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LUẬT PHÁ SẢN 2014 VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC LỢI ÍCH 
CÓ BẢO ĐẢM TẠI VIỆT NAM  

Vào ngày 19 tháng 6 năm 2014, một luật phá sản mới đã được Quốc Hội Việt Nam thông qua. Kể từ ngày 

1 tháng 1 năm 2015, Luật Phá sản số 51/2014/QH13 (Luật Phá Sản 2014) đã thay thế Luật Phá Sản số 
21/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 (Luật Phá Sản 2004).  

Tổ Chuyên Môn về Tái Cơ Cấu và Giải Thể Doanh Nghiệp của Frasers xin trình bày bài viết về khung 
pháp lý liên quan đến phá sản và giải quyết các lợi ích có bảo đảm tại Việt Nam, bao quát các vấn đề: 

 khi nào một doanh nghiệp bị xem là mất khả năng thanh toán, phá sản;  

 nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và thủ tục phá sản; 

 quản lý và giải quyết tài sản sau khi Tòa án ban hành một Quyết Định Mở Thủ Tục Phá Sản liên 
quan đến việc phá sản của doanh nghiệp; 

 lập và điều hành các hội nghị chủ nợ; thủ tục phục hồi đối với một doanh nghiệp mất khả năng 
thanh toán; thanh lý và chia tài sản; và tuyên bố phá sản; 

 giải quyết quyền lợi có bảo đảm cho các chủ nợ có bảo đảm và nguyên tắc thanh lý tài sản bảo 
đảm; và 

 xem xét thủ tục phá sản áp dụng đối với các tổ chức tín dụng.  

Theo Tờ trình số 10/TTr-TANDTC của Tòa án Nhân dân Tối cao (Toà án Tối cao) ngày  
25 tháng 10 năm 2013, về Dự thảo Luật Phá sản sửa đổi, sau 9 năm thi hành Luật Phá Sản 2004, trong 
336 đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nhận được, Tòa án chỉ ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với 236 
vụ việc, trong đó tuyên phá sản đối với 83 vụ và 153 vụ chưa có quyết định.  

Luật Phá Sản 2014 

So với Luật Phá Sản 2004, Luật Phá Sản 2014 không mở rộng phạm vi điều chỉnh đến các cá nhân và hộ 
gia đình, và chỉ áp dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. 

Khi nào thì một doanh nghiệp bị xem là mất khả năng thanh toán, phá sản? 

Trước đây, Luật Phá Sản 2004 chỉ quy định doanh nghiệp sẽ bị xem là lâm vào tình trạng phá sản khi 
doanh nghiệp đó không có khả năng thanh toán nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu. Nhận thấy việc xác 
định thời điểm mất khả năng thanh toán theo Luật Phá Sản 2004 thiếu rõ ràng dẫn đến nhiều bất cập, 
Luật Phá Sản 2014 đã điều chỉnh lại định nghĩa về “phá sản’ và tình trạng “mất khả năng thanh toán”. 
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Theo đó, doanh nghiệp bị xem là mất khả năng thanh toán khi doanh nghiệp đó không thực hiện nghĩa vụ 
thanh toán nợ trong thời hạn ba (3) tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. Doanh nghiệp bị phá sản khi 
mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. 

Thủ tục phá sản nói chung 

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án Nhân dân cấp huyện được 
mở rộng đối với tất cả các doanh nghiệp có trụ sở chính tại huyện đó. Tòa án Nhân dân cấp tỉnh sẽ chỉ có 
thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp tại 
tỉnh đó, đồng thời thuộc một trong các trường hợp sau: (i) có tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia 
thủ tục phá sản ở nước ngoài; hoặc (ii) có bất động sản, chi nhánh, văn phòng đại diện ở nhiều huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau; hoặc (iii) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân 
cấp huyện nhưng có tính chất phức tạp. 

Theo Luật Phá Sản 2014, thủ tục phá sản được thực hiện bởi một (1) Thẩm Phán hoặc một Tổ Thẩm 
Phán gồm ba (3) Thẩm Phán do Chánh án Tòa Án Nhân Dân chỉ định. 

Các bước trong thủ tục phá sản doanh nghiệp như sau: 

(i) nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; 

(ii) chấp nhận hoặc từ chối đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; 

(iii) nếu chấp nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tòa án có ba mươi (30) ngày để ra quyết định mở 
hay không mở thủ tục phá sản; 

(iv) nếu ra quyết định mở thủ tục phá sản, Tòa án có ba (3) ngày làm việc để chỉ định Quản tài viên, 
doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; 

(v) hội nghị chủ nợ; 

(vi) thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; 

(vii) tuyên bố doanh nghiệp phá sản; và 

(viii) thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản. 

Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

Tổ chức, cá nhân sẽ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với một doanh nghiệp kể từ khi có dấu hiệu 
cho thấy doanh nghiệp này bị mất khả năng thanh toán, cụ thể là không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ 
trong thời hạn ba (3) tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. 

Khi một doanh nghiệp bị xem là mất khả năng thanh toán, thì người đại diện theo pháp luật của doanh 
nghiệp; chủ doanh nghiệp tư nhân; chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần; chủ tịch Hội đồng 
thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên; thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục 
phá sản. Nếu những người này không thực hiện nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì sẽ phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trường hợp có thiệt hại phát sinh sau thời điểm doanh nghiệp mất khả 
năng thanh toán do việc không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản gây ra thì những người này phải bồi 
thường. 

Độc lập với nghĩa vụ nộp đơn của những người nêu trên, Luật Phá Sản 2014 cho phép những người có 
quyền lợi liên quan dưới đây được nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng 
thanh toán: 

(i) chủ nợ không có bảo đảm, hoặc chủ nợ có bảo đảm một phần;  

(ii) người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập 
công đoàn cơ sở;  và 

(iii) cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu 
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(6) tháng; cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên 
tục ít nhất sáu (6) tháng trong trường hợp điều lệ công ty quy định. 

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cùng tài liệu, chứng cứ kèm theo phải được gửi cho Tòa Án Nhân Dân. 
Người làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có thể đề xuất chỉ định quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, 
thanh lý tài sản thông qua việc ghi rõ tên, địa chỉ của cá nhân hay tổ chức đó trong đơn.  

Những người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và cổ đông, nhóm cổ đông có quyền nộp 
đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải gửi kèm theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản các loại giấy tờ, tài 
liệu sau: 

(i) báo cáo tài chính trong ba (3) năm gần nhất; 

(ii) bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán; báo cáo kết quả thực hiện 
các biện pháp khôi phục doanh nghiệp mà vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng 
thanh toán; 

(iii) bảng kê chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của doanh nghiệp; 

(iv) danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ (ghi rõ tên, địa chỉ chủ nợ, người mắc nợ, nêu rõ 
khoản nợ có bảo đảm hay không có bảo đảm, đến hạn hay chưa đến hạn); 

(v) giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp; và 

(vi) kết quả thẩm định giá, định giá trị tài sản còn lại (nếu có). 

Chấp nhận hoặc từ chối đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

Tòa Án có quyền yêu cầu người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu đơn 
không đủ nội dung và các tài liệu kèm theo như quy định. Nếu người nộp đơn không thực hiện sửa đổi, 
bổ sung như yêu cầu thì Tòa Án sẽ trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

Luật Phá Sản 2014 quy định trong thời hạn ba (3) ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn yêu cầu mở thủ tục 
phá sản hợp lệ, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và chủ nợ nộp đơn có quyền đề nghị bằng văn 
bản gửi Tòa Án Nhân Dân để các bên thương lượng việc rút đơn. Thời gian thương lượng do Tòa Án 
quyết định nhưng không quá hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
hợp lệ. Trường hợp thương lượng không thành hoặc hết thời hạn thương lượng mà các bên không tiến 
hành thương lượng thì Tòa Án sẽ thông báo cho người nộp đơn tiến hành nộp lệ phí phá sản, tạm ứng 
chi phí phá sản và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

Trong trường hợp không có đề nghị thương lượng việc rút đơn, đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản sẽ được 
thụ lý sau khi Tòa Án nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ và biên lai nộp lệ phí phá sản, 
biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản.  

Mở thủ tục phá sản 

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Thẩm Phán 

phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (Quyết Định Mở Thủ Tục Phá Sản), trừ khi Tòa 
Án giải quyết phá sản theo thủ tục rút gọn. 

Trường hợp cần thiết, trước khi ra Quyết Định Mở Thủ Tục Phá Sản, Thẩm Phán có thể triệu tập phiên 
họp với sự tham gia của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện 
hợp pháp của doanh nghiệp bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, cá nhân, tổ chức có liên quan để xem xét, 
kiểm tra các căn cứ chứng minh doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.  

Khi Quyết Định Mở Thủ Tục Phá Sản được lập, quyết định này phải được gửi cho người nộp đơn, doanh 
nghiệp mất khả năng thanh toán, chủ nợ, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự, 
cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính và đăng trên Cổng thông tin 
đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân và hai (2) số báo địa 
phương liên tiếp nơi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán có trụ sở chính. 
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Quản Lý Tài Sản 

Sau khi có Quyết Định Mở Thủ Tục Phá Sản, doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh, nhưng 
phải chịu sự giám sát của Thẩm Phán và quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Doanh 
nghiệp phải báo cáo với quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trước khi thực hiện các hoạt 
động sau: 

(i) hoạt động liên quan đến việc vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê 
tài sản; bán, chuyển đổi cổ phần; chuyển quyền sở hữu tài sản; 

(ii) chấm dứt thực hiện hợp đồng có hiệu lực; và 

(iii) thanh toán khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản; trả lương cho người lao động trong 
doanh nghiệp. 

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được Quyết Định Mở Thủ Tục Phá Sản, doanh 
nghiệp mất khả năng thanh toán phải tiến hành kiểm kê tài sản và xác định giá trị tài sản đó. Nếu cần 
thiết, thời hạn này có thể được gia hạn nhưng không quá hai lần, mỗi lần không quá ba mươi (30) ngày. 
Trường hợp đại diện hợp pháp của doanh nghiệp vắng mặt thì người được quản tài viên, doanh nghiệp 
quản lý, thanh lý tài sản chỉ định làm đại diện của doanh nghiệp thực hiện công việc kiểm kê và xác định 
giá trị tài sản của doanh nghiệp. 

Trong mọi trường hợp, doanh nghiệp bị nghiêm cấm thực hiện những việc sau đây: 

(i) cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản; 

(ii) thanh toán khoản nợ không có bảo đảm, trừ khoản nợ không có bảo đảm phát sinh sau khi mở thủ 
tục phá sản và trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp; 

(iii) từ bỏ quyền đòi nợ; và 

(iv) chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản 
của doanh nghiệp. 

Quản tài viên/doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 

Vai trò của tổ quản lý/thanh lý tài sản trong Luật Phá Sản 2004 đã được thay thế bằng quản tài viên/
doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong Luật Phá Sản 2014. Theo đó, trong thời hạn ba (3) ngày làm 
việc kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm Phán có trách nhiệm chỉ định quản tài viên hoặc 
doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Trách nhiệm của quản tài viên/doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài 
sản đối với doanh nghiệp bao gồm: 

(i) quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp mất khả năng 
thanh toán; 

(ii) đại diện cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không có người đại diện theo pháp luật; 
và 

(iii) báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, tham gia xây dựng kế 
hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Theo quy định của Luật Phá Sản 2014, quản tài viên phải là (i) luật sư, hoặc (ii) kiểm toán viên, hoặc (iii) 
người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm năm (05) năm trở 
lên về lĩnh vực được đào tạo, đồng thời đáp ứng các yêu cầu luật định và được cấp chứng chỉ hành nghề 
quản tài viên.  

Đây là một chế định hoàn toàn mới nên hiện vẫn chưa có đủ đội ngũ quản tài viên hoặc doanh nghiệp 
quản lý, thanh lý tài sản đủ tiêu chuẩn theo quy định để tham gia quy trình giải quyết phá sản. Nhằm khắc 
phục khó khăn trong việc thực thi pháp luật này, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 22/2015/ND-CP ngày 
16 tháng 1 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Phá Sản về quản tài viên và doanh nghiệp 
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hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (Nghị Định 22). Nghị Định 22 có hiệu lực kể từ ngày  
6 tháng 4 năm 2015.  

Các biện pháp bảo toàn tài sản  

Luật Phá Sản 2014 đã kéo dài thời hạn của điều khoản “thu hồi” trong đó quy định thời gian sáu (06) 
tháng trước ngày tòa án ra Quyết Định Mở Thủ Tục Phá Sản thì các giao dịch sau đây sẽ bị coi là vô 
hiệu: 

(i) giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản không theo giá thị trường; 

(ii) chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản 
của doanh nghiệp; 

(iii) thanh toán hoặc bù trừ có lợi cho một chủ nợ đối với khoản nợ chưa đến hạn hoặc với số tiền lớn 
hơn khoản nợ đến hạn; 

(iv) tặng cho tài sản; 

(v) giao dịch ngoài mục đích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; và 

(vi) giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, giao dịch của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán được thực hiện với những người liên 
quan trong thời gian mười tám (18) tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản 
thì bị coi là vô hiệu. 

Cơ quan thi hành án dân sự chịu trách nhiệm thi hành quyết định tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu theo 
quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn, Quản tài viên, 
doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành thủ 
tục phá sản ra quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo toàn tài sản của 
doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động như sau: 

(i) cho bán hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng hóa sắp hết thời hạn sử dụng, hàng hóa không bán đúng 
thời điểm sẽ khó có khả năng tiêu thụ; cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hóa 
khác; 

(ii) kê biên, niêm phong tài sản của doanh nghiệp; 

(iii) phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng; phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ; 

(iv) niêm phong kho, quỹ, thu giữ và quản lý sổ kế toán, tài liệu liên quan của doanh nghiệp; 

(v) cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán; 

(vi) cấm thay đổi hiện trạng đối với tài sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán; 

(vii) cấm hoặc buộc doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức khác có liên quan thực hiện một số hành vi nhất 
định; 

(viii) buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao 
động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động; và 

(ix) các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác theo quy định của pháp luật. 

Hội nghị chủ nợ 

Thời hạn để Thẩm Phán triệu tập hội nghị chủ nợ là hai mươi (20) ngày kể từ ngày việc kiểm kê tài sản 
và việc lập danh sách chủ nợ được hoàn thành. 

Luật Phá Sản 2014 đã thay đổi điều kiện hợp lệ của hội nghị chủ nợ là dựa trên số nợ không có bảo 
đảm, thay vì căn cứ vào số chủ nợ như quy định của Luật Phá Sản 2004, nhằm đảm bảo hơn quyền lợi 
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cho chủ nợ có số nợ lớn. Theo đó, hội nghị chủ nợ được tiến hành khi có số chủ nợ đại diện cho ít nhất 
51% tổng số nợ không có bảo đảm. 

Tại hội nghị chủ nợ, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thông báo về tình hình kinh 
doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán; kết quả kiểm kê tài sản, danh 
sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ và các nội dung khác nếu xét thấy cần thiết. 

Tại hội nghị chủ nợ, chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp trình bày ý kiến 
về nội dung do Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đã thông báo cho Hội nghị, đề xuất 
phương án, giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, khả năng và thời hạn thanh toán nợ. 

Tiếp theo cuộc thảo luận, một nghị quyết của hội nghị chủ nợ được lập thành văn bản và được thông 
qua khi có quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ không 
có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành. Ban đại diện chủ nợ được thành lập gồm ba (3) đến năm (5) 
thành viên, thay mặt cho các chủ nợ thực hiện giám sát việc thực hiện nghị quyết của hội nghị chủ nợ, 
đề xuất với quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản về việc thực hiện nghị quyết của hội 
nghị chủ nợ. Trường hợp hội nghị chủ nợ không thể thông qua nghị quyết, thì Tòa Án tuyên bố doanh 
nghiệp phá sản.  

Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh  

Nếu hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, 
thì doanh nghiệp mất khả năng thanh toán phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 

(Phương Án Phục Hồi) và gửi cho Thẩm Phán, chủ nợ, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài 
sản cho ý kiến trong vòng 30 ngày kể từ ngày có nghị quyết của hội nghị chủ nợ. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phương Án Phục Hồi thì chủ nợ, quản tài viên, 
doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi ý kiến cho doanh nghiệp để hoàn thiện phương án phục hồi 
hoạt động kinh doanh (nếu có).  

Ngay sau khi nhận được Phương Án Phục Hồi đã được góp ý điều chỉnh, quản tài viên, doanh nghiệp 
quản lý, thanh lý tài sản có nhiệm vụ báo cáo cho Thẩm Phán. Thẩm Phán có mười lăm (15) ngày xem 
xét trước khi đưa phương án ra hội nghị chủ nợ xem xét thông qua. Sau khi hội nghị chủ nợ ra nghị 
quyết hợp lệ thông qua Phương Án Phục Hồi, Thẩm Phán sẽ ra quyết định công nhận nghị quyết của hội 
nghị chủ nợ. 

Sáu (6) tháng một (1) lần, doanh nghiệp phải lập báo cáo về tình hình thực hiện Phương Án Phục Hồi 
cho quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý 
tài sản có trách nhiệm báo cáo cho Thẩm Phán và thông báo cho chủ nợ. Thời hạn thực hiện Phương 
Án Phục Hồi là không quá ba (3) năm kể từ ngày hội nghị chủ nợ thông qua Phương Án Phục Hồi, trừ 
khi được quy định khác trong nghị quyết của hội nghị chủ nợ. 

Thẩm Phán sẽ ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mất khả 
năng thanh toán sau khi doanh nghiệp đã thực hiện xong Phương Án Phục Hồi, hoặc khi đã hết thời hạn 
thực hiện Phương Án Phục Hồi mà doanh nghiệp vẫn mất khả năng thanh toán, hoặc khi doanh nghiệp 
không thực hiện được Phương Án Phục Hồi .  

Tuyên bố phá sản 

Tòa Án xem xét tuyên bố doanh nghiệp phá sản trong các trường hợp sau: 

(i) hội nghị chủ nợ không thành;  

(ii) hội nghị chủ nợ đề nghị tuyên bố phá sản;  

(iii) doanh nghiệp không xây dựng được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh; 

(iv) hội nghị chủ nợ không thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;  

(v) doanh nghiệp không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh; và 
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(vi) hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng doanh nghiệp vẫn mất khả 
năng thanh toán. 

Quyết định của Tòa Án có thể cấm một số nhân viên điều hành của doanh nghiệp đảm nhiệm chức vụ 
trong trường hợp vi phạm quy định của Luật Phá Sản trong thời hạn ba (3) năm. Quyết đinh này phải 
được gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh để xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh. 

Quyết định này không miễn trừ nghĩa vụ về tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh 
của công ty hợp danh đối với chủ nợ chưa được thanh toán nợ. Các nghĩa vụ về tài sản của doanh 
nghiệp được giải quyết theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.  

Tuyên bố phá sản theo thủ tục rút gọn 

Tòa Án Nhân Dân giải quyết phá sản theo thủ tục rút gọn trong trường hợp những người có nghĩa vụ 
phải nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi 
phí phá sản khi nộp đơn yêu cầu phá sản hoặc doanh nghiệp không còn để thanh toán chi phí phá sản 
sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

Trong trường hợp áp dụng thủ tục rút gọn, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo cho người tham 
gia thủ tục phá sản biết việc áp dụng thủ tục rút gọn, Tòa án nhân dân xem xét, tuyên bố doanh nghiệp, 
hợp tác xã phá sản hoặc tiếp tục giải quyết theo thủ tục thông thường và thông báo cho người tham gia 
thủ tục phá sản biết. 

Thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản 

Trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tuyên bố phá sản, cơ quan thi hành án 

dân sự có trách nhiệm chủ động ra quyết định thi hành và phân công chấp hành viên (Chấp Hành Viên) 
thi hành quyết định tuyên bố phá sản. 

Trong thời hạn hai (2) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định phân công của Thủ Trưởng cơ 
quan thi hành án dân sự, Chấp Hành Viên sẽ có văn bản yêu cầu quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, 
thanh lý tài sản thực hiện việc thanh lý tài sản. 

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tuyên bố phá sản, quản tài viên, doanh 
nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải tổ chức định giá tài sản theo quy định của pháp luật, nhưng không 
được ký hợp đồng định giá tài sản với tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích liên quan.  

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự quyết định đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản trong 
các trường hợp sau: 

(i) doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản không có tài sản để thanh lý, phân chia; 

(ii) hoàn thành việc phân chia tài sản của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản; hoặc 

(iii) thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự báo cáo Tòa án nhân dân đã giải quyết phá sản và thông 
báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá 
sản. 

Nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm  

Việc xử lý tài sản bào đảm phải được thực hiện theo các nguyên tắc sau: 

(i) nếu tài sản bảo đảm được sử dụng để bảo đảm việc thực hiện một nghĩa vụ thì việc xử lý tài sản 
đó sẽ được thực hiện theo thỏa thuận của các bên; nếu không có thỏa thuận này thì tài sản sẽ 
được bán đấu giá theo quy định của pháp luật; 

(ii) viêc xử lý tài sản có bảo đảm nhằm thu hồi nợ không được tính vào hoạt động kinh doanh có phép 
của bên nhận bảo đảm; 

(iii) trong trường hợp tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, nhà ở thì tổ chức, cá nhân mua tài sản 
bảo đảm hoặc nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo 
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đảm phải thuộc đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng được cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì chỉ được 
hưởng giá trị quyền sử dụng đất, giá trị nhà ở;  

(iv) kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, các khoản nợ được tiếp tục tính lãi theo thỏa thuận 
nhưng được tạm dừng việc trả lãi. Kể từ ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản thì 
khoản nợ không được tiếp tục tính lãi; 

(v) đối với việc xử lý khoản nợ có bảo đảm: 

(a) trường hợp tài sản bảo đảm được sử dụng để thực hiện thủ tục phục hồi kinh doanh thì việc 
xử lý đối với tài sản bảo đảm theo nghị quyết của hội nghị chủ nợ; 

(b) trường hợp không thực hiện thủ tục phục hồi kinh doanh hoặc tài sản bảo đảm không cần 
thiết cho việc thực hiện thủ tục phục hồi kinh doanh, thì xử lý theo thời hạn quy định trong 
hợp đồng đối với hợp đồng có bảo đảm đã đến hạn. Đối với hợp đồng có bảo đảm chưa đến 
hạn thì trước khi tuyên bố doanh nghiệp phá sản, Tòa Án đình chỉ hợp đồng và xử lý các 
khoản nợ có bảo đảm. Việc xử lý khoản nợ có bảo đảm được thực hiện như sau: 

(I) đối với khoản nợ có bảo đảm được xác lập trước khi Tòa Án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ 
tục phá sản, thì được thanh toán bằng tài sản bảo đảm đó; 

(II) trường hợp giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán số nợ thì phần nợ còn lại sẽ 
được thanh toán trong quá trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp; nếu giá trị tài sản 
bảo đảm lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được nhập vào giá trị tài sản của doanh 
nghiệp. 

(c) trường hợp tài sản bảo đảm có nguy cơ bị phá hủy hoặc bị giảm đáng kể về giá trị thì quản 
tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đề nghị Thẩm Phán cho xử lý ngay tài sản bảo 
đảm đó; 

(vi) thứ tự phân chia tài sản khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản như sau: 

(a) chi phí phá sản; 

(b) khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyền lợi khác; 

(c) khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh 
doanh; 

(d) nghĩa vụ tài chính đối với Nhà Nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong 
danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm 
không đủ thanh toán nợ. 

Nếu tài sản vẫn còn sau khi đã thanh toán đủ cho các chủ nợ, thì phần còn lại này sẽ thuộc về chủ 
doanh nghiệp, hoặc thành viên hoặc cổ đông của doanh nghiệp tùy từng trường hợp. Nếu giá trị tài 
sản không đủ để thanh toán thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ 
phần trăm tương ứng với số nợ. 

Thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp một tài sản dùng để bảo 
đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ 

Trước khi xử lý tài sản bảo đảm, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải thông báo 
bằng văn bản về việc xử lý tài sản bảo đảm cho các bên cùng nhận bảo đảm khác theo địa chỉ được bên 
bảo đảm cung cấp hoặc đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của 
pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm. 

Người yêu cầu đăng ký nộp một (1) bản đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo 

đảm cho Cục Đăng Ký Quốc Gia Giao Dịch Bảo Đảm (NRAST). NRAST có trách nhiệm giải quyết việc 
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đăng ký ngay sau khi nhận được đơn yêu cầu hoặc ngay trong ngày làm việc; nếu nhận đơn yêu cầu sau 
3 giờ chiều thì việc giải quyết đăng ký được hoàn tất trong ngày làm việc tiếp theo; và nếu cần thiết phải 
xin gia hạn thời gian giải quyết việc đăng ký này thì cũng không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn 
yêu cầu đăng ký hợp lệ. 

Trong thời hạn hoàn tất việc đăng ký, đăng ký viên sẽ gửi văn bản chứng nhận nội dung đăng ký có xác 
nhận của NRAST về việc xử lý tài sản của bên bảo đảm cho các bên liên quan theo địa chỉ được lưu giữ 
trong cơ sở dữ liệu. 

Thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản sau khi xử lý tài sản bảo đảm 

Trước đây, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc không xử lý được tài sản bảo đảm là khi 
bên bảo đảm không tự nguyện ký hợp đồng, giấy tờ, tài liệu chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài 
sản bảo đảm khi bên nhận bảo đảm thực hiện các quyền của mình. 

Để giải quyết vấn đề này, Thông Tư Liên Tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 6 tháng 6 năm 
2014 của Bộ Tư Pháp, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, và Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam hướng dẫn 

một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm (TTLT 16) đã được ban hành.  

Cụ thể, trong trường hợp tài sản bảo đảm được bán không qua đấu giá, mà trong đó bên bảo đảm không 
tự nguyện ký hợp đồng, giấy tờ, tài liệu chứng minh việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thì 
bên nhận bảo đảm được quyền ký hợp đồng, giấy tờ, tài liệu đó. Đồng thời, trong hồ sơ đề nghị chuyển 
quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản phải bổ sung: (i) một (1) bản chính hợp đồng bảo đảm đã được 
công chứng, chứng thực; hoặc (ii) một (1) bản sao hợp đồng bảo đảm được Ủy Ban Nhân Dân cấp xã 
chứng thực, tổ chức hành nghề công chứng cấp từ bản chính; hoặc (iii) văn bản khác chứng minh có 
thỏa thuận về việc  bên nhận bảo đảm được quyền ký kết hợp đồng, giấy tờ, tài liệu chuyển quyền sở 
hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm. 

Tuy nhiên, trên thực tế, việc giải thích nội dung của TTLT 16 giữa các cơ quan có thẩm quyền liên quan 
trong việc xử lý tài sản bảo đảm vẫn chưa thực sự thống nhất, dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng điểm 
mới tiến bộ của văn bản này.   

Thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng 

Luật Phá Sản 2014 đã dành riêng một chương để quy định thủ tục phá sản áp dụng đối với các tổ chức 
tín dụng. 

Theo đó, sau khi Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản 
chấm dứt áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán, mà tổ chức tín dụng 
vẫn mất khả năng thanh toán, và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chủ nợ, người lao động, cổ đông lớn, 
thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, 
thì Tòa Án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng. 

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản lập 
xong danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, bảng kê tài sản của tổ chức tín dụng, Tòa Án ra quyết 
định tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản. 

Trước khi thực hiện việc phân chia tài sản, nếu tổ chức tín dụng được vay đặc biệt của Ngân Hàng Nhà 
Nước Việt Nam, hoặc của tổ chức tín dụng khác theo quy định của Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, mà bị 
tuyên bố phá sản thì phải hoàn trả khoản vay đặc biệt này cho Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, tổ chức 
tín dụng khác đó. 

Việc phân chia tài sản tổ chức tín dụng thực hiện theo thứ tự như sau: 

(i) chi phí phá sản; 

(ii) khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi 
khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết; 
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(iii) khoản tiền gửi; khoản tiền tổ chức bảo hiểm tiền gửi phải trả cho người gửi tiền tại tổ chức tín 
dụng phá sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam; và 

(iv) nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh 
sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ 
thanh toán nợ. 

Trường hợp giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ trên thì các đối tượng thuộc cùng một 
thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ. 

Trường hợp giá trị tài sản của tổ chức tín dụng sau khi đã thanh toán đủ khoản nợ trên mà vẫn còn thì 
phần còn lại này thuộc về: 

(i) thành viên của tổ chức tín dụng là hợp tác xã; 

(ii) chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; và 

(iii) thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; cổ 
đông của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần. 

Tổ Chuyên Môn về Tái Cơ Cấu và Giải Thể Doanh Nghiệp của Frasers vẫn đang làm công tác tư vấn 
cho các bên cho vay, bên vay và các bên quan tâm khác về lĩnh vực tái cơ cấu và mất khả năng thanh 
toán tại Việt Nam.  

Xin đừng ngần ngại liên lạc với bất kỳ thành viên cao cấp nào (thông tin chi tiết của họ được liệt kê dưới 
đây) của Tổ Chuyên Môn của chúng tôi về lĩnh vực Tái Cơ Cấu và Giải Thể Doanh Nghiệp để thảo luận 
thêm.  
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