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>> Rất ít doanh nghiệp yêu cầu tuyên bố phá sản

Ông Justin Yap, chuyên gia cao cấp của IFC về pháp luật phá sản, phát biểu tại hội thảo -

Ảnh: H.Điệp

Một trong 3 vấn đề mà nhóm các chuyên gia biên tập và soạn thảo dự thảo Luật phá sản 

sửa đổi nêu ra để xin ý kiến các chuyên gia trong buổi thảo luận chính là chức danh quản lý 

tài sản phá sản. 

Theo đó, quản tài viên là những người sẽ thay thế những người quản lý doanh nghiệp mất 

khả năng thanh toán để xử lý các công việc liên quan đến việc phá sản. 

9 năm: 83/600.000 doanh nghiệp tuyên bố phá sản

Theo ông Justin Yap, chuyên gia cao cấp của IFC về pháp luật phá sản, một số quốc gia 

châu Âu, châu Á hiện đang có chức danh quản lý tài sản phá sản để quản lý và giải quyết 

tài sản cho những doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản, đây chính là người giữ vai 

trò rất quan trọng.

Tuy nhiên, góp ý với vấn đề này, luật sư Trương Thị Hòa cho rằng điều kiện để trở thành 

người quản lý tài sản cần phải chặt chẽ hơn và cần phải có chế tài nếu người làm quản lý 

tài sản không thực hiện được tốt chức năng và công việc của mình.

Còn bà Đào Thị Thiên Hương (giám đốc dịch vụ tư vấn tái cấu trúc và tài chính doanh 

nghiệp) cho rằng quyền lợi của chủ nợ không có đảm bảo thường gắn liền với việc doanh 

nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động và phát triển, vì hầu như toàn bộ tài sản hữu hình đã được 

thế chấp cho các chủ nợ có đảm bảo. 

Trong rất nhiều trường hợp, đợi đến khi tòa án mở thủ tục phá sản doanh nghiệp thì đã quá 

trễ cho các chủ nợ không có đảm bảo, và việc doanh nghiệp phá sản và thanh lý tài sản 

thường không mang lại lợi ích đáng kể gì cho các chủ nợ không có đảm bảo. Đây cũng là lý 

do nhiều chủ nợ không có đảm bảo không mặn mà với việc nộp đơn xin phá sản doanh 

nghiệp.

Việc các doanh nghiệp không mặn mà đối với việc làm thủ tục phá sản cũng được chứng 

minh qua các số liệu mà đại diện Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đưa ra, đó là trong gần 10 

năm Luật phá sản doanh nghiệp có hiệu lực nhưng chỉ có 83 trong tổng số 600.000 doanh 

nghiệp của Việt Nam phá sản. 

Theo ông Trần Văn Sự - nguyên phó chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM, trong thời gian 

còn công tác ông đã nhiều lần có ý kiến về việc phải có chế tài đối với những doanh nghiệp 

mất khả năng thanh toán, phá sản nhưng không tuyên bố phá sản và làm thủ tục phá sản, 

Cần một cơ chế tái cơ cấu doanh nghiệp trước khi phá 
sản

TTO - Đó là một trong nhiều ý kiến nổi bật được đóng góp trong hội thảo góp ý cho dự thảo Luật phá sản do 

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức sáng 3-3 tại 

TP.HCM.

Cơ Hội Mua Sắm

Mua trả góp ghế massage 

chuẩn 5 sao chỉ 

30.000đ/ngày - Liên hệ giá 

Bếp gas hồng ngoại Fujipan 

FJ-3390-HN – Công nghệ 

Nhật Bản - 390.000đ

Nệm PE Hàn Quốc 1m55 X 

1m95 X 9cm - 750.000đ

Yến Sào Chấn Phi khuyến 

mãi đặc biệt mừng ngày 8/3

- 325.000đ

giảm 43%

giảm 50%

giảm 35%

>> Liên hệ đăng sản phẩm
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bởi khi làm đầy đủ thủ tục thì làm hạn chế quyền lợi của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc 

quản lý hay thành lập một doanh nghiệp mới. 

Bởi vậy, theo ông Sự, dự thảo Luật phá sản sửa đổi nếu không có các chế tài cụ thể, quy 

định cụ thể thì dù Luật phá sản sửa đổi có ra đời thì cũng chẳng giải quyết được việc gì.

Bà Đào Thị Thiên Hương trao đổi với ông Nguyễn Văn Phúc - phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh 

tế của Quốc hội - tại hội thảo - Ảnh: Hoàng Điệp

Cần “cứu” trước khi để cho “chết”

Giải pháp mà bà Hương đưa ra là cần có một cơ chế để “cứu” doanh nghiệp trước khi để 

doanh nghiệp phá sản.

“Khi doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, cũng tương tự một người 

bệnh khá nặng, cơ hội sống sót và phục hồi phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm bắt đầu điều 

trị, càng sớm càng tốt. Vì vậy, trong điều khoản chỉ định người quản lý tài sản nên bổ sung 

cơ chế cho phép chủ nợ, hay ít nhất cũng là chủ nợ lớn, được phép chỉ định người quản lý 

tài sản vào tiếp quản và điều hành doanh nghiệp ngay khi doanh nghiệp rơi vào tình trạng 

mất khả năng thanh toán mà không cần phải đợi đến khi chủ nợ hay doanh nghiệp nộp đơn 

xin phá sản doanh nghiệp lên tòa án và đợi tòa án thụ lý đơn rồi mới chỉ định người quản lý 

tài sản”, bà Hương nói. 

Và đương nhiên, theo bà Hương, luật sẽ cần quy định rõ ràng người quản lý tài sản, mặc 

dù có thể được chỉ định bởi một chủ nợ lớn, nhưng phải hành động vì lợi ích công bằng cho 

tất cả các chủ nợ.

Vai trò của người quản lý tài sản vì thế cũng cần nhấn mạnh vào vai trò tiếp quản, bảo vệ 

tài sản và khôi phục hoạt động của doanh nghiệp. Nếu vai trò của người quản lý tài sản chỉ 

tập trung vào việc thanh lý các tài sản khi doanh nghiệp phá sản thì sẽ không tạo được sự 

khác biệt lớn với vai trò của tổ quản lý, thanh lý tài sản do tòa án lập ra theo Luật phá sản 

2004.

Sau góp ý của bà Hương, ông Nguyễn Văn Phúc, phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc 

hội, cũng cho rằng vấn đề bà Hương nêu hiện vẫn chưa được đề cập đến trong các bộ luật, 

và vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp để duy trì quyền lợi không chỉ doanh nghiệp, chủ nợ mà 

còn cả của người lao động. Bởi vậy, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ rất lưu tâm ý kiến của 

bà Hương trong quá trình xây dựng, sửa đổi luật.
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