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Phân loại
Căn cứ vào tính chất sở hữu tài sản trong doanh nghiệp
Theo tiêu thức này doanh nghiệp được phân thành các loại: DN nhà nước, DN tư nhân,
công ty, hợp tác xã (HTX)
Doanh nghiệp Nhà nước:
Là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn. Nhà nước - người đại diện toàn dân - tổ
chức thực hiện chức năng quản lý trên mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ
khi thành lập cho đến khi giải thể. Doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân, có các
quyền và nghĩa vụ dân sự trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý.
Khái niệm:

Điều1 luật DNNN được Quốc hội thông qua ngày 20.4.1995 đã nêu: DNNN là tổ chức
kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh hoặc
hoạt động công ích nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội Nhà nước quy định. Doanh
nghiệp có tư cách hợp pháp có cách pháp nhân có các quyền và nghĩa vụ dân sự, chịu
trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh
Đặc điểm.

Với nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội và điều tiết vĩ mô trong nền kinh tế
thị trường đặt ra nhu cầu khách quan về sự hình thành và tồn tại các DNNN. Quyền sở
hữu tư liệu sản xuất thuộc về Nhà nước, đó là đặc điểm thứ nhất phân biệt DNNN với
các doanh nghiệp khác, đồng thời hoạt động kinh doanh là đặc điểm phân biệt DNNN
với các tổ chức, cơ quan khác của Chính phủ. DNNN được phân biệt các loại hình doanh
nghiệp khác bởi các đặc điểm sau đây: (bảng 1.1)
Bảng 1.1: So sánh DNNN với các loại hình DN khác
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DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

CÁC LOẠI HÌNH
DN KHÁC

- Cơ quan Nhà
nước cho phép
-Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thành lập, thực
thành lập trên cơ
hiện các mục tiêu kinh tế xã hội đảm bảo tính định hướng
sở đăng ký kinh
XHCN
doanh của các chủ
thể kinh doanh
-Tài sản là một bộ phận của tài sản Nhà nước, thuộc thuộc sở
hữu của Nhà nước (vì DNNN do Nhà nước đầu tư vốn để thành
lập). DNNN không có quyền sở hữu đối với tài sản mà chỉ là
người quản lý kinh doanh trên số tài sản của Nhà nước (không
có quyền sở hữu nhưng có quyền chiếm hữu, định đoạt và sử
dụng

- Chủ thể kinh
doanh là chủ sở
hữu đối với tài sản
kinh doanh của họ

- DNNN do Nhà nước tổ chức Bộ máy quản lý của doanh
nghiệp Nhà nước bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt của doanh
nghiệp, phê duyệt chiến lược, qui hoạch, kế hoạch...
Thành lập và tổ chức xắp xếp lại DNNN:

Để thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Quyết định 388/HĐBT về thành lập lại
các DNNN là biện pháp đầu tiên thực hiện xắp xếp lại các DNNN.
Biện pháp thứ hai, tiến hành cổ phần hóa các DNNN. Mục đích của cổ phần hóa là nâng
cao hiệu quả họat động kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngoài cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Đảng và Nhà nước còn chủ trương chuyển
doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Việc chuyển doanh nghiệp
nhà nước kinh doanh sang họat động theo cơ chế công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công
ty cổ phần và bổ sung hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ có một sáng lập viên
để áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh 100% vốn nhà nước thực chất là nội dung
chủ yếu của công ty hóa.
Công ty hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm xác lập cơ chế phát huy động lực lao động và
quản lý doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở phát huy quyền và trách nhiệm của các doanh
nghiệp có phần vốn nhà nước và tinh thần tích cực của người lao động tại doanh nghiệp
nhà nước; bảo đảm sự công bằng tương đối giữa người lao động trong doanh nghiệp nhà
nước với người lao động trong các hợp tác xã cổ phần, doanh nghiệp nhà nước cổ phần
hóa; nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước.

2/13

Phân loại doanh nghiệp

Biện pháp thứ ba, là hình thành các tổ chức kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh, hình thành
những ngành kinh tế kỹ thuật, đảm bảo thống nhất cân đối sản xuất, nhập khẩu, tiêu
dùng, ngành hàng trên phạm vi cả nước, đóng vai trò quan trọng trong các cân đối xuất
nhập khẩu, bảo đảm vật tư hàng tiêu dùng chủ yếu, góp phần ổn định giá cả thị trường.
Các DNNN đang chiếm giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế đất nước về sự tham
gia đóng góp và vai trò trong quản lý của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.
Mô hình DNNN đang tiếp tục được nghiên cứu cải tiến để hoạt động ngày càng có hiệu
quả cao hơn, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường, giữ được
vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.
Doanh nghiệp hùn vốn:
Là một tổ chức kinh tế mà vốn được đầu tư do các thành viên tham gia góp vào và
được gọi là công ty. Họ cùng chia lời và cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn đóng
góp. Trách nhiệm pháp lý của từng hình thức có những đặc trưng khác nhau. Theo Luật
doanh nghiệp, loại hình công ty có các loại: công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu
hạn, công ty cổ phần.
Khái niệm Công ty.

“Công ty được hiểu là sự liên kết của 2 hoặc nhiều cá nhân hoặc pháp nhân bằng sự
kiện pháp lý, nhằm tiến hành để đạt được mục tiêu chung nào đó" (theo KUBLER).
Đặc điểm công ty:

- Công ty phải do hai người trở lên góp vốn để thành lập, những người này phải độc
lập với nhau về mặt tài sản.
- Những người tham gia công ty phải góp tài sản như tiền, vàng, ngoại tệ, máy móc
thiết bị, trụ sở, bản quyền sở hưũ công nghiệp. Tất cả các thứ do các thành viên đóng
góp trở thành tài sản chung của công ty nhưng mỗi thành viên vẫn có quyền sở hưũ đối
với phần vốn góp. Họ có quyền bán tặng, cho phần sở hưũ của mình.
Mục đích việc thành lập công ty là để kiếm lời chia nhau. Lợi nhuận của công ty
được chia cho những người có vốn trong công ty.
Các loại hình công ty ở Việt Nam.
Công ty hợp danh.

Công ty hợp danh là doanh nghiệp có ít nhất hai thành viên hợp danh, ngoài các thành
viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có
trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp, phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản
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của mình về các nghĩa vụ của công ty, không được đồng thời là thành viên của công
ty hợp danh khác hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách
nhiệm về các nghĩa vụ cuả công ty trong phạm vi phần vốn góp đã góp vào công ty.
Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên hợp danh: là cơ quan quyết định cao
nhất của công ty. Trong quá trình hoạt động, các thành viên hợp danh phân công nhau
đảm nhận các chức trách quản trị và kiểm soát hoạt động của công ty, trong đó cử một
người làm giám đốc công ty
Thành viên góp vốn của công ty có quyền tham gia thảo luận và biểu quyết những
vấn đề quan trọng trong điều lệ công ty.
- Việc tiếp nhận thành viên mới: người được tiếp nhận làm thành viên hợp danh mới
hoặc thành viên góp vốn mới khi được tất cả thành viên hợp danh của công ty đồng ý.
Thành viên hợp danh mới chỉ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ cuả công ty phát sinh
sau khi đăng ký thành viên đó với cơ quan đăng ký kinh doanh
- Việc rút khỏi công ty: thành viên hợp danh được quyền rút khỏi công ty nếu được
đa số thành viên hợp danh còn lại đồng ý, nhưng vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm về
các nghĩa vụ của công ty. Việc chuyển nhượng phần vốn góp cho các thành viên khác
được tự do thực hiện
- Việc chấm dứt tư cách thành viên:
+ Nếu do thành viên tự rút vốn ra khỏi công ty hoặc bị khai trừ khỏi công ty thì
người đó phải liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của công ty đã phát sinh trước khi
việc đăng ký chấm dứt tư cách thành viên đó với cơ quan đăng ký kinh doanh.
+ Nếu do thành viên đó chết hoặc bị hạn chế mất năng lực hành vị dân sự thì
công ty có quyền sử dụng tài sản tương ứng với trách nhiệm của người đó để thực hiện
các nghĩa vụ của công ty.
Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH).

Là doanh nghiệp, trong đó các thành viên cùng góp vốn cùng chia nhau lợi nhuận,
cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của
công ty trong phạm vi phần vốn của mình góp vào công ty.
- Đặc điểm:
+ Công ty TNHH có hai thành viên trở lên (Điều 26), thành viên chịu trách nhiệm
về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã
cam kết góp vào doanh nghiệp, nhưng không quá 50 thành viên.
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+ Phần vốn góp của tất cả các thành viên dưới bất kỳ hình thức nào đều phải
đóng đủ ngay khi thành lập công ty.
Phần vốn góp của các thành viên không được thể hiện dưới hình thức chứng khoán
(như cổ phiếu trong công ty cổ phần) và được ghi rõ trong điều lệ của công ty.
+ Công ty TNHH không được phát hành cổ phiếu ra ngoài công chúng để huy
động vốn. Do đó khả năng tăng vốn của công ty rất hạn chế.
+ Việc chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người ngoài công ty bị hạn
chế gắt gao. Việc chuyển nhượng vốn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của nhóm
thành viên đại diện cho ít nhất 3/4 số vốn điều lệ của công ty.
Trên mọi giấy tờ giao dịch, ngoài tên công ty, vốn điều lệ của công ty phải ghi rõ
các chữ "Trách nhiệm hưũ hạn", viết tắt "TNHH".
+ Cơ cấu quản lý thường gọn nhẹ phụ thuộc vào số lượng thành viên. Nếu công
ty có từ 11 thành viên trở xuống cơ cấu tổ chức quản trị gồm có hội đồng thành viên là
cơ quan quyết định cao nhất, Chủ tịch công ty và giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) điều
hành.
Trường hợp công ty TNHH một thành viên là tổ chức (Điều 46) là doanh nghiệp do
một tổ chức sở hữu - gọi tắt là chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khỏan nợ và các nghĩa
vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Chủ sở hữu
công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ
chức, cá nhân khác. Đối với loại công ty này thì không thành lập hội đồng thành viên.
Tùy thuộc quy mô, ngành, nghề kinh doanh cơ cấu tổ chức quản lý bao gồm: Hội đồng
quản trị và giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc Chủ tịch công ty và Giám đốc (Tổng giám
đốc), trong đó Chủ tịch là chủ sở hữu công ty và là người đại diện theo pháp luật của
công ty, có toàn quyền quyết định việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của
công ty.
Đối với công ty có 12 thành viên trở lên phải lập thêm ban kiểm soát.
Thuận lợi và khó khăn của công ty TNHH
+ Thuận lợi:
? Có nhiều chủ sở hữu hơn DNTN nên có thể có nhiều vốn hơn, do vậy có vị thế tài
chính tạo khả năng tăng trưởng cho doanh nghiệp.
? Khả năng quản lý toàn diện do có nhiều người hơn để tham gia điều hành công
việc kinh doanh, các thành viên vốn có trình độ kiến thức khác nhau, họ có thể bổ sung
cho nhau về các kỹ năng quản trị.
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?Trách nhiệm pháp lý hữu hạn.
+ Khó khăn:
? Khó khăn về kiểm soát: Mỗi thành viên đều phải chịu trách nhiệm đối với các
quyết định của bất cứ thành viên nào trong công ty. Tất cả các hoạt động dưới danh
nghĩa công ty của một thành viên bất kỳ đều có sự ràng buộc với các thành viên khác
mặc dù họ không được biết trước. Do đó, sự hiểu biết và mối quan hệ thân thiện giữa
các thành viên là một yếu tố rất quan trọng và cần thiết, bởi sự ủy quyền giữa các thành
viên mang tính mặc nhiên và có phạm vi rất rộng lớn
? Thiếu bền vững và ổn định, chỉ cần một thành viên gặp rủi ro hay có suy nghĩ
không phù hợp là công ty có thể không còn tồn tại nữa; tất cả các hoạt động kinh doanh
dễ bị đình chỉ. Sau đó nếu muốn thì bắt đầu công việc kinh doanh mới, có thể có hay
không cần một công ty TNHH khác.
? Công ty TNHH còn có bất lợi hơn so với DNTN về những điểm như phải chia
lợi nhuận, khó giữ bí mật kinh doanh và có rủi ro chọn phải những thành viên bất tài và
không trung thực.
Công ty cổ phần.

Khái niệm và đặc điểm:Công ty cổ phần là công ty trong đó:
+ Số thành viên gọi là cổ đông mà công ty phải có trong suốt thời gian hoạt
động ít nhất là ba.
+ Vốn cuả công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần và được
thể hiện dưới hình thức chứng khoán là cổ phiếu. Người có cổ phiếu gọi là cổ đông tức
là thành viên công ty.
+ Khi thành lập các sáng lập viên (những người có sáng kiến thành lập công ty
chỉ cần phải ký 20% số cổ phiếu dự tính phát hành), số còn lại họ có thể công khai gọi
vốn từ những người khác.
+ Công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu và trái phiếu ra ngoài công chúng,
do đó khả năng tăng vốn của công ty rất lớn.
+ Khả năng chuyển nhượng vốn của các cổ đông dễ dàng. Họ có thể bán cổ phiếu
của mình một cách tự do.
+ Công ty cổ phần thường có đông thành viên (cổ đông) vì nó được phát hành cổ
phiếu, ai mua cổ phiếu sẽ trở thành cổ đông.
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Tổ chức quản lý công ty cổ phần:
Công ty cổ phần là loại công ty thông thường có rất nhiều thành viên và việc tổ
chức quản lý rất phức tạp, do đó phải có một cơ chế quản lý chặt chẽ. Việc quản lý điều
hành công ty cổ phần được đặt dưới quyền của 3 cơ quan: - Đại hội đồng cổ đông; - Hội
đồng quản trị; - Ban kiểm soát .
+ Đại hội đồng cổ đông:
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của công ty gồm
tất cả các cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia đại hội đồng công
ty. Là cơ quan tập thể, đại hội đồng không làm việc thường xuyên mà chỉ tồn tại trong
thời gian họp và chỉ ra quyết định khi đã được các cổ đông thảo luận và biểu quyết tán
thành.

Đại hội đồng cổ đông: được triệu tập để thành lập công ty. Luật không quy định Đại hội
đồng cổ đông phải họp trước hay sau khi có giấy phép thành lập nhưng phải tiến hành
trước khi đăng ký kinh doanh. Đại hội đồng thành lập hợp lệ phải có nhóm cổ đông đại
diện cho ít nhất 3/4 số vốn điều lệ của công ty và biểu quyết theo đa số phiếu quá bán.
* Đại hội đồng bất thường: là đại hội chỉ được triệu tập để sửa đổi điều lệ công ty.
Tính bất thường của Đại hội nói lên rằng đại hội sẽ quyết định những vấn đề rất quan
trọng.
* Đại hội đồng thường niên: được tổ chức hàng năm. Đại hội đồng thường niên quyết
định những vấn đề chủ yếu sau:
?
Quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển công ty và kế hoạch kinh doanh
hàng năm.
?

Thảo luận và thông qua bản tổng kết năm tài chính.

?

Bầu, bãi miễn thành viên HĐQT và kiểm soát viên.
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?
Quyết định số lợi nhuận trích lập các quỹ của công ty số lợi nhuận chia cho cổ
đông, phân chia trách nhiệm về các thiệt hại xảy ra đối với công ty trong kinh doanh.
?

Quyết định các giải pháp lớn về tài chính công ty.

?

Xem xét sai phạm của HĐQT gây thiệt hại cho công ty.
+ Hội đồng quản trị: (HĐQT)

HĐQT là cơ quan quản lý công ty, có từ 3-12 thành viên, số lượng cụ thể được ghi
trong điều lệ công ty.
HĐQT có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến
mục đích, quyền lợi của công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng.
HĐQT bầu một người làm chủ tịch, chủ tịch HĐQT có thể kiêm Giám đốc (Tổng giám
đốc công ty) hoặc HĐQT cử một người trong số họ làm Giám đốc hoặc thuê người làm
Giám đốc công ty.
+ Ban kiểm soát :
Công ty cổ phần có trên mười một cổ đông phải có ban kiểm soát từ ba đến năm thành
viên.
Kiểm soát viên thay mặt các cổ đông kiểm soát các hoạt động của công ty, chủ yếu là
các vấn đề tài chính. Vì vậy phải có ít nhất một kiểm soát viên có trình độ chuyên môn
về kế toán. Kiểm soát viên có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
- Kiểm soát sổ sách kế toán tài sản, các bảng tổng kế năm tài chính của công ty và
triệu tập Đại hội đồng khi cần thiết;
- Trình Đại hội đồng báo cáo thẩm tra các bảng tổng kết năm tài chính cuả công ty;
- Báo cáo về sự kiện tài chính bất thường xảy ra về những ưu khuyết điểm trong quản
lý tài chính cuả HĐQT.
Các kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng và không được kiêm nhiệm
là thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc là người có liên quan trực hệ ba đời với họ.
Như vậy tổ chức công ty có sự phân công các chức năng cụ thể cho từng cơ quan
khác nhau, giám sát lẫn nhau trong mọi công việc.
- Thuận lợi khó khăn của công ty cổ phần
+ Thuận lợi:
8/13

Phân loại doanh nghiệp

? Trách nhiệm pháp lý có giới hạn: trách nhiệm của các cổ đông chỉ giới hạn ở
số tiến đầu tư của họ.
? Công ty cổ phần có thể tồn tại ổn định và lâu bền
? Tính chất ổn định, lâu bền, sự thừa nhận hợp pháp, khả năng chuyển nhượng
các cổ phần và trách nhiệm hữu hạn, tất cả cộng lại, có nghĩa là nhà đầu tư có thể đầu
tư mà không sợ gây nguy hiểm cho những tài sản cá nhân khác và có sự đảm bảo trong
một chừng mực nào đo giá trị vốn đầu tư sẽ tăng lên sau mỗi năm. Điều này đã tạo khả
năng cho hầu hết các công ty cổ phần tăng vốn tương đối dễ dàng.
? Được chuyển nhượng quyền sở hữu.
Các cổ phần hay quyền sở hữu công ty có thể được chuyển nhượng dễ dàng, chúng
được ghi vào danh mục chuyển nhượng tại Sở giao dịch chứng khoán và có thể mua hay
bán trong các phiên mở cửa một cách nhanh chóng. Vì vậy, các cổ đông có thể duy trì
tính thanh khoản của cổ phiếu và có thể chuyển nhượng các cổ phiếu một cách thuận
tiện khi họ cần tiền mặt.
+ Khó khăn:
? Công ty cổ phần phải chấp hành các chế độ kiểm tra và báo cáo chặt chẽ.
? Khó giữ bí mật: vì lợi nhuận của các cổ đông và để thu hút các nhà đầu tư tiềm
tàng, công ty thường phải tiết lộ những tin tức tài chính quan trọng, những thông tin này
có thể bị đối thủ cạnh tranh khai thác.
? Phía các cổ đông thường thiếu quan tâm đúng mức, rất nhiều cổ đông chỉ lo
nghĩ đến lãi cổ phần hàng năm và ít hay không quan tâm đến công việc của công ty. Sự
quan tâm đến lãi cổ phần này đã làm cho một số ban lãnh đạo chỉ nghĩ đến mục tiêu
trước mắt chứ không phải thành đạt lâu dài. Với nhiệm kỳ hữu hạn, ban lãnh đạo có thể
chỉ muốn bảo toàn hay tăng lãi cổ phần để nâng cao uy tín của bản thân mình.
? Công ty cổ phần bị đánh thuế hai lần. Lần thứ nhất thuế đánh vào công ty. Sau
đó, khi lợi nhuận được chia, nó lại phải chịu thuế đánh vào thu nhập cá nhân của từng
cổ đông.
Doanh nghiệp tư nhân:
Theo hình thức này thì vốn đầu tư vào doanh nghiệp do một người bỏ ra. Toàn bộ
tài sản của doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của tư nhân. Người quản lý doanh nghiệp
do chủ sở hữu đảm nhận hoặc có thể thuê mướn, tuy nhiên người chủ doanh nghiệp là
người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm toàn bộ các khoản nợ cũng như các vi phạm trên
các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trước pháp luật.
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Định nghĩa: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là đơn vị kinh doanh có mức vốn không
thấp hơn vốn đăng ký, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài
sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
Đặc điểm.

- DNTN là một đơn vị kinh doanh do một cá nhân bỏ vốn ra thành lập và làm chủ.
Cá nhân vừa là chủ sở hữu, vừa là người sử dụng tài sản, đồng thời cũng là người quản
lý hoạt động doanh nghiệp. Thông thường, chủ doanh nghiệp là giám đốc trực tiếp tiến
hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng cũng có trường hợp vì lý do cần
thiết, chủ doanh nghiệp không trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh mà thuê người
khác làm giám đốc. Nhưng dù trực tiếp hay gián tiếp điều hành hoạt động sản suất kinh
doanh của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động
đó. Do tính chất một chủ doanh nghiệp tư nhân quản lý và chịu trách nhiệm không có sự
phân chia rủi ro với ai.
Đặc điểm này cho phép phân biệt doanh nghiệp tư nhân với công ty cổ phần và công
ty trách nhiệm hữu hạn là những loại hình doanh nghiệp do nhiều người cùng chịu trách
nhiệm về mọi hoạt động của công ty tương ứng với phần góp vốn của mình.
• DNTN phải có mức vốn không thấp hơn mức vốn đăng ký.
• Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu tránh nhiệm vô hạn về các khoản nợ trong kinh
doanh của doanh nghiệp. Đây là điểm khác nhau giữa DNTN với công ty
TNHH và công ty cổ phần là những cơ sở kinh doanh mà những người chủ chỉ
phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi phần vốn góp
của mình.
Thuận lợi và khó khăn của DNTN.

• Thuận lợi.
+ Thủ tục thành lập DNTN đơn giản, dễ dàng.
+ Người chủ sở hữu toàn quyền quyết định kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh
doanh, do vậy dễ kiểm soát các hoạt động.
+ Tính linh hoạt do người chủ có thể thay đổi ngành hàng kinh doanh của mình
theo ý muốn.
+ Tính bí mật, mọi khoản lợi nhuận do doanh nghiệp đem lại đều thuộc về họ,
họ không phải chia xẻ bí quyết nghề nghiệp hay kinh doanh với người khác, trừ khi họ
muốn làm như vậy.
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+ Giải thể dễ dàng, DNTN có thể bán cơ sở kinh doanh của mình cho bất kỳ
người nào họ muốn với bất cứ lúc nào theo giá họ chấp nhận
• Khó khăn
+ Khó khăn của DNTN liên quan đến số lượng tài sản, vốn có giới hạn mà một
người có thể có, thường họ bị thiếu vốn và bất lợi này có thể gây cản trở cho sự phát
triển.
+ Trách nhiệm pháp lý vô hạn, như đã nêu ở trên chủ sở hữu được hưởng toàn
bộ lợi nhuận của doanh nghiệp, nhưng nếu thua lỗ thì họ cũng gánh chịu một mình.
+ Yếu kém năng lực quản lý toàn diện, không phải người chủ doanh nghiệp nào
cũng đủ trình độ để xử lý tất cả những vấn đề về tài chính, sản xuất, tiêu thụ.
+ Giới hạn về sự sinh tồn của doanh nghiệp, nguyên do là tính chất không bền
vững của hình thức sở hữu này, mọi sự cố xảy ra đối với chủ doanh nghiệp có thể làm
cho doanh nghiệp không tồn tại được nữa.
Hợp tác xã
Khái niệm và đặc điểm:

- Khái niệm: HTX là loại hình kinh tế tập thể, do những người lao động và các tổ
chức có nhu cầu, lợi ích chung tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của
pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên nhằm giúp nhau thực
hiện hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, và cải thiện đời sống,
góp phần phát triển kinh tế xã hội
- Đặc điểm: HTX vừa là tổ chức kinh tế vừa là tổ chức xã hội:
+ Là một tổ chức kinh tế , HTX là một doanh nghiệp được thành lập nhằm phát triển
sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm lợi ích của người lao động của tập thể và của
xã hội.
+ Là một tổ chức xã hội, HTX là nơi người lao động nương tựa và gíup đỡ lẫn nhau
trong sản suất cũng như trong đời sống vật chất và tinh thần.
- Hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc:
+ Tự nguyện gia nhập và ra khỏi HTX.
+ Tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi.
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+ Quản lý dân chủ và bình đẳng.
+ Phân phối đảm bảo lợi ích xã viên và phát triển của HTX.
+ Hợp tác và phát triển cộng đồng
Vai trò cuả kinh tế hợp tác và HTX.
Kinh tế hợp tác (KTHT) và HTX là nhu cầu tất yếu khách quan trong quá trình phát
triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổ chức và phát
triển KTHT và HTX không chỉ giúp những người sản xuất nhỏ có đủ sức cạnh tranh,
chống lại sự chèn ép của các doanh nghiệp lớn, mà về lâu dài Đảng ta chủ trương phát
triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, trong đó kinh tế HTX là một bộ phận quan
trọng cùng với kinh tế Nhà nước dần trở thành nền tảng của nền kinh tế đó cũng là nền
tảng chính trị-xã hội của đất nước để đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng văn minh.
Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân
Theo tiêu thức này, doanh nghiệp được phân thành các loại:
- Doanh nghiệp nông nghiệp: là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
nông nghiệp, hướng vào việc sản xuất ra những sản phẩm là cây, con. Hoạt động sản
xuất kinh doanh của những doanh nghiệp này phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên.
- Doanh nghiệp công nghiệp: là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
công nghiệp, nhằm tạo ra những sản phẩm bằng cách sử dụng những thiết bị máy móc
để khai thác hoặc chế biến nguyên vật liệu thành thành phẩm. Trong công nghiệp có thể
chia ra: công nghiệp xây dựng, công nghiệp chế tạo, công nghiệp điện tử v.v...
- Doanh nghiệp thương mại: là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
thương mại, hướng vào việc khai thác các dịch vụ trong khâu phân phối hàng hóa cho
người tiêu dùng tức là thực hiện những dịch vụ mua vào và bán ra để kiếm lời.. Doanh
nghiệp thương mại có thể tổ chức dưới hình thức buôn bán sỉ hoặc buôn bán lẻ và hoạt
động của nó có thể hướng vào xuất nhập khẩu.
- Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, lĩnh
vực dịch vụ càng được phát triển đa dạng, những doanh nghiệp trong ngành dịch vụ đã
không ngừng phát triển nhanh chóng về mặt số lượng và doanh thu mà còn ở tính đa
dạng và phong phú của lĩnh vực này như: ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, bưu chính
viễn thông, vận tải, du lịch, khách sạn, y tế v.v... .
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Căn cứ vào quy mô của doanh nghiệp:
Theo tiêu thức quy mô, các doanh nghiệp đước phân làm ba loại:
* Doanh nghiệp quy mô lớn.
* Doanh nghiệp quy mô vừa.
* Doanh nghiệp quy mô nhỏ.
Để phân biệt các doanh nghiệp theo quy mô như trên, hầu hết ở các nước người ta dựa
vào những tiêu chuẩn như:
- Tổng số vốn đầu tư của doanh nghiệp.
- Số lượng lao động trong doanh nghiệp.
- Doanh thu của doanh nghiệp.
- Lợi nhuận hàng năm.
Trong đó tiêu chuẩn tổng số vốn và số lao động được chú trong nhiều hơn, còn doanh
thu và lợi nhuận được dùng kết hợp để phân loại. Tuy nhiên, khi lượng hóa những tiêu
chuẩn nói trên thì tùy thuộc vào trình độ phát triển sản xuất ở mỗi quốc gia, tùy thuộc
từng ngành cụ thể, ở các thời kỳ khác nhau mà số lượng được lượng hóa theo từng tiêu
chuẩn giữa các quốc gia không giống nhau
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