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Tóm tắt: Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp thuộc thành phần kinh
tế tư nhân, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Loại hình doanh nghiệp này
được ghi nhận lần đầu tiên trong Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990, tiếp tục được kế thừa và hoàn
thiện trong các Luật Doanh nghiệp ban hành năm 1999, 2005, 2014 và mới đây nhất là Luật Doanh
nghiệp năm 2020. So với các Luật trước đây, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung một số
quy định về doanh nghiệp tư nhân, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lí về loại hình doanh nghiệp
này. Tuy nhiên, bên cạnh những thay đổi tích cực, quy định về doanh nghiệp tư nhân trong Luật Doanh
nghiệp năm 2020 vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả thực
thi pháp luật trên thực tế. Bài viết phân tích những điểm mới nổi bật về doanh nghiệp tư nhân trong Luật
Doanh nghiệp năm 2020, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong các quy định điều chỉnh loại hình
doanh nghiệp này, trên cơ sở đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Luật Doanh nghiệp năm
2020 về doanh nghiệp tư nhân.
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NEW POINTS ON SOLE PROPRIETORSHIP IN THE 2020 LAW ON ENTERPRISES, AS
WELL AS ISSUES RAISED
Abstract: The sole proprietorship is one of the types of enterprises belonging to the private sector,
playing an essential role in the market economy in Vietnam. This type of enterprise was recognized for the
first time in the 1990 Law on Sole Proprietorship. Legal provisions on sole proprietorship continued to be
inherited and improved under the Laws on Enterprises, which were promulgated in 1999, 2005, 2014, and
most recently the the 2020 Law on Enterprises. Compared with previous Laws, the 2020 Law on Enterprises
has amended and supplemented several regulations on sole proprietorship, contributing to refining the legal
framework for this type of enterprise. However, besides these positive points, the regulations on sole
proprietorship under the 2020 Law on Enterprises still have some limitations and shortcomings, which can
significantly affect the effectiveness of the law’s enforcement in practice. The following article analyzes the
new highlights of sole proprietorship under the 2020 Law on Enterprises, pointing out the limitations in the
regulations governing this type of enterprise. On that basis, the article makes some recommendations to
improve the provision on sole proprietorship under the 2020 Law on Enterprises.
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Việt Nam, doanh nghiệp tư nhân (DNTN)
là một trong những loại hình doanh
nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân. Sự
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ra đời của DNTN gắn liền với quá trình
chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập
trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá
nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị
trường có sự quản lí của Nhà nước, theo định
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