
 

 

 

 

 

 

 Pháp luật về doanh nghiệp
nhà nước

Bởi:

Lê Thị Bích Ngọc

Khái niệm và đặc điểm doanh nghiệp nhà nước

Khái niệm và đặc điểm doanh nghiệp Nhà nước

Khái niệm

Doanh nghiệp Nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức
quản lý, hoạt động kinh doanh hay hoạt động công ích nhằm thực hiện các mục tiêu kinh
tế xã hội do Nhà nước giao. Doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân, có quyền
và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm vi
vốn do doanh nghiệp quản lý.

Doanh nghiệp Nhà nước có tên gọi, có con dấu riêng và có trụ sở chính trên lãnh thổ
Việt Nam.

Đặc điểm

• Là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn và trực tiếp thành lập.
◦ Doanh nghiệp Nhà nước đều do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trực

tiếp ký quyết định thành lập khi thấy việc thành lập Doanh nghiệp là
cần thiết. Việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước dựa trên nguyên tắc
chỉ thành lập theo những ngành, lĩnh vực then chốt, xương sống của nền
kinh tế dựa trên những đòi hỏi thực tiễn của nền kinh tế thời điểm dó và
chủ trương của Đảng và ngành nghề lĩnh vực đó.

◦ Doanh nghiệp Nhà nước do Nhà nước đầu từ vốn nên nó thuộc sở hữu
Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp Nhà nước là một bộ phận của tài
sản Nhà nước. Doanh nghiệp Nhà nước sau khi được thành lập là một
chủ thể kinh doanh, tuy nhiên chủ thể kinh doanh này không có quyền
sở hữu đối với tài sản trong doanh nghiệp mà chỉ là người quản lý tài
sản và kinh doanh trên cơ sở sở hữu của Nhà nước. Nhà nước giao vốn
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cho doanh nghiệp, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước
về việc bảo toàn và phát triển vốn mà Nhà nước giao.

• Doanh nghiệp Nhà nước do Nhà nước tổ chức quản lý và hoạt động theo mục
tiêu kinh tế xã hội do Nhà nước giao.

◦ Nhà nước quản lý doanh nghiệp Nhà nước thông qua cơ quan quản lý
Nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp của Chính phủ. Bao gồm những
nội dung sau:

▪ Nhà nước quy định mô hình cơ cấu tổ chức quản lý trong từng
loại doanh nghiệp Nhà nước phù hợp với quy mô của nó.

▪ Những quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các cơ cấu
tổ chức trong doanh nghiệp Nhà nước như hội đồng quản trị,
Tổng giám đốc...

▪ Những quy định thẩm quyền trình tự thủ tục của việc bổ nhiệm
miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật các chức vụ quan trọng của
doanh nghiệp như chủ tịch Hội đồng quản trị.

◦ Hoạt động của doanh nghiệp chịu sự chi phối của nhà nước về mục tiêu
kinh tế xã hội do nhà nước giao.

Nếu Nhà nước giao cho doanh nghiệp Nhà nước nào thực hiện hoạt động
kinh doanh thì doanh nghiệp Nhà nước đó phải kinh doanh có hiệu quả,
doanh nghiệp Nhà nước nào được giao thực hiện hoạt động công tích thì
doanh nghiệp Nhà nước đó phải thực hiện hoạt động công ích nhằm đạt
được các mục tiêu kinh tế xã hội.

• Doanh nghiệp Nhà nước là một pháp nhân chịu trách nhiệm hữu hạn về mọi
hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi số vốn Nhà nước giao.

Phân loại doanh nghiệp Nhà nước

Doanh nghiệp Nhà nước được phân loại theo nhiều phương diện, góc độ khác nhau.

Dựa vào mục đích hoạt động gồm

• Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh: Là doanh nghiệp Nhà nước
hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu nhằm mục tiêu lợi nhuận.

• Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích: Là doanh nghiệp Nhà nước hoạt
động sản xuất, cung ứng dịch vụ công cộng theo các chính sách của Nhà nước
trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quốc tế phòng an ninh.

* Việc phân loại theo tiêu thức này giúp doanh nghiệp tập trung vào mục tiêu hoạt động
chính của mình. Nhà nước có cơ chế quản lý và có chính sách phù hợp với từng loại
doanh nghiệp.
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Đồng thời thực hiện việc mở rộng quyền và trách nhiệm của loại doanh nghiệp hoạt
động kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thực hiện 1 bước việc đưa loại doanh
nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh hoạt động trên cùng mặt bằng plý và bình đẳng
với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác đảm bảo khả năng cạnh tranh
của loại doanh nghiệp này.

Dựa vào quy mô và hình thức gồm

• Doanh nghiệp Nhà nước độc lập: Là doanh nghiệp Nhà nước không ở trong cơ
cấu tổ chức của doanh nghiệp khác.

• Doanh nghiệp thành viên và Tổng công ty Nhà nước
◦ Doanh nghiệp Nhà nước thành viên: Là doanh nghiệp nằm trong cơ cấu

tổ chức của một doanh nghiệp lớn hơn.
◦ Tổng công ty Nhà nước: Là doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn bao

gồm các đơn vị thành viên có quan hệ gắn bó với nhau về lợi ích kinh
tế, tài chính, công nghệ, thông tin, đào tạo... trong một hoặc một số
chuyên ngành kinh tế kỹ thuật chính do Nhà nước thành lập nhằm tăng
cường, tích tụ, tập trung, phân công chuyên môn hoá và hợp tác sản
xuất để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao, nâng cao khả năng và hiệu
quả kinh doanh của các đơn vị thành viên và của toàn Tổng công ty,
đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Dựa vào cách thức tổ chức, quản lý doanh nghiệp, gồm

• Doanh nghiệp Nhà nước có hội đồng quản trị: Là doanh nghiệp Nhà nước mà ở
đó Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý hoạt động của doanh nghiệp
chịu trách nhiệm trước Chính phủ hoặc cơ quan quản lý Nhà nước được Chính
phủ uỷ quyền về sự phát triển của doanh nghiệp.

• Doanh nghiệp Nhà nước không có hội đồng quản trị: Là doanh nghiệp Nhà
nước mà ở đó chỉ có giám đốc doanh nghiệp theo chế độ thủ trưởng.

Thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước

Thành lập doanh nghiệp Nhà nước

Thủ tục thành lập doanh nghiệp Nhà nước phải được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Đề nghị thành lập doanh nghiệp.

• Người đề nghị thành lập doanh nghiệp Nhà nước: Phải là người đại diện cho
quyền lợi của chủ sở hữu là Nhà nước để xác định nên đầu tư vốn vào lĩnh vực
nào, quy mô ra sao để có hiệu quả nhất và đạt được mục tiêu kinh tế xã hội do
Nhà nước đề ra.
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Luật doanh nghiệp Nhà nước điều 14 khoản 1 quy định: Người đề nghị thành lập
doanh nghiệp Nhà nước là "thủ trưởng cơ quan sáng lập".

Nghị định 50/CP quy định cụ thể là:

◦ Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan
trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương, HĐQT Tổng công ty Nhà nước là người đề nghị thành lập doanh
nghiệp Nhà nước theo quy hoạch phát triển của ngành, địa phương hoặc
Tổng công ty mình.

◦ Chủ tịch UBND quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh là người
đề nghị thành lập các doanh nghiệp công ích hoạt động trên phạm vi địa
bàn của mình.

• Người đề nghị thành lập doanh nghiệp Nhà nước phải tổ chức thực hiện các thủ
tục đề nghị thành lập doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể là : phải lập và gửi hồ sơ
đề nghị đến người có quyền quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước.

Hồ sơ đề nghị gồm:

• Tờ trình đề nghị thành lập doanh nghiệp.
• Đề án thành lập doanh nghiệp.
• Mức vốn điều lệ và ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính về nguồn vốn và

mức vốn điều lệ được cấp.
• Dự thảo điều lệ về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.
• Giấy đề nghị cho doanh nghiệp sử dụng đất.

Ngoài ra trong hồ sơ phải có:

• Kiến nghị về hình thức tổ chức doanh nghiệp.
• Bản thuyết minh về các giải pháp bảo vệ môi trường.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ:

Sau khi có đủ hồ sơ tuỳ theo tính chất, quy mô và phạm vi hoạt động của doanh nghiệp,
người có thẩm quyền ký quyết định thành lập doanh nghiệp phải lập hội đồng thẩm định
trên cơ sở sử dụng bộ máy giúp việc của mình và mời các chuyên viên am hiểu về nội
dung cần thẩm định tham gia để xem xét kỹ các điều kiện cần thiết đối với việc thành lập
doanh nghiệp nhà nước mà người đề nghị đã nêu trong hồ sơ đề nghị thành lập doanh
nghiệp.

Cụ thể là phải xem xét:

• Đề án thành lập doanh nghiệp: yêu cầu đối với đề án thành lập doanh nghiệp là
phải có tính khả thi và hiệu quả phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã
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hội của nhà nước đáp ứng yêu cầu công nghệ và quy định của nhà nước về bảo
vệ môi trường.

• Mức vốn điều lệ phải phù hợp với quy mô ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực
hoạt động và không thấp hơn vốn pháp định. Có chứng nhận của cơ quan tài
chính về nguồn và mức vốn được cấp.

• Dự thảo điều lệ không trái với quy định của pháp luật.
• Có xác nhận đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nơi đặt trụ sở và

mặt bằng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hội đồng thẩm định sau khi xem xét các nội dung của hồ sơ đề nghị thành lập doanh
nghiệp mỗi người phát biểu bằng văn bản ý kiến độc lập của mình và chịu trách nhiệm
về ý kiến đó.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổng hợp các ý kiến, trình người có quyền quyết định thành
lập doanh nghiệp.

Bước 3: Quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có văn bản của chủ tịch hội đồng thẩm định, người
có quyền quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước ký quyết định thành lập và phê
chuẩn điều lệ. Trường hợp không chấp nhận thành lập thì trả lời bằng văn bản trong thời
hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Luật doanh nghiệp Nhà nước quy định có 3 cấp có thẩm quyền quyết định thành lập
doanh nghiệp Nhà nước là: Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng bộ quản lý ngành, chủ tịch
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong đó:

• Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc uỷ quyền cho bộ trưởng bộ
quản lý ngành, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW quyết định
thành lập các Tổng công ty Nhà nước và các doanh nghiệp Nhà nước độc lập
có quy mô lớn hoặc quan trọng.

• Bộ trưởng bộ quản lý ngành, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW
quyết định thành lập các doanh nghiệp Nhà nước còn lại.

Sau khi có quyết định thành lập trong thời hạn không quá 30 ngày các cơ quan có thẩm
quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị (nếu
có), Tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp

Bước 4: Đăng ký kinh doanh.

Sau khi có quyết định thành lập, DNNN còn phải có một thủ tục bắt buộc để có thể bắt
đầu hoạt động, đó là thủ tục đăng ký kinh doanh. Đăng ký kinh doanh là hành vi tư pháp
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, nó khẳng định tư cách pháp lý độc lập của doanh nghiệp và khả năng được pháp luật
bảo vệ trên thương trường.

• Luật quy định trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày có quyết định
thành lập doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Sở kế hoạch và đầu tư
tỉnh,Thành phố trực thuộc TW nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Nếu quá thời
hạn đó mà chưa làm xong thủ tục đăng ký kinh doanh mà không có lý do chính
đáng thì quyết định thành lập doanh nghiệp hết hiệu lực và doanh nghiệp phải
làm lại thủ tục quyết định thành lập doanh nghiệp.

• Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm:
◦ Quyết định thành lập
◦ Điều lệ doanh nghiệp
◦ Giấy chứng nhận quyền sử dụng trụ sở chính của doanh nghiệp
◦ Quyết định bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị Tổng

giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp.
• Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh

phải cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

* Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm đăng ký kinh doanh và bắt đầu
được tiến hành hoạt động (về nguyên tắc chỉ có những hành vi của doanh nghiệp xảy ra
sau khi có đăng ký kinh doanh mới được coi là hành vi của bản thân doanh nghiệp).

Bước 5: Đăng báo công khai về việc thành lập doanh nghiệp.

Luật quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng ký báo hàng ngày của TW hoặc địa phương nơi
doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong 5 số liên tiếp. Doanh nghiệp không phải đăng báo
trong trường hợp người ký quyết định thành lập doanh nghiệp đó đồng ý và ghi trong
quyết định thành lập doanh nghiệp.

Nội dung đăng báo.

• Tên địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, họ và tên Hội đồng quản trị (nếu
có), Tổng giám đốc, số điện thoại, điện báo, điện tín viễn thông.

• Số tài khoản, vốn điều lệ tại thời điểm thành lập.
• Tên cơ quan ra quyết định thành lập, số, ngày ký quyết định thành lập, số đăng

ký kinh doanh.
• Ngành nghề kinh doanh.
• Thời điểm bắt đầu hoạt động và thời hạn hoạt động.
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Thủ tục giải thể doanh nghiệp Nhà nước

Thủ tục giải thể doanh nghiệp Nhà nước là một thủ tục mang tính chất hành chính nhằm
chấm dứt sự hoạt động (tư cách pháp nhân) của doanh nghiệp.

Các trường hợp doanh nghiệp nhà nước có thể bị xem xét giải thể.

• Hết thời hạn hoạt động ghi trong quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh
doanh mà doanh nghiệp không xin gia hạn.

• Doanh nghiệp kinh doanh bị thua lỗ kéo dài nhưng chưa lâm vào tình trạng mất
khả năng thành toán nợ đến hạn tuy đã áp dụng các hình thức tổ chức lại nhưng
không thể khắc phục được.

• Doanh nghiệp không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước quy định sau
khi áp dụng các biện pháp cần thiết.

• Việc tiếp tục duy trì doanh nghiệp là không cần thiết: Trong nền kinh tế thị
trường nhà nước chỉ thành lập doanh nghiệp nhà nước khi cần thiết để thực
hiện mục tiêu kinh tế xã hội. Nhưng khi doanh nghiệp đã hoàn thành mục tiêu
đã định hoặc nhà nước thấy việc duy trì doanh nghiệp nhà nước là không cần
thiết nữa thì nhà nước sẽ giải thể

Người có quyền quyết định giải thể doanh nghiệp (theo điều 23 luật doanh nghiệp
Nhà nước quy định) là người quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước đó.

Người quyết định giải thể doanh nghiệp Nhà nước phải lập hội đồng giải thể, hội đồng
giải thể làm chức năng tham mưu cho người quyết định và tổ chức thực hiện quyết định
giải thể doanh nghiệp Nhà nước. Thành phần và quy chế làm việc của hội đồng giải thể,
trình tự và thủ tục thực hiện quyết định giải thể doanh nghiệp do chính phủ quy định.

Cơ chế quản lí nội bộ của doanh nghiệp nhà nước

Theo luật doanh nghiệp Nhà nước có 2 mô hình quản lý doanh nghiệp.

Mô hình quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước có HĐQT

Điều kiện để các doanh nghiệp Nhà nước có hội đồng quản trị:

doanh nghiệp Nhà nước có HĐQT thường là những doanh nghiệp lớn, giữ vai trò quan
trọng trong nền kinh tế quốc dân gồm các doanh nghiệp sau:

* Tổng công ty Nhà nước gồm:

• Tổng công ty 91: Được lập theo quyết định 91/TTg ngày 7/3/1994 của Chính
phủ gồm nhiều doanh nghiệp thành viên có quan hệ với nhau về tổ chức và các
dịch vụ liên quan có quy mô tương đối lớn
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