng, không tìm 

thấy căn cứ cho phép toà án tuyên bố giải 

thể doanh nghiệp hay chấm dứt hoạt động 

của dự án đầu tư. Do đó, cần phải xem xét 

lại các quy định liên quan đến thẩm quyền 

của toà án về tuyên bố giải thể doanh 

nghiệp và chấm dứt hoạt động của dự án 

đầu tư tại Điều 65 Luật đầu tư,(4) Điều 68 

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP(5) và Điều 40 

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP.(6) 

Hai là khoản 4 Điều 65 Luật đầu tư và 

khoản 3 Điều 68 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP 

có nhắc tới quyết định chấm dứt hoạt động 

của dự án đầu tư của trọng tài. Vấn đề đặt ra 

là: với tính chất là hình thức giải quyết tranh 

chấp lựa chọn, không có thẩm quyền xử lí vi 

phạm, trọng tài thương mại có thể có được 

thẩm quyền quyết định chấm dứt dự án đầu tư 

hay không? 

2. Phương hướng hoàn thiện pháp luật 

về giải thể doanh nghiệp 

2.1. Điều kiện giải thể  

Xuất phát từ mục tiêu kiểm soát doanh 

nghiệp rời khỏi thương trường là đảm bảo 

lợi ích của các chủ thể có liên quan đến việc 

chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, quy 

định "doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo 

đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa 

vụ tài sản khác” tại khoản 2 Điều 157 Luật 

doanh nghiệp là hợp lí. Các văn bản dưới 

luật chỉ cần quy định chi tiết cách thức "đảm 

bảo thanh toán" trên cơ sở đảm bảo nguyên 

tắc chung của Bộ luật dân sự, cụ thể: nếu đạt 

được sự thoả thuận với chủ nợ, có thể thanh 

lí nợ của doanh nghiệp giải thể bằng cách 

chuyển giao nghĩa vụ trả nợ sang cho chủ sở 

hữu doanh nghiệp (chủ doanh nghiệp tư 

nhân, thành viên công ti). Khi đó, người có 

nghĩa vụ tiếp tục thanh toán là chủ doanh 

nghiệp tư nhân hoặc thành viên công ti, tức 

là người nhận chuyển giao nghĩa vụ. Nếu 

sau này việc thanh toán không được những 

người này thực hiện, chủ nợ có khể khởi 

kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền lợi của 

mình. Ngoài ra, việc đòi hỏi doanh nghiệp 

phải thanh toán hết nợ khi giải thể sẽ không 

phù hợp đối với trường hợp doanh nghiệp 

không trả hết nợ nhưng chưa lâm vào tình 

trạng phá sản và không có chủ thể nào có ý 

định đệ đơn yêu cầu toà án giải quyết việc 
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phá sản. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp rút 

khỏi thị trường với sự tiếp quản phần nghĩa 

vụ chưa thực hiện của chủ sở hữu doanh 

nghiệp là giải pháp hiệu quả để cơ cấu lại 

nền kinh tế. 

2.2. Về các trường hợp giải thể 

Về giải thể bắt buộc, pháp luật hiện 

hành quy định trường hợp giải thể bắt buộc 

là "bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh 

doanh"  (điểm d khoản 1 Điều 157). Ngoài 

quy định này, nên bổ sung trường hợp giải 

thể bắt buộc do "bị huỷ giấy chứng nhận 

đăng kí kinh doanh", bởi vì loại giấy tờ 

này có thể bị toà án huỷ nếu như được cấp 

trái pháp luật và có thể được cấp lại đúng 

pháp luật. 

2.3. Về các quyết định của toà án và trọng 

tài trong giải thể doanh nghiệp 

Một là pháp luật doanh nghiệp và pháp 

luật đầu tư hiện hành nên được sửa đổi theo 

hướng doanh nghiệp bắt buộc thực hiện thủ 

tục giải thể khi có bản án, quyết định của toà 

án tuyên bố huỷ toàn bộ giấy chứng nhận 

đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư. 

Giấy tờ tương ứng cần có trong hồ sơ giải 

thể là bản án, quyết định của toà án có nội 

dung tuyên bố huỷ toàn bộ giấy chứng nhận 

đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư 

(chứ không phải là quyết định chấm dứt hoạt 

động của dự án đầu tư, quyết định tuyên bố 

giải thể doanh nghiệp). Sửa đổi này sẽ phù 

hợp với thẩm quyền của toà án theo quy định 

của pháp luật tố tụng. 

Hai là các quy định liên quan đến thẩm 

quyền chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 

của trọng tài nên được loại bỏ. Theo pháp 

luật hiện hành, trọng tài thương mại chỉ có 

thẩm quyền giải quyết tranh chấp, không có 

thẩm quyền xử lí vi phạm. Trong giải quyết 

tranh chấp thương mại, trọng tài giải quyết 

tranh chấp theo đơn khởi kiện của nguyên 

đơn. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của họ, trọng tài có thể phán quyết áp dụng 

hình thức phạt, bồi thường thiệt hại hay yêu 

cầu doanh nghiệp chấm dứt hành vi gây thiệt 

hại cho nguyên đơn chứ không thể chấm dứt 

toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư. 

2.4. Về thủ tục giải thể 

Thứ nhất, nên bổ sung quy định về thủ 

tục thanh toán nợ có đảm bảo nhằm đảm bảo 

quyền lợi hợp pháp của chủ nợ có đảm bảo. 

Thứ hai, nên quy định buộc mọi trường 

hợp giải thể phải đăng báo công khai quyết 

định giải thể. Điều này tương xứng với thủ 

tục đăng báo khi thành lập. 

Thứ ba, sửa quy định về giấy tờ phải có 

trong hồ sơ giải thể, cụ thể là:  

Một là bỏ quy định liên quan đến giấy tờ 

chứng minh doanh nghiệp đã thanh toán hết 

các khoản nợ, thay vào đó là quy định về các 

giấy tờ chứng minh cách thức "đảm bảo 

thanh toán" đã được thống nhất giữa chủ nợ 

và doanh nghiệp bị giải thể (kiến nghị này 

tương ứng với sự sửa đổi điều kiện giải thể 

đã phân tích ở phần trên).  

Hai là quy định về hồ sơ giải thể: Sửa 

đổi tên các quyết định "tuyên bố giải thể 

doanh nghiệp", quyết định "chấm dứt hoạt 

động của dự án đầu tư" do toà án ban hành, 

do tên các quyết định này không phù hợp với 

thẩm quyền của toà án theo quy định của 
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pháp luật về tố tụng hành chính, tố tụng dân 

sự và luật hình sự. Theo đó, để phù hợp với 

thẩm quyền huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ 

quyết định hành chính hoặc hành vi hành 

chính theo Luật tố tụng hành chính, toà án có 

quyền huỷ bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận 

đầu tư, giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh 

chứ không ra quyết định thu hồi các loại giấy 

tờ này hay tuyên bố giải thể doanh nghiệp có 

liên quan. Trong tố tụng dân sự, toà án giải 

quyết tranh chấp trên cơ sở đơn khởi kiện 

của đương sự và chỉ bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp bị xâm hại của nguyên đơn. Các yếu tố 

này chỉ dẫn đến phán quyết có nội dung bồi 

thường thiệt hại và chấm dứt một, một số 

hành vi nào đó của doanh nghiệp chứ không 

có căn cứ để chấm dứt toàn bộ dự án đầu tư 

hay tuyên bố giải thể doanh nghiệp. Trong tố 

tụng hình sự, toà án cũng không ban hành 

các quyết định "tuyên bố giải thể doanh 

nghiệp", quyết định "chấm dứt hoạt động 

của dự án đầu tư" vì đó không phải là các 

hình phạt bổ sung mà luật hình sự quy định 

và doanh nghiệp không thuộc đối tượng áp 

dụng của Bộ luật hình sự hiện hành. 

Theo kết quả cuộc tổng rà soát số lượng 

doanh nghiệp của Tổng cục thống kê công 

bố ngày 29/6/2012, tính tới 1/1/2012, trên 

phạm vi cả nước có trên 541.000 doanh nghiệp 

tồn tại về mặt pháp lí, trong đó có hơn 30.400 

doanh nghiệp đang chờ giải thể, chiếm 7% 

tổng số doanh nghiệp hiện có. Tỉ lệ này khá 

cao ngay cả ở các trung tâm kinh tế như Đà 

Nẵng: 21,7%, TP. Hồ Chí Minh: 10%, Hà Nội: 

7,9%.(7) Ngoài nguyên nhân doanh nghiệp 

gặp khó khăn do suy thoái kinh tế, dẫn đến 

chấm dứt hoạt động, việc có quá nhiều 

doanh nghiệp phải chờ làm thủ tục giải thể 

phần nào có nguyên nhân từ những bất cập 

trong quy định của pháp luật hiện hành. Việc 

sửa đổi quy định pháp luật hiện hành là cần 

thiết nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp 

rút khỏi thương trường một cách thuận lợi 

nhất, trên cở sở nguyên tắc tôn trọng và đảm 

bảo lợi ích của các chủ thể có liên quan./. 

                                                 
(1).Xem: Điều 40 Nghị định của Chính phủ số 

102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 hướng dẫn chi tiết 

thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp. 

(2).Xem: Điều 159 Luật doanh nghiệp. 

(3).Xem thêm: Điều 163 Luật tố tụng hành chính. 

(4). Điều 65 Luật đầu tư quy định: “Việc chấm dứt 

hoạt động của dự án đầu tư được thực hiện theo một 

trong những trường hợp sau đây: (...) Chấm dứt hoạt 

động theo quyết định của cơ quan nhà nước quản lí 

đầu tư hoặc theo bản án, quyết định của toà án, trọng 

tài do vi phạm pháp luật" .  

(5). Điều 68 Nghị định của Chính phủ số 

108/2006/NĐ-CP quy định về chấm dứt dự án đầu tư: 

"3. Trường hợp theo bản án, quyết định của toà án, 

trọng tài về việc chấm dứt hoạt động dự án do vi 

phạm nghiêm trọng pháp luật, cơ quan cấp giấy 

chứng nhận đầu tư căn cứ vào quyết định, bản án của 

toà án, trọng tài để quyết định chấm dứt hoạt động" . 

(6). Điều 40 Nghị định của Chính phủ số 102/2010/NĐ-CP 
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