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Tóm tắt: Bài viết này giới thiệu những điểm mới cơ bản của Luật Doanh nghiệp năm 2020 trong 

tiến trình thay đổi tư duy về quản lí kinh tế của Nhà nước Việt Nam từ năm 1986 đến nay; đồng thời 

đánh giá những kì vọng về tác động tích cực của Luật Doanh nghiệp năm 2020 đến nền kinh tế Việt Nam.  
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DEVELOPMENT OF VIETNAMESE ENTERPRISE LAWS FROM NEW POINTS OF THE 

2020 LAW ON ENTERPRISES 

Abstract: This article highlights fundamentalnew points of the 2020 Law on Enterprises which 

reflects the evolution in economic management mindset of the State of Vietnam since 1986, as well as 

evaluating positive contributions of the 2020 Law on Enterprises to Vietnamese economy.  
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ào thế kỉ XVIII, sự thắng lợi của cách 

mạng tư sản ở châu Âu đã dẫn tới sự ra 

đời của phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa và sự ghi nhận quyền tự do kinh 

doanh. Doanh nghiệp là một trong những 

hình thức pháp lí để thương nhân thực hiện 

quyền tự do kinh doanh: “Muốn kinh doanh, 

thương nhân phải chọn một trong số những 

loại hình mà người làm luật quy định, rất đa 

dạng, tuỳ theo pháp luật từng nước, song có 

thể quy nạp vào ba loại chính: công ti, hợp 

danh và cá nhân kinh doanh…”1. Môi 

                                                           
1  Phạm Duy Nghĩa, Chuyên khảo Luật Kinh tế, Nxb. 

Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2004, tr. 249, 250. 

trường pháp lí để doanh nghiệp hoạt động 

kinh doanh bao gồm hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật thống nhất nhưng xét về 

chức năng thì có thể được chia thành ba bộ 

phận có mối quan hệ chặt chẽ với nhau2: 

1) Bộ phận pháp luật hình thành, tạo lập 

doanh nghiệp là luật về các loại hình doanh 

nghiệp. Doanh nghiệp được điều chỉnh bởi 

Luật Doanh nghiệp (LDN) hoặc Luật Công 

ti tuỳ theo cách đặt tên luật của mỗi nước 

nhưng nội dung cơ bản của luật gồm quy 

định về các loại hình doanh nghiệp; về việc 

gia nhập thị trường, tổ chức lại, giải thể 

doanh nghiệp và tổ chức quản lí doanh  

                                                           
2  Dương Đăng Huệ, Luật doanh nghiệp chung: cần 

hay không cần ban hành?, http://www.lapphap.vn/ 

Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=208863, truy 

cập 01/9/2021. 
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