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AMENDED ENTERPRISE LAW 2020

On June 17, 2020, at a discussion session, the National Assembly passed the Enterprise Law
(amended) with many notable contents, particularly, including some mechanical changes on the
structure of limited liability company with two or more members.

Specific provisions on limited liability companies are entitled to issue bonds

First of all, it can be seen that, compares to the Enterprise Law 2014, the Enterprise Law 2020 has
more specific provisions on the two-member limited liability companies which are entitled to
issue bonds. While the bonds issuance by a limited liability company, specifically a two-member
limited liability company was only mentioned in Decree 163/2018/ND-CP providing the issuance
of bonds for enterprises and was not mentioned in the Enterprise Law 2014, the Enterprise Law
2020 has raised this issue to a legal position.

In addition, the Enterprise Law 2020 also prescribes the procedures of offering and transferring
individual bonds and the Decision on offering individual bonds in Article 129 and Article 130. It
can be seen that the Enterprises Law 2020 was added the specific regulations on the right to issue
bonds for the two-member limited liability company as well as the processes, procedures for
offering and transferring bonds, which has been recognized and encouraged by lawmakers to
use bonds as an effective form of capital mobilization.

The Supervisory Board is not required in the company, except for State-owned enterprises and
subsidiaries of State-owned enterprises

While Article 55 of the Enterprise Law 2014 clearly stated that a two-member limited liability
company with 11 or more members must set up Supervisory Board, in the Enterprise Law 2020, it
is not mandatory. Accordingly, the Enterprise Law 2020 only requires the establishment of
Supervisory Board for limited liability companies with two members if they are State-owned
enterprises and subsidiaries of State-owned enterprises in accordance with the new law. For
other cases, the company reserves the right to decide whether or not to establish Supervisory
Board.
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In addition, compares to the Enterprise Law 2014, the definition of State-owned enterprises in
the Enterprise Law 2020 is also amended, whereby, state-owned enterprises will include
enterprises with more than 50% of charter capital held by the State, total number of voting
shares.

The non-mandatory for limited liability companies with 11 members or more to set up the
Supervisory Board shows the loosening in the policy-making process of the legislators,
respectation for the limited liability company with two members’ choices of organizing the
company structure.

The Enterprise Law 2020 has been passed by the National Assembly and will officially take
effect from January 1, 2021.
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LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI 2020
Vào ngày 17/6/2020, tại phiên thảo luận Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
với nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó, phải kể đến một số sửa đổi về cơ cấu của công ty
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Quy định cụ thể về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được quyền phát hành trái phiếu

Trước hết, có thể thấy, so với Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 đã có thêm
quy định cụ thể về việc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên được quyền phát hành
trái phiếu. Nếu như vấn đề phát hành trái phiếu của công ty trách nhiệm hữu hạn, cụ thể là
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên mới chỉ được đề cập tại Nghị định 163/2018/NĐ-
CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và không được nhắc tới trong Luật Doanh
nghiệp 2014, thì Luật Doanh nghiệp 2020 đã nâng tầm vấn đề này lên vị trí luật định. 

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp 2020 còn quy định cụ thể về trình tự, thủ tục chào bán và
chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ và Quyết định chào bán trái phiếu riêng lẻ tại Điều 129 và
Điều 130. Có thể thấy, việc Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm các điều luật cụ thể về
quyền phát hành trái phiếu cho công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên cũng như các
quy trình, trình tự chào bán, chuyến nhượng trái phiếu đã cho thấy sự ghi nhận rõ ràng của
các nhà làm luật trong việc công nhận cũng như khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng
trái phiếu với tư cách một hình thức huy động vốn hiệu quả.

Ban kiểm soát không bắt buộc phải có trong công ty, trừ doanh nghiệp Nhà nước và công
ty con của Doanh nghiệp Nhà nước

Nếu như Điều 55 của Luật Doanh nghiệp 2014 quy định rõ ràng công ty trách nhiệm hữu hạn
hai thành viên có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát thì đối với Luật
Doanh nghiệp 2020, đây không còn là điều bắt buộc nữa. Theo đó, Luật Doanh nghiệp 2020
chỉ yêu cầu phải thành lập Ban kiểm soát đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn hai
thành viên là doanh nghiệp nhà nước và các công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo
quy định của Luật mới. Đối với các trường hợp khác thì công ty có quyền tự quyết định có
thành lập thêm Ban kiểm soát hay không.
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Ngoài ra, so với Luật Doanh nghiệp 2014, khái niệm về doanh nghiệp nhà nước trong Luật
Doanh nghiệp 2020 cũng được sửa đổi, theo đó, doanh nghiệp nhà nước sẽ bao gồm các
doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết.

Việc không bắt buộc tất cả các công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải
có Ban kiểm soát đã cho thấy sự nới lỏng của các nhà làm luật, tôn trọng sự lựa chọn của
các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trong việc tổ chức bộ máy công ty. 

Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua và sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày
01/01/2021.

Miễn trừ trách nhiệm:

Nội dung của văn bản này không tạo thành tư vấn pháp lý và không nhất thiết phản ánh ý kiến   của công ty chúng tôi
hoặc bất kỳ luật sư hoặc chuyên gia tư vấn nào của chúng tôi. Văn bản này cung cấp thông tin chung, có thể đúng
hoặc không chính xác, đầy đủ hoặc  cập nhật tại thời điểm đọc. Nội dung không nhằm mục đích sử dụng thay thế cho
tư vấn hoặc ý kiến   pháp lý cụ thể. Vui lòng tìm kiếm tư vấn pháp lý phù hợp hoặc tư vấn chuyên nghiệp khác cho bất
kỳ vấn đề cụ thể bạn có thể có. Chúng tôi, NDTC & Partners, từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến các hành động
được thực hiện hoặc không được thực hiện dựa trên bất kỳ hoặc tất cả các nội dung của  văn bản này.

Liên hệ với chúng tôi tại: 

Tầng 1 Toà nhà Trung tâm Quốc tế 
Số 17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm. Hà Nội, Việt Nam

T: (+84.24) 3938 8628- 3938 8629 
F: (+84.24) 3938 8627
E: headoffice@ndtcgroup.com.vn
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