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Tóm tắt:

Luật Doanh nghiệp 2014, sau hơn 05 năm thực thi đã có nhiều đóng góp quan 
trọng vào việc tạo hành lang pháp lý hiệu quả, tạo điều kiện hoạt động thuận 
lợi cho các chủ thể kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp và ngành 

nghề khác nhau trong xã hội. Vào tháng 6/2020, Quốc hội chính thức thông qua Luật 
Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021; đây là phiên bản luật doanh nghiệp thứ 
tư, sau luật doanh nghiệp 1999, 2005, 2014. Luật Doanh nghiệp 2020 có những thay 
đổi mang tính chất đột phá, giúp cho quyền tự do kinh doanh được mở rộng, thủ tục tiến 
hành hoạt động kinh doanh đơn giản, thuận tiện hơn; tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn 
một số quy định mới còn còn có những băn khoăn cần bàn luận để làm rõ.
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Abstract: 
The Law on Enterprise 2014, after 5 years of implementation, has make a great 

contribution in forming an effective legal framework and creating favorable conditions 
for business entities of various enterprise forms engaging in various business lines. In 
June 2020, the National Assembly of Vietnam has officially adopted the 4th amended Law 
on Enterprise (after the Law on Enterprise 1999, 2005, 2014), named Law on Enterprise 
2020, taking effect at 01 Jan 2021. The Law on Enterprise 2020 has brought breakthrough 
changes, which help to widen the freedom of business, and facilitate administrative 
procedure for conducting business; however there still remains ambiguous provisions 
which open room for discussion for further clarification.
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