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Đề thi môn Luật kinh tế 

 

 

 

C 1.  

A, B, C dự định thành lập một số công ty 

- Thành lập một Công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ và bán buôn thuốc tân 

dược. 

- Thành lập một Công ty kinh doanh Karaoke vũ trường. 

Theo Anh ( chị) Hồ sơ đăng ký kinh doanh của 2 loại hình doanh nghiệp trên cần có những loại giấy 

tờ gì? Lí giải tại sao? 

 

 

 

C 2.  

Khi chủ Doanh nghiệp tư nhân chết thì DNTN do ông ta làm chủ sẽ được xử lý như thế nào? 

 

 

 

C 3.  

So sánh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy phép kinh doanh. 

 

 

 

C 4. 

Một cá nhân có thể tham gia thành lập bao nhiêu Doanh nghiệp? Có thể tham gia góp vốn vào bao 

nhiêu Doanh nghiệp? Một người có thể đồng thời là Giám đốc DNTN và là Giám đốc Công ty TNHH 

không? Tại sao? 
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Trả lời: 

 

 

C 1: 

 

1. Trường hợp A, B, C thành lập một Công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ và 

bán buôn thuốc tân dược. Đây là hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên kinh doanh cần có 

chứng chỉ hành nghề, theo Điều 18 Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 (LDN); Điều 15 Nghị định 

88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 về đăng kí kinh doanh; Điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-

CP ngày 05/09/2007 về hướng dẫn thi hành một số điều của LDN; Thông tư số 05/2008/TTLT-BKH-

BTC-BCA thì Hồ sơ đăng kí kinh doanh cho công ty của A, B, C gồm các giấy tờ sau: 

 

+ Giấy đề nghị đăng kí kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định, do đại diện 

theo pháp luật của công ty ký (2 bản). (Phải có giấy đề nghị đăng kí kinh doanh là một loại thủ tục 

hành chính bắt buộc chung đối với tất cả doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh để thông 

qua đó cơ quan đăng kí kinh doanh có thể tiến hành các bước kiểm tra thông tin ban đầu như ngành 

nghề kinh doanh có bị cấm, về tên doanh nghiệp có hợp pháp…và có những thông tin cần thiết về 

một doanh nghiệp có nhu cầu đăng kí kinh doanh trong các trường hợp pháp luật quy định). 

+ Dự thảo điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo 

pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền, có chữ của người đại diện theo 

pháp luật ở từng trang (1 bản). (Điều này giúp các cơ quan đăng kí kinh doanh xem đến yếu tố hợp 

pháp, thực thi và khả năng tồn tại được hay không của doanh nghiệp đó thông qua điều lệ của công 

ty). 

+ Danh sách các thành viên lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách 

thành viên phải có: Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (A, B, C) quy định tại 

Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP (1 bản). (Xem xét đến yếu tố cá nhân có đủ điều kiện làm người 

đại diện, thành viên của công ty theo các quy định của pháp luật ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp 

hay không). 

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc công ty hoặc ít nhất một người quản lý chuyên môn về dược đối với hình thức bán buôn 

thuốc và bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các chủ đại lý bán thuốc của doanh nghiệp đối với 

hình thức bán lẻ thuốc. (Điều này là việc các cơ quan đăng kí kinh doanh đòi hỏi việc đảm bảo trên 

thực tế việc kinh doanh các ngành nghề có điều kiện thì doanh nghiệp đó phải có chứng chỉ hành 

nghề, có trình độ chuyên môn đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu trong kinh doanh các ngành nghề 

đó). 

 

 

2. A, B, C cùng thành lập một Công ty kinh doanh Karaoke vũ trường, trường hợp này không nêu rõ 

là dự định của họ là loại công ty nào, xong điều đó có thể hiểu là: Công ty TNHH hai thành viên trở 

lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, các công ty này là công ty kinh doanh có điều kiện thì hồ sơ 
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đăng kí kinh doanh áp dụng theo quy định tại các Điều 17, 18, 19 LDN và Điều 15 Nghị định 

88/2006/NĐ-CP; Điều 5 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 về hướng dẫn thi hành một số 

điều của LDN; Thông tư số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA. Các loại giấy tờ cần có trong hồ sơ đăng kí 

kinh doanh giống như phần 1 nhưng:  

Hiện nay, tạm ngừng việc cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quán bar, nhà hàng 

karaokê, vũ trường; tạm ngừng cấp mới giấy phép kinh doanh karaokê, vũ trường trên phạm vi cả 

nước để các cấp, các ngành tiến hành rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các cơ sở hiện có, 

từ đó xây dựng quy hoạch và tăng cường các biện pháp quản lý các loại hình dịch vụ này theo Chỉ thị 

số 17/2005/CT-TTg ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với giấy phép kinh doanh đã hết 

hạn nhưng trước đó chủ kinh doanh đã có vi phạm, gây hậu quả xấu mà chưa bị tước quyền sử 

dụng giấy phép kinh doanh thì cũng không được gia hạn hoặc đổi giấy phép kinh doanh khác. 

- Đối với các cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận xếp hạng sao được kinh doanh các ngành nghề 

vũ trường, karaoke, quán bar, xoa bópkhông cần phải có Giấy phép kinh doanh nhưng phải đăng ký 

với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện và phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh 

theo quy định. Trước mắt tạm thời chưa cho phép triển khai mới việc tổ chức hoạt động vũ trường, 

karaoke, quán bartại các cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận xếp hạng sao theo nội dung chỉ 

đạo tại Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh các hoạt 

động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường. 

C 2: 

Doanh nghiệp tư nhân là hình thức doanh nghiệp một chủ sở hữu, và chủ sở hữu sẽ chịu trách 

nhiệm về tất cả các nghĩa vụ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình, mặt khác chủ doanh nghiệp 

tư nhân còn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân nên khi chủ doanh nghiệp 

tư nhân chết thì doanh nghiệp đó trên thực tế coi như đã không còn hoạt động nữa và sẽ bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng kí trong vòng 12 tháng (theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 16 LDN). Hoặc 

có thể áp dụng theođiểm đ khoản 2 Điều 165 LDN về việc thu hồi Giấy CN-ĐKKD, Doanh nghiệp tư 

nhân vẫn có quyền tồn tại thêm một thời gian nữa sau khi chủ doanh nghiệp chết cho đến khi đủ 12 

tháng kể từ lần doanh nghiệp nộp báo cáo về hoạt động kinh doanh gần nhất., Trong trường hợp 

này thì người thừa kế hợp pháp của chủ doanh nghiệp vẫn phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ 

các quyền và nghĩa vụ tài sản đối với số tài sản được thừa kế từ chủ doanh nghiệp, kể cả các khoản 

nợ đối với các chủ nợ của doanh nghiệp cũng như nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước. 

 

C 3: 

Giống nhau: Sau khi có những giấy tờ này, cá nhân hoặc Doanh nghiệp, tổ chức có thể tiến hành 

hoạt động kinh doanh. 


