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Luận án là công trình khoa học, nghiên cứu một cách sâu sắc, toàn diện và có 

hệ thống về địa vị pháp lý của doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam hiện nay. 

Luận án có những điểm mới về mặt lý luận và thực tiễn như sau: 

1. Về mặt lý luận 

- Luận án góp phần làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về doanh nghiệp xã 

hội và địa vị pháp lý của doanh nghiệp xã hội như cơ sở ra đời và phát triển của doanh 

nghiệp xã hội trên thế giới và ở Việt Nam; khái niệm, đặc điểm, các loại hình doanh 

nghiệp xã hội và vai trò của doanh nghiệp xã hội trong thực tiễn.  

- Luận án góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận về địa vị pháp lý của 

doanh nghiệp xã hội như khái niệm, đặc điểm địa vị pháp lý của doanh nghiệp xã hội, 

các yếu tố cấu thành địa vị pháp lý của doanh nghiệp xã hội và các yếu tố ảnh hưởng 

đến địa vị pháp lý của doanh nghiệp xã hội. 

2. Về mặt thực tiễn 

-  Luận án góp phần làm rõ thực trạng các quy định về địa vị pháp lý của 

doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam; thực tiễn tổ chức, hoạt động của 

doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam và thực tiễn thực hiện các quy định về địa vị 

pháp lý của doanh nghiệp xã hội  kể từ khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu 

lực đến ngày 01 tháng 5 năm 2021. 

- Luận án chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những khó khăn, bất 

cập trong quá trình tổ chức hoạt động của doanh nghiệp xã hội và thực tiễn thực 

hiện các quy định pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam thời gian qua. Trên 

cơ sở đó, luận án đề xuất định hướng và một số giải pháp tăng cường địa vị pháp lý 

của doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay.  

 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021 

 

  Nguyễn Thị Diễm Anh 
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SUMMARY OF NEW POINTS OF THE THESIS 

Thesis topic: "Legal status of social enterprises under Vietnamese law" 

Specialization: Economic Law; Code: 9.38.01.07 

Training institution: Hanoi Law University 

The thesis is a scientific work, researching deeply, comprehensively and 

systematically about the legal status of social enterprises under current Vietnamese law. The 

thesis has new theoretical and practical points as follows: 

1. Theoretically 

- The thesis contributes to deepening the theoretical issues of social enterprises and 

the legal status of social enterprises as the basis for the birth and development of social 

enterprises in the world and in Vietnam; concepts, characteristics, types of social enterprises 

and the role of social enterprises in practice. 

- The thesis contributes to clarifying theoretical issues about the legal status of social 

enterprises such as the concept and characteristics of the legal status of social enterprises, the 

elements constituting the legal status of social enterprises. social enterprises and factors 

affecting the legal status of social enterprises. 

2. In terms of practice 

- The thesis contributes to clarifying the current status of regulations on the legal status of 

social enterprises under Vietnamese law; the practice of organization and operation of social 

enterprises in Vietnam and the practice of implementing regulations on the legal status of social 

enterprises since the 2014 Enterprise Law took effect until May 1, 2014. 2021. 

- The thesis points out the main causes leading to the difficulties and inadequacies in 

the process of organizing and operating social enterprises and the practical implementation of 

legal regulations on social enterprises in Vietnam during the past time. On that basis, the 

thesis proposes orientations and some solutions to strengthen the legal status of social 

enterprises in Vietnam today. 
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PREAMBLE 

 

1. The urgency of the topic research 

Sustainable development of the country is one of the very important issues that 

the Party and State of Vietnam have paid special attention to in recent times. The Party's 

platform for building the country in the transition to socialism clearly states that 

sustainable development is an overarching goal, not just a task of a ministry, branch or 

field, not just a matter of policy. economic issues, growth quality, but also social, 

environmental, cultural and human issues. The recognition of Social Enterprises in the 

Enterprise Law 2014 and now the Enterprise Law in 2020 has demonstrated the high 

determination of the Party and State in implementing the country's sustainable 

development strategy in the period. 2011 - 2020 and now the period 2021 - 2025. 

In the condition that the State still does not have enough resources to effectively 

solve social and environmental problems to ensure social security for the people, 

mobilizing and encouraging all resources to jointly support Sharing difficulties with the 

State in a stable and effective manner is an inevitable and essential need for the 

country's sustainable development. The Enterprise Law 2014 and its guiding documents 

and now the Enterprise Law 2020 and guiding documents have created a legal 

framework for Social Enterprises to be established and organized. work. However, 

through the actual implementation, the law on Social Enterprises in Vietnam in general 

and the regulations on the legal status of Social Enterprises in particular have revealed 

certain limitations, causing obstacles to the development of social enterprises. to the 

birth and development of Social Enterprises. Up to now, there have been many domestic 

and foreign studies on theoretical and practical issues of Social Enterprises, the legal 

status of Social Enterprises according to Vietnamese law from different angles and 

perspectives. These researches have achieved remarkable results in terms of theory and 

practice, but have been widely and narrowly distributed and published in many journals, 

textbooks, books, conference proceedings, etc. However, up to this point, there has been 

no research on the theoretical and practical issues of the legal status of Social 

Enterprises under Vietnamese law in a specific and comprehensive manner. 

Stemming from the above reasons, the PhD student realizes that continuing to 

study theoretical and practical issues on the legal status of Social Enterprises is very 

necessary and important in the context of social enterprises. now. Therefore, the PhD 

student has chosen the topic "Legal status of social enterprises under Vietnamese law" 
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to Research within the framework of the doctoral thesis in jurisprudence in order to find 

solutions to strengthen the legal status of Social Enterprises in Vietnam, contributing to 

promoting the development of Social Enterprises in Vietnam. 

2. Research purpose and tasks 

2.1. Research purposes 

The thesis further clarifies theoretical and practical issues about the legal status 

of Social Enterprises in Vietnam today, from which, proposes orientations and some 

solutions to strengthen the legal status of Social Enterprises in Vietnam. social 

enterprises in Vietnam, contributing to promoting social enterprises in Vietnam to 

develop strongly in the coming time. 

2.2. Research mission 

Firstly, making an overview of the research situation at home and abroad related 

to the thesis topic, thereby specifying the issues that the thesis inherits, the issues that 

will be researched in the future. the content of the Thesis; clearly define the research 

theories, research questions and hypotheses as well as the research approach of the 

thesis. 

Second, the thesis clarifies the theoretical issues about the legal status of Social 

Enterprises in Vietnam. At the same time, in order to deepen the research issues, the 

thesis also studies the legal experience of Social Enterprises in some countries around 

the world on this issue. 

Third, the thesis analyzes and evaluates the current legal status of Social Enterprises 

in accordance with current Vietnamese laws and the actual implementation of these 

regulations; analyze and evaluate the actual organization and operation of Social 

Enterprises from the effective date of the 2014 Enterprise Law to May 1, 2021; point out 

the advantages, disadvantages, problems and causes leading to those inadequacies and 

limitations. 

Fourth, from theoretical and practical studies, the thesis proposes orientations 

and some solutions to strengthen the legal status of Social Enterprises in Vietnam. 

3. Object and scope of research 

3.1. Research subjects 

The research object of the thesis is the theoretical and practical issues of Social 

Enterprises, the system of legal regulations guiding the implementation and related to 

the legal status of Social Enterprises in Vietnam today. 

3.2. Research scope 
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About the content: The thesis focuses on researching theoretical and legal issues 

about the legal status of Social Enterprises in Vietnam in the context of the socialist-

oriented market economy in Vietnam. . 

In terms of space and time: The thesis studies theoretical and practical issues 

about the legal status of Social Enterprises under Vietnamese law, especially since the 

2014 Enterprise Law took effect. to May 1, 2021. In addition, the thesis also studies the 

legal experience of Social Enterprises in some countries around the world on this issue. 

4. Methodology and research methods 

The thesis uses the method of dialectical and historical materialism of Marxism - 

Leninism, the lines and policies of economic and social development of the Party and 

State in the period of economic renewal according to the market mechanism to clarify 

the research content of the thesis. In addition, to clarify the research content, the thesis 

also uses the following traditional research methods: 

- Methods of analysis and synthesis: Used in all chapters to explain the problems of 

nature, the views related to the research problem, to evaluate the current situation, from 

there, to propose proposals. solutions to strengthen the legal status of Social Enterprises and 

improve the efficiency of implementation of these regulations in Vietnam. 

- Statistical method: Used to make statistics on the results of the organization 

and operation of Social Enterprises and the practice of implementing the legal status of 

Social Enterprises in Vietnam. 

- Comparative method: Used to compare the legal experience of some countries 

in the world in building the legal status of Social Enterprises. 

- Information processing method: Used to process documents referenced from books, 

newspapers, magazines, documents from ProQues, Springer and Google Scholar databases 

related to the research problem, from Thereby, a summary by topic within the limits of the 

research scope set forth, thereby affirming the novelty of the thesis's research content. 

- Historical method: Used to examine the process of formation and development 

of Social Enterprises in Vietnam and the process of strengthening the legal status of 

Social Enterprises in Vietnam. 

- In-depth interview method: Used to find out the practice of implementing 

regulations on legal status of some social enterprises in Vietnam in recent years. 

5. New scientific contributions of the thesis 

Theoretically, the thesis contributes to deepening the theoretical issues of Social 

Enterprises and the legal status of Social Enterprises as the basis for the birth and 
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development of Social Enterprises in the world and in Vietnam; concepts, characteristics, 

types of social enterprises and the role of social enterprises in practice. At the same time, the 

thesis also contributes to clarifying theoretical issues about the legal status of Social 

Enterprises such as the concept, characteristics of the legal status of Social Enterprises, 

constitutive factors and influences on social enterprises. to the legal status of Social 

Enterprises. 

In terms of practice, the thesis contributes to clarifying the current status of 

regulations on the legal status of Social Enterprises under Vietnamese law; the organization 

and operation of Social Enterprises in Vietnam and the practice of implementing 

regulations on the legal status of Social Enterprises since the 2014 Enterprise Law took 

effect until May 1, 2014. 2021. At the same time, point out the main causes leading to 

difficulties and inadequacies in the process of organization, operation and practical 

implementation of regulations on the legal status of social enterprises in Vietnam in recent 

time. via. On that basis, the thesis proposes orientations and some solutions to strengthen 

the regulations on the legal status of Social Enterprises in Vietnam today. 

6. Scientific and practical significance of the thesis 

In terms of scientific significance, the research results of the thesis will 

contribute to clarifying theoretical issues for determining the legal status of social 

enterprises in Vietnam, creating a legal environment for enterprises. effectively, 

contributing to improving the efficiency of state management over the organization and 

operation of Social Enterprises in Vietnam. 

In terms of practical significance, the research results of the thesis will be a 

valuable reference in research to amend, supplement and perfect the law on social 

enterprises, as a document in teaching and learning. practice in legal and economic 

training institutions. 

7. Structure of the thesis 

In addition to the introduction, the overview of the research situation, the conclusion 

and the list of references, the content of the thesis is structured in three chapters: 

Chapter 1: Theoretical issues of Social Enterprise and the legal status of Social 

Enterprise. 

Chapter 2: Current status of legal status of Social Enterprises in Vietnam and 

practical implementation. 

Chapter 3: Orientations and solutions to strengthen the legal status of Social 

Enterprises in Vietnam. 
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OVERVIEW OF RESEARCH SITUATION RELATED TO THESIS 

THEME AND THEORETICAL BASIS OF RESEARCH 

1. Research overview 

1.1. Theoretical studies on social enterprises and the law on social enterprises 

The research works focus on clarifying a number of theoretical issues about 

Social Enterprises and the law of Social Enterprises such as: Concept, characteristics, 

birth and development, role of Social Enterprises. ; concept, characteristics and content 

of the law on social enterprises. 

Up to now, there is still no unified concept of Social Enterprise. Most authors 

believe that: Social enterprise is an organization that exists in different legal forms and 

operates not for the purpose of profit maximization. In addition to the same characteristics 

as Commercial Enterprises, Social Enterprises also have some specific characteristics such 

as: Having the goal of solving social and environmental problems for the benefit of the 

community; exist in various legal forms; was founded by social traders mainly; serve the 

needs of the bottom group of society. Law on Social Enterprises is a system of legal 

regulations promulgated by the State to regulate the organization and operation of Social 

Enterprises. The basic laws on Social Enterprises include: Establishment, reorganization, 

dissolution, bankruptcy of Social Enterprises; legal form of Social Enterprise; preferential 

policies, support social enterprises; Social Enterprise Management. 

1.2. Research on the legal status of social enterprises 

The previous research works of the authors have focused on such contents as: 

Criteria for identifying Social Enterprises; preferential policies, support social enterprises; 

legal form of Social Enterprise; establishment, reorganization, dissolution, bankruptcy of 

social enterprises; rights and obligations of Social Enterprises; Social Enterprise 

Administration. Most of the authors believe that the current law on Social Enterprises in 

Vietnam has not really created a favorable legal framework to encourage Social Enterprises 

to be born, develop and fulfill the mission of Social Enterprises. it for the State and society. 

1. 3. Proposals and recommendations to improve the legal status of social 

enterprises 

Most of the previous research works of the authors said that, in order to encourage 

Social Enterprises to be born, develop and fulfill its mission according to the expectations 

of the State and the social community in Vietnam. Nam, it is necessary to amend and 

supplement a number of provisions of the law on Social Enterprises. Proposals and 

recommendations to improve the legal status of Social Enterprises focus on the following 
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main contents: Developing a definition of a Social Enterprise, further specifying 

preferential policies, and supporting enterprises. to expand the legal form for Social 

Enterprises. 

2. Overview of the research situation 

Firstly, previous studies have outlined and generalized a number of theoretical 

issues about Social Enterprises, the law on Social Enterprises and the legal status of 

Social Enterprises, specifically. such as: concept, characteristics, birth, development, 

role of social enterprises; the concept and content of the law on social enterprises; 

concept, content, legal status of Social Enterprise. 

Second, previous studies have stated and analyzed briefly some contents of the 

current law on Social Enterprises in Vietnam such as: Criteria for identification of 

Social Enterprises; legal form of Social Enterprise; preferential policies, support social 

enterprises; establishment, reorganization, dissolution, bankruptcy of Social Enterprises, 

thereby proposing a number of recommendations to improve these regulations. 

3. Issues that the thesis inherits 

The thesis inherits some theoretical issues about Social Enterprise; legal status of 

Social Enterprises and proposals and recommendations to improve the law on Social 

Enterprises such as: Birth and development of Social Enterprises; concept, characteristics, 

classification and role of Social Enterprise; The research results show the assessment of the 

legal status of Social Enterprises and recommendations for improvement. 

 4. The thesis issues continue to be researched 

Firstly, the thesis continues to clarify theoretical issues about Social Enterprises 

and the legal status of Social Enterprises such as: Basis of birth and development of 

Social Enterprises; advantages of Social Enterprises compared to some other 

organizations with the same social function as Social Enterprises. At the same time, 

analyze more deeply the role of Social Enterprises for the economy and society. 

Second, the thesis analyzes and clarifies issues related to the legal status of 

Social Enterprises, pointing out the causes of limitations and inadequacies in social 

enterprises. regulations of the law on Social Enterprises and the practice of 

implementing the legal status of Social Enterprises, thereby providing orientations and 

solutions to enhance the legal status of Social Enterprises. 

5. Theoretical basis of research 

5.1. Research theories 
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To achieve the research purpose, the thesis is based on the following research 

theories: 

First, the theory of business and business: 

Second, the theory of entrepreneurial freedom 

Third, the theory of corporate social responsibility: 

Fourth, the theory of corporate governance: 

5.2. Research question and research hypothesis 

Question 1: Currently, has the theoretical system of legal status of Social 

Enterprises been clarified in Vietnam? 

Research hypothesis: Currently in Vietnam, the theoretical system on the legal 

status of Social Enterprises has not been clarified in Vietnam. 

The second question: Are the regulations on legal status for Social Enterprises in 

Vietnam enough to ensure safety and promote Social Enterprises to be born and develop 

in Vietnam? Why? 

Research hypothesis: The current regulations on the legal status of Social 

Enterprises in Vietnam are not strong enough to create a favorable legal corridor to 

promote the establishment and development of Social Enterprises in Vietnam. . 

Because, the regulations on the legal status of Social Enterprises are very general, 

inconsistent and inconsistent among the legal branches in the economic legal system. 

The third question: What solutions should be taken to build and strengthen the 

legal status of Social Enterprises in Vietnam? What does the legal status model of 

Social Enterprises in Vietnam include? 

Research hypothesis: In order to build and strengthen the legal status of Social 

Enterprises, it is necessary to review, amend and supplement regulations on the legal 

status of Social Enterprises, and at the same time organize the implementation of the 

Law on Social Enterprises. these regulations to be effective in practice. 

The model of legal status of Social Enterprises in Vietnam includes five basic 

contents which are: Position, function and role of Social Enterprise; establishment, 

reorganization, dissolution, bankruptcy of social enterprises; rights and obligations of 

Social Enterprises; main preferential policies, support social enterprises to develop and 

manage social enterprises. 

5.3. Research approach 

The thesis approaches the research topic from the perspective of a legal 

institution, including the following five basic contents: 
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Firstly, the position, function and role of the Social Enterprise. 

Second, the legal provisions on the establishment, reorganization, dissolution 

and bankruptcy of social enterprises. 

Third, the legal provisions on the rights and obligations of Social Enterprises. 

Fourth, the legal provisions on preferential policies, supporting the development 

of social enterprises. 

Fifth, the legal provisions on the management of Social Enterprises. 

CONCLUSION OF OVERVIEW 

Chapter 1 

THEORETICAL ISSUES ABOUT SOCIAL ENTERPRISES 

AND LEGAL LOCATION OF SOCIAL ENTERPRISES 

1.1. Theoretical issues of social enterprise 

1.1.1. The birth and development of social enterprises 

The relations of production based on the exploitation of labor as the main 

principle of capitalism have created very favorable conditions for the private economy 

to have the opportunity to be born, develop and accumulate early in the private society. 

copy. In the condition that the Governments of capitalist countries are almost 

overloaded with pressure to solve social and environmental problems in order to 

maintain social stability and contribute to improving the quality of life for the people. 

Some capitalists with their available economic potential did not hesitate to use part or 

all of the profits earned from business activities of companies and enterprises to share 

difficulties and burdens with investors. water. The world's first social enterprise 

appeared in London (United Kingdom) in 1665, then in turn was born in other countries 

based on certain economic and social bases. However, in the early 1980s, social 

enterprises in the world began to develop strongly in terms of scope, quantity, revenue 

and there were rich changes in legal form as well as field of operation. . 

In Vietnam, after transitioning to a market economy, the country has made great 

economic and social changes, which, in turn, contributes to creating basic economic and 

social factors for Social Enterprises. Associations in Vietnam have a basis for birth and 

development.  However, it should also be noted that, in addition to economic and social 

bases, the birth and development of social enterprises cannot be without a very 

important basis, which is the mechanism of the State for enterprises. society. Compared 

to many other countries in the world, Social Enterprises in Vietnam were born later and 

divided into two basic stages, namely: The period starting from the beginning of 1976 to 
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before the 2014 Enterprise Law came into effect. effective and the period from when the 

Enterprise Law 2014 took effect until now. 

1.1.2. The concept and characteristics of social enterprises 

1.1.2.1. Social enterprise concept 

Although there are many domestic and foreign authors giving different 

conceptions of Social Enterprises, however, up to now, there has not been a unified 

concept of Social Enterprises. When researching about Social Enterprises, most of the 

authors believe that, although Social Enterprises carry out business activities, its main 

goal is still to solve social and environmental problems because community interests 

and operate not for profit maximization. On the basis of inheriting different conceptions 

of Social Enterprise, the author believes that: "Social enterprise is an organization 

whose legal form is an enterprise, having both business and social functions. society, 

but operates not for profit maximization and always puts the responsibility of solving 

social and environmental problems on the top". 

1.1.2.2. Features of social enterprises 

In addition to the characteristics of a commercial enterprise such as: Being an 

economic organization with its own name; have property; have a transaction office; 

have a business purpose; If registered and established according to the provisions of 

law, social enterprises also have their own characteristics derived from their own 

characteristics, specifically as follows. 

Firstly, Social Enterprises perform two functions at the same time, which are 

business functions and social functions. 

Second, Social Enterprises always put the goal and mission of solving social and 

environmental problems on the top. 

 Third, Social Enterprises use part or all of profits from business activities to 

reinvest to solve social problems. 

Fourth, the subjects of establishing Social Enterprises are mainly social 

entrepreneurs. 

Fifth, Social Enterprises exist in many different legal forms and often serve the 

needs of disadvantaged groups in society. 

1.1.3. The role of social enterprises in the economy and society 

Being organized in the legal form as an enterprise, social enterprises also have 

certain roles to the economy and society like commercial enterprises, however, they 

derive from their own particularities. Therefore, compared to commercial enterprises, 
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the role of social enterprises in the economy and society is also different, specifically: 

Social enterprises share the financial burden with the State to solve them. social and 

environmental issues and towards vocational training, job creation, and improvement of 

life for low-income people, the disadvantaged in society (the subjects that Social 

Enterprises often tend to skip direction). In addition, social enterprises also contribute to 

environmental protection, improve the quality of education and health care, and meet 

the needs of the community, especially the poor, low-income people and people. 

disadvantage in society. 

1.2. Some theoretical issues about the legal status of social enterprises 

1.2.1. Concept, legal status characteristics of social enterprises 

1.2.1.1. The concept of legal status of social enterprises 

The term "legal status" or "legal status of an Enterprise" is often mentioned in 

legal science. However, up to now, Vietnam has not had a legal definition of "legal 

status" or "legal status of an enterprise". On the basis of inheriting different conceptions 

of the meaning of these two terms, and at the same time from the characteristics of 

Social Enterprises, the author believes that: "The legal status of social enterprises is 

total. rights and obligations of enterprises in the process of organization and operation 

of enterprises, thereby distinguishing social enterprises from other types of enterprises”. 

1.2.1.2. Features of legal status of social enterprises 

Firstly, the legal status of Social Enterprises is an intersection between the legal 

status of economic organizations and social organizations. 

Second, the legal status of Social Enterprises is determined based on the legal 

form and specific characteristics of Social Enterprises. 

Third, in the process of organization and operation, Social Enterprises enjoy a 

number of incentives and support from the State and the community. 

1.2.2. Elements constituting the legal status of social enterprises 

First, the structural elements in terms of form. 

Second, the constituent elements in terms of content. 

1.2.3. Factors affecting the legal status of social enterprises 

One is political institutions. 

Second, economic institutions. 

Third, cultural traditions. 

CONCLUSION CHAPTER 1 

Chapter 2 



11 
 

THE STATUS OF THE LEGAL LOCATION OF SOCIAL 

ENTERPRISES 

FOLLOWING VIETNAM LAW AND IMPLEMENTATION PRACTICES 

2.1. Current status of legal status of social enterprises according to current 

Vietnamese law 

2.1.1. Legal regulations on identification of social enterprises 

- According to Clause 1, Article 10 of the Enterprise Law 2020, a social 

enterprise must meet the following criteria: Being an enterprise registered for 

establishment under the provisions of the Enterprise Law; whose operational objective 

is to solve social and environmental problems for the benefit of the community; use at 

least 51% of the total annual profit of the enterprise for reinvestment to achieve the 

social and environmental goals as registered. 

- Regulations on identification of Social Enterprises have an important meaning in 

contributing to raising awareness of the social community towards this business model. 

However, it still lacks comprehensiveness because it has not yet reflected the essential 

attributes, as well as the most common and basic relationships of Social Enterprises in the 

objective world. 

- Agencies competent to issue legal documents in Vietnam can refer to the 

experience of some countries such as Canada, Korea, Italy, Lithuania, Thailand, and the 

United Kingdom to develop regulations. Meaning of Social Enterprise. 

2.1.2. Legal regulations on the legal status of social enterprises 

2.1.2.1. Regulations on positions, functions and roles of Social Enterprises 

With the recognition that a social enterprise has a legal form "as an enterprise" 

and "has operational objectives to solve social and environmental problems for the 

benefit of the community", it can be understood that the law on social enterprises In 

Vietnam, it is now recognized that Social Enterprises have the position of Commercial 

Enterprises. Social enterprises have the role of commercial enterprises and social 

organizations, having both business and social functions. 

2.1.2.2. Establishment, reorganization, dissolution, bankruptcy of social 

enterprises 

- Social enterprises are registered for establishment under the provisions of the 

Enterprise Law 2020 and Decree No. 01/2021/ND-CP dated January 4, 2021. 

The current Law on Social Enterprises recognizes that Social Enterprises can be 

reorganized through various forms of division and separation; amalgamation, merger. 
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- The law on Social Enterprises in Vietnam currently does not have specific 

regulations on bankruptcy of Social Enterprises, but only regulations on dissolution of 

Social Enterprises. Accordingly, the dossier, order and procedures for dissolution of a 

Social Enterprise are similar to those of a Social Enterprise dissolution, except for the 

provisions if the Social Enterprise is dissolved but has a balance of financial assets 

remaining. property or financial assets received by the social enterprise, the social 

enterprise must pay to individuals, agencies and organizations that have given aid, 

sponsored or transferred to other social enterprises and other organizations with social goals 

similar association or transferred to the State in accordance with the provisions of the Civil 

Code. 

2.1.2.3. Rights and obligations of social enterprises 

- Social enterprises are represented in the legal form as enterprises, so in the 

process of organization and operation, social enterprises also have the rights and 

obligations of enterprises. 

- In addition to the general rights and obligations of a commercial enterprise, a 

social enterprise also has its own rights and obligations stemming from its specificity in 

its organization and operation, for example: Establishment subject Social enterprises 

have the right to choose the social and environmental fields that Social Enterprises plan 

to address; decide on the duration of activities aimed at solving social and 

environmental problems; decide the percentage of annual profits for reinvestment in 

solving social and environmental problems as registered in accordance with the law; 

Enterprise owners and managers of Social Enterprises may consider, facilitate and assist 

in the issuance of relevant licenses, certificates and certificates in accordance with the 

law; give up social and environmental goals as registered; mobilized and received 

funding in different forms from individuals, businesses, NGOs and other organizations 

in Vietnam and abroad to offset management and operating costs of the company. 

Enterprise; must maintain social goals and operating conditions throughout its 

existence; must return the remaining financial or financial balance to donors and 

sponsors if the social and environmental goals are terminated ahead of time as 

committed and the Social Enterprise is dissolved. Social enterprises may not use the 

funds raised for other purposes than to cover management and operational costs to solve 

social and environmental problems for which the Enterprise has registered. 

2.1.2.4. Preferential policies to support social enterprises 
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- Social enterprises have a legal form as an enterprise, so from the time they join 

to the time they withdraw from the market, social enterprises also enjoy the preferential 

policies and development support that the State gives to them. Commercial businesses. 

- In addition to the preferential and supportive policies of commercial 

enterprises, social enterprises also have their own preferential and support policies 

derived from their specificity. The current law on social enterprises only stops at the 

level of recognizing "The State has policies to encourage, support and promote the 

development of social enterprises", but there are no specific regulations on the issue of 

social enterprises. this. 

2.1.2.5. Social Enterprise Administration 

- The current law on Social Enterprises in Vietnam recognizes that Commercial 

Enterprises are organized in the legal form as Enterprises and there is no separate regulation 

on the governance of Social Enterprises. Therefore, it can be understood that the management 

of Social Enterprises is carried out in the same way as Commercial Enterprises. 

2.1.3. Some advantages and limitations, inadequacies in regulations on the 

legal status of social enterprises in Vietnam 

2.1.3.1. Some advantages, limitations, and inadequacies in regulations on 

positions, roles and functions of social enterprises 

Firstly, the regulations on the position of the company have shown the attention and 

recognition of our Party and State to this enterprise model, and at the same time contributed 

to raising the awareness of the social community about the position of the company. Social 

enterprise in the economy and society. In addition to the above advantages, regulations on 

the position of Social Enterprises according to current Vietnamese law also have certain 

limitations and shortcomings, typically not comprehensive. 

Secondly, the regulations on the role of Social Enterprises have shown the State's 

recognition of the contributions of Social Enterprises to the economy and society and 

contributed to raising public awareness. Social to Social Enterprise. However, these 

regulations are very faintly recognized in the current law on Social Enterprises in Vietnam. 

Third, regulations on the functions of Social Enterprises have created a legal 

basis for Social Enterprises to have a basis to perform business and social functions. 

In addition, this regulation is also an important legal basis for competent state 

management agencies to perform the state management function of social 

enterprises. However, the regulations on recognizing the functions of Social 

Enterprises are still limited due to lack of specificity. For example, although the 
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current law on Social Enterprises in Vietnam recognizes Social Enterprises as having 

a social function (solving social and environmental issues for the benefit of the 

community as registered in ) but the issues are social and environmental issues that 

Social Enterprises are implemented, there are still no specific regulations. 

2.1.3.2. Some advantages, limitations and shortcomings in the regulations on 

the establishment, reorganization, dissolution and bankruptcy of social enterprises 

Firstly, the regulations on the establishment of Social Enterprises have created a 

legal basis for the establishment of Social Enterprises, but also an important legal basis 

for competent State agencies. perform the function of state management of Social 

Enterprises since entering the market. Besides the above advantages, the current 

regulations on the establishment of Social Enterprises in Vietnam also have certain 

limitations, such as not being specific and not comprehensive. 

Secondly, the regulations on the reorganization of Social Enterprises according 

to the current Vietnamese law not only have created a legal basis for Social Enterprises 

to have a basis to reorganize the Enterprise according to the needs of customers. 

themselves, but also contribute to ensuring the freedom of business of Social 

Enterprises in organization and operation. In addition, these regulations also create an 

important legal basis for the competent state management agencies to have a basis to 

perform the state management function of Social Enterprises when social enterprises 

progress. corporate reorganization. Besides the above advantages, the regulations on 

reorganization of Social Enterprises according to the current Vietnamese law also have 

certain shortcomings because of the lack of consistency and incompleteness. 

Third, regulations on dissolution of Social Enterprises under current Vietnamese 

law have created a legal basis for Social Enterprises to have a legal basis to withdraw 

from the market. In addition, these regulations are also a legal basis for competent state 

agencies to perform the functions of management and control over Social Enterprises. 

Besides the above advantages, the regulations on dissolution of Social Enterprises still 

have certain limitations due to incompleteness and lack of comprehensiveness. 

2.1.3.3. Some advantages and limitations, inadequacies in regulations on rights 

and obligations of social enterprises 

In terms of advantages, the rights and obligations of Social Enterprises 

recognized by the current Vietnamese law are very rich and diverse, both contributing to 

the orientation of Social Enterprises' behavior in organization and operation, and 
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creating establish a legal framework for competent state agencies to effectively perform 

the state management of social enterprises. 

Regarding limitations, a number of rights and obligations of Social Enterprises 

have not been specified, lack of rationality and lack of synchronization in legal 

documents under the enterprise legal system. For example, regulations on the level of 

reinvestment of the total annual profit, regulations on social and environmental issues, 

regulations showing preferential policies, and support for the establishment and 

development of Social Enterprises. 

2.1.3.4. Some advantages and limitations, inadequacies in regulations on 

preferential policies and support for social enterprises 

In terms of advantages, preferential policies, supporting the development of 

Social Enterprises not only contribute to solving difficulties for Social Enterprises in 

organization and operation, but also show the recognition of our Party and State. on the 

role of social enterprises in the economy and society. 

In terms of limitations, the regulations showing support and incentives policies 

specifically for social enterprises are too sketchy, not specific and lack uniformity. 

Vietnam can learn from the experience of a number of countries such as Korea, 

Singapore, Finland, the Federal Republic of Germany, and especially the Republic of 

Korea to develop regulations showing preferential policies to support businesses. 

developed society. 

2.1.3.5. Some advantages and limitations, inadequacies in regulations on 

corporate governance of social enterprises 

In terms of advantages, the current regulations on governance of Social 

Enterprises in Vietnam have both contributed to the orientation of Social Enterprises to 

build and perfect the management structure and organization of their Enterprises, while 

also ensuring the right to social enterprises. and legitimate interests for members and 

shareholders in the company as well as the effectiveness of the organization and 

operation of Social Enterprises in practice. In addition, the regulations on governance of 

Social Enterprises are also a legal basis for state management agencies to have a basis to 

perform their management functions for Social Enterprises. 

Regarding limitations, the biggest limitation of the current regulations on social 

enterprise governance according to the law on social enterprises in Vietnam is the lack 

of comprehensiveness and not meeting the needs of social enterprise governance. . 
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Because, according to the current law on Social Enterprises in Vietnam, the governance 

of Social Enterprises is built in the same way as that of commercial enterprises. 

In short, the regulations on the legal status of Social Enterprises according to 

current Vietnamese law have contributed to creating a legal framework for Social 

Enterprises to be established and develop. However, basically, these regulations still have 

limitations and inadequacies as analyzed above. The biggest inadequacy and limitation of 

the current regulations on the legal status of Social Enterprises in Vietnam is the lack of 

specificity. 

Firstly, political institutions. 

Second, economic institutions. 

Third, cultural traditions. 

CONCLUSION CHAPTER 1 

Chapter 2 

THE STATUS OF THE LEGAL LOCATION OF SOCIAL 

ENTERPRISES 

FOLLOWING VIETNAM LAW AND IMPLEMENTATION PRACTICES 

2.1. Current status of legal status of social enterprises according to current 

Vietnamese law 

2.1.1. Legal regulations on identification of social enterprises 

- According to Clause 1, Article 10 of the Enterprise Law 2020, a social 

enterprise must meet the following criteria: Being an enterprise registered for 

establishment under the provisions of the Enterprise Law; whose operational objective 

is to solve social and environmental problems for the benefit of the community; use at 

least 51% of the total annual profit of the enterprise for reinvestment to achieve the 

social and environmental goals as registered. 

- Regulations on identification of Social Enterprises have an important meaning 

in contributing to raising awareness of the social community towards this business 

model. However, it still lacks comprehensiveness because it has not yet reflected the 

essential attributes, as well as the most common and basic relationships of Social 

Enterprises in the objective world. 

- Agencies competent to issue legal documents in Vietnam can refer to the 

experience of some countries such as Canada, Korea, Italy, Lithuania, Thailand, and the 

United Kingdom to develop regulations. Meaning of Social Enterprise. 

2.1.2. Legal regulations on the legal status of social enterprises 
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2.1.2.1. Regulations on positions, functions and roles of Social Enterprises 

With the recognition that a social enterprise has a legal form "as an enterprise" 

and "has operational objectives to solve social and environmental problems for the 

benefit of the community", it can be understood that the law on social enterprises In 

Vietnam, it is now recognized that Social Enterprises have the position of Commercial 

Enterprises. Social enterprises have the role of commercial enterprises and social 

organizations, having both business and social functions. 

2.1.2.2. Establishment, reorganization, dissolution, bankruptcy of social 

enterprises 

- Social enterprises are registered for establishment under the provisions of the 

Enterprise Law 2020 and Decree No. 01/2021/ND-CP dated January 4, 2021. 

- The current Law on Social Enterprises recognizes that Social Enterprises can 

be reorganized through various forms of division and separation; amalgamation, merger. 

- The law on Social Enterprises in Vietnam currently does not have specific 

regulations on bankruptcy of Social Enterprises, but only regulations on dissolution of 

Social Enterprises. Accordingly, the dossier, order and procedures for dissolution of a 

Social Enterprise are similar to those of a Social Enterprise dissolution, except for the 

provisions if the Social Enterprise is dissolved but has a balance of financial assets 

remaining. property or financial assets received by the social enterprise, the social 

enterprise must pay to individuals, agencies and organizations that have given aid, 

sponsored or transferred to other social enterprises and other organizations with social goals 

similar association or transferred to the State in accordance with the provisions of the Civil 

Code. 

2.1.2.3. Rights and obligations of social enterprises 

- Social enterprises are represented in the legal form as enterprises, so in the 

process of organization and operation, social enterprises also have the rights and 

obligations of enterprises. 

- In addition to the general rights and obligations of a commercial enterprise, a 

social enterprise also has its own rights and obligations stemming from its specificity in 

its organization and operation, for example: Establishment subject Social enterprises 

have the right to choose the social and environmental fields that Social Enterprises plan 

to address; decide on the duration of activities aimed at solving social and 

environmental problems; decide the percentage of annual profits for reinvestment in 

solving social and environmental problems as registered in accordance with the law; 
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Enterprise owners and managers of Social Enterprises may consider, facilitate and assist 

in the issuance of relevant licenses, certificates and certificates in accordance with the 

law; give up social and environmental goals as registered; mobilized and received 

funding in different forms from individuals, businesses, NGOs and other organizations 

in Vietnam and abroad to offset management and operating costs of the company. 

Enterprise; must maintain social goals and operating conditions throughout its 

existence; must return the remaining financial or financial balance to donors and 

sponsors if the social and environmental goals are terminated ahead of time as 

committed and the Social Enterprise is dissolved. Social enterprises may not use the 

funds raised for other purposes than to cover management and operational costs to solve 

social and environmental problems for which the Enterprise has registered. 

2.1.2.4. Preferential policies to support social enterprises 

- Social enterprises have a legal form as an enterprise, so from the time they join 

to the time they withdraw from the market, social enterprises also enjoy the preferential 

policies and development support that the State gives to them. Commercial businesses. 

- In addition to the preferential and supportive policies of commercial 

enterprises, social enterprises also have their own preferential and support policies 

derived from their specificity. The current law on social enterprises only stops at the 

level of recognizing "The State has policies to encourage, support and promote the 

development of social enterprises", but there are no specific regulations on the issue of 

social enterprises. this. 

2.1.2.5. Social Enterprise Administration 

- The current law on Social Enterprises in Vietnam recognizes that Commercial 

Enterprises are organized in the legal form as Enterprises and there is no separate regulation 

on the governance of Social Enterprises. Therefore, it can be understood that the 

management of Social Enterprises is carried out in the same way as Commercial 

Enterprises. 

2.1.3. Some advantages and limitations, inadequacies in regulations on the 

legal status of social enterprises in Vietnam 

2.1.3.1. Some advantages, limitations, and inadequacies in regulations on 

positions, roles and functions of social enterprises 

Firstly, the regulations on the position of the company have shown the attention and 

recognition of our Party and State to this enterprise model, and at the same time contributed 

to raising the awareness of the social community about the position of the company. Social 
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enterprise in the economy and society. In addition to the above advantages, regulations on the 

position of Social Enterprises according to current Vietnamese law also have certain 

limitations and shortcomings, typically not comprehensive. 

Secondly, the regulations on the role of Social Enterprises have shown the State's 

recognition of the contributions of Social Enterprises to the economy and society and 

contributed to raising public awareness. Social to Social Enterprise. However, these 

regulations are very faintly recognized in the current law on Social Enterprises in Vietnam. 

Third, regulations on the functions of Social Enterprises have created a legal 

basis for Social Enterprises to have a basis to perform business and social functions. In 

addition, this regulation is also an important legal basis for competent state management 

agencies to perform the state management function of social enterprises. However, the 

regulations on recognizing the functions of Social Enterprises are still limited due to 

lack of specificity. For example, although the current law on Social Enterprises in 

Vietnam recognizes Social Enterprises as having a social function (solving social and 

environmental issues for the benefit of the community as registered in ) but the issues 

are social and environmental issues that Social Enterprises are implemented, there are 

still no specific regulations. 

2.1.3.2. Some advantages, limitations and shortcomings in the regulations on 

the establishment, reorganization, dissolution and bankruptcy of social enterprises 

Firstly, the regulations on the establishment of Social Enterprises have created a 

legal basis for the establishment of Social Enterprises, but also an important legal basis 

for competent State agencies. perform the function of state management of Social 

Enterprises since entering the market. Besides the above advantages, the current 

regulations on the establishment of Social Enterprises in Vietnam also have certain 

limitations, such as not being specific and not comprehensive. 

Secondly, the regulations on the reorganization of Social Enterprises according 

to the current Vietnamese law not only have created a legal basis for Social Enterprises 

to have a basis to reorganize the Enterprise according to the needs of customers. 

themselves, but also contribute to ensuring the freedom of business of Social 

Enterprises in organization and operation. In addition, these regulations also create an 

important legal basis for the competent state management agencies to have a basis to 

perform the state management function of Social Enterprises when social enterprises 

progress. corporate reorganization. Besides the above advantages, the regulations on 
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reorganization of Social Enterprises according to the current Vietnamese law also have 

certain shortcomings because of the lack of consistency and incompleteness. 

Third, regulations on dissolution of Social Enterprises under current Vietnamese 

law have created a legal basis for Social Enterprises to have a legal basis to withdraw 

from the market. In addition, these regulations are also a legal basis for competent state 

agencies to perform the functions of management and control over Social Enterprises. 

Besides the above advantages, the regulations on dissolution of Social Enterprises still 

have certain limitations due to incompleteness and lack of comprehensiveness. 

2.1.3.3. Some advantages and limitations, inadequacies in regulations on rights 

and obligations of social enterprises 

In terms of advantages, the rights and obligations of Social Enterprises 

recognized by the current Vietnamese law are very rich and diverse, both contributing to 

the orientation of Social Enterprises' behavior in organization and operation, and 

creating establish a legal framework for competent state agencies to effectively perform 

the state management of social enterprises. 

Regarding limitations, a number of rights and obligations of Social Enterprises 

have not been specified, lack of rationality and lack of synchronization in legal 

documents under the enterprise legal system. For example, regulations on the level of 

reinvestment of the total annual profit, regulations on social and environmental issues, 

regulations showing preferential policies, and support for the establishment and 

development of Social Enterprises. 

2.1.3.4. Some advantages and limitations, inadequacies in regulations on 

preferential policies and support for social enterprises 

In terms of advantages, preferential policies, supporting the development of 

Social Enterprises not only contribute to solving difficulties for Social Enterprises in 

organization and operation, but also show the recognition of our Party and State. on the 

role of social enterprises in the economy and society. 

In terms of limitations, the regulations showing support and incentives policies 

specifically for social enterprises are too sketchy, not specific and lack uniformity. 

Vietnam can learn from the experience of a number of countries such as Korea, 

Singapore, Finland, the Federal Republic of Germany, and especially the Republic of 

Korea to develop regulations showing preferential policies to support businesses. 

developed society. 
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2.1.3.5. Some advantages and limitations, inadequacies in regulations on 

corporate governance of social enterprises 

In terms of advantages, the current regulations on governance of Social 

Enterprises in Vietnam have both contributed to the orientation of Social Enterprises to 

build and perfect the management structure and organization of their Enterprises, while 

also ensuring the right to social enterprises. and legitimate interests for members and 

shareholders in the company as well as the effectiveness of the organization and 

operation of Social Enterprises in practice. In addition, the regulations on governance of 

Social Enterprises are also a legal basis for state management agencies to have a basis to 

perform their management functions for Social Enterprises. 

Regarding limitations, the biggest limitation of the current regulations on social 

enterprise governance according to the law on social enterprises in Vietnam is the lack 

of comprehensiveness and not meeting the needs of social enterprise governance. . 

Because, according to the current law on Social Enterprises in Vietnam, the governance 

of Social Enterprises is built in the same way as that of commercial enterprises. 

In short, the regulations on the legal status of Social Enterprises according to 

current Vietnamese law have contributed to creating a legal framework for Social 

Enterprises to be established and develop. However, basically, these regulations still 

have limitations and inadequacies as analyzed above. The biggest inadequacy and 

limitation of the current regulations on the legal status of Social Enterprises in Vietnam 

is the lack of specificity. can be synchronous and seem to be coming from the interests 

of the State more than from the interests of Social Enterprises. 

2.1.4. Causes of limitations and inadequacies in the current regulations on 

the legal status of social enterprises in Vietnam 

2.1.4.1. Objective reasons 

Firstly, the practical basis for building legal regulations on Social Enterprises in 

general and the legal status of Social Enterprises in Vietnam in particular was very weak 

before Social Enterprises were approved. officially recognized legally 

Second, the legal status of Social Enterprises in Vietnam is not only governed by 

the law on Social Enterprises, but also bound and adjusted by the current legal 

environment such as the law on social enterprises. Taxation, investment law, land law... 

In fact, these laws themselves not only have certain shortcomings and limitations but 

also many regulations that are not in line with the law. about Social Enterprise. 

 2.1.4.2. Subjective reasons 
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Firstly, research, survey, propaganda and introduction about Social Enterprises 

have not been properly focused before the Law on Social Enterprises was born in Vietnam. 

Second, the perception of state management agencies and legislative bodies is 

incomplete and comprehensive in many aspects, especially regarding the position, 

function and role of Social Enterprises. 

Third, although in the process of organization and operation, Social Enterprises 

face many difficulties, especially difficulties and obstacles coming from the legal 

corridor. However, very few Social Enterprises actively propose and advise competent 

state agencies on the shortcomings and limitations of the law on Social Enterprises or 

solutions to improve the law on Social Enterprises. Social enterprises in general and the 

legal status of Social Enterprises in particular. 

2.2. Practical organization, operation and implementation of legal 

provisions on the legal status of social enterprises in Vietnam in recent years 

2.2.1. Overview of the organization and operation of social enterprises in 

Vietnam in recent times 

2.2.1.1. Quantity, size and revenue 

- Most of the social enterprises in Vietnam today are small and medium sized. 

- Because Social Enterprises in Vietnam are currently in the start-up stage, their 

scale and revenue are still quite modest. 

2.2.1.2. Legal form, industry, business field, scope of activities 

 - Social enterprises in Vietnam are now organized under the legal form of a 

joint stock company; two-member limited liability company; One member limited 

liability company mainly. 

- Social enterprises in Vietnam currently operate in many different industries 

and fields, but still mainly focus on agriculture. 

- Social enterprises in Vietnam have a very diverse scope of activities. Social 

enterprises operate both domestically and abroad, both in rural areas and in cities. 

 2.2.1.3. The contributions of social enterprises to the economy and society 

- Compared with commercial enterprises, the contributions of social enterprises 

in Vietnam to the economy in the recent period are still very modest. 

- Although the number, scale and revenue are much more limited than that of 

commercial enterprises, the social enterprises' contributions to society are clearly 

shown. Specifically, Social Enterprises have created jobs for domestic workers in many 

different fields, especially actively supporting people with difficult circumstances, 
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people with disabilities or those who are unemployed. long-term - those who are 

unlikely to find suitable jobs in commercial enterprises. 

2.2.2. Practical implementation of legal provisions on the legal status of social 

enterprises in Vietnam since the 2014 Enterprise Law took effect until now 

2.2.2.1. Awareness of the position, role and function of social enterprises 

- Currently, the awareness of the social community about the position, function 

and role of Social Enterprises is still limited. 

- Through random in-depth interviews with a number of Social Enterprises in 

Vietnam, the PhD student found that many individuals, organizations, and even 

competent state management agencies are still not fully aware and correct position, role 

and function of Social Enterprise. 

2.2.2.2. Implement legal provisions on establishment, reorganization, 

dissolution and bankruptcy of social enterprises 

- Although the law recognizes that business owners and managers of social 

enterprises are considered and created favorable conditions in the process of enterprise 

establishment, however, it does not specify the policy of "creating social enterprises". 

"conditions" include what. Therefore, the State management agencies cannot implement 

this regulation due to the lack of clarity and specificity of the law. Through random in-

depth interviews with a number of Social Enterprises in Vietnam today, the PhD student 

found that 100% of the owners and founders of Social Enterprises surveyed and 

surveyed believe that they do not receive any preferential treatment. Any special 

treatment or support from the State when establishing a social enterprise? That makes 

many Social Enterprises angry because they think they are "famous but have no pieces". 

- As of May 1, 2021, no Social Enterprises in Vietnam have been reorganized. 

However, stemming from the inadequacies in the current regulations on the 

reorganization of Social Enterprises, the PhD student believes that regulations on the 

reorganization of Social Enterprises may cause frustration for people. Managing and 

operating the Social Enterprise because it has not really ensured the freedom of business 

of the Social Enterprise in its organization and operation. Because, the current law on 

Social Enterprises only recognizes that Social Enterprises are reorganized through four 

forms, including: division, separation, consolidation and merger instead of five forms. 

(dividing, splitting, merging, merging, transforming businesses) like a commercial 

enterprise. 
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- By the end of May 1, 2021, no social enterprises in Vietnam have dissolved or 

gone bankrupt. However, stemming from the inadequacies of some current legal 

provisions on dissolution and bankruptcy of Social Enterprises, the author finds that the 

implementation of regulations on dissolution and bankruptcy of Social Enterprises has 

There may be certain difficulties and inadequacies for State management agencies and 

Social Enterprises because the law does not specify the time that Social Enterprises 

must return to individuals, agencies and organizations that have When does aid, funding 

or transfer to other Social Enterprises, other organizations with similar social goals start 

and end; forms and documents proving that social enterprises have fulfilled their 

obligations to return them to individuals, agencies and organizations that have given aid 

or sponsored or transferred them to other social enterprises and other organizations with 

similar social goals. on one's own; conditions for dissolution of social enterprises. 

2.2.2.3. Implement legal provisions on rights and obligations of social 

enterprises 

Some regulations on the rights and obligations of Social Enterprises in Vietnam 

have caused difficulties for Social Enterprises in the process of organization and 

operation. For example, many Social Enterprises currently face difficulties in capital 

when starting up, so they are really pressured to deduct 51% of the total annual profit of 

the enterprise to reinvest to realize social goals. society, environment as registered. 

Through random in-depth interviews with a number of Social Enterprises in Vietnam, 

the PhD student found that 100% of surveyed and surveyed Social Enterprises accept 

the current level of reinvestment, however, they still I hope that the State will lower this 

level of reinvestment in the early years of establishment so that Social Enterprises can 

reduce difficulties and pressure on capital. 

2.2.2.4. Implement legal regulations on support and preferential policies for 

social enterprises 

- Preferential and support policies specifically for Social Enterprises lack 

specificity, so in fact, competent state agencies cannot handle any priority and support 

policies specifically for social enterprises. Social enterprise. 

- Through random in-depth interviews with a number of Social Enterprises in 

Vietnam, the PhD student found that the majority of Social Enterprises surveyed and 

surveyed answered that they were not entitled to any preferential policies, Any specific 

support shows the State's interest and encouragement for them from their establishment 

to their organization and operation. Some Social Enterprises interviewed by the author 
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also admitted that they are currently facing many difficulties such as lack of capital, 

lack of information on the social enterprise development network, and not yet planning 

a strategy. business development strategy, human resource cohesion is not stable, there 

is a lack of specialized agencies to support development. Therefore, social enterprises in 

Vietnam today are still "wrestling" with difficulties to rise up mainly. 

2.2.2.5. Practical implementation of regulations on corporate governance of 

social enterprises 

- Through random in-depth interviews with a number of Social Enterprises in 

Vietnam, the author found that 100% of Social Enterprises surveyed and surveyed 

believe that their social enterprise management apparatus is built according to the model 

of social enterprises. The form of management apparatus of commercial enterprises is 

prescribed in the Law on Enterprises and the needs of social enterprises. However, the 

author believes that at present, social enterprises in Vietnam are in their infancy, the 

number of social and environmental problems, access to funding and aid to operate not 

much. Therefore, the management, administration, inspection and supervision of 

activities of Social Enterprises is still quite simple. However, at a certain stage, when 

Social Enterprises develop, the need to manage Social Enterprises ensures both the 

legitimate interests of shareholders, members, and owners in the company, and It is very 

important to ensure the best social functioning. At that time, the regulations on 

corporate governance of commercial enterprises will no longer be able to meet the 

needs of social enterprise governance. 

2.2.3. Advantages, limitations and inadequacies in the organization, operation 

and practice of implementing legal provisions on the legal status of social enterprises 

in Vietnam in recent times 

2.2.3.1. Advantages, limitations and inadequacies in the organization and 

operation of social enterprises in Vietnam recently 

Firstly, in terms of advantages: Social enterprises have quite rich and diverse 

legal forms, which have created favorable opportunities to attract individuals and 

organizations to contribute to the State and society through the model. social enterprise 

form. Social enterprises in Vietnam are making great efforts to maintain their existence 

and gradually assert their position and role in the economy and society. Individuals and 

organizations that establish social enterprises are enthusiastic, ambitious and passionate 

about activities to solve social problems for the benefit of the community. 
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Secondly, in terms of limitations and shortcomings: The number, scale and 

revenue of social enterprises in Vietnam in recent years are still very modest. Therefore, 

most social enterprises face many difficulties in competition, market access, human 

resource training, etc., especially in the context of the Covid-19 epidemic, those 

difficulties have multiplied a lot. In addition, the industries, fields and scope of activities 

of social enterprises have not been distributed harmoniously and reasonably. 

2.2.3.2. Advantages, limitations and inadequacies in the practice of 

implementing legal regulations on the legal status of social enterprises in Vietnam in 

recent times. 

Firstly, the advantages: The majority of individuals and organizations that 

establish social enterprises are enthusiastic and passionate about activities for the 

benefit of the community, so they are relatively fully aware of the position of social 

enterprises. , functions and roles of social enterprises in the social economy. From its 

establishment to its organization and operation, social enterprises have always had a 

sense of properly and fully implementing the regulations on the legal status of social 

enterprises. 

 Second, limitations and shortcomings: There is still a large number of 

individuals and organizations in society who are not fully aware of the position, 

function and role of social enterprises in the economy. That makes entering the market 

as well as the organization and operation of social enterprises facing many difficulties 

due to skepticism or lack of sympathy and sharing from a part of individuals and 

organizations. Some regulations on the legal status of Social Enterprises have certain 

limitations and inadequacies (the author analyzed in Section 2.1.3.) which causes many 

difficulties for the authorities and Social Enterprises in the process of implementing 

regulations on the legal status of Social Enterprises. For example: regulations show 

preferential policies, support social enterprises, regulations must deduct at least 51% of 

the total annual profits of enterprises for reinvestment to realize social and 

environmental goals; regulations on social and environmental issues. 

2.2.4. Causes of inadequacies and limitations in organization, operation and 

practice of implementing legal provisions on the legal status of social enterprises in 

Vietnam in recent times 

2.2.4.1. Causes of limitations and inadequacies in the organization and 

operation of Social Enterprises 
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Firstly, the majority of social enterprises in Vietnam are currently in the start-up 

stage, so they face many difficulties in organization and operation. 

Second, the current law has many shortcomings, limitations, and has not really 

created a solid legal tool to promote the development of Social Enterprises, especially 

regulations that show support policies for social enterprises. Support and incentives 

show the attention, favor and encouragement of the State specifically for Social 

Enterprises in their organization and operation. 

Third, in Vietnam, there is currently a lack of specialized agencies to support the 

establishment and development of Social Enterprises. 

Fourth, the awareness of the social community about Social Enterprises in 

Vietnam is still limited. 

2.2.4.2. Causes of limitations and inadequacies in the implementation of legal 

provisions on the legal status of social enterprises 

Firstly, the regulations on the legal status of Social Enterprises in Vietnam 

currently have certain limitations and inadequacies. 

Second, the organization and implementation of regulations on the legal status 

of Social Enterprises is currently not effective. 

CONCLUSION CHAPTER 2 

Chapter 3 

ORIENTATION AND INCREASE SOLUTION 

LEGAL LOCATION OF SOCIAL ENTERPRISES IN VIETNAM 

3.1. Orientation to strengthen the legal status of social enterprises in 

Vietnam 

3.1.1. Strengthening the legal status of social enterprises in the direction of 

ensuring the consistency of the law on enterprises 

3.1.2. Strengthen the legal status of social enterprises in the direction of 

creating favorable conditions for social enterprises to perform their social functions 

in the best way. 

3.1.3. Strengthen the legal status of social enterprises in the direction of 

ensuring the feasibility of these regulations in practice 

3.1.4. Strengthen the legal status of social enterprises in the direction of 

ensuring the State's management of social enterprises 

3.2. Solutions to strengthen the legal status of social enterprises in Vietnam 
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3.2.1. Group of solutions, amendments and supplements to legal regulations 

on the legal status of social enterprises 

3.2.1.1. Supplement regulations on positions, roles and functions of social 

enterprises 

Firstly, building a legal definition of Social Enterprise. 

Second, supplementing separate regulations on the functions of social 

enterprises, and at the same time specifying social and environmental issues that social 

enterprises are entitled to solve for the benefit of the community. 

Third, develop a separate regulation to recognize and clarify the role of Social 

Enterprises in the economy and society. 

3.2.1.2. Amending and supplementing regulations on establishment, 

reorganization, dissolution and bankruptcy of social enterprises 

Firstly, supplementing regulations showing preferential policies, supporting 

business owners and managers of Social Enterprises in the granting of relevant licenses, 

certificates and certificates in accordance with the law. the law; supplementing 

regulations on registration of Social Enterprises to avoid the homogenization of 

registration of Social Enterprises with registration of Commercial Enterprises; 

additional conditions for granting certificates of registration of social enterprises; 

amending and supplementing regulations on names of social enterprises. 

Second, supplementing a legal definition of the reorganization of Social 

Enterprises; supplement regulations on principles of reorganization of Social 

Enterprises, order and procedures for reorganization of Social Enterprises; 

supplementing regulations allowing Social Enterprises to be reorganized through 

enterprise transformation... Amending regulations on "transferring social protection 

establishments, social funds and transferred charity funds to become a Social 

Enterprise” to avoid homogenizing the procedure for converting social protection 

establishments and social funds into Social Enterprises with the current social enterprise 

registration procedure. 

Third, specify in more detail the method of handling financial balances that 

Social Enterprises have received from donors and aid but have not yet used up upon 

dissolution or bankruptcy; conditions for dissolution and bankruptcy of social 

enterprises. 

3.2.1.3. Amending and supplementing regulations on rights and obligations of 

social enterprises 
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Firstly, amend the inadequate regulations on the rights and obligations of Social 

Enterprises 

 Second, supplement a number of regulations on the rights and obligations of 

Social Enterprises in order to create favorable conditions for Social Enterprises in their 

organization and operation. 

3.2.1.4. Amending and supplementing regulations on recognition of preferential 

policies and support for social enterprises 

Firstly, supplementing regulations showing preferential and supporting policies 

for social enterprises in other legal documents belonging to the group of laws on 

enterprises to show the synchronization between the Enterprise Law and other branches 

of law. other in recognizing preferential policies and supporting the establishment and 

development of Social Enterprises. 

 Secondly, specifying preferential and supporting policies specifically for Social 

Enterprises in order to encourage Social Enterprises to be born and develop in Vietnam. 

3.2.1.5. Supplementing regulations on social enterprise governance 

Firstly, amending and supplementing a number of shortcomings and limitations 

from regulations on organizational structure and management of enterprises according 

to current Vietnamese law. 

Second, supplement a number of regulations on governance of Social 

Enterprises to suit the specificity of Social Enterprises. 

3.2.2. A group of solutions to improve the organizational and operational 

efficiency of social enterprises 

3.2.2.1. Improve the effectiveness of dissemination and education about the 

position, role, organization and operation of social enterprises 

Firstly, the State should soon develop and issue a communication plan to raise 

awareness about the position, role, organization and operation of Social Enterprises in 

sustainable development at both central levels. and local in many different forms. 

Second, diversify the methods of popularizing and educating about the position, 

role, organization and operation of Social Enterprises. 

Third, promote the dissemination and education of the position, role, 

organization and operation of Social Enterprises in universities. 

Fourth, promote the linkage relationship between Social Enterprises and 

universities. 

3.2.2.2. Improve the capacity of social enterprises in organization and operation 
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Firstly, Social Enterprises in Vietnam need to actively connect with each other 

to create a network of Social Enterprises in the country, first of which is the 

establishment of the Association of Social Enterprises in Vietnam. 

Second, social enterprises in Vietnam today need to actively and actively learn 

to improve efficiency, management and competitiveness in the exciting 4th Industrial 

Revolution. all around the world 

3.2.2.3. Strengthening the roles and responsibilities of competent authorities in 

managing and supporting the development of social enterprises 

Firstly, raising awareness among officials, employees and state management 

agencies about Social Enterprises. 

Second, to develop mechanisms and policies to strengthen the roles and 

responsibilities of competent agencies to manage and support Social Enterprises, 

especially the responsibilities of the head. 

Thirdly, to improve law enforcement capacity, competent agencies to manage 

and support social enterprises must promptly detect and strictly handle violations of the 

law on social enterprises, especially those that violate the law on social enterprises. 

taking advantage of the name of a Social Enterprise to gain illicit profits. 

Fourth, train human resources, standardize key leadership titles of management 

agencies, and support Social Enterprises, especially heads. 

CONCLUSION CHAPTER 3 

CONCLUDE 

After conducting research on the topic "Legal status of social enterprises under 

Vietnamese law" within the framework of the doctoral thesis in jurisprudence, allow the 

author to draw the following conclusions: 

1. The first social enterprise in the world appeared in the UK in the 7th century and 

then spread to many different continents. In Vietnam, social enterprises have appeared during 

the subsidy period, but it was only when the 2014 Law on Enterprises took effect that it was 

officially located and legally recognized. In fact, there used to be many different conceptions 

of Social Enterprise before it was officially recognized legally in Vietnam. However, on the 

basis of inheriting previous conceptions of Social Enterprise, the author believes that "Social 

enterprise is an organization that exists in the legal form as an enterprise, which has both 

business and commercial functions. social function but operates not for profit maximization 

and always puts the responsibility of solving social problems first”. In addition to the 

characteristics of a commercial enterprise, a social enterprise also has its own characteristics 
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due to its functional characteristics and operational goals. In the process of organization and 

operation, Social Enterprises have made very important contributions in terms of economy 

and society, especially sharing with the State in solving social and environmental problems 

because community benefits.  

2. The introduction of the law on Social Enterprises in Vietnam in general and the 

legal status of Social Enterprises in Vietnam in particular have great legal and practical 

significance. Because, it not only creates a legal corridor for Social Enterprises to have a 

foundation for birth and development, but also shows the recognition of our Party and State 

for this business model. On the basis of inheriting the views on legal status, the author 

believes that the legal status of a social enterprise is "the sum total of the rights and 

obligations of the enterprise in the process of organization and operation of the enterprise. , 

thereby distinguishing social enterprises from other types of enterprises". Compared with 

commercial enterprises, the legal status of social enterprises in Vietnam has its own 

characteristics, there is an interference between the legal status of economic organizations 

and social organizations; derived from the characteristics of Social Enterprises and the legal 

form of Social Enterprises; enjoy a number of incentives and support from the State in the 

process of organization and operation. On the basis of research, the author found that the 

legal status of Social Enterprises is constituted by two parts, which are in terms of form and 

composition in terms of content. 

3. The practical implementation of regulations on the legal status of Social 

Enterprises in Vietnam shows that, besides the advantages achieved, there are still many 

limitations and shortcomings. This comes from many different subjective and objective 

reasons, but the main reason is that the law must come from practice. After being shaped and 

legally recognized, in addition to the socio-economic results, especially the spread of spirit 

and social responsibility, the organization and operation of the Enterprise. Social enterprises 

still have certain weaknesses, such as small business scale, low competitiveness, narrow 

market, very limited number of social enterprises registered with competent state agencies. 

There are many objective and subjective reasons leading to this situation, but the basic cause 

is the majority. Social enterprises in Vietnam are in the start-up stage, so they face many 

difficulties in organization and operation; The social community does not know much about 

Social Enterprises, so they have a skeptical attitude, do not understand correctly about Social 

Enterprises, so they are not really enthusiastic about supporting; The legal system on the 

economy in general and the law on social enterprises in particular, especially the regulations 

on the legal status of social enterprises, are still inadequate, and have not really established a 
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favorable legal framework. to promote social enterprises to be born, develop and fulfill its 

mission to the State and society. 

4. From the current status of the current regulations on the legal status of Social 

Enterprises in Vietnam, and the practical implementation of these regulations, it is necessary 

to complete the regulations on the status of Social Enterprises in Vietnam. Law of Social 

Enterprise. The completion of these regulations must be carried out in accordance with basic 

orientations such as ensuring the consistency of the law on enterprises; create favorable 

conditions for social enterprises to perform their social functions well; ensure the feasibility 

of these regulations in practice and ensure the state management of Social Enterprises. Based 

on the above specific orientations, the author has boldly proposed one or two groups of 

solutions to improve the legal status of Social Enterprises in Vietnam. The first group of 

solutions is a group of solutions to complete the current regulations on the legal status of 

Social Enterprises. In this group, the author presented solutions to complete regulations on 

the position, role and function of Social Enterprises; regulations on establishment, 

reorganization, dissolution and bankruptcy of social enterprises; regulations on rights and 

obligations of Social Enterprises; regulations on preferential policies, supporting the 

development of social enterprises; regulations on governance of social enterprises. The 

second group of solutions is a group of solutions to improve the organizational and 

operational efficiency of Social Enterprises. The author believes that, in order to improve the 

organizational and operational efficiency of Social Enterprises, competent state agencies, 

relevant individuals and organizations need to improve the effectiveness of dissemination, 

education about the position, role, organization and operation of Social Enterprises; Social 

enterprises must actively connect and actively learn to improve their capacity, management 

and competitiveness in the market, and finally, it is necessary to strengthen the roles and 

responsibilities of agencies. competent in managing and supporting the development of 

Social Enterprises. 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Phát triển bền vững đất nước là một trong những vấn đề rất quan trọng được Đảng 

và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây. Cương lĩnh xây dựng 

đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng đã chỉ rõ, phát triển bền 

vững là mục tiêu bao trùm không chỉ là nhiệm vụ của một bộ, ngành, một lĩnh vực, 

không chỉ là vấn đề kinh tế, chất lượng tăng trưởng, mà bao gồm cả vấn đề xã hội, môi 

trường, văn hóa, con người. Sự ghi nhận Doanh nghiệp xã hội trong Luật Doanh nghiệp 

năm 2014 và hiện nay là Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã thể hiện sự quyết tâm cao độ của 

Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững đất nước giai 

đoạn 2011 - 2020 và hiện nay là giai đoạn 2021 - 2025. 

Trong điều kiện Nhà nước vẫn chưa đủ nguồn lực để giải quyết hiệu quả các vấn 

đề xã hội, môi trường nhằm bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, thì việc huy động và 

khuyến khích mọi nguồn lực cùng chung tay gánh đỡ, chia sẻ khó khăn với Nhà nước một 

cách ổn định, hiệu quả là một nhu cầu tất yếu và rất cần thiết cho sự phát triển bền vững của 

đất nước. Luật Doanh nghiệp năm 2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành và hiện nay 

là Luật Doanh nghiệp năm 2020 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo nên khuôn 

khổ pháp lý để Doanh nghiệp xã hội có cơ sở ra đời và tổ chức hoạt động. Tuy nhiên, qua 

thực tế tổ chức thi hành pháp luật về Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam nói chung và những 

quy định về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội nói riêng đã bộc lộ những hạn chế 

nhất định, gây cản trở đến sự ra đời, phát triển của Doanh nghiệp xã hội. Tính đến nay, đã 

có nhiều công trình trong và ngoài nước nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn 

về Doanh nghiệp xã hội, địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam 

dưới các góc độ, bình diện rộng, hẹp khác nhau và được công bố trong nhiều tạp chí, giáo 

trình, sách, kỷ yếu hội thảo… Các công trình nghiên cứu này đã đạt được những kết 

quả rất đáng ghi nhận về mặt lý luận và thực tiễn, tuy nhiên, tính đến thời điểm này, 

chưa có công trình nào nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về địa vị pháp lý của 

Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam một cách cụ thể và toàn diện. 

Xuất phát từ những lý do nêu trên, nghiên cứu sinh nhận thấy việc tiếp tục nghiên 

cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội là rất cần 

thiết và có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Do đó, nghiên cứu sinh đã lựa 

chọn đề tài “Địa vị pháp lý của doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam” để 
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nghiên cứu trong khuôn khổ Luận án Tiến sĩ luật học nhằm tìm kiếm các giải pháp tăng 

cường địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy Doanh 

nghiệp xã hội ở Việt Nam ngày càng phát triển. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận án làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về địa vị pháp lý của Doanh 

nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay, từ đó, đề xuất định hướng và một số giải pháp nhằm 

tăng cường địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy Doanh 

nghiệp xã hội ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Một là, thực hiện đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước có 

liên quan đến đề tài Luận án, từ đó, chỉ rõ những vấn đề mà Luận án kế thừa, những vấn đề 

sẽ được triển khai nghiên cứu trong nội dung của Luận án; xác định rõ các lý thuyết nghiên 

cứu, câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu cũng như hướng tiếp cận nghiên cứu của Luận án. 

Hai là, Luận án làm rõ những vấn đề lý luận về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã 

hội ở Việt Nam. Đồng thời, để làm sâu sắc hơn các vấn đề nghiên cứu, Luận án cũng khảo cứu 

kinh nghiệm pháp luật Doanh nghiệp xã hội ở một số nước trên thế giới về vấn đề này. 

Ba là, Luận án phân tích, đánh giá thực trạng địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã 

hội theo pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn thực hiện các quy định này; phân 

tích, đánh giá thực tiễn tổ chức, hoạt động của Doanh nghiệp xã hội từ khi Luật Doanh 

nghiệp năm 2014 có hiệu lực đến ngày 01 tháng 5 năm 2021; chỉ ra những ưu điểm, 

những bất cập, vướng mắc và các nguyên nhân dẫn đến những bất cập, hạn chế đó.   

Bốn là, từ các nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Luận án đề xuất định hướng và một 

số giải pháp nhằm tăng cường địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu   

3.1. Đối tượng nghiên cứu   

Đối tượng nghiên cứu của Luận án là các vấn đề lý luận và thực tiễn về DNXH, hệ 

thống các quy định pháp luật hướng dẫn thi hành và có liên quan đến địa vị pháp lý của 

Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu   
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Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn 

về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.  

Về không gian và thời gian: Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn 

về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam, đặc biệt là từ khi 

Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thi hành đến ngày 01 tháng 5 năm 2021. Bên 

cạnh đó, Luận án cũng khảo cứu kinh nghiệm pháp luật về Doanh nghiệp xã hội ở một số 

nước trên thế giới về vấn đề này.   

4. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu   

Luận án sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ 

nghĩa Mác - Lênin, đường lối, chính sách phát triển kinh tế và xã hội của Đảng và Nhà 

nước ta trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế theo cơ chế thị trường để làm rõ nội dung 

nghiên cứu của luận án. Bên cạnh đó, để làm rõ nội dung nghiên cứu, Luận án còn sử 

dụng các phương pháp nghiên cứu mang tính truyền thống như sau:   

- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Được sử dụng trong tất cả các chương 

nhằm lý giải những vấn đề thuộc về bản chất, các quan điểm liên quan đến vấn đề nghiên 

cứu, đánh giá thực trạng, để từ đó, đề xuất các giải pháp tăng cường địa vị pháp lý của 

Doanh nghiệp xã hội và nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định này ở Việt Nam.   

- Phương pháp thống kê: Được sử dụng để thống kê về kết quả tổ chức hoạt động của 

Doanh nghiệp xã hội và thực tiễn thực hiện địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam. 

- Phương pháp so sánh: Được sử dụng nhằm so sánh kinh nghiệm pháp luật của 

một số quốc gia trên thế giới trong việc xây dựng địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 

- Phương pháp xử lý thông tin: Sử dụng để xử lý các tài liệu được tham khảo từ 

sách, báo, tạp chí, các tài liệu từ cơ sở dữ liệu ProQues, Springer và Google Scholar liên 

quan đến vấn đề nghiên cứu, từ đó, tổng thuật theo chủ đề trong giới hạn phạm vi nghiên 

cứu đặt ra, từ đó, khẳng định tính mới trong nội dung nghiên cứu của Luận án. 

- Phương pháp lịch sử: Được sử dụng để xem xét quá trình hình thành và phát 

triển Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam và quá trình tăng cường địa vị pháp lý của Doanh 

nghiệp xã hội ở Việt Nam. 

- Phương pháp phỏng vấn sâu: Được sử dụng để tìm hiểu thực tiễn thực hiện các quy 

định về địa vị pháp lý của một số Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua. 

5. Những đóng góp mới về khoa học của luận án 
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Về mặt lý luận, Luận án góp phần làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về Doanh 

nghiệp xã hội và địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội như cơ sở ra đời và phát triển của 

Doanh nghiệp xã hội trên thế giới và ở Việt Nam; khái niệm, đặc điểm, các loại hình 

Doanh nghiệp xã hội và vai trò của Doanh nghiệp xã hội trong thực tiễn. Đồng thời, Luận 

án cũng góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã 

hội như khái niệm, đặc điểm địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội, các yếu tố cấu thành 

và ảnh hưởng đến địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội. 

Về mặt thực tiễn, Luận án góp phần làm rõ thực trạng các quy định về địa vị pháp 

lý của Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam; thực tiễn tổ chức, hoạt động của 

Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam và thực tiễn thực hiện các quy định về địa vị pháp lý của 

Doanh nghiệp xã hội kể từ khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực đến ngày 01 

tháng 5 năm 2021. Đồng thời, chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những khó 

khăn, bất cập trong quá trình tổ chức, hoạt động và thực tiễn thực hiện các quy định 

về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở đó, Luận 

án đề xuất định hướng và một số giải pháp tăng cường địa vị pháp lý của Doanh nghiệp 

xã hội ở Việt Nam hiện nay.  

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

Về ý nghĩa khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận án sẽ góp phần làm sáng tỏ các vấn 

đề lý luận cho việc xác định địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam, tạo môi 

trường pháp lý cho các Doanh nghiệp xã hội hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam. 

Về ý nghĩa thực tiễn, kết quả nghiên cứu của Luận án sẽ là tài liệu tham khảo có 

giá trị trong nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện pháp luật về Doanh nghiệp xã 

hội, là tài liệu trong giảng dạy và học tập ở các cơ sở đào tạo luật học và kinh tế. 

7. Kết cấu của Luận án 

Ngoài phần mở đầu, phần tổng quan tình hình nghiên cứu, phần kết luận và danh 

mục tài liệu tham khảo, nội dung của Luận án được kết cấu ba chương: 

Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận về Doanh nghiệp xã hội và địa vị pháp lý của 

Doanh nghiệp xã hội. 

Chƣơng 2: Thực trạng địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện 

nay và thực tiễn thực hiện. 
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Chƣơng 3: Định hướng và giải pháp tăng cường địa vị pháp lý của Doanh nghiệp 

xã hội ở Việt Nam. 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1. Các nghiên cứu lý luận về Doanh nghiệp xã hội và pháp luật về Doanh 

nghiệp xã hội  

Các công trình nghiên cứu tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận về Doanh nghiệp 

xã hội và pháp luật của Doanh nghiệp xã hội như: Khái niệm, đặc điểm, sự ra đời và phát 

triển, vai trò của Doanh nghiệp xã hội; khái niệm, đặc điểm và nội dung của pháp luật về 

Doanh nghiệp xã hội. 

Tính đến nay vẫn chưa có quan niệm thống nhất về Doanh nghiệp xã hội. Đa số các 

tác giả đều cho rằng: Doanh nghiệp xã hội là tổ chức tồn tại dưới nhiều hình thức pháp lý 

khác nhau và hoạt động không vì mục đích tối đa hóa lợi nhuận nhuận. Ngoài những đặc 

điểm của Doanh nghiệp thương mại, Doanh nghiệp xã hội còn có một số đặc điểm riêng  

như: Có mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng; tồn tại 

dưới nhiều hình thức pháp lý khác nhau; được thành lập bởi các thương nhân xã hội là chủ 

yếu; phục vụ nhu cầu nhóm đáy của xã hội. Pháp luật về Doanh nghiệp xã hội là hệ thống các 

quy định pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh tổ chức và hoạt động của Doanh 

nghiệp xã hội. Nung cơ bản của pháp luật về Doanh nghiệp xã hội bao gồm: Thành lập, tổ 

chức lại, giải thể, phá sản Doanh nghiệp xã hội; hình thức pháp lý của Doanh nghiệp xã hội; 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội; quản lý Doanh nghiệp xã hội. 

1.2. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về Doanh nghiệp xã hội 

Các công trình nghiên cứu của các tác giả trước đây đều tập trung vào những nội dung 

như: Tiêu chí nhận diện Doanh nghiệp xã hội; chính sách ưu đãi, hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội; 

hình thức pháp lý cuả Doanh nghiệp xã hội; thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản Doanh 

nghiệp xã hội; quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp xã hội; quản trị Doanh nghiệp xã hội. Đa 

số các tác giả đều cho rằng pháp luật về Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay chưa thực 

sự tạo lập được hành lang pháp lý thuận lợi để khuyến khích Doanh nghiệp xã hội ra đời, phát 

triển và làm tròn sứ mệnh của nó đối với Nhà nước và xã hội. 

1. 3. Các đề xuất, kiến nghị hoàn thiện về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 
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Đa số các công trình nghiên cứu của các tác giả trước đây đều cho rằng, để khuyến 

khích Doanh nghiệp xã hội ra đời, phát triển và làm tròn sứ mệnh của nó theo như mong 

đợi của Nhà nước và cộng đồng xã hội ở Việt Nam, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một 

số quy định của pháp luật về Doanh nghiệp xã hội. Những đề xuất, kiến nghị tăng cường 

địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội tập trung vào những nội dung chính như: xây 

dựng định nghĩa Doanh nghiệp xã hội, quy định cụ thể hơn nữa chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

Doanh nghiệp xã hội, mở rộng hình thức pháp lý cho Doanh nghiệp xã hội. 

2. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu 

Một là, các công trình nghiên cứu trước đây đã nêu và phân tích khái quát được 

một số vấn đề lý luận về Doanh nghiệp xã hội, pháp luật về Doanh nghiệp xã hội và địa 

vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội, cụ thể như: Khái niệm, đặc điểm, sự ra đời, phát 

triển, vai trò của DNXH; khái niệm, nội dung của pháp luật về Doanh nghiệp xã hội; khái 

niệm, nội dung địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội. 

Hai là, các công trình nghiên cứu trước đây đã nêu và phân tích khái quát một số 

nội dung của pháp luật hiện hành về Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam như: Tiêu chí nhận 

diện Doanh nghiệp xã hội; hình thức pháp lý của Doanh nghiệp xã hội; chính sách ưu đãi, 

hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội; thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản Doanh nghiệp xã hội, 

từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định này. 

3.  Những vấn đề mà Luận án kế thừa 

Luận án kế thừa một số vấn đề lý luận về Doanh nghiệp xã hội; thực trạng pháp 

luật Doanh nghiệp xã hội và các đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về Doanh 

nghiệp xã hội như: Sự ra đời và phát triển Doanh nghiệp xã hội; khái niệm, đặc điểm, 

phân loại và vai trò của Doanh nghiệp xã hội; những kết quả nghiên cứu thể hiện sự đánh 

giá thực trạng pháp luật về Doanh nghiệp xã hội và kiến nghị hoàn thiện. 

 4. Những vấn đề Luận án tiếp tục triển khai nghiên cứu 

Một là, Luận án tiếp tục làm rõ hơn những vấn đề lý luận về Doanh nghiệp xã hội 

và địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội như: Cơ sở ra đời và phát triển của Doanh 

nghiệp xã hội; tính ưu việt của Doanh nghiệp xã hội so với một số tổ chức khác cùng có 

chức năng xã hội như Doanh nghiệp xã hội. Đồng thời, phân tích sâu sắc hơn vai trò của 

Doanh nghiệp xã hội đối với nền kinh tế và xã hội. 

Hai là, luận án phân tích và làm rõ hơn những vấn đề liên quan đến thực trạng địa 

vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội, chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong 
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các quy định của pháp luật về Doanh nghiệp xã hội và thực tiễn thực hiện địa vị pháp lý 

của Doanh nghiệp xã hội, từ đó nêu lên những định hướng và giải pháp tăng cường địa vị 

pháp lý của Doanh nghiệp xã hội. 

5. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu   

5.1. Các lý thuyết nghiên cứu  

Để đạt được mục đích nghiên cứu, Luận án dựa trên các lý thuyết nghiên cứu sau đây: 

Một là, lý thuyết về doanh nghiệp và kinh doanh.  

Hai là, lý thuyết về quyền tự do kinh doanh. 

Ba là, lý thuyết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.  

Bốn là, lý thuyết về quản trị doanh nghiệp. 

5.2. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 

Câu hỏi thứ nhất: Hiện nay, hệ thống lý luận về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp 

xã hội đã được hay chưa được làm rõ ở Việt Nam?  

Giả thuyết nghiên cứu: Hiện nay ở Việt Nam, hệ thống lý luận về địa vị pháp lý 

của Doanh nghiệp xã hội chưa được làm rõ ở Việt Nam.  

Câu hỏi thứ hai: Các quy định về địa vị pháp lý cho Doanh nghiệp xã hội ở Việt 

Nam có đủ để bảo đảm sự an toàn và thúc đẩy Doanh nghiệp xã hội ra đời, phát triển ở Việt 

Nam hay không? Tại sao? 

Giả thuyết nghiên cứu: Các quy định về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở 

Việt Nam hiện nay chưa đủ sức để tạo ra một hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy Doanh 

nghiệp xã hội ra đời và phát triển ở Việt Nam. Bởi vì, những quy định này đang được quy 

định rất chung chung, thiếu thống nhất và chưa đồng bộ với các ngành luật trong hệ 

thống pháp luật về doanh nghiệp. 

Câu hỏi thứ ba: Cần thực hiện những giải pháp gì để xây dựng và tăng cường địa 

vị pháp lý cho Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam? Mô hình địa vị pháp lý của Doanh 

nghiệp xã hội ở Việt Nam bao gồm những nội dung gì?  

Giả thuyết nghiên cứu: Để xây dựng và tăng cường địa vị pháp lý của Doanh nghiệp 

xã hội cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp 

xã hội, đồng thời tổ chức thực hiện các quy định này trên thưc tế sao cho có hiệu quả.  

Mô hình địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam bao gồm năm nội 

dung cơ bản đó là: Vị trí, chức năng, vai trò của Doanh nghiệp xã hội; thành lập, tổ chức lại, 

giải thể, phá sản Doanh nghiệp xã hội; quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp xã hội; chính 
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sách ưu đãi, hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội phát triển và quản trị Doanh nghiệp xã hội. 

5.3. Hướng tiếp cận nghiên cứu   

Luận án tiếp cận đề tài nghiên cứu dưới góc độ là một chế định pháp luật bao gồm 

năm nội dung cơ bản sau đây: 

Một là, vị trí, chức năng, vai trò của Doanh nghiệp xã hội. 

Hai là, các quy định pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản Doanh 

nghiệp xã hội. 

Ba là, các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp xã hội. 

Bốn là, các quy định pháp luật về chính sách ưu đãi, hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội 

phát triển. 

Năm là, các quy định pháp luật về quản trị Doanh nghiệp xã hội. 

KẾT LUẬN PHẦN TỔNG QUAN 

Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI  

VÀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 

1.1. Những vấn đề lý luận về Doanh nghiệp xã hội 

1.1.1. Sự ra đời và phát triển của Doanh nghiệp xã hội 

Quan hệ sản xuất dựa trên việc bóc lột sức lao động là chủ yếu của Chủ nghĩa Tư 

bản đã tạo ra những điều kiện rất thuận lợi để kinh tế tư nhân có cơ hội ra đời, phát triển 

và tích lũy sớm trong xã hội tư bản. Trong điều kiện Chính phủ các quốc gia Tư bản gần 

như bị quá tải trước sức ép phải giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường để duy trì sự ổn 

định xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thì một số nhà tư 

bản với tiềm lực kinh tế sẵn có của mình đã không ngần ngại dùng một phần hoặc toàn bộ 

lợi nhuận thu về từ hoạt động kinh doanh của các công ty, xí nghiệp để chia sẻ khó khăn, 

ghánh nặng với nhà nước. Doanh nghiệp xã hội đầu tiên trên thế giới xuất hiện ở London 

(Vương Quốc Anh) vào năm 1665, sau đó lần lượt ra đời ở các quốc gia khác dựa trên 

những cơ sở nhất định về kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, đến đầu năm 1980, Doanh nghiệp 

xã hội trên thế giới mới bắt đầu phát triển mạnh mẽ về phạm vi, số lượng, doanh thu và 

có những thay đổi rất phong phú về hình thức pháp lý cũng như lĩnh vực hoạt động.  

Ở Việt Nam, sau khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, đất nước đã có những 

thay đổi lớn về kinh tế và xã hội, điều đó, góp phần tạo ra những nhân tố kinh tế, xã 

hội cơ bản để Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam có cơ sở để ra đời và phát triển. Tuy 
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nhiên, cũng cần lưu ý rằng, ngoài cơ sở sở kinh tế, xã hội thì sự ra đời và phát triển của 

Doanh nghiệp xã hội không thể thiếu được một căn cứ rất quan trọng đó là cơ chế của 

Nhà nước dành cho nó. So với nhiều quốc gia trên thế giới, Doanh nghiệp xã hội ở Việt 

Nam ra đời muộn hơn và chia thành hai giai đoạn cơ bản, đó là: Giai đoạn bắt đầu từ đầu 

năm 1976 đến trước khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực và giai đoạn bắt đầu từ khi 

Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực đến nay.  

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm của Doanh nghiệp xã hội  

1.1.2.1. Khái niệm Doanh nghiệp xã hội 

Mặc dù có nhiều tác giả trong và ngoài nước đưa ra các quan niệm khác nhau về 

Doanh nghiệp xã hội, tuy nhiên, tính đến nay vẫn chưa có quan niệm thống nhất về 

Doanh nghiệp xã hội. Khi nghiên cứu về Doanh nghiệp xã hội, đa số các tác giả đều cho 

rằng, Doanh nghiệp xã hội tuy có thực hiện hoạt động kinh doanh nhưng mục tiêu chủ 

yếu của nó vẫn là giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng và hoạt 

động không vì tối đa hóa lợi nhuận. Trên cơ sở kế thừa các quan niệm khác nhau về 

Doanh nghiệp xã hội, nghiên cứu sinh cho rằng: “Doanh nghiệp xã hội là tổ chức có hình 

thức pháp lý là doanh nghiệp, vừa có chức năng kinh doanh, vừa có chức năng xã hội, 

nhưng hoạt động không vì tối đa hóa lợi nhuận và luôn đặt trách nhiệm giải quyết các vấn đề 

xã hội, môi trường lên hàng đầu”. 

1.1.2.2. Đặc điểm của Doanh nghiệp xã hội 

Ngoài những đặc điểm của Doanh nghiệp thương mại như: Là tổ chức kinh tế có 

tên gọi riêng; có tài sản; có trụ sở giao dịch; có mục đích kinh doanh; được đăng ký thành 

lập theo quy định của pháp luật thì Doanh nghiệp xã hội còn có những đặc điểm riêng 

xuất phát từ những đặc trưng của mình, cụ thể như sau. 

Thứ nhất, Doanh nghiệp xã hội thực hiện đồng thời hai chức năng đó là chức năng 

kinh doanh và chức năng xã hội.  

Thứ hai, Doanh nghiệp xã hội luôn luôn đặt mục tiêu, sứ mệnh giải quyết các vấn 

đề xã hội, môi trường lên hàng đầu.  

 Thứ ba, Doanh nghiệp xã hội sử dụng một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận thu về từ 

hoạt động kinh doanh để tái đầu tư giải quyết các vấn đề xã hội. 

Thứ tư, chủ thể thành lập Doanh nghiệp xã hội chủ yếu là những doanh nhân xã hội.  

Thứ năm, Doanh nghiệp xã hội tồn tại dưới nhiều hình thức pháp lý khác nhau và 

thường phục vụ nhu cầu của nhóm người yếu thế trong xã hội.  
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1.1.3. Vai trò của Doanh nghiệp xã hội đối với nền kinh tế và xã hội 

Được tổ chức dưới hình thức pháp lý là doanh nghiệp cho nên Doanh nghiệp xã hội 

cũng có những vai trò nhất định đối với nền kinh tế, xã hội giống như Doanh nghiệp thương 

mại, tuy nhiên, xuất phát từ đặc thù riêng của mình cho nên so với Doanh nghiệp thương mại, 

vai trò của Doanh nghiệp xã hội đối với nền kinh tế, xã hội cũng có điểm khác biệt, cụ thể: 

Doanh nghiệp xã hội chia sẻ gánh nặng tài chính cùng với Nhà nước để giải quyết các vấn đề 

xã hội, môi trường và hướng đến dạy nghề, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống cho người 

có thu nhập thấp, người yếu thế trong xã hội (những đối tượng mà các Doanh nghiệp xã hội 

thường có xu hướng bỏ qua). Bên cạnh đó, Doanh nghiệp xã hội còn góp phần bảo vệ môi 

trường, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, 

đặc biệt là những người nghèo, người có thu nhập thấp, người yếu thế trong xã hội.  

1.2. Một số vấn đề lý luận về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 

1.2.1.1. Khái niệm địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 

Thuật ngữ “địa vị pháp lý” hay “địa vị pháp lý của Doanh nghiệp” thường được 

nhắc đến trong khoa học pháp lý. Tuy nhiên, tính đến nay, Việt Nam vẫn chưa có định 

nghĩa mang tính chất pháp lý về “địa vị pháp lý” hay “địa vị pháp lý của Doanh 

nghiệp”. Trên cơ sở kế thừa các quan niệm khác nhau về nghĩa của hai thuật ngữ này, 

đồng thời xuất phát từ những đặc trưng của Doanh nghiệp xã hội, tác giả cho rằng: 

“Địa vị pháp lý của doanh nghiệp xã hội là tổng thể các quyền và nghĩa vụ của doanh 

nghiệp trong quá trình tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, qua đó phân biệt được 

doanh nghiệp xã hội với các loại hình doanh nghiệp khác”. 

1.2.1.2. Đặc điểm địa vị pháp lý của doanh nghiệp xã hội 

Thứ nhất, địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội có sự giao thoa giữa địa vị pháp 

lý của tổ chức kinh tế và tổ chức xã hội.  

Thứ hai, địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội được xác định dựa trên hình thức 

pháp lý và những đặc thù riêng biệt của Doanh nghiệp xã hội.  

Thứ ba, trong quá trình tổ chức và hoạt động, Doanh nghiệp xã hội được hưởng 

một số ưu đãi, hỗ trợ  từ phía Nhà nước và cộng đồng.  

1.2.2. Các yếu tố cấu thành địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 

Một là, các yếu tố cấu thành về mặt hình thức.        

Hai là, các yếu tố cấu thành về mặt nội dung. 

1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 
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Một là, thể chế chính trị. 

Hai là, thể chế kinh tế. 

Ba là, truyền thống văn hóa. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 

THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN  

2.1. Thực trạng địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt 

Nam hiện hành  

2.1.1. Quy định pháp luật về nhận diện Doanh nghiệp xã hội 

- Theo khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp năm 2020, DNXH phải đáp ứng các 

tiêu chí như: Là DN được đăng ký thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp; có 

mục tiêu hoạt động là nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng 

đồng; sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của DN để tái đầu tư nhằm thực hiện 

mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký. 

- Quy định về nhận diện Doanh nghiệp xã hội có ý nghĩa quan trọng trong việc góp 

phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về mô hình doanh nghiệp này. Tuy nhiên, quy định 

này vẫn thiếu tính toàn diện vì chưa phản ánh được những thuộc tính mang tính bản chất, cũng 

như các mối liên hệ cơ bản, phổ biến nhất của Doanh nghiệp xã hội trong thế giới khách quan.  

- Các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam có 

thể tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia như: Canada, Hàn Quốc, Italy, Litva, Thái 

Lan, Vương quốc Anh để xây dựng định nghĩa Doanh nghiệp xã hội.  

2.1.2. Quy định pháp luật về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội  

2.1.2.1. Quy định về vị trí, chức năng, vai trò của Doanh nghiệp xã hội 

Với việc thừa nhận Doanh nghiệp xã hội có hình thức pháp lý “là doanh nghiệp” và 

“có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng”, có 

thể hiểu, pháp luật về Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay đã thừa nhận Doanh nghiệp 

xã hội có vị trí, vai trò của Doanh nghiệp thương mại, có chức năng kinh doanh và có chức 

năng xã hội. Ngoài vai trò của Doanh nghiệp thương mại, Doanh nghiệp xã hội còn có vai 

trò của tổ chức xã hội. 

2.1.2.2. Thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản Doanh nghiệp xã hội 
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- DNXH được đăng ký thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 

và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021. 

- Pháp luật về Doanh nghiệp xã hội hiện hành ghi nhận Doanh nghiệp xã hội được 

tổ chức lại Doanh nghiệp thông qua các hình thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập. 

- Pháp luật về Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay chưa có quy định cụ thể về 

phá sản Doanh nghiệp xã hội mà chỉ có những quy định về giải thể Doanh nghiệp xã hội. 

Theo đó, hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể Doanh nghiệp xã hội giống với hồ sơ, trình tự, thủ 

tục giải thể Doanh nghiệp thương mại, ngoại trừ quy định nếu Doanh nghiệp xã hội giải thể 

nhưng còn số dư tài sản hoặc tài chính mà Doanh nghiệp xã hội đã nhận thì Doanh nghiệp 

xã hội phải trả cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ, chuyển cho các Doanh 

nghiệp xã hội khác, tổ chức khác có mục tiêu xã hội tương tự hoặc chuyển giao cho Nhà 

nước theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

2.1.2.3. Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp xã hội 

- Doanh nghiệp xã hội được thể hiện dưới hình thức pháp lý là doanh nghiệp, cho 

nên trong quá trình tổ chức và hoạt động, Doanh nghiệp xã hội cũng có các quyền và 

nghĩa vụ của doanh nghiệp thương mại.  

- Ngoài những quyền và nghĩa vụ chung của Doanh nghiệp thương mại, Doanh 

nghiệp xã hội còn có các quyền và nghĩa vụ riêng xuất phát từ tính đặc thù của mình trong tổ 

chức và hoạt động., ví dụ như: Chủ thể thành lập Doanh nghiệp xã hội có quyền lựa chọn các 

lĩnh vực xã hội, môi trường mà Doanh nghiệp xã hội dự kiến hướng đến để giải quyết; quyết 

định thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường; 

quyết định mức tỷ lệ % lợi nhuận hằng năm để tái đầu tư giải quyết các vấn đề xã hội, môi 

trường như đã đăng ký theo quy định của pháp luật; chủ sở hữu Doanh nghiệp, người quản lý 

Doanh nghiệp xã hội được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng 

chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật; từ bỏ mục tiêu xã hội, môi 

trường như đã đăng ký; được huy động và nhận tài trợ dưới các hình thức khác nhau từ các cá 

nhân, Doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác của Việt Nam và nước ngoài 

để bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động của Doanh nghiệp; phải duy trì mục tiêu xã hội 

và điều kiện hoạt động trong suốt quá trình tồn tại; phải hoàn lại số dư tài chính hoặc tài chính 

còn lại cho các nhà viện trợ, tài trợ nếu chấm dứt mục tiêu xã hội, môi trường trước thời hạn đã 

cam kết và giải thể Doanh nghiệp xã hội. Doanh nghiệp xã hội không được sử dụng các 
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khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt 

động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà Doanh nghiệp đã đăng ký. 

2.1.2.4. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội  

-  Doanh nghiệp xã hội có hình thức pháp lý là doanh nghiệp, cho nên từ khi gia 

nhập đến khi rút lui khỏi thị trường, Doanh nghiệp xã hội cũng được hưởng các chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển mà Nhà nước dành cho Doanh nghiệp thương mại. 

- Ngoài những chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Doanh nghiệp thương mại, Doanh 

nghiệp xã hội còn có các chính sách ưu đãi, hỗ trợ riêng xuất phát từ tính đặc thù của 

mình. Pháp luật về Doanh nghiệp xã hội hiện nay mới chỉ dừng lại ở mức độ ghi nhận 

“Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp xã hội phát 

triển” chứ chưa có những quy định cụ thể về vấn đề này. 

2.1.2.5. Quản trị doanh nghiệp xã hội 

- Pháp luật hiện hành về Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam thừa nhận Doanh 

nghiệp thương mại được tổ chức dưới hình thức pháp lý là Doanh nghiệp và chưa có quy 

định riêng về quản trị Doanh nghiệp xã hội. Vì vậy, có thể hiểu, quản trị Doanh nghiệp xã 

hội được thực hiện giống như Doanh nghiệp thương mại. 

2.1.3. Một số ưu điểm và hạn chế, bất cập trong các quy định về địa vị pháp lý 

của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam 

2.1.3.1. Một số ưu điểm và hạn chế, bất cập trong các quy định về vị trí, vai trò, 

chức năng của Doanh nghiệp xã hội 

Thứ nhất, các quy định về vị trí của Doanh nghiệp xã hội đã thể hiện sự quan tâm, 

ghi nhận của Đảng, Nhà nước ta đối với mô hình doanh nghiệp này, đồng thời góp phần 

nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về vị trí của Doanh nghiệp xã hội trong nền 

kinh tế và xã hội. Ngoài ưu điểm kể trên, quy định về vị trí của Doanh nghiệp xã hội theo 

pháp luật Việt Nam hiện hành cũng còn tồn tại những hạn chế, bất cập nhất định, điển 

hình là chưa mang tính toàn diện. 

Thứ hai, các quy định về vai trò của Doanh nghiệp xã hội đã thể hiện sự ghi nhận 

của Đảng và Nhà nước về những cống hiến của Doanh nghiệp xã hội đối với nền kinh tế, 

xã hội, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội đối với mô hình 

doanh nghiệp này. Tuy nhiên, các quy định này được ghi nhận một cách rất mờ nhạt 

trong pháp luật về Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay.  

Thứ ba, các quy định về chức năng của Doanh nghiệp xã hội đã tạo căn cứ pháp lý 

để Doanh nghiệp xã hội có cơ sở thực hiện chức năng kinh doanh và chức năng xã hội. 
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Bên cạnh đó, quy định này còn là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp xã hội.  

Tuy nhiên, các quy định ghi nhận chức năng của Doanh nghiệp xã hội vẫn còn hạn chế 

nhất định do thiếu tính cụ thể. Ví dụ như, mặc dù pháp luật về Doanh nghiệp xã hội ở Việt 

Nam hiện hành thừa nhận Doanh nghiệp xã hội có chức năng xã hội (giải quyết các vấn đề xã 

hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng như đã đã đăng ký) nhưng những vấn đề nào là vấn đề xã 

hội, môi trường mà Doanh nghiệp xã hội được thực hiện thì vẫn chưa có quy định cụ thể. 

2.1.3.2. Một số ưu điểm và hạn chế, bất cập trong các quy định về thành lập, tổ 

chức lại, giải thể, phá sản của Doanh nghiệp xã hội 

Thứ nhất, các quy định về thành lập Doanh nghiệp xã hội không những đã tạo lập 

được căn cứ pháp lý để Doanh nghiệp xã hội có cơ sở ra đời, mà còn là cơ sở pháp lý 

quan trọng để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước đối với Doanh nghiệp xã hội ngay từ khi nó gia nhập thị trường. Bên cạnh ưu điểm 

kể trên, các quy định về thành lập Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay cũng đang 

tồn tại một số hạn chế nhất định, ví dụ như chưa cụ thể, thiếu tính toàn diện.  

Thứ hai, các quy định về tổ chức lại Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam 

hiện hành không những đã tạo lập được căn cứ pháp lý để Doanh nghiệp xã hội có cơ sở tiến 

hành tổ chức lại Doanh nghiệp theo nhu cầu của mình, mà còn góp phần đảm bảo quyền tự 

do kinh doanh của Doanh nghiệp xã hội trong tổ chức và hoạt động. Ngoài ra, những quy 

định này còn tạo nên căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền có cơ sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp xã hội khi 

Doanh nghiệp xã hội tiến hành tổ chức lại. Bên cạnh ưu điểm kể trên, các quy định về tổ 

chức lại Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam hiện hành cũng đang tồn tại một số 

bất cập nhất định vì thiếu tính thống nhất và chưa toàn diện. 

Thứ ba, các quy định về giải thể Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam hiện 

hành đã tạo lập được cơ sở pháp lý để Doanh nghiệp xã hội có cơ sở rút lui khỏi thị trường 

một cách hợp pháp. Bên cạnh đó, các quy định này còn là căn cứ pháp lý để các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý và kiểm soát đối với Doanh nghiệp xã hội. 

Bên cạnh những ưu điểm kể trên, các quy định về giải thể Doanh nghiệp xã hội vẫn còn tồn 

tại một số hạn chế nhất định do chưa đầy đủ và thiếu tính toàn diện.  

2.1.3.3. Một số ưu điểm và hạn chế, bất cập trong các quy định về quyền và nghĩa 

vụ của doanh nghiệp xã hội 

Về ưu điểm, các quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp xã hội được pháp luật Việt 

Nam hiện hành ghi nhận rất phong phú và đa dạng, vừa góp phần định hướng hành vi của 
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Doanh nghiệp xã hội trong tổ chức và hoạt động vừa tạo ra khuôn khổ pháp lý để các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp 

xã hội có hiệu quả.  

Về hạn chế, một số quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp xã hội chưa được quy 

định cụ thể, thiếu tính hợp lý và thiếu đồng bộ trong các văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc hệ thống pháp luật về Doanh nghiệp. Ví dụ, quy định về mức tái đầu tư tổng lợi 

nhuận hằng năm, quy định về các vấn đề xã hội, môi trường, quy định thể hiện chính sách 

ưu đãi, hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội ra đời và phát triển. 

2.1.3.4. Một số ưu điểm và hạn chế, bất cập trong các quy định về chính sách ưu 

đãi, hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội 

Về ưu điểm, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội phát triển không những 

góp phần tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp xã hội trong tổ chức, hoạt động mà còn thể hiện 

sự ghi nhận của Đảng và nhà nước ta về vai trò của DNXH trong nền kinh tế và xã hội. 

Về hạn chế, những quy định thể hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi dành riêng cho 

DNXH còn quá sơ sài, chưa cụ thể và thiếu tính đồng bộ.  

Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm của một số quốc gia như Hàn Quốc, 

Singapore, Phần Lan, Cộng hòa Liên bang Đức, đặc biệt là Hàn Quốc để xây dựng các quy 

định thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội phát triển. 

2.1.3.5. Một số ưu điểm và hạn chế, bất cập trong các quy định về quản trị Doanh 

nghiệp xã hội 

Về ưu điểm, các quy định về quản trị Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay 

vừa góp phần định hướng cho Doanh nghiệp xã hội xây dựng và hoàn thiện cơ cấu, tổ 

chức quản lý của Doanh nghiệp mình, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các 

thành viên, cổ đông trong công ty cũng như hiệu quả tổ chức, hoạt động của Doanh 

nghiệp xã hội trong thực tiễn. Bên cạnh đó, những quy định về quản trị Doanh nghiệp xã 

hội còn là căn cứ pháp lý để các cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở thực hiện chức năng 

quản lý của mình đối với Doanh nghiệp xã hội. 

Về hạn chế, hạn chế lớn nhất của các quy định về quản trị Doanh nghiệp xã hội 

theo pháp luật về Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay là thiếu tính toàn diện và 

chưa đáp ứng được nhu cầu quản trị Doanh nghiệp xã hội. Bởi lẽ, theo pháp luật về 

Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay thì quản trị Doanh nghiệp xã hội được xây 

dựng giống như quản trị Doanh nghiệp thương mại.  

Tóm lại, các quy định về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật 

Việt Nam hiện nay đã góp phần tạo lập được khuôn khổ pháp lý để Doanh nghiệp xã hội 
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có cơ sở ra đời và phát triển. Tuy nhiên, về cơ bản, những quy định này vẫn đang tồn tại 

những hạn chế, bất cập như đã phân tích ở trên. Bất cập, hạn chế lớn nhất của các quy 

định về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay đó là thiếu tính cụ 

thể, đồng bộ và dường như đang xuất phát từ lợi ích của Nhà nước nhiều hơn là xuất phát 

từ lợi ích của Doanh nghiệp xã hội. 

2.1.4. Những nguyên nhân dẫn đến hạn chế, bất cập trong các quy định về địa 

vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay 

2.1.4.1. Nguyên nhân khách quan 

Một là, cơ sở thực tiễn để xây dựng các quy định pháp luật về Doanh nghiệp xã 

hội nói chung và địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam nói riêng được thể 

hiện rất mờ nhạt trước khi Doanh nghiệp xã hội được chính thức công nhận về mặt pháp lý 

Hai là, địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam không những chịu sự 

điều chỉnh bởi pháp luật về Doanh nghiệp xã hội, mà còn chịu sự ràng buộc, điều chỉnh 

bởi môi trường pháp lý hiện tại như pháp luật về thuế, pháp luật về đầu tư, pháp luật về 

đất đai… Thực tế cho thấy, bản thân những ngành luật này không những đang tồn tại 

những bất cập, hạn chế nhất định mà còn có nhiều quy định chưa phù hợp với pháp luật 

về Doanh nghiệp xã hội. 

 2.1.4.2. Nguyên nhân chủ quan 

Một là, công tác nghiên cứu, khảo sát và tuyên truyền, giới thiệu về Doanh nghiệp 

xã hội chưa được chú trọng đúng mực trước khi pháp luật về Doanh nghiệp xã hội ra đời 

ở Việt Nam.  

Hai là, nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan lập pháp có 

nhiều mặt chưa đầy đủ và toàn diện, nhất là về vị trí, chức năng, vai trò của Doanh 

nghiệp xã hội.  

Ba là, mặc dù trong quá trình tổ chức và hoạt động, Doanh nghiệp xã hội gặp rất 

nhiều khó khăn, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc đến từ hành lang pháp lý. Tuy 

nhiên, rất ít Doanh nghiệp xã hội chủ động kiến nghị, tham mưu cho các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền về những bất cập, hạn chế của pháp luật về Doanh nghiệp xã hội 

hoặc những giải pháp hoàn thiện pháp luật về Doanh nghiệp xã hội nói chung và giải 

pháp tăng cường địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội nói riêng.  

2.2. Thực tiễn tổ chức, hoạt động và thực hiện các quy định pháp luật về địa 

vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam trong thời gian vừa qua  
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2.2.1. Khái quát tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam 

trong thời gian vừa qua 

2.2.1.1. Số lượng, quy mô và doanh thu 

-  Hầu hết Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay có quy mô nhỏ và vừa. 

- Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay đang trong giai đoạn khởi nghiệp nên 

có quy mô và doanh thu còn khá khiêm tốn. 

2.2.1.2. Hình thức pháp lý, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, phạm vi hoạt động 

 - Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay được tổ chức dưới hình thức pháp lý 

là công ty Cổ phần; công ty Trách nhiệm Hữu hạn hai thành viên; công ty Trách nhiệm 

Hữu hạn một thành viên là chủ yếu.  

-  Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiên nay hoạt động trong nhiều ngành nghề, 

lĩnh vực khác nhau nhưng vẫn tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp là chủ yếu.  

- Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam có phạm vi hoạt động rất đa dạng. Các Doanh 

nghiệp xã hội vừa hoạt động trong nước vừa hoạt động ngoài nước, vừa hoạt động ở nông 

thôn, vừa hoạt động ở thành phố. 

 2.2.1.3. Những đóng góp của doanh nghiệp xã hội đối với nền kinh tế và xã hội 

- So với Doanh nghiệp thương mại, những đóng góp của Doanh nghiệp xã hội ở 

Việt Nam đối với nền kinh tế trong giai đoạn vừa qua vẫn còn rất khiêm tốn.  

- Mặc dù có số lượng, quy mô và doanh thu hạn chế hơn nhiều so với Doanh nghiệp 

thương mại, song những đóng góp của Doanh nghiệp xã hội về mặt xã hội lại thể hiện rất rõ 

nét. Cụ thể, Doanh nghiệp xã hội đã tạo ra việc làm cho lao động trong nước với nhiều lĩnh 

vực khác nhau, đặc biệt là đang hỗ trợ rất tích cực cho những người có hoàn cảnh khó khăn, 

người khuyết tật hoặc những người thất nghiệp dài hạn - những đối tượng khó có khả năng 

tìm được công việc phù hợp ở các Doanh nghiệp thương mại.  

2.2.2. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về địa vị pháp lý của Doanh 

nghiệp xã hội ở Việt Nam kể từ khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực cho đến nay  

2.2.2.1. Nhận thức về vị trí, vai trò và chức năng của Doanh nghiệp xã hội 

- Hiện nay, nhận thức của cộng đồng xã hội về vị trí, chức năng, vai trò của Doanh 

nghiệp xã hội vẫn còn hạn chế. 

- Qua phỏng vấn sâu ngẫu nhiên một số Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam, nghiên 

cứu sinh nhận thấy, rất nhiều cá nhân, tổ chức, thậm chí cả cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền vẫn chưa nhận thức đầy đủ và đúng đắn về vị trí, vai trò, chức năng của 

Doanh nghiệp xã hội trong nền kinh tế và xã hội. 
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2.2.2.2. Thực hiện các quy định pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá 

sản Doanh nghiệp xã hội 

-  Mặc dù pháp luật ghi nhận chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý Doanh 

nghiệp xã hội được xem xét, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thành lập doanh nghiệp, 

tuy nhiên, lại không quy định cụ thể chính sách “tạo điều kiện” đó bao gồm những gì. Vì 

vậy, các cơ quan quan quản lý Nhà nước không thể thực hiện được quy định này do pháp 

luật quy định thiếu rõ ràng và cụ thể. Qua phỏng vấn sâu ngẫu nhiên một số Doanh nghiệp 

xã hội ở Việt Nam hiện nay, nghiên cứu sinh nhận thấy, 100% chủ sở hữu, người thành 

lập DNXH được phỏng vấn đều cho rằng họ không nhận được bất cứ sự ưu đãi, hỗ trợ đặc 

biệt gì từ phía Nhà nước khi thành lập Doanh nghiệp xã hội. Điều đó, khiến nhiều Doanh 

nghiệp xã hội búc xúc vì cho rằng  họ “có tiếng mà không có miếng”. 

- Tính đến đến ngày 01 tháng 05 năm 2021, chưa có Doanh nghiệp xã hội nào ở 

Việt Nam tiến hành tổ chức lại. Tuy nhiên, xuất phát từ những bất cập trong các quy định 

hiện hành về tổ chức lại Doanh nghiệp xã hội, nghiên cứu sinh cho rằng, quy định về tổ 

chức lại Doanh nghiệp xã hội có thể sẽ gây nên sự búc xúc cho người quản lý điều hành 

Doanh nghiệp xã hội vì nó chưa thực sự đảm bảo quyền tự do kinh doanh của Doanh 

nghiệp xã hội trong tổ chức và hoạt động. Bởi lẽ, pháp luật về Doanh nghiệp xã hội hiện 

nay chỉ thừa nhận Doanh nghiệp xã hội được tổ chức lại thông qua bốn hình thức, đó là: 

chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thay vì năm hình thức (chia, tách, hợp nhất, 

sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp) như Doanh nghiệp thương mại. 

- Tính đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2021 chưa có Doanh nghiệp xã hội nào ở Việt 

Nam tiến hành giải thể, phá sản doanh nghiệp. Tuy nhiên, xuất phát từ những bất cập của 

một số quy định pháp luật hiện hành về giải thể, phá sản Doanh nghiệp xã hội, nghiên 

cứu sinh nhận thấy việc thực hiện các quy định về giải thể, phá sản Doanh nghiệp xã hội 

có thể sẽ gặp một số khó khăn, bất cập nhất định cho các cơ quan quản lý Nhà nước và 

Doanh nghiệp xã hội do pháp luật không quy định cụ thể về thời gian Doanh nghiệp xã 

hội phải trả lại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ hoặc chuyển cho các 

Doanh nghiệp xã hội khác, tổ chức khác có mục tiêu xã hội tương tự bắt đầu và kết thúc 

từ khi nào; biểu mẫu, văn bản chứng minh Doanh nghiệp xã hội đã thực hiện xong nghĩa vụ 

trả lại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ hoặc chuyển cho các Doanh nghiệp 

xã hội khác, tổ chức khác có mục tiêu xã hội tương tự; điều kiện giải thể DNXH. 

2.2.2.3. Thực hiện các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp xã hội 
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Một số quy định về quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam đã 

gây khó khăn cho Doanh nghiệp xã hội trong quá trình tổ chức và hoạt động. Ví dụ, 

hiện nay nhiều Doanh nghiệp xã hội gặp khó khăn về vốn khi mới khởi nghiệp, vì thế họ 

thực sự bị áp lực khi phải trích 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái 

đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký. Qua phỏng vấn sâu 

ngẫu nhiên một số Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam, nghiên cứu sinh nhận thấy 100% Doanh 

nghiệp xã hội được phỏng vấn chấp nhận mức tái đầu tư như quy định hiện nay, tuy nhiên, họ 

vẫn mong muốn Nhà nước hạ mức tái đầu tư này trong những năm đầu sau khi doanh nghiệp 

được thành lập để Doanh nghiệp xã hội giảm bớt khó khăn, áp lực về vốn.  

2.2.2.4. Thực hiện các quy định pháp luật về chính sách hỗ trợ, ưu đãi Doanh 

nghiệp xã hội 

- Chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành riêng cho Doanh nghiệp xã hội thiếu tính cụ thể 

cho nên trên thực tế, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thể giải quyết bất cứ 

chính sách ưu tiên, hỗ trợ nào dành riêng cho Doanh nghiệp xã hội. 

- Qua phỏng vấn sâu ngẫu nhiên một số Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam, nghiên 

cứu sinh nhận thấy, đa số Doanh nghiệp xã hội được phỏng vấn đều trả lời rằng họ 

không được hưởng bất kỳ chính sách ưu đãi, hỗ trợ riêng biệt nào thể hiện sự quan 

tâm, khích lệ của Nhà nước dành cho họ từ khi thành lập đến khi tổ chức, hoạt động. 

Một số Doanh nghiệp xã hội được nghiên cứu sinh phỏng vấn sâu cũng thừa nhận 

rằng, hiện tại họ đang đối diện với rất nhiều khó khăn như thiếu vốn, thiếu thông tin 

về mạng lưới phát triển Doanh nghiệp xã hội, chưa hoạch định được chiến lược phát 

triển doanh nghiệp, nguồn nhân lực gắn kết chưa ổn định, thiếu cơ quan chuyên 

trách hỗ trợ phát triển. Chính vì vậy, các Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay vẫn 

đang tự mình “vật lộn” với những khó khăn để vươn lên là chủ yếu. 

2.2.2.5. Thực tiễn thực hiện các quy định về quản trị Doanh nghiệp xã hội 

- Qua phỏng vấn sâu ngẫu nhiên một số Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam, nghiên 

cứu sinh nhận thấy 100% Doanh nghiệp xã hội được phỏng vấn đều cho rằng, bộ máy 

quản trị Doanh nghiệp xã hội của họ được xây dựng theo mô hình bộ máy quản trị của 

Doanh nghiệp thương mại được quy định trong Luật Doanh nghiệp và nhu cầu của 

Doanh nghiệp xã hội. Tuy nhiên, nghiên cứu sinh cho rằng, hiện tại các Doanh nghiệp xã 

hội ở Việt Nam đang trong trong giai đoạn sơ khai, số lượng các vấn đề xã hội, môi 

trường, việc tiếp cận các nguồn tài trợ, viện trợ để hoạt động chưa nhiều. Vì thế, việc 
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quản lý, điều hành, kiểm tra giám sát các hoạt động của Doanh nghiệp xã hội còn khá 

đơn giản. Tuy nhiên, đến một giai đoạn nào đó, khi Doanh nghiệp xã hội phát triển thì 

nhu cầu quản trị Doanh nghiệp xã hội sao cho vừa đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông, 

thành viên, chủ sở hữu trong công ty, vừa đảm bảo việc thực hiện chức năng xã hội một cách 

tốt nhất lại là vấn đề rất quan trọng. Lúc đó, các quy định về quản trị Doanh nghiệp thương 

mại thực sự không thể đáp ứng nhu cầu quản trị Doanh nghiệp xã hội được nữa. 

2.2.3. Ƣu điểm, hạn chế, bất cập trong tổ chức, hoạt động và thực tiễn thực 

hiện các quy định pháp luật về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam 

thời gian vừa qua  

2.2.3.1. Những ưu điểm, hạn chế, bất cập trong tổ chức hoạt động của Doanh 

nghiệp xã hội ở Việt Nam thời gian vừa qua 

Thứ nhất, về ưu điểm: Doanh nghiệp xã hội có hình thức pháp lý khá phong phú, 

đa dạng, điều đó đã tạo cơ hội thuận lợi để thu hút các cá nhân, tổ chức tham gia cống 

hiến cho Nhà nước và xã hội thông qua mô hình doanh nghiệp xã hội. Các Doanh nghiệp 

xã hội ở Việt Nam đang rất nỗ lực để duy trì sự tồn tại, dần khẳng định vị trí, vai trò của 

mình trong nền kinh tế và xã hội. Những cá nhân, tổ chức thành lập Doanh nghiệp xã hội 

đều là những người có tâm huyết, có hoài bão và đam mê với các hoạt động giải quyết 

các vấn đề xã hội vì lợi ích của cộng đồng.  

Thứ hai, về hạn chế, bất cập: Số lượng, quy mô và doanh thu của các DNXH ở Việt 

Nam trong thời gian vừa qua vẫn còn rất khiêm tốn. Vì thế, đa số DNXH gặp nhiều khó khăn 

trong cạnh tranh, tiếp cận thị trường, đào tạo nguồn nhân lực…, đặc biệt trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid -19, những khó khăn đó lại nhân lên rất nhiều. Bên cạnh đó, các ngành nghề, 

lĩnh vực và phạm vi hoạt động của DNXH chưa được phân bổ hài hòa, hợp lý.  

2.2.3.2. Những ưu điểm, hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện quy định pháp 

luật về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. 

Thứ nhất, những ưu điểm: Đa số các cá nhân, tổ chức thành lập Doanh nghiệp xã 

hội là những người tâm huyết, say mê với các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, vì vậy, 

họ nhận thức tương đối đầy đủ về vị trí, chức năng, vai trò của Doanh nghiệp xã hội đối 

với nền kinh tế xã hội. Từ khi thành lập đến khi tổ chức, hoạt động, các Doanh nghiệp xã 

hội luôn có ý thức thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về địa vị pháp lý của Doanh 

nghiệp xã hội.  

 Thứ hai, những hạn chế, bất cập: Vẫn còn tồn tại một bộ phận không nhỏ các cá 

nhân, tổ chức trong xã hội chưa nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, chức năng, vai trò của 

Doanh nghiệp xã hội đối với nền kinh tế xã hội, điều đó khiến cho việc gia nhập thị trường 
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cũng như tổ chức, hoạt động của Doanh nghiệp xã hội gặp rất nhiều khó khăn do tâm lý hoài 

nghi hoặc thiếu cảm thông, chia sẻ từ một bộ phận cá nhân, tổ chức. Một số quy định về địa 

vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội đang tồn tại những hạn chế, bất cập nhất định (tác giả đã 

phân tích ở mục 2.1.3.) điều đó gây nên không ít khó khăn cho các cơ quan chức năng và 

Doanh nghiệp xã hội trong quá trình thực thi các quy định về địa vị pháp lý của Doanh 

nghiệp xã hội. Ví dụ như: quy định thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội, 

quy định phải trích ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư 

nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường; quy định về các vấn đề xã hội, môi trường.  

2.2.4. Nguyên nhân dẫn đến bất cập, hạn chế trong tổ chức, hoạt động và thực 

tiễn thực hiện các quy định pháp luật về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt 

Nam  trong thời gian vừa qua  

2.2.4.1. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế, bất cập trong tổ chức, hoạt động của 

Doanh nghiệp xã hội 

Một là, phần lớn Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay trong giai đoạn khởi 

nghiệp nên gặp nhiều khó khăn trong tổ chức và hoạt động.  

Hai là, pháp luật hiện hành đang tồn tại nhiều bất cập, hạn chế, chưa thực sự tạo lập 

được hành lang pháp lý vững chắc để thúc đẩy Doanh nghiệp xã hội phát triển, đặc biệt là 

những quy định ghi nhận chính sách hỗ trợ, ưu đãi nhằm thể hiện sự quan tâm, ưu ái, khích lệ 

của Nhà nước dành riêng cho Doanh nghiệp xã hội trong tổ chức và hoạt động.  

Ba là, ở Việt Nam hiện nay đang thiếu cơ quan chuyên trách hỗ trợ Doanh nghiệp 

xã hội ra đời và phát triển.  

Bốn là, nhận thức của cộng đồng xã hội về Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam còn 

nhiều hạn chế.  

2.2.4.2. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện các quy 

định pháp luật về địa vị pháp lý của doanh nghiệp xã hội  

Một là, các quy định về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện 

đang tồn tại một số hạn chế, bất cập nhất định. 

Hai là, công tác tổ chức thực hiện các quy định về địa vị pháp lý của Doanh 

nghiệp xã hội hiện nay chưa hiệu quả.  

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Chƣơng 3 

ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG 

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 
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3.1. Định hƣớng tăng cƣờng địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam  

3.1.1. Tăng cường địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội theo hướng đảm bảo 

sự thống nhất của pháp luật về doanh nghiêp 

3.1.2. Tăng cường địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội theo hướng tạo 

điều kiện thuận lợi để Doanh nghiệp xã hội thực hiện chức năng xã hội của mình 

một cách tốt nhất 

3.1.3. Tăng cường địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội theo hướng đảm bảo 

tính khả thi của các quy định này trong thực tiễn 

3.1.4. Tăng cường địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội theo hướng đảm bảo 

sự quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp xã hội 

3.2. Giải pháp tăng cƣờng địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam 

3.2.1. Nhóm giải pháp, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về địa vị pháp lý 

của Doanh nghiệp xã hội 

3.2.1.1. Bổ sung các quy định về vị trí, vai trò, chức năng của Doanh nghiệp xã hội 

Một là, xây dựng định nghĩa mang tính chất pháp lý về Doanh nghiệp xã hội. 

Hai là, bổ sung quy định riêng về chức năng của Doanh nghiệp xã hội, đồng thời 

quy định rõ các vấn đề xã hội, môi trường mà Doanh nghiệp xã hội được quyền giải quyết 

vì lợi ích cộng đồng. 

Ba là, xây dựng một quy định riêng để ghi nhận và làm rõ vai trò của Doanh 

nghiệp xã hội đối với nền kinh tế, xã hội. 

3.2.1.2. Sửa đổi, bổ sung các quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá 

sản Doanh nghiệp xã hội 

Một là, bổ sung những quy định thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ chủ sở hữu 

doanh nghiệp, người quản lý Doanh nghiệp xã hội trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và 

giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật; bổ sung quy định về đăng ký 

Doanh nghiệp xã hội để tránh tình trạng đồng nhất đăng ký Doanh nghiệp xã hội với 

đăng ký Doanh nghiệp thương mại; bổ sung điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký 

Doanh nghiệp xã hội; sửa đổi, bổ sung quy định về tên Doanh nghiệp xã hội.  

Hai là, bổ sung định nghĩa mang tính chất pháp lý về tổ chức lại Doanh nghiệp xã 

hội; bổ sung quy định về nguyên tắc tổ chức lại Doanh nghiệp xã hội, trình tự, thủ tục tổ 

chức lại Doanh nghiệp xã hội; bổ sung quy định cho phép Doanh nghiệp xã hội được tổ 

chức lại doanh nghiệp thông qua hình thức chuyển đổi doanh nghiệp... Sửa đổi quy định 
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“chuyển các cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện được chuyển thành Doanh 

nghiệp xã hội” để tránh đồng nhất thủ tục chuyển đổi các cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội 

thành Doanh nghiệp xã hội với thủ tục đăng ký Doanh nghiệp xã hội như hiện nay.  

Ba là, quy định chi tiết hơn phương thức xử lý số dư tài chính mà Doanh nghiệp 

xã hội đã nhận được từ các nhà tài trợ, viện trợ nhưng chưa sử dụng hết khi giải thể, phá 

sản; điều kiện giải thể, phá sản Doanh nghiệp xã hội. 

3.2.1.3. Sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp xã hội  

 Một là, sửa đổi những quy định bất cập về quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp xã hội. 

 Hai là, bổ sung một số quy định về quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp xã hội 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp xã hội trong tổ chức và hoạt động. 

3.2.1.4. Sửa đổi, bổ sung các quy định ghi nhận chính sách ưu đãi, hỗ trợ Doanh 

nghiệp xã hội 

Một là, bổ sung quy định thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội 

trong các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc nhóm pháp luật về Doanh nghiệp để 

thể hiện sự đồng bộ giữa Luật Doanh nghiệp và các ngành luật khác trong việc ghi nhận 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội ra đời, phát triển. 

 Hai là, quy định cụ thể những chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành riêng cho Doanh 

nghiệp xã hội nhằm khuyến khích Doanh nghiệp xã hội ra đời và phát triển ở Việt Nam. 

3.2.1.5. Bổ sung các quy định về quản trị Doanh nghiệp xã hội  

Một là, sửa đổi, bổ sung một số bất cập, hạn chế từ các quy định về cơ cấu tổ chức 

quản lý doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện hành.  

Hai là, bổ sung một số quy định về quản trị Doanh nghiệp xã hội cho phù hợp với 

tính đặc thù của Doanh nghiệp xã hội 

3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Doanh 

nghiệp xã hội 

3.2.2.1. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục về vị trí, vai trò, tổ chức 

và hoạt động của doanh nghiệp xã hội 

Thứ nhất, Nhà nước cần sớm xây dựng, ban hành kế hoạch truyền thông nâng cao 

nhận thức về vị trí, vai trò, tổ chức và tổ chức hoạt động của Doanh nghiệp xã hội trong 

phát triển bền vững ở cả hai cấp trung ương và địa phương với nhiều hình thức khác nhau.    

Thứ hai, đa dạng hóa các phương thức phổ biến, giáo dục về vị trí, vai trò, tổ chức 

và hoạt động của Doanh nghiệp xã hội. 
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Thứ ba, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục về vị trí, vai trò và tổ chức và hoạt 

động của Doanh nghiệp xã hội trong các trường đại học.  

Thứ tư, đẩy mạnh mối quan hệ liên kết giữa Doanh nghiệp xã hội với các trường đại học. 

3.2.2.2. Nâng cao năng lực của Doanh nghiệp xã hội trong tổ chức và hoạt động 

Một là, các Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam cần chủ động kết nối với nhau để tạo 

nên một mạng lưới Doanh nghiệp xã hội trong nước mà trước mắt là thành lập Hiệp hội 

Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam.  

Hai là, các Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay cần tích cực, chủ động học 

hỏi để nâng cao hiệu quả, quản lý điều hành và khả năng cạnh tranh trong cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra sôi động trên toàn thế giới  

3.2.2.3. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong 

quản lý và hỗ trợ các Doanh nghiệp xã hội phát triển 

Một là, nâng cao nhận thức, các cán bộ, nhân viên, cơ quan quản lý nhà nước đối 

với Doanh nghiệp xã hội.  

Hai là, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của các 

cơ quan có thẩm quyền quản lý, hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội, đặc biệt là trách nhiệm của 

người đứng đầu.  

Ba là, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, các cơ quan có thẩm quyền quản lý, 

hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội phải kip thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi vi 

phạm pháp luật về Doanh nghiệp xã hội, đặc biệt là những hành vi lợi dụng danh nghĩa 

Doanh nghiệp xã hội để thu lợi bất chính.  

Bốn là, đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện tiêu chuẩn hoá các chức danh lãnh đạo 

chủ chốt của các cơ quan quản lý, hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội, đặc biệt là người đứng đầu.  

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

KẾT LUẬN 

Sau khi thực hiện nghiên cứu đề tài “Địa vị pháp lý của doanh nghiệp xã hội 

theo pháp luật Việt Nam” trong khuôn khổ Luận án Tiến sĩ luật học, cho phép nghiên 

cứu sinh rút ra một số kết luận sau đây: 

1. DNXH đầu tiên trên thế giới xuất hiện ở Vương quốc Anh vào thế kỷ VII và sau 

đó đã phát triển rộng khắp trên nhiều Châu lục khác nhau. Ở Việt Nam, Doanh nghiệp xã 

hội đã manh nha xuất hiện trong thời kỳ bao cấp, nhưng chỉ đến khi Luật Doanh nghiệp 

năm 2014 có hiệu lực thì nó mới chính thức được định vị và công nhận về mặt pháp lý. 
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Thực tế cho thấy, đã từng đã tồn tại nhiều quan niệm khác nhau về Doanh nghiệp xã hội 

trước khi nó được công nhận chính thức về mặt pháp lý ở Việt Nam. Tuy nhiên, trên cơ 

sở kế thừa các quan niệm trước đây về Doanh nghiệp xã hội, nghiên cứu sinh cho rằng 

“Doanh nghiệp xã hội là tổ chức tồn tại dưới hình thức pháp lý là doanh nghiệp, vừa có 

chức năng kinh doanh vừa có chức năng xã hội nhưng hoạt động không vì tối đa hóa lợi 

nhuận và luôn đặt trách nhiệm giải quyết các vấn đề xã hội lên hàng đầu”. Ngoài những 

đặc điểm của Doanh nghiệp thương mại, Doanh nghiệp xã hội còn có những đặc điểm 

riêng do xuất phát từ tính đặc thù của mình trong tổ chức và hoạt động. Doanh nghiệp xã 

hội có những đóng góp rất quan trọng về mặt kinh tế và xã hội, đặc biệt là sự chia sẻ với 

Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích của cộng đồng.  

2. Sự ra đời của pháp luật về Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam nói chung và địa vị 

pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam nói riêng có ý nghĩa rất lớn về mặt pháp lý 

và thực tiễn. Bởi lẽ, nó không chỉ tạo lập hành lang pháp lý cho Doanh nghiệp xã hội có 

cơ sở ra đời và phát triển, mà còn thể hiện sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước ta đối với 

mô hình doanh nghiệp này. Trên cơ sở kế thừa các quan điểm về địa vị pháp lý, nghiên 

cứu sinh cho rằng địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội là “tổng thể các quyền và 

nghĩa vụ của doanh nghiệp trong quá trình tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, 

qua đó phân biệt được doanh nghiệp xã hội với các loại hình doanh nghiệp khác”. So 

với Doanh nghiệp thương mại, địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam có 

những đặc điểm riêng như: có sự giao thoa giữa địa vị pháp lý của tổ chức kinh tế và tổ 

chức xã hội; xuất phát từ đặc trưng của Doanh nghiệp xã hội và hình thức pháp lý của 

Doanh nghiệp xã hội; được hưởng một số ưu đãi, hỗ trợ  từ phía Nhà nước trong quá trình 

tổ chức và hoạt động. Trên cơ sở nghiên cứu, nghiên cứu sinh nhận thấy, địa vị pháp lý 

của Doanh nghiệp xã hội được cấu thành bởi các yếu tố cấu thành về mặt hình thức và 

các yếu tố cấu thành về mặt nội dung. 

3. Thực tiễn tổ chức thực hiện các quy định về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã 

hội ở Việt Nam cho thấy, bên cạnh những ưu điểm đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều hạn 

chế, bất cập. Điều này xuất phát từ nhiều lý do chủ quan và khách quan khác nhau, nhưng 

cơ bản là do pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn. Sau khi được định hình và công nhận 

về mặt pháp lý, bên cạnh những kết quả đạt được về kinh tế, xã hội, đặc biệt là sự lan tỏa 

về tinh thần và trách nhiệm xã hội, thì tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp xã hội vẫn 

còn tồn tại những yếu kém nhất định, điển hình như quy mô kinh doanh nhỏ, tính cạnh 
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tranh chưa cao, thị trường hẹp, số lượng Doanh nghiệp xã hội đăng ký với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền rất hạn chế, lĩnh vực, địa bàn hoạt động chưa đồng đều, chỉ tập trung 

chủ yếu ở các thành phố lớn... Có rất nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến 

thực trạng này, nhưng nguyên nhân cơ bản là phần lớn Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam 

đang trong giai đoạn khởi nghiệp nên gặp nhiều khó khăn trong tổ chức và hoạt động; 

cộng đồng xã hội chưa biết nhiều đến DNXH nên có thái độ hoài nghi, chưa hiểu đúng về 

Doanh nghiệp xã hội nên chưa thực sự nhiệt tình ủng hộ; hệ thống pháp luật về kinh tế nói 

chung và pháp luật về DNXH nói riêng, đặc biệt là các quy định về địa vị pháp lý của Doanh 

nghiệp xã hội còn nhiều bất cập, chưa thực sự thiết lập được hành lang pháp lý thuận lợi để 

thúc đẩy DNXH ra đời, phát triển và làm tròn sứ mệnh của nó đối với Nhà nước và xã hội.  

4. Từ thực trạng các quy định hiện hành về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở 

Việt Nam, cũng thực tiễn thực thi các quy định này trên thực tế cho thấy, cần thiết phải tăng 

cường địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội. Việc tăng cường địa vị pháp lý của Doanh 

nghiệp xã hội phải được thực hiện theo các định hướng cơ bản như: đảm bảo sự thống nhất của 

pháp luật về doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để Doanh nghiệp xã hội thực hiện tốt chức 

năng xã hội của mình; đảm bảo tính khả thi của các quy định này trong thực tiễn và đảm bảo sự 

quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp xã hội. Dựa trên những định hướng cụ thể như trên, 

nghiên cứu sinh đã mạnh dạn đề xuất hai nhóm giải pháp tăng cường địa vị pháp lý của Doanh 

nghiệp xã hội ở Việt Nam. Nhóm giải pháp thứ nhất là nhóm các giải giải pháp tăng cường địa 

vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội hiện nay. Trong nhóm này, tác giả đã trình bày các giải pháp 

sửa đổi, bổ sung các quy định về vị trí, vai trò, chức năng của Doanh nghiệp xã hội; các quy định 

về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản Doanh nghiệp xã hội; các quy định về quyền và nghĩa 

vụ của Doanh nghiệp xã hội; các quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội phát 

triển; các quy định về quản trị Doanh nghiệp xã hội. Nhóm giải pháp thứ hai là nhóm các giải 

pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp xã hội. Nghiên cứu sinh cho 

rằng, để nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp xã hội, các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền, các cá nhân, tổ chức có liên quan cần phải đẩy mạnh chất lượng công tác phổ 

biến, giáo dục về vị trí, vai trò, tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp xã hội; các Doanh nghiệp 

xã hội phải chủ động kết nối và tích cực học hỏi để nâng cao năng lực, quản lý điều hành và khả 

năng cạnh tranh trên thị trường và cuối cùng là cần phải tăng cường vai trò, trách nhiệm của các 

cơ quan có thẩm quyền trong quản lý và hỗ trợ các Doanh nghiệp xã hội phát triển. 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Phát triển bền vững đất nước là một trong những vấn đề rất quan trọng được 

Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây. Cương lĩnh 

xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 

2011) của Đảng đã đề ra phương hướng xây dựng đất nước, theo đó, từ nay đến giữa 

thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một 

nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Một nước công nghiệp 

hiện đại, theo quan điểm của Đảng được xác định trong Cương lĩnh là một nước có cơ 

cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, hiệu quả và bền vững [21].  

Để thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 

định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt 

Nam giai đoạn 2011 - 2020. Theo đó, mục tiêu tổng quát về phát triển bền vững Việt 

Nam giai đoạn 2011 - 2020 là tăng trưởng bền vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến độ, 

công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, giữ vững ổn định chính trị và xã 

hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 

Như vậy, phát triển bền vững là mục tiêu bao trùm không chỉ là nhiệm vụ của một bộ, 

ngành, một lĩnh vực, không chỉ là vấn đề kinh tế, chất lượng tăng trưởng, mà bao 

gồm cả vấn đề xã hội, môi trường, văn hóa, con người. Để đạt được mục tiêu tổng 

quát nêu trên, Nhà nước đã thực hiện nhiều giải pháp khác nhau và một trong những 

giải pháp quan trọng không thể không nhắc đến đó là tăng cường nguồn lực tài chính 

thông qua việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ phát triển chính 

thức (ODA), các nguồn đầu tư xã hội, nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước cho chiến lược phát triển bền vững [41]. Sự ghi nhận DNXH trong Luật 

Doanh nghiệp năm 2014 và hiện nay là Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã thể hiện sự quyết 

tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện các giải pháp nêu trên nhằm thực hiện 

chiến lược phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2011 - 2020 và hiện nay là giai đoạn 

2021 - 2030 [25]. 

 Kể từ khi xuất hiện ở London (Vương quốc Anh) vào thế kỷ XVII (1665), đến 

nay, DXNH trên thế giới đã trải qua gần 5 thế kỷ trưởng thành và phát triển. Trong 

quãng thời gian đó, DNXH luôn nhận được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà 

khoa học dưới các góc độ và bình diện rộng, hẹp khác nhau, nhưng tính đến nay, vẫn 

chưa có một quan niệm thống nhất về DNXH trên thế giới nói chung và ở Việt Nam 
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nói riêng. Mặc dù vậy, đa số các nhà khoa học đều cho rằng, DNXH là tổ chức tồn tại 

dưới những hình thức pháp lý nhất định, vừa có chức năng kinh doanh, vừa có chức 

năng xã hội nhưng luôn đặt mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi 

ích cộng đồng lên hàng đầu. 

Theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) [78], hiện nay đói nghèo ở Việt 

Nam tiếp tục giảm, đặc biệt ở các vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, điều đó không có 

nghĩa là Việt Nam đã giải quyết thành công và triệt để tình trạng đói nghèo cũng như 

các vấn đề xã hội, môi trường. Thực tế cho thấy, những khiếm khuyết của nền kinh tế 

thị trường cùng với những thay đổi về kinh tế và xã hội do sự tác động của cuộc Cách 

mạng công nghiệp 4.0 đã khiến cho Nhà nước gần như bị quá tải trong việc giải quyết 

chúng để bình ổn và phát triển xã hội. Trong điều kiện Nhà nước (với tư cách là một 

thiết chế công) vẫn chưa đủ nguồn lực để giải quyết hiệu quả các vấn đề thuộc về 

chức năng xã hội của mình, thì việc huy động và khuyến khích mọi nguồn lực cùng 

chung tay gánh đỡ, chia sẻ khó khăn với Nhà nước một cách lâu dài, ổn định, hiệu quả 

nhu cầu tất yếu khách quan, cần thiết cho sự phát triển bền vững của đất nước. Luật 

Doanh nghiệp năm 2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành và hiện nay là Luật 

Doanh nghiệp năm 2020 đã tạo nên khuôn khổ pháp lý để DNXH có cơ sở ra đời và 

tổ chức hoạt động. Tuy nhiên, qua thực tiễn tổ chức thi hành pháp luật về DNXH ở 

Việt Nam nói chung và những quy định về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam nói 

riêng cho thấy, các quy định này đã bộc lộ những hạn chế nhất định, gây cản trở đến 

sự phát triển của DNXH. Ví dụ như vị trí, chức năng, vai trò của DNXH chưa được 

quy định cụ thể, thiếu tính toàn diện, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau về DNXH; 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển quy định khá chung chung và chưa đồng 

bộ trong hệ thống pháp luật về DN, khiến cho DNXH không thể tiếp cận được; một 

số quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể DNXH chưa phù hợp với tính đặc thù 

của DNXH; các quy định về quản trị DNXH thiếu toàn diện, chưa đáp ứng được nhu 

cầu quản trị của DNXH trên thực tế. 

So với một số quốc gia trên thế giới như Vương quốc Anh, Bỉ, Lavita, Hàn 

Quốc, DNXH ở Việt Nam được công nhận về mặt pháp lý tương đối muộn. Thế 

nhưng hiện nay, các thuật ngữ như “doanh nghiệp xã hội”, “pháp luật về doanh 

nghiệp xã hội” và “địa vị pháp lý của doanh nghiệp xã hội” không còn là vấn đề quá 

mới mẻ trong khoa học pháp lý ở Việt Nam. Đã có nhiều công trình trong nước 

nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn của DNXH, địa vị pháp lý của 
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DNXH theo pháp luật Việt Nam dưới các góc độ, bình diện rộng, hẹp khác nhau và 

được công bố trong các tạp chí, giáo trình, sách, kỷ yếu hội thảo,… Các công trình 

nghiên cứu này đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận về mặt lý luận và thực 

tiễn, tuy nhiên, tính đến thời điểm này, chưa có công trình nào nghiên cứu những 

vấn đề lý luận và thực tiễn về địa vị pháp lý của DNXH theo pháp luật Việt Nam 

một cách cụ thể và toàn diện. 

Xuất phát từ những lý do nêu trên, nghiên cứu sinh nhận thấy, việc tiếp tục 

nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về địa vị pháp lý của DNXH là rất cần thiết 

và có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Do đó, tác giả đã lựa chọn đề tài “Địa 

vị pháp lý của doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam” để nghiên cứu trong 

khuôn khổ Luận án Tiến sĩ luật học nhằm tìm kiếm các giải pháp tăng cường địa vị pháp 

lý của DNXH ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy DNXH ở Việt Nam ngày càng phát triển. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận án làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về địa vị pháp lý của 

DNXH ở Việt Nam hiện nay, từ đó, đề xuất định hướng và một số giải pháp nhằm 

tăng cường địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy DNXH ở Việt 

Nam phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, Luận án xác định các nhiệm vụ 

nghiên cứu cụ thể như sau: 

Một là, thực hiện đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

có liên quan đến đề tài Luận án, từ đó, chỉ rõ những vấn đề mà Luận án kế thừa, 

những vấn đề sẽ được triển khai nghiên cứu trong nội dung của Luận án; xác định rõ 

các lý thuyết nghiên cứu, câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu cũng như hướng tiếp cận 

nghiên cứu của Luận án. 

Hai là, Luận án làm rõ những vấn đề lý luận về địa vị pháp lý của DNXH ở 

Việt Nam. Đồng thời, để làm sâu sắc hơn các vấn đề nghiên cứu, Luận án cũng khảo 

cứu kinh nghiệm pháp luật DNXH ở một số nước trên thế giới về vấn đề này. 

Ba là, Luận án phân tích, đánh giá thực trạng địa vị pháp lý của DNXH theo 

pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn thực hiện các quy định này; phân tích, 

đánh giá thực tiễn tổ chức và hoạt động của DNXH kể từ khi Luật Doanh nghiệp 
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năm 2014 có hiệu lực pháp luật đến ngày 01/5/2020, chỉ ra những ưu điểm, những 

vấn đề vướng mắc, bất cập và các nguyên nhân dẫn đến những bất cập, hạn chế đó.   

Bốn là, từ các nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Luận án đề xuất định hướng và 

một số giải pháp nhằm tăng cường địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu   

3.1. Đối tượng nghiên cứu   

Đối tượng nghiên cứu của Luận án là các vấn đề lý luận và thực tiễn về 

DNXH, hệ thống các quy định pháp luật hướng dẫn thi hành có liên quan đến địa 

vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam hiện nay. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu   

Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực 

tiễn các quy định pháp luật về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam trong điều 

kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.  

Về không gian và thời gian: DNXH chính thức được công nhận về mặt pháp lý 

ngay sau khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực pháp luật. Vì vậy, Luận án 

nghiên cứu thực tiễn thực hiện các quy định về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam 

kể từ khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thi hành đến ngày 01/5/2021. Bên 

cạnh đó, Luận án cũng khảo cứu kinh nghiệm pháp luật về DNXH ở một số nước trên 

thế giới về vấn đề này.  

4. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu   

Luận án sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của 

chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, chính sách phát triển kinh tế và xã hội của Đảng và 

Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế theo cơ chế thị trường để làm rõ nội 

dung nghiên cứu của luận án. Bên cạnh đó, để làm rõ nội dung nghiên cứu, Luận 

án còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu mang tính truyền thống như sau:   

- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Được sử dụng trong tất cả các chương 

nhằm lý giải những vấn đề thuộc về bản chất, các quan điểm liên quan đến vấn đề 

nghiên cứu, đánh giá thực trạng, để từ đó, đề xuất các giải pháp tăng cường địa vị 

pháp lý và nâng cao hiệu quả thực hiện địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam.   

- Phương pháp thống kê: Được sử dụng để thống kê về kết quả tổ chức hoạt 

động của DNXH và thực tiễn thực hiện địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam. 

- Phương pháp so sánh: Được sử dụng nhằm so sánh kinh nghiệm pháp luật 

của một số quốc gia trên thế giới trong việc xây dựng địa vị pháp lý của DNXH 
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- Phương pháp xử lý thông tin: Sử dụng để xử lý các tài liệu được tham khảo từ 

sách, báo, tạp chí, các tài liệu từ cơ sở dữ liệu ProQues, Springer và Google Scholar liên 

quan đến vấn đề nghiên cứu, từ đó, tổng thuật theo chủ đề trong giới hạn phạm vi nghiên 

cứu đặt ra, từ đó, khẳng định tính mới trong nội dung nghiên cứu của Luận án. 

- Phương pháp lịch sử: Được sử dụng để xem xét quá trình hình thành, phát triển 

DNXH ở Việt Nam và quá trình tăng cường địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam. 

- Phương pháp phỏng vấn sâu: Được sử dụng để tìm hiểu thực tiễn thực hiện các 

quy định pháp luật về địa vị pháp lý của một số DNXH ở Việt Nam trong thời gian qua. 

5. Những đóng góp mới về khoa học của Luận án 

Về mặt lý luận, Luận án góp phần làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về 

DNXH và địa vị pháp lý của DNXH, như cơ sở ra đời và phát triển của DNXH trên 

thế giới và ở Việt Nam; khái niệm, đặc điểm, các loại hình DNXH và vai trò của 

DNXH trong thực tiễn. Đồng thời, Luận án cũng góp phần làm rõ hơn những vấn đề 

lý luận về địa vị pháp lý của DNXH, như khái niệm, đặc điểm địa vị pháp lý của 

DNXH, các yếu tố cấu thành địa vị pháp lý của DNXH, các yếu tố ảnh hưởng đến địa 

vị pháp lý của DNXH. 

Về mặt thực tiễn, Luận án góp phần làm rõ thực trạng các quy định về địa vị 

pháp lý của DNXH theo pháp luật Việt Nam; thực tiễn tổ chức, hoạt động của DNXH 

ở Việt Nam trong thời gian qua; thực tiễn thực hiện các quy định về địa vị pháp lý 

của DNXH kể từ khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực đến nay. Đồng thời, 

chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những khó khăn, bất cập trong quá 

trình tổ chức hoạt động của DNXH, thực hiện các quy định pháp luật về DNXH 

ở Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó, Luận án đề xuất những định hướng và các 

giải pháp nhằm tăng cường địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam hiện nay.  

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận án 

Về ý nghĩa khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận án sẽ góp phần làm sáng tỏ 

các vấn đề lý luận cho việc xác định địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam, tạo môi 

trường pháp lý cho các DNXH hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của DNXH ở Việt Nam. 

Về ý nghĩa thực tiễn, kết quả nghiên cứu của Luận án sẽ là tài liệu tham khảo 

có giá trị trong nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện pháp luật về DNXH, là 

tài liệu trong giảng dạy và học tập ở các cơ sở đào tạo luật học và kinh tế. 

7. Kết cấu của Luận án 
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Ngoài phần mở đầu, phần tổng quan tình hình nghiên cứu, phần kết luận và 

danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của Luận án được kết cấu ba chương: 

Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận về Doanh nghiệp xã hội và địa vị pháp lý 

của Doanh nghiệp xã hội 

Chƣơng 2: Thực trạng địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam 

hiện nay và thực tiễn thực hiện 

Chƣơng 3: Định hướng và giải pháp tăng cường địa vị pháp lý của Doanh 

nghiệp xã hội ở Việt Nam 
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TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN  

ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1. Các nghiên cứu lý luận về Doanh nghiệp xã hội và pháp luật về Doanh 

nghiệp xã hội  

Tính đến nay, đã có một số công trình nghiên cứu trong nước và nhiều công 

trình nghiên cứu ở nước ngoài nghiên cứu các vấn đề lý luận về DNXH và pháp luật 

về DNXH theo nhiều bình diện rộng hẹp khác nhau, được thể hiện dưới các hình thức 

như sách, bài viết đăng trên các tạp chí, luận văn, luận án,… Những công trình 

nghiên cứu có liên quan đến các vấn đề lý luận về DNXH và pháp luât về DNXH 

được công bố ở Việt Nam và nước ngoài trong thời gian gần đây là cơ sở quan trọng 

để nghiên cứu sinh nghiên cứu, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và hệ 

thống các vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu mà Luận án cần hướng đến giải quyết. 

Mặc dù có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến những vấn đề lý luận về DNXH 

và địa vị pháp lý của DNXH, nhưng nghiên cứu sinh chỉ liệt kê những công trình 

nghiên cứu điển hình, có nội dung liên quan trực tiếp đến luận án, cụ thể như sau: 

1.1.1. Nghiên cứu về sự ra đời, phát triển và vai trò của doanh nghiệp xã hội 

* Những công trình nghiên cứu thể hiện dưới dạng các cuốn sách, kỷ yếu hội 

thảo có đề cập đến sự ra đời, phát triển và vai trò của DNXH.  

- Tác giả David Bornstein trong công trình nghiên cứu “How to change the 

world: Social entreprenneurs and power of new idea” [124], (Làm thế nào để thay 

đổi thế giới: Doanh nhân xã hội và sức mạnh của những ý tưởng mới) đã trình bày chi 

tiết sự phát triển của tinh thần kinh doanh xã hội trên toàn cầu thông qua việc đan xen 

các câu chuyện thực tế của những cá nhân, tổ chức đang cố gắng làm thay đổi xã hội 

theo chiều hướng tích cực. Theo tác giả David Bornstein, DNXH ra đời, phát triển 

dựa trên tinh thần kinh doanh xã hội, đồng thời DNXH có vai trò quan trọng trong 

việc thay đổi thế giới theo chiều hướng tích cực. 

- Nhóm tác giả: Hội đồng Anh, Viện nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương 

(CIEM) và Đại học Kinh tế Quốc dân trong công trình nghiên cứu: “Doanh nghiệp xã 

hội tại Việt Nam- Khái niệm, bối cảnh và chính sách [63], đã trình bày sự ra đời, phát 

triển của DNXH trên thế giới và ở Việt Nam, đồng thời chỉ rõ vai trò của DNXH đối 

với nền kinh tế và xã hội. Nhóm tác giả cho rằng, DNXH đầu tiên xuất hiện tại 

London vào năm 1665. Trong ba thập niên trở lại đây, DNXH đã phát triển mạnh mẽ 
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và trở thành một vận động xã hội có quy mô lớn và tầm ảnh hưởng trên toàn cầu. Ở 

Việt Nam, sự hình thành và phát triển DNXH chia thành ba giai đoạn đó là, giai đoạn 

trước đổi mới 1986; giai đoạn từ năm 1986 - 2010 và giai đoạn từ 2010 đến nay. 

- Tác giả William D. Eggers và Paul Macmillan trong công trình nghiên cứu 

“The Solution revolution: How business, Goverment, and Social enterprises are 

teaming up to solive saciety’s toughest problems” [153], (Cuộc cách mạng giải pháp: 

Cách doanh nghiệp, Chính phủ và Doanh nghiệp xã hội hợp tác để giải quyết các vấn 

đề khó khăn nhất của xã hội) đã phân tích một số biến động về mặt xã hội, môi trường 

đang đe dọa sự sống còn của loài người. Từ đó, nhấn mạnh vai trò to lớn của DNXH 

trong việc giải quyết các vấn đề đó để duy trì sự ổn định và đảm bảo an sinh xã hội. 

- Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) trong công trình 

nghiên cứu “Cẩm nang pháp lý dành cho doanh nghiệp xã hội” [101] cho rằng, trước 

đây, hoạt động kinh doanh và hoạt động xã hội tồn tại tương đối độc lập với nhau, 

trong đó, đóng góp của hoạt động kinh doanh trong xã hội bị hạn chế ở góp tài chính 

đơn thuần. Nhận thức được tiềm năng to lớn và tác động trực tiếp của các hoạt động 

kinh doanh đến mọi mặt của đời sống xã hội, những năm gần đây, các tổ chức xã hội 

đã nỗ lực học hỏi và áp dụng năng lực kinh doanh như một cách thức để cải thiện hiệu 

quả và hiệu suất công việc. Tuy nhiên, sự thay đổi mang tính chất cách mạng chỉ xảy ra 

gần đây khi các tổ chức xã hội áp dụng tinh thần doanh nhân, tạo ra những mô hình tổ 

chức kiểu mới là DNXH để có thể thực thi các chiến lược kinh doanh kiểu mới. 

-  Nhóm tác giả: Trương Thị Nam Thắng, Sheila Cannon, Cherrell Picton, 

Shivangi Sareen, ML Rhodes trong công trình nghiên cứu “Doanh nghiệp xã hội ở 

Việt Nam và Ireland” [90], đã trình bày khái quát sự phát triển của khu vực DNXH ở 

Việt Nam. Theo nhóm tác giả, DNXH được giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam vào 

năm 2008 bởi Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng và chính thức được 

ghi nhận về mặt pháp lý sau khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực. Sự phát 

triển của DNXH từ năm 2008 đến nay có sự hỗ trợ của một số tổ chức như:  Trung 

tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, Hội 

đồng Anh, Oxfam Việt Nam. 

- Nhóm tác giả: Howard, Yuwa Hedrick - Wong trong công trình nghiên cứu 

“The role of social entrepreneurship and entrepreneurship in promoting inclusive 

growth” [133], (Vai trò của Doanh nghiệp xã hội và tinh thần doanh nhân trong việc 

thúc đẩy tăng trưởng bao trùm) đã nêu và phân tích vai trò của DNXH. Các tác giả 
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cho rằng, DNXH có vai trò to lớn trong việc góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh 

tế, đặc biệt là xã hội.  

* Những công trình nghiên cứu thể hiện dưới dạng các đề tài nghiên cứu cấp 

cơ sở, đề tài luận văn thạc sĩ, đề tài luận án tiến sĩ có đề cập đến sự ra đời, phát triển 

và vai trò của DNXH. 

- Tác giả Grenier, Paola Marie trong Luận án tiến sĩ với đề tài “The Role and 

Significance of Social Entrepreneurship in UK Social Policy” [129], (Vai trò và ý 

nghĩa của khởi nghiệp xã hội trong chính sách xã hội của Vương quốc Anh) đã nêu 

và phân tích tầm quan trọng của tinh thần kinh doanh xã hội. Tác giả Grenier, Paola 

Marie cho rằng tinh thần kinh doanh xã hội đóng góp vai trò không nhỏ đối với sự 

phát triển kinh tế, xã hội tại Vương quốc Anh. Tinh thần kinh doanh xã hội đã tạo ra 

một kênh thông tin mà qua đó DN có thể tự do tương tác với cộng đồng xã hội, đồng thời, 

tạo điều kiện cho chính sách của Chính phủ đáp ứng với đặc thù của từng địa phương. 

- Tác giả Walter Mswaka trong Luận án tiến sĩ với đề tài “Not just for profit: 

an emprirical study of socialenterprises in South Yorkshire [152], (Không chỉ vì lợi 

nhuận: một nghiên cứu thực nghiệm về DNXH ở miền NamYorkshire), đã đề cập đến 

sự ra đời, phát triển của DNXH trong thế giới đương đại. Tác giả cho rằng, cuộc cách 

mạng công nghiệp kéo theo sự tăng trưởng về kinh tế dẫn đến nhiều vấn đề xã hội cần 

giải quyết. DNXH là sản phẩm của đổi mới thể chế, ra đời để đáp ứng nhu cầu giải 

quyết các vấn đề xã hội mà Nhà nước gần như không thể giải quyết nổi. 

- Tác giả Trần Thị Minh Hiền trong Luận văn thạc sỹ luật học với đề tài 

“Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam” [61] đã nêu và phân tích khái quát 

sự ra đời và phát triển của DNXH trên thế giới và ở Việt Nam. Tác giả Trần Thị Minh 

Hiền cho rằng, DNXH ra đời đầu tiên ở Vương quốc Anh do những nhu cầu nhất 

định về việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và trở thành một trào lưu trên thế 

giới vào những năm 80 của thế kỷ XX. Ở Việt Nam, mô hình hoạt động giống như 

DNXH ở Việt Nam ra đời trước thời kỳ đổi mới và chính thức được công nhận về 

mặt pháp lý kể từ khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực. 

- Tác giả Nguyễn Thị Yến cùng nhóm nghiên cứu trong công trình nghiên cứu 

cấp trường với đề tài: “Pháp luật về doanh nghiệp xã hội và thực tiễn thi hành tại 

Việt Nam” [110] cho rằng, DNXH xuất hiện đầu tiên ở Anh từ thế kỉ XVII và sau đó 

được nhân rộng ở các nước Tây Âu và Bắc Mỹ. Tuy nhiên, DNXH chỉ phát triển 

mạnh mẽ và trở thành một phong trào rộng lớn trên thế giới như hiện nay kể từ đầu 
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những năm 1980. Ở Việt Nam, sự ra đời và phát riển của DNXH chia thành ba giai 

đoạn, đó là: Trước đổi mới (1986), đã bắt đầu xuất hiện tổ chức sở hữu tập thể, hoạt 

động dưới hình thức các Hợp tác xã, phục vụ nhu cầu của nhóm cộng đồng yếu thế 

(chủ yếu là người lao động, ít vốn); từ 1986 đến 2014, DNXH chủ yếu gắn với các tổ 

chức phi Chính phủ (NGO) và nguồn vốn tài trợ chủ yếu từ các tổ chức nước ngoài; 

từ khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực đến nay, DNXH được chính thức 

được công nhận về mặt pháp lý, với tính chất là một mô hình hoạt động kinh doanh 

đặt mục tiêu xã hội lên hàng đầu. Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng khẳng định vai trò 

của DNXH trong nền kinh tế, xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực đảm bảo an sinh cho các 

thành viên trong xã hội. 

- Tác giả Hoàng Phan Bá Phương trong Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài 

“Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tại thành phố Hồ Chí 

Minh” [82], đã ghi nhận vai trò, ý nghĩa của DNXH về mặt kinh tế, xã hội và pháp lý. 

Trong công trình nghiên cứu của mình, tác giả Hoàng Phan Bá Phương cho rằng, 

DNXH không chỉ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường mà còn tạo ra 

tổng sản phẩm quốc nội, góp phần giải phóng và phát triển sức sản xuất, huy động và 

phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần quyết định vào việc phục hồi 

và tăng trưởng kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách. Với chức năng 

giải quyết các vấn đề xã hội, DNXH đã góp phần giúp đỡ nhà nước giảm bớt trách 

nhiệm của mình. Mặt khác, việc Nhà nước công nhận sự tồn tại của DNXH về mặt 

pháp lý đã góp phần hiện thực hóa hiến pháp về quyền sở hữu và quyền tự do kinh 

doanh của công dân.   

 * Những công trình nghiên cứu thể hiện dưới dạng các bài báo có đề cập đến 

sự ra đời, phát triển và vai trò của DNXH: 

- Các tác giả: Karl Birkholze, Inerdisciplinary Research Group Local Economy 

trong công trình nghiên cứu “The Role of Social Enterprise in Local Economic 

Development” [138], (Vai trò của DNXH trong việc phát triển kinh tế địa phương), 

đã phân tích những đóng góp rất tích cực và hiệu quả của DNXH trong việc cung cấp 

dịch vụ xã hội và hội nhập nghề nghiệp, đặc biệt trong việc tái cấu trúc nền kinh tế địa 

phương trong các cộng đồng thiệt thòi không được DNTM khai thác quá nhiều. 

- Tác giả Nguyễn Văn Trúc, trong bài viết “Sự hình thành và phát triển doanh 

nghiệp xã hội trên thế giới và xu thế phát triển tại Việt Nam” [96] cho rằng, phong 

trào DNXH đã phát triển mạnh mẽ trong suốt 20 năm qua đặc biệt ở các nước như 
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Vương quốc Anh, Mỹ, Phần Lan, Canada, Pháp, Ailen, Braxin, Ấn Độ, Thái Lan, 

Hồng Kông, Inđônêxia... 

Tại Việt Nam, những mô hình hoạt động như DNXH đã được bắt đầu từ 

những thập kỉ trước. Một số tổ chức tiên phong đi đầu trong phong trào DNXH còn 

mới mẻ ở Việt Nam như: KoTo Quốc Tế; Mai Handicraft; Craftlink; Sao Mai. Phong 

trào DNXH tại Việt Nam được nhận định sẽ có sự lan tỏa và lớn mạnh trong tương lai 

gần từ nhiều hướng khác nhau. 

- Nhóm tác giả: Eric Bidet, Hyung-Sik Eum trong bài viết “Social enterprise 

in South Korea: history and diversity” [125], (DNXH ở Hàn Quốc: Lịch sử và sự đa 

dạng), đã phân tích khá chi tiết lịch sử ra đời của DNXH và các loại hình DNXH 

đang tồn tại ở Hàn Quốc. Khi nói đến sự ra đời của DNXH, nhóm tác giả cho rằng sự 

xuất hiện của các DNXH ở Hàn Quốc bắt nguồn từ xã hội dân sự và các phong trào 

của người dân trước khi nó trở thành sự lựa chọn ưu tiên của Chính phủ.  

- Tác giả Vũ Thị Hoài Như trong bài viết: “Hoàn thiện quy định pháp luật Việt 

Nam về doanh nghiệp xã hội” [80] cho rằng, DNXH đầu tiên xuất hiện ở Vương quốc 

Anh vào thế kỉ XVII nhằm mục đích giải quyết một số vấn đề phúc lợi xã hội của 

cộng đồng. Tại Việt Nam, DNXH đã manh nha xuất hiện trong thời kỳ bao cấp.  

- Tác giả Gregory Dees trong bài viết “The Meaning of Social 

Entrepreuneuship” [131], (Ý nghĩa của Doanh nghiệp xã hội), đã phân tích vai trò 

của DNXH đối với nền kinh tế - xã hội. Tác giả Gregory Dees cho rằng, DNXH ra 

đời dựa trên hai cơ sở đó là, những nỗ lực của chính phủ và các tổ chức từ thiện trong 

việc giải quyết các vần đề xã hội và môi trường đã không đáp ứng được kỳ vọng của 

xã hội. Trong điều kiện đó, những doanh nhân xã hội với tài năng và nhiệt huyết của 

mình sẵn sàng phát triển các mô hình mới để giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường 

vì lợi ích của cộng đồng. 

- Tác giả Peter Jenner trong bài viết “Social enterprise sustainability 

revisited: an international perspective” [148], (Đánh giá lại tính bền vững của Doanh 

nghiệp xã hội: quan điểm quốc tế), đã phân tích và khẳng định vai trò bền vững của 

DNXH trong việc giải quyết một số vấn đề xã hội vì lợi ích của cộng đồng. 

1.1.2. Nghiên cứu về khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp xã hội 

* Những công trình nghiên cứu thể hiện dưới dạng các cuốn sách, kỷ yếu hội 

thảo có đề cập đến khái niệm, đặc điểm của DNXH:  

https://www.emerald.com/insight/search?q=Peter%20Jenner
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- Các tác giả: Hội đồng Anh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương 

(CIEM) và Trung tâm sáng kiến phục phụ cộng đồng (CSIP) trong công trình 

“Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam - Khái niệm, bối cảnh và chính sách” [63, tr.4] 

cho rằng “DNXH là một mô hình kinh doanh được thành lập nhằm thực hiện các mục 

tiêu xã hội và sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư cho mục tiêu đó hoặc cho cộng đồng 

thay vì tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông hoặc chủ sở hữu”. DNXH có các đặc điểm 

như: Phải có hoạt động kinh doanh; đặt mục tiêu xã hội lên hàng đầu; tái phân phối 

lợi nhuận; sở hữu mang tính xã hội; phục vụ nhu cầu của nhóm đáy. Ngoài ra, DNXH 

còn có những đặc điểm khác như có sáng kiến từ cơ sở; cởi mở và liên kết; gắn chặt 

với vai trò cá nhân; nhân viên của DNXH là những người làm công tác xã hội.  

- Nhóm tác giả: Jack Quarter, Sherida Ryan, Andrea Chan trong công trình 

nghiên cứu “Social purpose Enterpries: Case studies for social change” [134], 

(Doanh nghiệp có mục đích xã hội: Nghiên cứu điển hình về sự thay đổi xã hội), đã 

trình bày các nghiên cứu điển hình về mười hai tổ chức đang hoạt động vì mục đích 

xã hội tại Canada, đồng thời phân tích tác động của nó đối vớí sự thay đổi về kinh tế, 

xã hội. Trong thập kỷ vừa qua, có một xu hướng ngày càng tăng đó là DN không chỉ cố 

gắng kiếm doanh thu từ việc bán hàng, cung ứng dịch vụ vì mục đích sinh lời mà còn 

phục vụ mục đích xã hội. Hình thức kinh doanh này được gọi là DNXH.  

- Nhóm tác giả: Willemijn Verloop, Mark Hillen, Erwin Postma trong công 

trình nghiên cứu “Social Enterprise Unraveled: Best Practice from the Netherlands” 

[154], (Doanh nghiệp xã hội được khám phá: Thực tiễn tốt nhất từ Hà Lan), đã phân 

tích một số vấn đề lý luận về DNXH, đồng thời trình bày một số ví dụ điển hình về 

DNXH ở Hà Lan. Theo nhóm tác giả, DNXH là tổ chức hoàn toàn khác biệt với 

DNTM, tổ chức từ thiện và các tổ chức ở khu vực công. DNXH được thành lập dựa 

trên sự tự nguyện của các doanh nhân xã hội là chủ yếu và luôn đặt sứ mệnh giải 

quyết các vấn đề xã hội lên hàng đầu. 

- Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng trong cuốn sách “Cẩm nang 

pháp lý dành cho doanh nghiệp xã hội” [100, tr.11] cho rằng, nếu hiểu DNXH là một 

thực thể thì DNXH được định nghĩa là: “Doanh nghiệp có định hướng xã hội (có thể 

vì lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc mô hình lai) được tạo ra để giải quyết một vấn đề xã 

hội hoặc thất bại của thị trường thông qua cách tiếp cận kinh doanh của khu vực tư 

nhân nhằm nâng cao tính hiệu quả và bền vững, đồng thời tạo ra lợi ích hoặc thay đổi 

xã hội”. DNXH có 3 đặc điểm chính như: Tạo giá trị xã hội là mục tiêu chính; sản 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Willemijn+Verloop&text=Willemijn+Verloop&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mark+Hillen&text=Mark+Hillen&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Erwin+Postma&text=Erwin+Postma&sort=relevancerank&search-alias=books
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xuất kinh doanh là phương thức hoạt động chủ đạo; lợi nhuận không phải là mục tiêu 

cuối cùng và một phần lợi nhuận được sử dụng để tái đầu tư nhằm gia tăng giá trị xã 

hội. Các tác giả cũng cho rằng, DNXH có thể tồn tại dưới nhiều hình thức tổ chức 

khác nhau, ví dụ như: Công ty, tổ chức phi lợi nhuận, đơn vị công ích.  

* Những công trình nghiên cứu thể hiện dưới dạng các đề tài luận văn thạc sĩ, 

đề tài luận án tiến sĩ có đề cập đến khái niệm, đặc điểm của DNXH: 

- Tác giả Phạm Tiến Nam trong bài viết: “Doanh nghiệp xã hội: Quan điểm và 

cách tiếp cận mới trong nghề công tác xã hội” cho rằng “DNXH chính là mô hình 

hoạt động chuyên nghiệp công tác xã hội ở Việt Nam” [77].    

- Tác giả Hoàng Phan Bá Phương trong Luận văn thạc sĩ “Doanh nghiệp xã 

hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh” [82] cho rằng, 

DNXH là một tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký và 

thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích giải quyết các vấn đề xã hội, 

môi trường vì lợi ích cộng đồng bằng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. DNXH có 

một số đặc điểm như: Có hoạt động kinh doanh; mục đích hoạt động vì cộng đồng xã 

hội và sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư giải quyết các vấn đề xã hội. 

- Tác giả Nguyễn Thị Yến cùng nhóm nghiên cứu trong công trình “Pháp luật 

về doanh nghiệp xã hội và thực tiễn thi hành tại Việt Nam” [110] cho rằng, DNXH là 

DN bên cạnh mục tiêu kinh tế còn có mục tiêu tối cao là giải quyết một/các vấn đề xã 

hội nhất định mà doanh nghiệp theo đuổi. Phần lớn lợi nhuận thu được của DN dùng 

để phục vụ mục tiêu xã hội, ngoài ra DNXH có thể cung cấp các dịch vụ phục vụ 

cộng đồng như: giáo dục, văn hóa, môi trường, đào tạo nghề. DNXH có các đặc điểm 

cơ bản như: Hiện diện theo một loại hình DN được quy định tại Luật Doanh nghiệp 

2014; có hoạt động kinh doanh nhưng luôn đặt mục tiêu xã hội lên hàng đầu; thực 

hiện tái phân phối lợi nhuận để phục vụ mục tiêu xã hội; phục vụ nhóm yếu thế và 

giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì mục đích cộng đồng.  

- Tác giả Ales Jug trong Luận án tiến sĩ “Social Enterprises in Supply Chains” 

[116], (Doanh nghiệp xã hội trong chuỗi cung ứng dịch vụ) đã trình bày các các tiêu 

chí xác định DNXH bao gồm: DNXH phải có các hoạt động mang tính chất đổi mới 

xã hội, tồn tại dưới hình thức tổ chức vì lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc kết hợp; tập 

trung giải quyết các vấn đề xã hội hơn là tăng trưởng thị trường hoặc lợi nhuận. 

- Tác giả Miri, Domnan F trong Luận án tiến sĩ “Influence of institutional 

environment and the development of social enterprises in Nigeria” [141], (Ảnh hưởng 
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của thể chế và sự phát triển của các Doanh nghiệp xã hội ở Nigeria) cho rằng, DNXH 

là tổ chức luôn đặt sứ mệnh và mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội lên hàng đầu. 

* Những công trình nghiên cứu thể hiện dưới dạng các bài báo có đề cập đến 

khái niệm, đặc điểm của DNXH: 

- Các tác giả: Carlo Borzaga (Viện nghiên cứu châu Âu về các doanh nghiệp 

hợp tác và xã hội. Đại học Trento), Giulia Galera (Viện nghiên cứu châu Âu về các 

doanh nghiệp hợp tác và xã hội trong công trình nghiên cứu: “The Concept and 

Practice of Social Enterprise. Lessons from the Italian Experience” [121], (Khái 

niệm và Thực tiễn của Doanh nghiệp xã hội. Bài học từ kinh nghiệm của Italia) cho 

rằng, DHXH được hiểu là những biểu hiện cụ thể về ý thức trách nhiệm xã hội của 

công dân ngày càng tăng lên.  

-   Tác giả Nguyễn Thị Yến, trong bài viết: “Doanh nghiệp xã hội và giải pháp 

phát triển Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam” [109] cho rằng, DNXH là DN hoạt 

động không vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, nó được thành lập với mục tiêu là để 

giải quyết một vấn đề xã hội nào đó mà DN theo đuổi. Phần lớn lợi nhuận thu được 

của DN dùng để phục vụ mục tiêu xã hội, ngoài ra DNXH có thể cung cấp các dịch 

vụ cộng đồng. DNXH có một số đặc trưng như: Phải có hoạt động kinh doanh; đặt 

mục tiêu xã hội lên hàng đầu; thực hiện tái phân phối lợi nhuận để phục vụ mục tiêu xã hội.  

- Các tác giả: Jo Barraket, Nick Collyer, Matt O’Connor and Heather 

Anderson trong công trình nghiên cứu: “Finding Australia’s Social Enterprise 

Sector: Final Report” [136], (Báo cáo Tìm hiểu về Doanh nghiệp xã hội ở Úc) cho 

rằng, các DNXH được xác định thông qua các tiêu chí như: Được dẫn dắt bởi một 

nền kinh tế, xã hội, văn hóa, hoặc môi trường phù hợp với công chúng hoặc cộng 

đồng lợi ích; thực hiện hoạt động thương mại để hoàn thành sứ mệnh của họ; tạo ra 

một phần đáng kể thu nhập từ hoạt động thương mại; tái đầu tư phần lớn lợi nhuận, 

thặng dư trong việc hoàn thành sứ mệnh.  

1.1.3. Nghiên cứu pháp luật về doanh nghiệp xã hội  

- Tác giả Trần Thị Minh Hiền trong Luận văn thạc sỹ luật học “Doanh nghiệp 

xã hội theo pháp luật Việt Nam” [61] cho rằng, pháp luật về DNXH là tập hợp các quy 

định do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện về thành lập, tổ chức và hoạt động của 

các DN lấy lợi ích xã hội làm mục tiêu chủ đạo, được dẫn dắt bởi tinh thần của người 

kinh doanh nhằm đạt được cả mục tiêu xã hội và mục tiêu kinh tế. 
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- Tác giả Nguyễn Thị Yến cùng nhóm nghiên cứu trong công trình “Pháp luật 

về doanh nghiệp xã hội và thực tiễn thi hành tại Việt Nam” [110] cho rằng, pháp luật 

về DNXH Việt Nam bao gồm các quy định trực tiếp về DNXH chứa đựng trong Luật 

Doanh nghiệp năm 2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản quy 

phạm pháp luật khác chứa đựng các quy định điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của 

DNXH như Luật Đầu tư, các Luật Thuế, Luật Thương mại. Nội dung cơ bản của 

pháp luật về DNXH gồm có quyền và nghĩa vụ của DNXH; quyền thành lập và trình 

tự thủ tục thành lập DNXH; quy định về vốn của DNXH; tổ chức lại, giải thể, phá sản 

DNXH. Pháp luật về DNXH chịu sự tác động của các yếu tố như: Hình thức pháp lý 

của mô hình DNXH; tài trợ; chính sách phát triển đối với DNXH của Nhà nước và 

các thiết chế thực thi pháp luật về DNXH. 

- Tác giả Hoàng Phan Bá Phương trong luận văn thạc sĩ “Doanh nghiệp xã hội 

theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh” [82] cho rằng, nội 

dung của pháp luật về DNXH bao gồm: Thành lập, tổ chức hoạt động của DNXH; quyền 

và nghĩa vụ của DNXH; giải thể, phá sản DNXH; quản lý nhà nước đối với DNXH. 

1.1.4. Nghiên cứu về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 

Tính đến nay, luận văn thạc sĩ luật học “Địa vị pháp lý của doanh nghiệp xã 

hội theo Luật Doanh nghiệp 2014” [60] của tác giả Nguyễn Thị Thu Hà là công trình 

duy nhất nghiên cứu về địa vị pháp lý của DNXH theo pháp luật Việt Nam. Tác giả 

Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, địa vị pháp lý của DNXH là tập hợp các quy định do 

Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện về thành lập, tổ chức và hoạt động của các 

DNXH lấy lợi ích xã hội làm mục tiêu chủ đạo, được dẫn dắt bởi tinh thần của người 

kinh doanh nhằm đạt được cả mục tiêu xã hội và mục tiêu kinh tế. Theo đó, địa vị 

pháp lý của DNXH bao gồm những nội dung cơ bản như thành lập, tổ chức hoạt động 

của DNXH; quyền và nghĩa vụ của DNXH; giải thể, phá sản DNXH; quản lý nhà 

nước đối với DNXH. 

1.2. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về Doanh nghiệp xã hội 

1.2.1. Những nghiên cứu về tiêu chí nhận diện Doanh nghiệp xã hội 

Tính đến nay, có nhiều công trình nghiên cứu trong nước đã nghiên cứu về các 

tiêu chí nhận diện DNXH. Ví dụ như: Tác giả Nguyễn Thị Yến cùng nhóm nghiên 

cứu trong công trình “Pháp luật về doanh nghiệp xã hội và thực tiễn thi hành tại Việt 

Nam” [110]; tác giả Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Bảo Ánh trong bài viết "Pháp luật về 

doanh nghiệp xã hội - Bất cập và kiến nghị hoàn thiện" [111]; tác giả Hoàng Phan Bá 
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Phương trong công trình nghiên cứu “Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam 

từ thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh”[82]; tác giả Nguyễn Toàn Thắng cùng nhóm 

nghiên cứu trong công trình “Nghiên cứu so sánh chế định doanh nghiệp xã hội trong 

hệ thống pháp luật của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam” [89]. Các tác giả đều cho rằng, các tiêu chí nhận diện DNXH được quy định 

trong Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã góp phần giúp cho cá nhân, tổ chức trong 

cộng đồng xã hội dễ dàng nhận diện và phân biệt DNXH với những chủ thể khác có 

cùng chức năng hoạt động. Tuy nhiên, để có cách hiểu thống nhất về DNXH, cần 

thiết phải xây dựng định nghĩa mang tính chất pháp lý về DNXH. 

1.2.2. Những nghiên cứu về chính sách ưu đãi, hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội 

Tính đến nay, chưa có công trình nào ở Việt Nam nghiên cứu một cách độc lập 

và đầy đủ về chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH Việt Nam phát triển. Theo đó, chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH ở Việt Nam phát triển được các tác giả đề cập trong nhiều 

công trình nghiên cứu khác nhau. Có thể kể đến một số công trình tiêu biểu như: Tác 

giả Nguyễn Thị Yến cùng nhóm nghiên cứu trong công trình “Pháp luật về doanh 

nghiệp xã hội và thực tiễn thi hành tại Việt Nam” [110]; tác giả Nguyễn Thị Yến, 

Trần Thị Bảo Ánh trong bài viết "Pháp luật về doanh nghiệp xã hội - Bất cập và kiến 

nghị hoàn thiện" [111]; tác giả Nguyễn Thị Dung trong bài viết“Đánh giá khả năng 

thực thi pháp luật hiện hành về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam” [54]; tác giả Hoàng 

Phan Bá Phương trong công trình nghiên cứu “Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật 

Việt Nam từ thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh” [82]; tác giả Nguyễn Toàn Thắng 

cùng nhóm nghiên cứu trong công trình “Nghiên cứu so sánh chế định Doanh nghiệp 

xã hội trong hệ thống pháp luật của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm 

cho Việt Nam [89]; tác giả Nguyễn Thị Thu Hà trong luận văn thạc sĩ luật học với đề 

tài “Địa vị pháp lý của doanh nghiệp xã hội theo Luật Doanh nghiệp 2014” [60]; tác 

giả Vũ Hương Giang, Đào Ngọc Tiến trong bài viết “Doanh nghiệp xã hội trong lĩnh 

vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam” [58]; tác giả Phùng Thị Yến trong công trình 

nghiên cứu “So sánh pháp luật về doanh nghiệp xã hội của Trung Quốc và Việt Nam 

- Một số kiến nghị hoàn thiện” [112]. Dù nghiên cứu dưới các góc độ và bình diện 

rộng, hẹp khác nhau nhưng các tác giả đều cho rằng, những chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

DNXH ở Việt Nam ra đời và phát triển chưa được quy định rõ ràng trong pháp luật 

về DNXH ở Việt Nam hiện nay. Điều đó khiến cho DNXH ở Việt Nam gặp nhiều 

khó khăn trong tổ chức và hoạt động. 
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1.2.3. Những nghiên cứu về hình thức pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 

Hình thức pháp lý của DNXH được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu dưới 

những góc độ khác nhau, có thể kể đến một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như:  

Tác giả Nguyễn Thị Yến cùng nhóm nghiên cứu trong công trình “Pháp luật về 

doanh nghiệp xã hội và thực tiễn thi hành tại Việt Nam” [110]; tác giả Phan Thị 

Thanh Thủy trong bài viết “Hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội: Kinh nghiệm 

của nước Anh và một số gợi mở cho Việt Nam” [94]; tác giả Nguyễn Toàn Thắng 

cùng nhóm nghiên cứu trong công trình “Nghiên cứu so sánh chế định doanh nghiệp 

xã hội trong hệ thống pháp luật của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm 

cho Việt Nam” [89]; tác giả Nguyễn Như Chính trong bài viết “Thực tiễn yêu cầu hoàn 

thiện pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay” [51]. Các tác giả đều cho 

rằng, hình thức pháp lý của DNXH ở Việt Nam hiện nay chưa phong phú, đa dạng, vì 

vậy, chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi để một số chủ thể khác như hợp tác xã, hộ kinh 

doanh có cơ hội hoạt động động theo mô hình DNXH. 

1.2.4. Những nghiên cứu về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản Doanh 

nghiệp xã hội 

Đã có một số công trình tiêu biểu nghiên cứu về thực trạng pháp luật về thành 

lập, giải thể, phá sản DNXH ở Việt Nam, ví dụ như: Tác giả Nguyễn Thị Yến cùng 

nhóm nghiên cứu trong công trình “Pháp luật về doanh nghiệp xã hội và thực tiễn thi 

hành tại Việt Nam” [110]; tác giả Hoàng Phan Bá Phương trong Luận văn Thạc sĩ 

luật học với đề tài “Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tại 

thành phố Hồ Chí Minh” [82]; tác giả Nguyễn Toàn Thắng cùng nhóm nghiên cứu 

trong công trình “Nghiên cứu so sánh chế định doanh nghiệp xã hội trong hệ thống 

pháp luật của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” [89]; 

tác giả Nguyễn Thị Thu Hà trong luận văn thạc sĩ luật học với đề tài “Địa vị pháp lý 

của doanh nghiệp xã hội theo Luật Doanh nghiệp 2014” [60]; tác giả Trịnh Thị Kịm 

Lê trong luận văn thạc sỹ luật học với đề tài “Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật 

Việt Nam” [71]. Dù nghiên cứu theo các bình diện, góc độ khác nhau, tuy nhiên, 

trong công trình nghiên cứu của mình, các tác giả đều cho rằng những quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể DNXH ở Việt Nam hiện nay đã tạo điều kiện để 

DNXH có cơ sở ra đời, hoạt động và chấm dứt hợp pháp. Tuy nhiên, vẫn chưa thực 

sự tạo lập được hành lang pháp lý vững chắc để DNXH có cơ sở gia nhập, tổ chức 

hoạt động và rút lui khỏi thị trường một cách dễ dàng. 
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1.2.5. Những nghiên cứu về quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp xã hội 

Quyền và nghĩa vụ của DNXH theo pháp luật Việt Nam hiện hành đã nhận 

được sự quan tâm nghiên cứu của một số tác giả, điển hình là công trình nghiên cứu 

của tác giả Nguyễn Thị Yến cùng nhóm nghiên cứu trong công trình “Pháp luật về 

doanh nghiệp xã hội và thực tiễn thi hành tại Việt Nam” [110]; tác giả Lê Nhật Bảo 

trong bài viết “Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam” [44] và tác giả Cao 

Thanh Huyền trong công trình nghiên cứu “Một số quy định riêng về doanh nghiệp 

nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp xã hội” [67]. 

Trong công trình nghiên cứu của mình, các tác giả đã trình bày một số quyền và 

nghĩa vụ của DNXH theo pháp luật Việt Nam hiện hành như: Phải duy trì mục tiêu và 

điều kiện phân phối lợi nhuận trong suốt quá trình hoạt động; được huy động và nhận 

tài trợ; không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác 

ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi 

trường mà DN đã đăng ký; nhà nước có chính sách hỗ trợ, khuyến khích và thúc đẩy 

DNXH phát triển. Trên cơ sở phân tích các quyền và nghĩa vụ của DNXH, các tác giả 

đặt ra yêu cầu cần phải hoàn thiện các quy định về quyền và nghĩa vụ của DNXH để 

góp phần thúc đẩy DNXH ở Việt Nam phát triển trong thời gian tới. 

1.2.6. Những nghiên cứu về quản trị Doanh nghiệp xã hội 

Tính đến nay, những công trình nghiên cứu đã phân tích thực trạng pháp luật 

về quản trị DNXH theo pháp luật việt Nam còn rất hạn chế. Tuy nhiên, có thể kể đến 

hai công trình nghiên cứu tiêu biểu có đề cập đến vấn đề này, đó là, công trình “Pháp 

luật về doanh nghiệp xã hội và thực tiễn thi hành tại Việt Nam” của tác giả Nguyễn 

Thị Yến cùng nhóm nghiên cứu [110] và công trình “Nghiên cứu so sánh chế định 

Doanh nghiệp xã hội trong hệ thống pháp luật của một số nước trên thế giới và bài 

học kinh nghiệm cho Việt Nam” của tác giả Nguyễn Toàn Thắng cùng nhóm nghiên 

cứu [89]. Dù nghiên cứu theo các góc độ và bình diện khác nhau nhưng trong công 

trình nghiên cứu trên, các tác giả đều cho rằng, các quy định về quản trị DNXH theo 

pháp luật Việt Nam hiện hành chưa đáp án được nhu cầu quản trị DNXH trên thực tế. 

1. 3. Các đề xuất, kiến nghị hoàn thiện về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 

1.3.1. Những đề xuất, kiến nghị xây dựng định nghĩa Doanh nghiệp xã hội 

Rất nhiều công trình nghiên cứu có đề xuất, kiến nghị xây dựng định nghĩa 

DNXH, ví dụ như: Tác giả Nguyễn Thị Yến cùng nhóm nghiên cứu trong công trình 

“Pháp luật về doanh nghiệp xã hội và thực tiễn thi hành tại Việt Nam” [110]; tác giả 
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Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Bảo Ánh trong bài viết "Pháp luật về doanh nghiệp xã hội 

-  Bất cập và kiến nghị hoàn thiện” [111]; tác giả Hoàng Phan Bá Phương trong công 

trình nghiên cứu “Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tại 

thành phố Hồ Chí Minh” [82]; tác giả Nguyễn Toàn Thắng cùng nhóm nghiên cứu 

trong công trình “Nghiên cứu so sánh chế định doanh nghiệp xã hội trong hệ thống 

pháp luật của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” [89]; 

tác giả Nguyễn Thị Yến trong bài viết“Doanh nghiệp xã hội và giải pháp phát triển 

doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam” [109]. Dù nghiên cứu theo các góc độ, bình diện 

khác nhau, tuy nhiên, trong công trình nghiên cứu của mình, các tác giả đều cho rằng, 

để hoàn thiện pháp luật về DNXH, đồng thời xây dựng cách hiểu thống nhất về 

DNXH trong cộng đồng xã hội cần thiết phải xây dựng định nghĩa về DNXH.  

 1.3.2. Những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện quy định về chính sách ưu đãi, hỗ 

trợ Doanh nghiệp xã hội phát triển 

Hoàn thiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển luôn nhận được sự quan 

tâm của nhiều tác giả, có thể kể đến một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như: Tác 

giả Nguyễn Thị Yến cùng nhóm nghiên cứu trong công trình “Pháp luật về doanh 

nghiệp xã hội và thực tiễn thi hành tại Việt Nam” [110]; tác giả Nguyễn Thị Yến, 

Trần Thị Bảo Ánh trong bài viết "Pháp luật về doanh nghiệp xã hội – Bất cập và kiến 

nghị hoàn thiện" [111]; tác giả Nguyễn Thị Dung trong bài viết“Đánh giá khả năng 

thực thi pháp luật hiện hành về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam” [54]; tác giả Hoàng 

Phan Bá Phương trong công trình nghiên cứu “Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật 

Việt Nam từ thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh” [82]; tác giả Nguyễn Toàn Thắng 

cùng nhóm nghiên cứu trong công trình “Nghiên cứu so sánh chế định doanh nghiệp 

xã hội trong hệ thống pháp luật của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm 

cho Việt Nam” [89]; tác giả Nguyễn Thị Thu Hà trong luận văn thạc sĩ luật học “Địa 

vị pháp lý của doanh nghiệp xã hội theo Luật Doanh nghiệp 2014” [60]. Trong công 

trình nghiên cứu của mình, các tác giả cho rằng, để thúc đẩy DNXH ra đời và phát 

triển ở Việt Nam, Nhà nước cần phải hoàn thiện các quy định về chính sách ưu đãi, 

hỗ trợ phát triển DNXH theo hướng cụ thể, dễ thực hiện. Ví dụ như, thành lập cơ 

quan chuyên trách hỗ trợ DNXH ra đời và phát triển; bổ sung chính sách ưu đãi về 

thuế và vốn vay đối với DNXH. 

1.3.3. Những đề xuất, kiến nghị về hình thức pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 
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Đã có nhiều công trình nghiên cứu đưa ra các đề xuất, kiến nghị về hình thức 

pháp lý của DNXH, có thể kể đến một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như: Tác 

giả Nguyễn Thị Yến cùng nhóm nghiên cứu trong công trình “Pháp luật về doanh 

nghiệp xã hội và thực tiễn thi hành tại Việt Nam” [110]; tác giả Phan Thị Thanh Thủy 

trong bài viết “Hình thức pháp lý của Doanh nghiệp xã hội: Kinh nghiệm của nước 

Anh và một số gợi mở cho Việt Nam” [94]; Nguyễn Toàn Thắng cùng nhóm tác giả 

trong công trình nghiên cứu “Nghiên cứu so sánh chế định doanh nghiệp xã hội trong 

hệ thống pháp luật của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam” [89]; Nguyễn Như Chính trong bài viết “Thực tiễn yêu cầu hoàn thiện pháp 

luật về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay” [51]. Sau khi phân tích khái quát 

hình thức pháp lý của DNXH theo pháp luật Việt Nam, các tác giả trên đều cho rằng 

Việt Nam cần mở rộng hình thức pháp cho DNXH. Có như vậy, pháp luât mới có thể 

tạo lập được hành lang pháp lý thuận lợi, thu hút nhiều chủ thể khác cùng tham gia tổ 

chức và hoạt động theo mô hình DNXH. 

2. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu 

2.1. Những vấn đề đã được nghiên cứu 

2.1.1. Về mặt lý luận 

Những công trình nghiên cứu trong và ngoài nước kể trên đã đạt được những 

kết quả rất đáng ghi nhận về mặt lý luận, cụ thể như sau: 

(i) Khái quát được sự ra đời và phát triển của DNXH trên thế giới nói chung 

và ở Việt Nam nói riêng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, DNXH đầu tiên trên thế giới 

ra đời ở Vương Quốc Anh và bắt đầu phát triển rộng khắp ở các châu lục từ năm 

1980. Ở Việt Nam, DNXH đã manh nha xuất hiện trong thời kỳ bao cấp và chính 

thức được nội luật hóa kể từ khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực. DNXH có 

những đóng góp rất quan trọng đối với nền kinh tế, đặc biệt về mặt xã hội. 

 (ii) Nêu được định nghĩa, tiêu chí nhận diện DNXH, đồng thời phân tích khá 

cụ thể một số đặc điểm của DNXH. Đa số các tác giả đều cho rằng, DNXH là tổ chức 

luôn đặt mục tiêu, sứ mệnh giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng 

đồng lên hàng đầu. DNXH có các đặc điểm cơ bản như vừa có chức năng kinh doanh 

vừa có chức năng xã hội; mục tiêu tối cao là giải quyết các vấn đề xã hội vì lợi ích 

cộng đồng; được thành lập bởi các doanh nhân xã hội và phục vụ nhu cầu của nhóm 

đáy trong xã hội là chủ yếu. 

(iii) Nêu được khái niệm pháp luật về DNXH và nội dung của pháp luật của 
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pháp luật về DNXH. Đa số các tác giả đều cho rằng, pháp luật về DNXH là tổng hợp 

các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội 

phát sinh trong quá trình thành lập, tổ chức hoạt động và chấm dứt tồn tại của DNXH. 

Pháp luật về DNXH bao gồm những nội dung cơ bản như thành lập, tổ chức lại, giải 

thể, phá sản DNXH; chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH; hình thức pháp lý của DNXH, 

quản lý nhà nước đối với DNXH. 

(iv) Nêu và phân tích khái quát các yếu tố cấu thành địa vị pháp lý của DNXH 

như thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản DNXH; chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH; 

hình thức pháp lý của DNXH, quản lý Nhà nước đối với DNXH. 

2.1.2. Về thực trạng địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam 

Những công trình nghiên cứu trong và ngoài nước kể trên đã đạt được những kết 

quả rất đáng ghi nhận về thực trạng địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam, cụ thể như sau: 

(i) Phân tích và đánh giá được ưu điểm, hạn chế các tiêu chí nhận diện DNXH. 

Theo đó, các tiêu chí nhận diện DNXH ở Việt Nam hiện nay đã góp phần quan trọng 

trong việc góp phần nâng cao nhận thức về DNXH nhưng vẫn còn khá chung chung, vì 

thế, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cá nhân, tổ chức chưa hiểu rõ bản chất của DNXH. 

(ii) Trình bày và phát hiện những bất cập về chính sách ưu đãi, hỗ trợ của 

DNXH. Ví dụ như: các quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH quy định chưa 

rõ ràng; thiếu đồng nhất trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. 

(iii) Nêu và phân tích khái quát hình thức pháp lý của DNXH ở Việt Nam hiện 

nay. Đa số các tác giả cho rằng hình thức pháp lý của DNXH ở Việt Nam hiện nay 

chưa phong phú, đa dạng, điều đó làm hạn chế quyền tham gia tổ chức hoạt động theo 

mô hình DNXH của một số chủ thể kinh doanh khác. 

(iv) Nêu, phân tích khái quát thực trạng các quy định pháp luật về thành lập, tổ 

chức lại, giải thể, phá sản DNXH. Đa số các tác giả đều thừa nhận, các quy định pháp 

luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản DNXH ở Việt Nam hiện nay đã tạo lập 

được căn cứ pháp lý để DNXH có cơ sở ra đời, tổ chức hoạt động và rút lui khỏi thị 

trường. Tuy nhiên, pháp luật về DNXH ở Việt Nam hiện nay vẫn thiếu những quy 

định chi tiết thể hiện sự ưu đãi của Nhà nước đối với DNXH trong thành lập, tổ chức 

hoạt động và chấm dứt hoạt động. 

(v) Trình bày một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của DNXH trong tổ chức, hoạt 

động. Ví dụ, DNXH phải có nghĩa vụ trích ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm để 

giải quyết các vấn đề xã hội; phải duy trì mục tiêu xã hội trong suốt quá trình hoạt 
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động; được nhận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ từ phía Nhà nước và cộng đồng xã hội. 

Từ đó, đa số các tác giả đều cho rằng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển 

theo pháp luật Việt Nam hiện hành còn được quy định khá chung chung, điều đó 

khiến cho DNXH ở Việt Nam gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận chúng. 

 (vi) Chỉ ra bất cập của các quy định về quản trị DNXH. Theo đó, đa số các tác 

giả đều cho rằng pháp luật về DNXH hiện nay chưa có quy định riêng về quản trị 

DNXH. Vì thế, các quy định về quản trị DNXH ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa đáp 

ứng được nhu cầu quản trị của DNXH trên thực tế. 

2.1.3.  Các đề xuất, kiến nghị hoàn thiện địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã 

hội ở Việt Nam 

Những công trình nghiên cứu kể trên đã nêu lên một số đề xuất, kiến nghị 

nhằm tăng cường địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam, cụ thể như sau: 

(i)  Xây dựng định nghĩa về DNXH, qua đó, giúp cho các cá nhân, tổ chức có 

cách hiểu thống nhất về DNXH. 

(ii) Xây dựng và hoàn thiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH. Ví dụ, chính 

sách miễn giảm thuế cho DNXH, thành lập cơ quan chuyên trách hỗ trợ DNXH. 

(iii) Mở rộng hình thức pháp lý của DNXH để thu hút nhiều nguồn lực khác 

nhau cùng tham gia hoạt động theo mô hình DNXH. 

(iv) Bổ sung các chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH trong thành lập, tổ chức lại, 

giải thể phá sản DNXH. 

(v) Bổ sung các quy định về quản trị về DNXH để đáp ứng nhu cầu quản trị 

DNXH trong thực tiễn. 

2.2. Những vấn đề chưa được nghiên cứu 

2.2.1. Về mặt lý luận 

Các công trình nghiên cứu kể trên chưa nghiên cứu hoặc đã nghiên cứu nhưng 

chưa sâu sắc các nội dung sau đây. 

(i) Cơ sở ra đời, vai trò của DNXH đối với nền kinh tế, xã hội. Chức năng xã 

hội của DNXH và chủ thể thành lập DNXH. 

(ii) Tính ưu việt của DNXH so với một số tổ chức khác cũng có chức năng xã 

hội. Ví dụ, tính ưu việt của DNXH so với các đơn vị hành chính sự nghiệp; DN khoa 

hoc; DN cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích; ngân hàng chính sách. 

(iii) Các yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật về DNXH, vai trò của pháp luật về 

DNXH trên thực tế. 
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(iv) Những vấn đề lý luận cơ bản về địa vị pháp lý của DNXH như khái niệm, 

đặc điểm địa vị pháp lý của DNXH, các yếu tố cấu thành địa vị pháp lý của DNXH, 

các yếu tố ảnh hưởng đến địa vị pháp lý của DNXH. 

2.2.2. Thực trạng địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 

Các công trình nghiên cứu kể trên chưa nghiên cứu về thực trạng địa vị pháp 

lý của DNXH hoặc có nghiên cứu nhưng chưa sâu sắc những nội dung sau đây. 

(i) Các quy định về vị trí, vai trò, chức năng của DNXH; thành lập, tổ chức lại, 

giải thể, phá sản DNXH; chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH; quản trị DNXH. 

(ii) Nguyên nhân dẫn đến bất cập, hạn chế trong các quy định pháp luật về địa 

vị pháp lý của DNXH. 

(iii) Thực tiễn thực hiện địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam trong thời gian 

vừa qua. Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định về 

địa vị pháp lý của DNXH theo pháp luật Việt Nam hiện hành. 

2.2.3. Các đề xuất, kiến nghị tăng cường địa vị pháp lý của DNXH 

Các công trình nghiên cứu kể trên chưa đề xuất, kiến nghị hoặc có đưa ra một 

số đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam nhưng 

chưa sâu sắc các nội dung sau đây. 

(ii) Định hướng hoàn thiện địa vị pháp lý của DNXH. 

(ii) Những đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm tăng cường địa vị pháp lý của 

DNXH. Ví dụ như, các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về: Vị trí, vai 

trò, chức năng của DNXH; về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản DNXH; về ưu 

đãi, hỗ trợ DNXH trong thành lập, tổ chức hoạt động và rút lui khỏi thị trường; về 

quyền và nghĩa vụ của DNXH trong thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản DNXH; 

về quản trị DNXH. 

(iii) Những đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi 

các quy định về địa vị pháp lý của DNXH trên thực tế. 

3.  Những vấn đề mà Luận án kế thừa 

3.1. Về mặt lý luận   

Luận án kế thừa những công trình nghiên cứu kể trên các nội dung sau đây: 

(i) Sự ra đời và phát triển DNXH trên thế giới và ở Việt Nam. 

(ii) Khái niệm, đặc điểm, phân loại và vai trò của DNXH đối với nền kinh tế,  

đặc biệt về mặt xã hội. 

3.2. Về thực trạng pháp luật   
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Luận án kế thừa những công trình nghiên cứu kể trên các nội dung sau đây: 

(i) Các kết quả nghiên cứu, đánh giá về tiêu chí nhận diện DNXH. 

(ii) Các kết quả nghiên cứu về chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển. 

3.3. Về các đề xuất, kiến nghị   

Luận án kế thừa các công trình nghiên cứu kể trên các nội dung sau đây: 

(i) Kiến nghị, đề xuất xây dựng định nghĩa về DNXH 

(ii) Kiến nghị, đề xuất thành lập cơ quan chuyên trách hỗ trợ DNXH trong tổ 

chức, thành lập; xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thuế đối với DNXH.  

4. Những vấn đề luận án tiếp tục triển khai nghiên cứu 

4.1. Những vấn đề lý luận của Doanh nghiệp xã hội và địa vị pháp lý của 

doanh nghiệp xã hội   

(i) Luận án làm rõ hơn cơ sở ra đời và phát triển của DNXH trên thế giới nói 

chung và ở Việt Nam nói riêng, tính ưu việt của DNXH so với các tổ chức khác cùng 

có chức năng xã hội. Ví dụ như, tính ưu việt của DNXH so với đơn vị hành chính sự 

nghiệp, các DN cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công ích, các DN khoa học - công 

nghệ. Đồng thời, Luận án cũng góp phần phân tích sâu sắc hơn vai trò của DNXH đối 

với nền kinh tế, đặc biệt về mặt xã hội. 

(ii) Luận án phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận về địa vị pháp lý của 

DNXH như khái niệm, đặc điểm, các yếu tố cấu thành địa vị pháp lý của DNXH, các 

yếu tố ảnh hưởng đến địa vị pháp lý của DNXH. 

4.2. Những vấn đề liên quan đến thực trạng địa vị pháp lý của Doanh 

nghiệp xã hội và thực tiễn thực hiện địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 

 (i) Luận án phân tích sâu sắc hơn thực trạng địa vị pháp lý của DNXH theo 

pháp luật Việt Nam. Đồng thời, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và những nguyên nhân 

dẫn đến những hạn chế, bất cập trong các quy định về địa vị pháp lý của DNXH ở 

Việt Nam hiện nay. 

(ii) Luận án phân tích, đánh giá cụ thể hơn thực tiễn tổ chức thực hiện các quy 

định về địa vị pháp lý của các DNXH theo pháp luật Việt Nam. Đồng thời, chỉ ra các 

nguyên nhân dẫn đến bất cập trong tổ chức thực hiện các quy định về địa vị pháp lý 

của DNXH. 

4.3. Những đề xuất, kiến nghị tăng cƣờng địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 

(i) Những định hướng tăng cường địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam. 

(ii) Những đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm tăng cường địa vị pháp lý của 
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DNXH ở Việt Nam. 

(iii) Những đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực 

hiện các quy định về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam trên thực tế. 

5. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu   

5.1. Các lý thuyết nghiên cứu  

Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận án dựa trên các lý thuyết nghiên cứu sau đây: 

Một là, lý thuyết về doanh nghiệp và kinh doanh: Doanh nghiệp là tổ chức 

kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh 

theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh [38, 

khoản 10, Điều 4). Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số, tất cả các công 

đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nhằm mục 

đích sinh lợi [38, khoản 2, Điều 4]. 

Hai là, lý thuyết về quyền tự do kinh doanh: Quyền tự do kinh doanh là tổng 

hợp các quy định và bảo đảm pháp lý mà nhà nước ban hành nhằm tạo điều kiện cho 

các chủ thể thực hiện quyền lựa chọn các lĩnh vực của đời sống kinh tế để đầu tư vốn, 

sức lao động, máy móc, thiết bị khi tiến hành các hoạt động sản xuất, cung ứng dịch 

vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi [49]. 

 Ba là, lý thuyết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Trách nhiệm xã hội 

của DN là sự cam kết của DN về những đóng góp của DN đối với sự phát triển bền 

vững của đất nước, thông qua những hoạt động cụ thể của DN nhằm nâng cao chất 

lượng cuộc sống cho người lao động, cho cộng đồng và cho toàn xã hội theo cách có 

lợi cho DN cũng như vì sự phát triển chung của xã hội [72]. 

Bốn là, lý thuyết về quản trị doanh nghiệp:  Quản trị doanh nghiệp chính là sự 

kết hợp mọi nỗ lực của con người trong DN để đạt được mục tiêu chung của DN và 

mục tiêu riêng của mỗi người một cách hợp lý và có hiệu quả nhất [87]. 

5.2. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 

Câu hỏi thứ nhất: Hiện nay, hệ thống lý luận về địa vị pháp lý của DNXH đã 

được làm rõ ở Việt Nam hay chưa?  

Giả thuyết nghiên cứu: Hiện nay ở Việt Nam, hệ thống lý luận về địa vị pháp 

lý của DNXH chưa được làm rõ ở Việt Nam.  

Câu hỏi thứ hai: Các quy định về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam hiện 

nay có đủ để bảo đảm sự an toàn và thúc đẩy DNXH ra đời, phát triển ở Việt Nam 

hay không? Tại sao? 
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Giả thuyết nghiên cứu: Các quy định về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam 

hiện nay chưa đủ để tạo ra một hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy DNXH ra đời và 

phát triển ở Việt Nam. Bởi vì, những quy định này được quy định rất chung chung, thiếu 

thống nhất và chưa đồng bộ giữa các ngành luật trong hệ thống pháp luật về DN. 

Câu hỏi thứ ba: Cần thực hiện những giải pháp gì để xây dựng và tăng cường 

địa vị pháp lý cho DNXH ở Việt Nam? Mô hình địa vị pháp lý của DNXH ở Việt 

Nam bao gồm những nội dung gì?  

Giả thuyết nghiên cứu: Để xây dựng và tăng cường địa vị pháp lý của DNXH 

cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định về địa vị pháp lý của DNXH, đồng 

thời tổ chức thực hiện các quy định này sao cho có hiệu quả trên thực tế. 

Mô hình địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam bao gồm năm nội dung cơ bản 

đó là: Vị trí, chức năng, vai trò của DNXH; thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản 

DNXH; quyền và nghĩa vụ của DNXH; chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển; 

quản trị DNXH. 

5.3. Hướng tiếp cận nghiên cứu   

Luận án tiếp cận đề tài nghiên cứu dưới góc độ là một chế định pháp luật bao 

gồm năm nội dung cơ bản sau đây: 

Một là, vị trí, chức năng, vai trò của DNXH. 

Hai là, các quy định pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản DNXH. 

Ba là, các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của DNXH. 

Bốn là, các quy định pháp luật về chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển. 

Năm là, các quy định pháp luật về quản trị DN. 
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KẾT LUẬN PHẦN TỔNG QUAN 

Việc thực hiện tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 

được tập trung vào ba nhóm vấn đề chủ yếu sau đây: (i) Những vấn đề lý luận về 

DNXH và pháp luật về địa vị pháp lý của DNXH; (ii) Thực trạng pháp luật và thực 

tiễn thực hiện pháp luật về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam hiện nay; (iii) Các 

kiến nghị giải pháp tăng cường địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam.  

Sau khi tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, nghiên 

cứu sinh thấy rằng, các công trình nghiên cứu đã công bố chưa nghiên cứu hoặc đã 

nghiên cứu nhưng chưa sâu sắc về các vấn đề lý luận về địa vị pháp lý của DNXH; về 

thực trạng địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam; chưa đề xuất, kiến nghị hoặc có đưa 

ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam. 

Trên cơ sở khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình đã công bố, nghiên cứu 

sinh chỉ rõ những vấn đề Luận án sẽ kế thừa, những vấn đề cần tiếp tục triển khai 

nghiên cứu trong nội dung Luận án. Theo đó, Luận án sẽ phân tích và làm rõ hơn 

những vấn đề lý luận và thực tiễn về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam, đề xuất 

định hướng và giải pháp nhằm tăng cường địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam. 

Để làm rõ cơ sở lý thuyết nghiên cứu, cũng trong phần này, nghiên cứu sinh 

chỉ rõ những lý thuyết nghiên cứu được áp dụng, đặt các câu hỏi nghiên cứu và các 

giả thuyết nghiên cứu, xác định hướng tiếp cận nghiên cứu của đề tài. 
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Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI  

VÀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 

 

1.1. Những vấn đề lý luận về Doanh nghiệp xã hội 

1.1.1. Sự ra đời và phát triển của Doanh nghiệp xã hội 

Chủ nghĩa tư bản phôi thai xuất hiện trong lòng xã hội phong kiến, sau khi ra 

đời đã phát triển nhanh chóng về kinh tế và xã hội. Điều đó, đã tạo ra những nhân tố 

rất thuận lợi để thúc đẩy sự ra đời và phát triển của DNXH. 

Về kinh tế, đặc trưng cơ bản nhất của chủ nghĩa tư bản là “tất cả các tư liệu sản 

xuất đều thuộc sở hữu tư nhân, do giai cấp tư bản điều hành vì lợi nhuận” [156].  

Chính việc thừa nhận, bảo vệ hình thức sở hữu tư nhân đối với tư liệu sản xuất cùng 

với quan hệ sản xuất dựa trên việc bóc lột sức lao động là chủ yếu đã tạo ra những 

điều kiện rất thuận lợi để thành phần kinh tế tư nhân có cơ hội ra đời, phát triển và 

tích lũy sớm trong xã hội tư bản. Sự phát triển của kinh tế tư nhân trong xã hội tư bản 

không những góp phần hình thành nên nền kinh tế thị trường mà còn góp phần thúc 

đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Do vậy, trong điều kiện Chính phủ các quốc gia tư 

bản gần như bị quá tải trước sức ép phải giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường để 

duy trì sự ổn định xã hội, thì một số nhà tư bản với tiềm lực kinh tế sẵn có đã không 

ngần ngại dùng một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận thu về từ hoạt động kinh doanh của 

các công ty, xí nghiệp để chia sẻ khó khăn, gánh nặng với Nhà nước. Những công ty, 

xí nghiệp hoạt động theo mô hình DNXH xuất hiện đầu tiên ở Anh, sau đó, lần lượt 

ra đời ở một số quốc gia khác và bắt đầu phát triển mạnh mẽ thành một trào lưu trên 

thế giới vào đầu những năm 1980. Như vậy, cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước tư 

bản tuy không đảm bảo được lợi ích chính đáng cho mọi giai cấp trong xã hội nhưng 

nó đã góp phần quan trọng trong việc tạo ra những tiền đề cơ bản để thúc đẩy kinh tế 

tư nhân phát triển. Sự phát triển của thành phần kinh tế tư nhân đã tạo ra những yếu 

tố kinh tế cần thiết như nguồn nhân lực, nhà máy, trang thiết bị, nguồn vốn để DNXH 

có cơ sở ra đời và phát triển trên thế giới như hiện nay. 

Về xã hội, các cuộc đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thời kỳ hậu công 

nghiệp, mặt trái của nền kinh tế thị trường và hiện nay là thời kỳ Cách mạng công 

nghiệp 4.0 đã để lại nhiều vấn đề rất nghiêm trọng về mặt xã hội, ví dụ như tình trạng 

phân hóa giàu nghèo, thiếu việc làm, mất cân đối thị trường lao động, biến đổi khí 
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hậu, dịch bệnh ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ 

đến chất lượng cuộc sống của người dân, thậm chí còn đe dọa sự sống còn của toàn 

nhân loại. Sự phát triển về kinh tế trong xã hội tư bản đã kéo theo sự phát triển về 

khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo và nhận thức của người dân. Chính vì thế, 

trong bối cảnh Nhà nước dường như bất lực trước sức ép phải giải quyết các vấn đề 

xã hội, môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thì nhiều cá 

nhân, tổ chức đã không ngần ngại đứng ra chia sẻ và gánh vác trách nhiệm cùng với 

Nhà nước. Dù khác nhau về vị trí, trình độ, ngành nghề, điều kiện kinh tế nhưng họ 

đều ý thức được trách nhiệm của mình đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. 

Những cá nhân, tổ chức này đã xây dựng nhiều ý tưởng và thực hiện nhiều phương 

thức khác nhau với mong muốn sẽ góp phần giải quyết một vài vấn đề xã hội, môi 

trường nào đó để bình ổn xã hội và phát triển bền vững đất nước. Với sự góp sức của 

họ, đã có nhiều cuộc vận động xã hội diễn ra trên thế giới và bước đầu đã đạt được 

những kết quả rất đáng trân trọng như phong trào bảo vệ môi trường, thương mại 

công bằng, mục tiêu thiên kỷ, trách nhiệm xã hội của DN. Đặc biệt trong số đó không 

thể không kể đến các nhà đầu tư xã hội, họ chính là người tìm kiếm tác động xã hội 

thay cho lợi nhuận tài chính truyền thống. Họ là những người có ý tưởng cho việc 

thành lập một mô hình vừa có chức năng kinh doanh, vừa có chức năng xã hội, 

DNXH ra đời dựa trên ý tưởng đó. Chính nhu cầu giải quyết các vấn đề xã hội, môi 

trường vì lợi ích cộng đồng từ phía Nhà nước và xã hội, cộng với sự phát triển về mặt 

nhận thức của người dân đã tạo ra những yếu tố xã hội cần thiết để bảo đảm//////////// 

cho DNXH trên thế giới ra đời, phát triển thành một trào lưu mạnh mẽ như hiện nay. 

Như vậy, DNXH chỉ ra đời và phát triển dựa trên những cơ sở nhất định về kinh tế và 

xã hội. Trong số các nhân tố làm cơ sở cho sự ra đời và phát triển của DNXH, nhân tố 

kinh tế giữ vai trò quyết định và nhân tố xã hội giữ vai trò tác động, hỗ trợ, bảo đảm 

cho sự ra đời và phát triển của DNXH.  

DNXH đầu tiên trên thế giới xuất hiện ở London (Vương Quốc Anh) vào năm 

1665, sau đó lần lượt ra đời ở các quốc gia khác dựa trên những cơ sở nhất định về 

kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, đến đầu năm 1980, DNXH trên thế giới mới bắt đầu 

phát triển mạnh mẽ về phạm vi, số lượng, doanh thu và có những thay đổi rất phong 

phú về hình thức pháp lý cũng như lĩnh vực hoạt động. Hiện nay, DNXH đã phát 

triển mạnh mẽ sang nhiều châu lục khác như châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh. 

Riêng khu vực châu Âu, tính đến hết năm 2019, DNXH đã xuất hiện ở 36/47 quốc gia 
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[121]. Mặc dù chưa có số liệu chính thức về số lượng của DNXH trên toàn thế giới tính 

đến thời điểm này nhưng qua Báo cáo tổng hợp so sánh của Ủy ban Châu Âu được 

hoàn thành vào đầu năm 2020 và một số Báo cáo về tổ chức hoạt động của DNXH ở 

các quốc gia khác tại châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh cho thấy, tính đến năm 2017, 

Pháp có 96.603 DNXH, Đức có 77.459 DNXH, Vương quốc Anh có 30.753 DNXH, 

Bỉ có 18.004 DNXH, Tây Ban Nha có 9.680 DNXH, Romania có 6.317 DNXH, 

Lithuania có 3.476 DNXH, Slovenia có 1.393 và Italy có 102,461 [126, tr.106-107]. 

Tính đến cuối năm 2018, Trung Quốc có 1.684 DNXH tự nhận dạng [123].   

Về hình thức pháp lý, khi mới ra đời, DNXH tồn tại chủ yếu dưới hình thức 

các xí nghiệp, công ty nhưng hiện nay, DNXH đã có những thay đổi rất đáng kể về 

hình thức pháp lý. Trên thế giới, có rất nhiều DNXH đang hoạt động với tư cách pháp 

nhân là các tổ chức phi lợi nhuận, các quỹ từ thiện, các trung tâm [101]. Nhiều quốc 

gia đã ban hành Luật thừa nhận hình thức pháp lý mới cho DNXH. Ví dụ, công ty vì 

lợi ích cộng đồng ở Anh, Luật Xúc tiến DNXH ở Hàn Quốc, Luật DNXH ở Italy, 

Công ty Lợi ích ở Mỹ. Tuy tồn tại dưới nhiều hình thức pháp lý khác nhau, nhưng tất 

cả DNXH đều không hoạt động vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và luôn đặt nhiệm vụ 

giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích của cộng đồng lên hàng đầu.  

Về doanh thu, qua nghiên cứu cho thấy, DNXH ở một số quốc gia có doanh 

thu khá cao [126]. Ví dụ như, các DNXH ở Estonia có doanh thu hàng năm là 52,4 

triệu EUR, doanh thu của DNXH ở Italy đạt 37,3 tỷ USD/1 năm, DNXH ở Hungary 

có kim ngạch xuất khẩu đạt 2,3 tỷ USD/1 năm; DNXH ở Ireland có kim ngạch xuất 

khẩu là 1,4 tỷ USD/1 năm; DNXH ở Hà Lan có kim ngạch xuất khẩu đạt 3,5 tỷ 

USD/1 năm và DNXH ở Bồ Đào Nha có kim ngạch xuất khẩu đạt 3,3 tỷ USD/1 năm, 

còn lại đa số các DNXH trên thế giới có doanh thu ở mức trung bình.  

Về lĩnh vực hoạt động, khi mới ra đời, DNXH chủ yếu hướng tới giúp đỡ 

những người nghèo thông qua những việc làm cụ thể để giúp họ xóa đói giảm nghèo, 

ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập như giáo dục đào tạo nghề, tăng cường kỹ 

năng và kiến thức. Tuy nhiên, càng về sau, lĩnh vực hoạt của DNXH càng được mở 

rộng. Theo đó, các DNXH không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thương mại hàng hóa, 

mà còn hoạt động trong cả lĩnh vực thương mại dịch vụ. Nhiều DNXH được tổ chức 

hoạt động vì quyền trẻ em, trao quyền cho phụ nữ, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, 

bảo vệ động vật quý hiếm. Ngoài việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, DNXH 

còn giải quyết các vấn đề tài chính cho người nghèo nông thôn và thành thị. Có thể nói, 
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tính đến nay, DNXH trên thế giới đã trải qua gần sáu thế kỷ trưởng thành và phát triển. 

Trong suốt thời gian đó, với sự hỗ trợ giúp sức từ phía Nhà nước và cộng đồng xã hội, 

DNXH đã không ngừng nỗ lực vươn lên để đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận cả 

về số lượng và chất lượng như ngày nay.  

Ở Việt Nam, trong thời kỳ bao cấp, đất nước tuy đã thống nhất nhưng tình 

hình kinh tế, chính trị và xã hội vẫn chưa ổn định, các thành phần kinh tế tư nhân 

chưa có cơ sở ra đời và phát triển do Nhà nước Việt Nam chỉ thừa nhận hai hình thức 

sở hữu đó là sở hữu nhà nước và sở hữu tập thể. Tuy nhiên, giai đoạn này đã xuất 

hiện những mô hình hoạt động giống như DNXH đó chính là các hợp tác xã mà điển 

hình là Hợp tác xã Nhân Đạo thuộc Hội Người khuyết tật Hà Nội được thành lập 

năm 1973 [63, tr.19]. Chuyển sang nền kinh tế thị trường, Việt Nam có những 

thay đổi lớn về kinh tế và xã hội, điều đó, góp phần tạo ra những nhân tố cơ bản 

để DNXH ở Việt Nam có cơ sở để ra đời và phát triển như hiện nay, cụ thể: 

Về kinh tế, sự thay đổi về cơ chế quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước ta 

trong thời kỳ đổi mới đã tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân ra đời và phát 

triển. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta, cộng với sự nỗ lực không ngừng 

nghỉ của mình, các thành phần kinh tế tư nhân ngày càng chứng minh được sự năng 

động và tính hiệu quả của mình đối với nền kinh tế và xã hội, đóng góp không nhỏ 

vào quá trình phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, góp phần thúc đẩy 

nền kinh tế phát triển. Chính vì thế, tại Đại hội X, chủ trương của Đảng ta là coi trọng 

kinh tế tư nhân và đến Đại hội XII, Đảng ta đã khẳng định “kinh tế tư nhân là một động 

lực quan trọng” [22, tr.103] của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự 

phát triển của kinh tế tư nhân đã tạo tiền đề vật chất tương đối vững chắc để DNXH ra 

đời và phát triển ở Việt Nam. Bởi lẽ, nếu không có những tiền đề vật chất căn bản như 

vốn, nguồn nhân lực, máy móc, trang thiết bị… từ các thành phần kinh tế tư nhân thì 

DNXH không thể nào ra đời và phát triển được. 

Về xã hội, dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống giàu lòng nhân ái. Truyền 

thống đó đã thấm sâu vào mỗi con người Việt Nam, thể hiện trong các quan hệ từ 

trong gia đình đến xóm làng, cộng đồng xã hội, từ trong sinh hoạt đời thường đến sản 

xuất, từ thời đấu tranh chống giặc ngoại xâm đến thời bình. Hiện nay, Việt Nam đang 

có khoảng 63 triệu người trong độ tuổi lao động và tỷ lệ nhóm dân số dưới 15 tuổi 

khá đông đảo [57]. Điều này, mang đến nhiều cơ hội lớn để tăng nguồn lực đầu tư 

cho giáo dục, y tế, văn hóa, nâng cao chất lượng dân số. Bên cạnh đó, sự phát triển về 
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kinh tế đã kéo theo những thay đổi tích cực về mặt xã hội, điển hình là chất lượng giáo 

dục ngày càng được cải thiện khiến cho trình độ dân trí và nhận thức của người dân càng 

ngày càng được nâng cao. Sự phát triển về mặt nhận thức và trình độ của người dân đã 

dẫn đến sự thay đổi về cách thức đo lường giá trị của cá nhân, tổ chức qua các thời kỳ.  

Trong nền kinh tế thị trường, phương thức phân phối sản phẩm lao động làm 

ra không áp dụng theo nguyên tắc “cào bằng”, thay vào đó, cá nhân, tổ chức được 

phân phối sản phẩm lao động làm ra dựa trên năng lực và thành quả lao động của 

mình. Điều này, đã khuyến khích và tạo động lực cho các cá nhân, tổ chức phát huy 

hết khả năng, sở trường của mình trong quá trình lao động. Qua đó, giá trị của cá 

nhân, tổ chức có thể dễ dàng được đánh giá dựa trên thu nhập và vị trí, vai trò, chức 

năng của họ trong nền kinh tế, xã hội. Hiện nay, cách thức đo lường giá trị của cá 

nhân, tổ chức không chỉ được xác định thông qua vị trí, vai trò, chức năng và thu 

nhập của họ trong nền kinh tế, xã hội mà còn được xác định bằng những tác động tích 

cực của họ đối với xã hội. Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, ở Việt Nam đã xuất 

hiện một số cá nhân, tổ chức khẳng định được giá trị của bản thân trước cộng đồng 

thông qua những tác động tích cực của mình đối với xã hội. Điển hình như hành vi 

cứu trợ của ca sỹ Thủy Tiên dành cho người dân miền Trung sau cơn bão số 9 vừa 

qua. Hay hành vi ủng hộ 3000 máy thở VSMART VFS-410 và 200 máy thở xâm 

nhập VFS-510 phục vụ chống dịch Covid 19 của Tập đoàn Vingroup [47]. Như vậy, 

Việt Nam hiện nay đã có đầy đủ những yếu tố xã hội cần thiết bảo đảm cho DNXH ra 

đời và phát triển. Mặc dù nhân tố xã hội không giữ vai trò quyết định như nhân tố 

kinh tế nhưng lại có sự tác động rất lớn đến sự ra đời và phát triển của DNXH. Bởi lẽ, 

nếu thiếu đi những yếu tố cần thiết về mặt xã hội như nhu cầu của xã hội, truyền 

thống dân tộc, tri thức, đạo đức, lối sống thì DNXH cũng không thể nào ra đời và 

phát triển được. 

Tóm lại, so với một số quốc gia trên thế giới như Vương quốc Anh, Hà Lan, 

Hàn Quốc, Bỉ…, DNXH ở Việt Nam ra đời muộn hơn. Tuy nhiên, điều đó được lý 

giải là do DNXH ở Việt Nam không xuất hiện theo trào lưu của thế giới mà nó chỉ ra 

đời và phát triển khi những điều kiện về kinh tế, xã hội của Việt Nam chín muồi. Hay 

nói cách khác, sự ra đời và phát triển của DNXH ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay 

là hết sức cần thiết, bởi lẽ, hiện tại Việt Nam đang tồn tại nhiều vấn đề xã hội, môi 

trường mà Nhà nước (với tư cách là thiết chế công) đã không đủ nguồn lực để giải 

quyết hiệu quả các vấn đề đó. Sự xuất hiện của DNXH phần nào làm vơi đi áp lực 
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cho Nhà nước, hơn nữa DNXH là lực lượng có tính bền vững và hiệu quả trong việc 

giúp Nhà nước giải quyết các vấn đề xã hội [56]. Hiện nay, Việt Nam đã có đủ các cơ 

sở kinh tế và xã hội làm nền tảng cho sự ra đời và phát triển của DNXH, có thể khái 

quát sự ra đời và phát triển của DNXH thành hai giai đoạn chủ yếu như sau: 

Giai đoạn thứ nhất: Bắt đầu từ đầu năm 1976 đến trước khi Luật Doanh 

nghiệp năm 2014 có hiệu lực. Đây là giai đoạn DNXH manh nha xuất hiện và phát 

triển ở Việt Nam nhưng chưa được công nhận chính thức về mặt pháp lý. Sự ra đời và 

phát triển của DNXH trong giai đoạn này có những đặc điểm cơ bản sau:  

(i) Về hình thức pháp lý: Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, do Nhà 

nước chỉ thừa nhận hai thành phần kinh tế chủ đạo đó là thành kinh tế nhà nước và 

thành phần kinh tế tập thể. Vì vậy, các thành phần kinh tế thuộc sở hữu tư nhân và 

những tổ chức xã hội độc lập với Nhà nước như các tổ chức phi Chính phủ (NGO) 

không được phép ra đời và hoạt động ở Việt Nam.Thời gian này, hợp tác xã được 

thành lập để đáp ứng một số nhu cầu đặc biệt của xã viên theo tinh thần “hợp tác, chia 

sẻ và cùng hưởng lợi”. Vì lẽ đó, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, hợp tác xã có thể 

được coi là mô hình DNXH sớm nhất tại Việt Nam. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ VI năm 1986, chính sách kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước được ban hành 

theo hướng cởi mở, tạo điều kiện để các cá nhân tổ chức thực hiện quyền tự do kinh 

doanh và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Vì vậy, ngày càng có nhiều DN, tổ 

chức xã hội ngoài Nhà nước, trong đó có DNXH ra đời và phát triển. Theo đó, hình 

thức pháp lý của DNXH cũng được mở rộng hơn, DNXH không chỉ thể hiện dưới 

hình thức pháp lý là HTX, mà còn được thể hiện dưới nhiều hình thức pháp lý khác 

như DN, quỹ, trung tâm từ thiện (chủ yếu là các tổ chức phi Chính phủ).  

(ii) Quan niệm về DNXH và địa vị pháp lý: Mặc dù manh nha xuất hiện trong 

nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung nhưng đến thời kỳ đổi mới, quan niệm về DNXH 

mới bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Theo đó, DNXH được hiểu là những tổ chức được 

thành lập hợp pháp, có mục tiêu hoạt động là các mục tiêu xã hội, môi trường vì lợi 

ích cộng đồng, bao gồm DN, hợp tác xã, quỹ, trung tâm từ thiện (chủ yếu là các tổ 

chức phi Chính phủ). Vì chưa được chính thức công nhận về mặt pháp lý cho nên 

DNXH trong giai đoạn này chưa có chính sách ưu đãi, hỗ trợ riêng biệt và có địa vị 

pháp lý tương ứng với những hình thức pháp lý mà DNXH thể hiện. 

 (ii) Về số lượng, quy mô, phạm vi và lĩnh vực hoạt động: Trong giai đoạn này 

đã xuất hiện một số DNXH khá điển hình, kết hợp mô hình kinh doanh vì mục tiêu 
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phát triển xã hội, giải quyết cả hai vấn đề kinh tế và xã hội, mở ra một xu hướng hình 

thành và phát triển cho các DNXH ở Việt Nam như: Trường Hoa Sữa, Nhà hàng 

KoTo tại Hà Nội, Công ty TNHH Mai Handicrafts tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong 

giai đoạn này có gần 200 DNXH hoạt động tại Việt Nam
 
với nhiều ngành nghề, lĩnh 

vực khác nhau [63]. Phần lớn DNXH trong giai đoạn này có quy mô vừa và nhỏ, hoạt 

động tương đối rộng khắp trên cả nước. 

Giai đoạn thứ hai: Bắt đầu từ khi Luật Doanh nghiệp năm 2014, sau đó là 

Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực đến nay. Đây là giai đoạn DNXH chính 

thức được định danh, công nhận về mặt pháp lý và bắt đầu phát triển ở Việt Nam. Sự 

ra đời, phát triển của DNXH trong giai đoạn này có những đặc điểm sau: 

(i) Về hình thức pháp lý, số lượng, phạm vi, quy mô và lĩnh vực hoạt động: 

Theo Điều 10 Luật Doanh nghiệp năm 2020, DNXH được thể hiện dưới hình thức 

pháp lý là DN. So với giai đoạn trước, DNXH ở Việt Nam trong giai đoạn này đang 

có những thay đổi rất tích cực về mặt số lượng, quy mô, phạm vi và lĩnh vực hoạt 

động. Theo số liệu từ hệ thống của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư), tính đến ngày 01 tháng 05 năm 2021, cả nước có 159 DNXH, chi nhánh, văn 

phòng đại diện của DNXH đăng ký hoạt động với cơ quan đăng ký kinh doanh [46]. 

 Mặc dù con số này vẫn còn khá khiêm tốn, tuy nhiên, thực tế cho thấy, có rất 

nhiều tổ chức có đầy đủ các đặc điểm của DNXH, hoạt động giống như DNXH 

nhưng chưa đăng ký là DNXH. Phạm vi hoạt động của DNXH ở Việt Nam hiện nay 

rất phong phú, đa dạng. Tại Việt Nam các DNXH có trụ sở tại Hà Nội và Thành phố 

Hồ Chí Minh chiếm 50%. Gần 50% còn lại hoạt động ở khu vực nông thôn [65]. 

Theo báo cáo nghiên cứu hiện trạng DHXH ở Viêt Nam năm 2019, DNXH không chỉ 

hoạt động tại địa phương mà còn có tham vọng vươn lên tầm quốc gia và quốc tế, 

30% tổng số DNXH tại Việt Nam đang hoạt động tại thị trường quốc gia và 22% hoạt 

động trên thị trường quốc tế. DNXH có quy mô nhỏ chiếm 40%, với doanh thu trên 

dưới 1 tỷ VND; 19% DNXH báo cáo doanh thu từ 1 đến 5 tỷ VND; 23% DNXH báo 

cáo có doanh thu từ 5 đến 25 tỷ VND; có tới 12% DNXH báo cáo doanh thu trên 25 

tỷ VND. Tính đến cuối năm 2019, ước tính các DNXH có dưới 20 nhân viên chiếm 

tới 70% [65]. Các DNXH ở Việt Nam hoạt động tương đối rộng trên khắp các lĩnh 

vực, giải quyết rất nhiều vấn đề từ việc làm, giáo dục, xóa đói, giảm nghèo cho tới 

việc hỗ trợ các cộng đồng người bị thiệt thòi và bị cách ly. Ba lĩnh vực phổ biến là: 

Đào tạo nghề và tạo công ăn việc làm; thủ công mỹ nghệ; dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
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(ii) Về địa vị pháp lý của DNXH: Trong giai đoạn này đã xuất hiện một số quan 

niệm khác nhau về DNXH, tuy nhiên, vẫn chưa có một quan niệm chính thức mang 

tính chất pháp lý về DNXH. Đa số các tác giả đều thừa nhận DNXH là tổ chức được 

thành lập hợp pháp vừa có chức năng kinh doanh vừa có chức năng xã hội và hoạt động 

không vì tối đa hóa lợi nhuận. DNXH vừa có đặc điểm pháp lý của loại hình DN mà nó 

thể hiện, vừa có địa vị pháp lý riêng của mình. Trong quá trình tổ chức hoạt động, 

DNXH được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ từ phía Nhà nước và cộng đồng. 

Như vậy, sau khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực, DNXH ở Việt 

Nam đã chính thức được định danh và công nhận về mặt pháp lý. Điều đó không 

chỉ thể hiện tinh thần “phổ quát hóa quyền tự do kinh doanh trong điều kiện hội 

nhập quốc tế” [83] mà còn tạo tiền đề cho các tổ chức, DN thuộc mọi thành phần 

kinh tế góp sức tăng trưởng kinh tế, giảm đói nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống 

của người dân. Song song với sự phát triển kinh tế, nhiều vấn đề xã hội và môi trường 

nổi lên cả về số lượng và quy mô, vì vậy, các DNXH có điều kiện phát triển, đóng vai 

trò quan trọng trong việc hỗ trợ Chính phủ giải quyết các vấn đề thuộc về chức năng 

xã hội của Nhà nước góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.  

Từ những phân tích trên cho thấy, sự xuất hiện DNXH trên thế giới nói chung và 

ở Việt Nam nói riêng hoàn toàn phù hợp với tiến trình phát triển của nền kinh tế thị 

trường. Tuy nhiên, khi nói đến sự ra đời và phát triển của DNXH không thể không đề 

cập đến vai trò của Nhà nước. Bởi lẽ, xét về mặt lý luận, khi xem xét Nhà nước với tư 

cách là một thiết chế công thì Nhà nước phải có trách nhiệm thực hiện chức năng xã hội 

của mình. Trong điều kiện Nhà nước không thể thực hiện có hiệu quả chức năng xã hội 

của mình theo sự mong đợi của toàn xã hội, thì Nhà nước buộc phải tạo cơ chế, chính 

sách để các cá nhân, tổ chức khác có cơ hội tham gia, chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước. 

DNXH dù được ghi nhận thông qua các chính sách của Nhà nước hay các quy 

định pháp luật thì đều thể hiện nhu cầu chính đáng của Nhà nước và xã hội trong việc 

giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường. Giữa DNXH và Nhà luôn nước tồn tại một mối 

quan hệ rất đặc biệt, điều này thể hiện ở chỗ, trong quá trình tổ chức và hoạt động, 

DNXH vừa chịu sự quản lý của Nhà nước, vừa là đối tác song hành cùng Nhà nước để 

giải quyết các vấn đề thuộc về chức năng xã hội của Nhà nước. Như vậy, ngoài cơ sở 

kinh tế, xã hội làm tiền đề cho sự ra đời và phát triển của DNXH như đã phân tích ở trên 

thì sự ra đời, phát triển của DNXH không thể thiếu đến vai trò của Nhà nước. 

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm của Doanh nghiệp xã hội  



36 

 

 

 

1.1.2.1. Khái niệm Doanh nghiệp xã hội 

Doanh nghiệp là một bộ phận quan trọng cấu thành của nền kinh tế, có mối 

quan hệ chặt chẽ với bộ phận khác. Trong khi pháp luật về DN của một số quốc gia 

trên thế giới thường có khuynh hướng định nghĩa về từng loại hình DN cụ thể chứ 

không đưa ra định nghĩa chung về DN, thì ở Việt Nam, định nghĩa chung về DN lại 

được quy định rất rõ ràng cụ thể trong pháp luật về DN. Dù cách tiếp cận về thuật 

ngữ DN giữa các quốc gia không hoàn toàn như nhau nhưng pháp luật về DN của đa 

số quốc gia trên thế giới đều thừa nhận chức năng duy nhất của DN là kinh doanh. 

Kinh doanh được hiểu là một hoạt động có tính tổ chức và hệ thống để tìm kiếm lợi 

nhuận [115, tr.1]. Như vậy, bản chất của DNTM là thực hiện hoạt động kinh doanh 

với mục đích tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông, cho các thành viên, chủ sở hữu của 

công ty. Hiện nay, ngoài DNTM, Chính phủ các quốc gia còn ghi nhận thêm một mô 

hình DN vừa có chức năng kinh doanh, vừa có chức năng xã hội, đó chính là DNXH. 

Pháp luật hiện hành về DNXH ở Việt Nam chưa đưa ra định nghĩa về DNXH mà chỉ 

đưa ra các tiêu chí để nhận diện DNXH [38, khoản 1, Điều 10]. Chính vì thế, DNXH 

vẫn chưa có cách hiểu thống nhất ở Việt Nam hiện nay.  

Tính đến nay, đã có nhiều tác giả trong và ngoài nước đưa ra các quan niệm 

khác nhau về DNXH, tuy nhiên, vẫn chưa có quan niệm thống nhất về DNXH. Theo tác 

giả Nguyễn Thị Yến, DNXH là tổ chức tồn tại chức dưới hình thức pháp lý là DN, được 

thành lập với mục tiêu giải quyết một/các vấn đề xã hội nhất định mà DN này theo đuổi, 

bên cạnh mục tiêu kinh tế và hoạt động không vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận [109]. 

Trong Chiến lược phát triển doanh nghiệp xã hội năm 2002, Chính phủ Anh 

quan niệm DNXH là “một mô hình kinh doanh được thành lập nhằm thực hiện các 

mục tiêu xã hội, và sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư cho mục tiêu đó hoặc cho cộng 

đồng, thay vì tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông hoặc chủ sở hữu” [139, tr.90]. 

Tại Italy, DNXH được xác định là tổ chức phi lợi nhuận thực hiện hoạt động 

kinh doanh để giải quyết vấn đề xã hội vì lợi ích cộng đồng [144]. Năm 2006, Chính 

phủ Italy ban hành Nghị định số 155 ngày 24/3/2006 chính thức đưa ra định nghĩa về 

DNXH, theo đó: “Tất cả các tổ chức tư nhân, bao gồm các các tổ chức quy định tại 

Quyển 5 của Bộ luật Dân sự, thực hiện các hoạt động kinh doanh có tổ chức và bền 

vững để giải quyết các vấn đề xã hội vì lợi ích cộng đồng, và thỏa mãn các điều kiện 

được quy định tại các điều 2, 3, 4, được xác định là DNXH” [132].  
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Theo tác giả Hoàng Phan Bá Phương, “DNXH là một tổ chức có tên riêng, có 

tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký và thành lập theo quy định của pháp luật 

nhằm mục đích giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng bằng lợi 

nhuận từ hoạt động kinh doanh” [82].  

Tác giả Trần Thị Minh Hiền cho rằng, “DNXH là một khái niệm dùng để chỉ 

hoạt động của các doanh nhân xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào 

mục đích và điều kiện hoạt động cụ thể. DNXH lấy lợi ích xã hội làm mục tiêu chủ 

đạo, được dẫn dắt bởi tinh thần doanh nhân nhằm đạt được cả mục tiêu xã hội/ môi 

trường và mục tiêu kinh tế” [61]. 

Mặc dù chưa có quan niệm thống nhất về DNXH, nhưng đa số các tác giả đều 

thừa nhận rằng, DNXH tuy có thực hiện hoạt động kinh doanh nhưng mục tiêu chủ 

yếu của nó vẫn là giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Trên 

cơ sở kế thừa các quan niệm trước đây về DNXH, NCS cho rằng: “Doanh nghiệp xã 

hội là tổ chức có hình thức pháp lý là doanh nghiệp, vừa có chức năng kinh doanh, 

vừa có chức năng xã hội, nhưng hoạt động không vì tối đa hóa lợi nhuận và luôn đặt 

trách nhiệm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường lên hàng đầu”. 

1.1.2.2. Đặc điểm của Doanh nghiệp xã hội 

Ngoài những đặc điểm của DNTM như: (i) Là tổ chức kinh tế có tên gọi riêng; 

(ii) Có tài sản; (iii) Có trụ sở giao dịch; (iv) Có mục đích kinh doanh; (v) Được đăng 

ký thành lập theo quy định của pháp luật, DNXH còn có những đặc điểm riêng xuất 

phát từ những đặc trưng của mình, cụ thể như sau. 

Thứ nhất, DNXH thực hiện đồng thời hai chức năng đó là chức năng kinh 

doanh và chức năng xã hội. Có thể quan niệm, chức năng của DNXH là những nhiệm 

vụ, hoạt động thường xuyên, chủ yếu của DNXH được Nhà nước thừa nhận. Được tổ 

chức dưới hình thức pháp lý là DN cho nên DNXH cũng có chức năng kinh doanh 

nhằm mục đích sinh lợi giống như DNTM. DNXH thực hiện hoạt động kinh doanh 

sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký thành 

lập DN hoặc được cấp giấy phép kinh doanh (khi DNXH kinh doanh những ngành 

nghề có điều kiện) và chấm dứt các hoạt động đó khi nó rút lui khỏi thị trường một 

cách hợp pháp. Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, DNXH cũng chịu sự 

tác động của nhiều yếu tố và các quy luật của thị trường như các DNTM khác. Nếu 

không thực hiện chức năng kinh doanh, DNXH sẽ không khác gì so với một số tổ chức 
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khác cũng hoạt động vì mục tiêu xã hội. Trong khi một số tổ chức xã hội như các tổ 

chức phi chính phủ, các quỹ từ thiện xác định nguồn thu chủ yếu để giải quyết các vấn 

đề xã hội, môi trường là các khoản viện trợ, các khoản đóng góp tự nguyện thì DNXH 

lại xác định nguồn thu chủ yếu để thực hiện chức năng xã hội là một phần lợi nhuận 

thu về từ hoạt động kinh doanh của DNXH. Có thể nói, DNXH sẽ không thể nào thực 

hiện tốt chức năng xã hội của mình nếu như không thực hiện tốt chức năng kinh doanh. 

Chỉ khi nào DNXH thực hiện tốt chức năng kinh doanh thì DNXH mới có thể tái đầu 

tư giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường có hiệu quả. 

Bên cạnh chức năng kinh doanh, DNXH còn có chức năng xã hội. Chức năng 

xã hội của DNXH được hiểu là những nhiệm vụ chủ yếu do DNXH thực hiện thường 

xuyên, liên tục vì lợi ích của cộng đồng. DNXH thực hiện chức năng xã hội thông qua 

nhiều hoạt động khác nhau, ví dụ như giải quyết những vấn đề xã hội, môi trường 

(phòng chống bệnh tật, bảo vệ môi trường) vì lợi ích chung của cộng đồng; cung cấp 

việc làm cho nhóm người yếu thế, nhóm người khó gia nhập thị trường lao động như 

người thất nghiệp dài hạn, người tàn tật, người hãn mạn tù, trẻ mồ côi. Thông qua 

những hoạt động cụ thể xuất phát từ chức năng xã hội của DNXH cho thấy, “việc thành 

lập DNXH thường không dựa trên khát vọng hướng tới lợi nhuận mà dựa trên động lực 

xã hội” [149, tr.15] và đó là một trong những dấu hiệu cơ bản để phân biệt DNXH với 

các DNTM. Bởi lẽ, nếu không có chức năng xã hội thì DNXH không khác gì so với 

DNTM. Chức năng xã hội của DNXH thể hiện ở chỗ trong suốt quá trình tồn tại, 

DNXH phải có trách nhiệm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường như đã đăng ký. 

Khi DNXH kinh doanh có hiệu quả, DNXH không được chia hết lợi nhuận cho các cổ 

đông, thành viên, chủ sở hữu công ty mà phải trích lại một phần tổng lợi nhuận hằng 

năm để tái đầu tư giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường. So với một số tổ chức khác 

cùng thực hiện chức năng xã hội như tổ chức phi chính phủ, tổ chức từ thiện thì DNXH 

có tính chủ động cao về tài chính để duy trì sự tồn tại của mình (thậm chí tự phát triển) 

nhờ lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, DNXH vẫn có thể nhận 

được tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau để giải quyết các vấn đề xã hội, nhưng lại không 

bị phụ thuộc hoàn toàn vào các nguồn tài trợ này. Từ đó, việc thực hiện các mục tiêu 

giải quyết vấn đề xã hội được chủ động và dễ dàng hơn. Mặt khác, các nhà đầu tư vào 

DNXH vẫn có thể thu được lợi nhuận từ DNXH chứ không mất hoàn toàn tài sản như 

các nhà tài trợ khi tài trợ cho các tổ chức khác. 
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Tăng trưởng kinh tế nhanh vừa mang đến cơ hội vừa mang lại rủi ro về mặt xã 

hội, môi trường. Nếu pháp luật không có sự điều chỉnh sát sao đối với DN thì rất có 

thể vì theo đuổi lợi ích kinh tế của mình cho nên DN dễ dàng bỏ qua các tiêu chuẩn 

về xã hội và môi trường. Vì thế, “chìa khóa để tăng trưởng kinh tế và phát triển bền 

vững đất nước chính là thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm” [45, tr.8], hay 

nói cách khác phát triển bền vững đất nước phải gắn liền với việc tăng cường trách 

nhiệm xã hội của DN. Chức năng xã hội của DNXH và trách nhiệm xã hội của DN là 

hai khái niệm không hoàn toàn đồng nhất. Bởi lẽ, nếu như trách nhiệm xã hội của DN 

là những cam kết của DN đối với Nhà nước, người tiêu dùng, người lao động... về 

những đóng góp của mình vào sự phát triển kinh tế và xã hội mà mọi DN đều phải 

thực hiện thì chức năng xã hội của DNXH lại là những nhiệm vụ chủ yếu mà DNXH 

đã đăng ký hoạt động với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải thực hiện nó 

trong suốt quá trình tồn tại vì lợi ích của toàn xã hội. Trong những năm gần đây, do 

áp lực từ phía cộng đồng cũng như các bên liên quan đến DN, do nhu cầu hội nhập và 

phát triển bền vững ngày càng tăng cho nên trách nhiệm xã hội ngày càng được quan 

tâm hơn ở nước ta [62]. Trách nhiệm xã hội vừa là động lực, vừa là yêu cầu, vừa là 

áp lực đối với mọi chủ thể kinh doanh nói chung và DN nói riêng trong quá trình hội 

nhập [72]. Thực tế cho thấy, nhiều DN thực hiện trách nhiệm xã hội không ngoài mục 

đích nâng cao danh tiếng, thương hiệu và niềm tin đối với người tiêu dùng [70]. 

Trong khi đó, chức năng xã hội của DNXH được thực hiện bởi sự tự nguyện và tinh 

thần nhiệt huyết của các doanh nhân xã hội nhằm giải quyết các thách thức xã hội và 

môi trường, duy trì sự phát triển bền vững [106]. Ngoài DNXH, một số chủ thể khác 

như DN cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích, DN khoa học, các cơ quan, đơn vị 

hành chính sự nghiệp... cũng thực hiện chức năng xã hội vì lợi ích cộng đồng như 

phát triển giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, các đơn vị này giải quyết các 

vấn đề xã hội xuất phát từ vị trí, chức năng của nó và hoạt động bằng nguồn kinh phí 

do ngân sách nhà nước hoặc cấp trên cấp phát hoặc bằng nguồn kinh phí khác như 

hội phí, học phí, viện phí, kinh phí được tài trợ, thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ. 

DN cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích chỉ hướng đến giải quyết một số lĩnh 

vực vực thiết yếu trong xã hội và hoạt động bằng nguồn kinh phí thu từ phí sử dụng 

dịch vụ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được Nhà nước trợ giá 

phần chênh lệch giữa giá tiêu thụ, giá sản phẩm dịch vụ theo quy định của Nhà nước 

hoặc phần chênh lệch giữa số tiền do người được hưởng sản phẩm, dịch vụ công ích 
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thanh toán theo quy định của Nhà nước, với chi phí hợp lý của nhà sản xuất, cung 

ứng sản phẩm, dịch vụ công ích để sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do 

Nhà nước đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành 

nếu có). DN khoa học và công nghệ giải quyết các vấn đề xã hội trong giới hạn các 

lĩnh vực khoa học cụ thể và hoạt động bằng nguồn ngân sách của nhà nước hoặc bằng 

nguồn kinh phí do các thành viên, cổ đông, chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty 

góp vào DN. DNXH giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường một cách tự nguyện 

bằng kinh phí của các doanh nhân xã hội là chủ yếu. Như vậy, nếu DNXH ra đời và 

làm tốt sứ mệnh của nó đối với xã hội sẽ góp phần đảm bảo an sinh, duy trì sự ổn 

định và phát triển xã hội, đồng thời chia sẻ ghánh nặng, trách nhiệm với Nhà nước 

trong việc giải quyết các vấn đề thuộc về chức năng xã hội của Nhà nước một cách 

bền bỉ, lâu dài. Đó chính là ưu điểm nổi bật của DNXH so với các chủ thể khác cùng 

có chức năng  xã hội như DNXH. 

Thứ hai, DNXH luôn luôn đặt mục tiêu, sứ mệnh giải quyết các vấn đề xã hội, 

môi trường lên hàng đầu. Trong khi các DNTM luôn đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng 

đầu, thì DNXH lại không như vậy. Cụ thể, trong quá trình tổ chức và hoạt động, 

DNXH luôn đặt mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng 

đồng lên hàng đầu. Điều này thể hiện ở chỗ, động cơ của các nhà đầu tư khi thành lập 

hoặc góp vốn, góp cổ phần vào DNTM là vì mục tiêu lợi nhuận và đây chính là chiến 

lược xuyên suốt quá trình tồn tại của DN. Vì vậy, từ khi gia nhập thị trường đến khi 

rút lui khỏi thị trường, các DNTM chỉ tập trung thực hiện một chức năng duy nhất đó 

là kinh doanh và hướng đến một mục tiêu duy nhất đó là lợi nhuận. Nếu DN có lợi 

nhuận thì lợi nhuận sẽ được chia về cho các cổ đông, thành viên hay chủ sở hữu công 

ty theo quy định tại Điều lệ công ty. Nhưng người thành lập DNXH lại có động cơ 

nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng được đặt ra trước 

đó. Đây là mục tiêu hàng đầu và quan trọng nhất mà người có ý tưởng thành lập 

DNXH hướng tới. Như đã nói ở phần trên, DNXH phải có hoạt động kinh doanh, 

mục tiêu của hoạt động kinh doanh sẽ là lợi nhuận, nhưng lợi nhuận này được dùng 

(một phần hoặc toàn bộ) để giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng 

đồng. Vì vậy, việc thành lập DNXH để tiến hành hoạt động kinh doanh chỉ là một 

công đoạn tiền đề để DNXH thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi 

trường vì lợi ích cộng đồng. Ở Việt Nam hiện nay, ngoài DNXH còn có ngân hàng 

chính sách cũng hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, phục vụ cho các đối tượng 
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khách hàng theo chính sách ưu tiên của Nhà nước. Tuy nhiên, ngân hàng này không 

được coi là DNXH. Bởi lẽ, ngân hàng chính sách không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí 

được công nhận là DNXH theo khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp năm 2020. 

Cùng thực hiện chức năng xã hội, nhưng so với ngân hàng chính sách, DNXH có 

tính ưu việt nổi bật hơn đó là không giới hạn bởi đối tượng, phạm vi phục vụ và hoạt 

động không bằng nguồn ngân sách nhà nước. 

DNTM và DNXH cùng tổ chức các hoạt động kinh doanh để tạo ra sản phẩm 

và cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, khác với DNTM, DNXH được thành lập với mục 

tiêu tối cao là giải quyết một hoặc nhiều vấn đề mà xã hội, môi trường cụ thể thông 

qua mô hình kinh doanh bền vững, chứ không nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho chủ sở 

hữu hoặc các nhà đầu tư [69]. 

 Thứ ba, DNXH sử dụng một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận thu về từ hoạt động 

kinh doanh để tái đầu tư giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường. Đây là một trong 

những đặc điểm quan trọng để phân biệt DNXH với các DNTM và các tổ chức khác 

hoạt động vì mục tiêu xã hội. Nếu DNTM kinh doanh có lợi nhuận thì lợi nhuận này 

có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như tái đầu tư nhằm nâng cấp cơ 

sở vật chất, mở rộng thị trường của chính DN hoặc có thể chia cho cổ đông, thành 

viên, chủ sở hữu công ty nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân và chủ sở hữu. Như vậy, lợi 

nhuận thu được của DNTM truyền thống đều nhằm giải quyết các vấn đề xuất phát từ 

nhu cầu cá nhân và vấn đề nội bộ của DN. Mục tiêu tối cao của các doanh nhân xã 

hội khi đầu tư vào DNXH không phải để tìm kiếm lợi nhuận cho bản thân mà hướng 

đến giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích chung của cộng đồng [67]. Vì 

vậy, đối với DNXH, lợi nhuận thu về từ hoạt động kinh doanh của DN không được 

tối đa hóa cho các cổ đông, thành viên, chủ sở hữu công ty mà phải tái đầu tư nhằm 

giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Mức độ tái đầu tư từ 

lợi nhuận của DNXH để giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng 

ở mỗi quốc gia là không như nhau nhưng thông thường phải từ quá bán tổng số lợi 

nhuận của DN trở lên. Có như vậy, mới có thể đảm bảo được mục tiêu vì xã hội mà 

DNXH hướng tới, thể hiện được tinh thần đặt mục tiêu xã hội lên hàng đầu của DN. 

DNXH, DN cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích, DN khoa học và các cơ 

quan đơn vị hành chính sự nghiệp cùng thực hiện chức năng xã hội vì lợi ích cộng 

đồng như phát triển giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, DN cung ứng các 

sản phẩm, dịch vụ công ích, DN khoa học và các cơ quan đơn vị hành chính sự 
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nghiệp không có nghĩa vụ phải tái sử dụng tổng lợi nhuận hằng năm để giải quyết các 

vấn đề xã hội, môi trường như đã đăng ký. Đặc điểm này không chỉ thể hiện sự khác 

biệt của DNXH so với DN cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích, DN khoa học và 

các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, mà còn thể hiện trách nhiệm của DNXH 

đối với Nhà nước và cộng đồng trong quá trình tồn tại. 

Thứ tư, chủ thể thành lập DNXH chủ yếu là những doanh nhân xã hội. 

Giải quyết vấn đề xã hội, môi trường không chỉ góp phần chia sẻ ghánh nặng với Nhà 

nước mà còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân là một công việc 

rất khó khăn và vất vả. Để DNXH ra đời và phát triển, đòi hỏi những người thành lập 

DNXH không chỉ có tiềm lực về tài chính mà phải có lòng nhiệt huyết, có tinh thần 

trách nhiệm cao đối với xã hội. Có như vậy, họ mới có thể vượt qua được những khó 

khăn, vất vả và thậm chí hy sinh cả lợi ích của bản thân mình để tái đầu tư giải quyết 

các vấn đề xã hội. Thực tế cho thấy, cũng có nhiều cá nhân, tổ chức đứng ra giải 

quyết các vấn đề xã hội dưới các hình thức như quyên góp, ủng hộ tiền, sách vở cho 

người dân vùng lũ lụt, người nghèo vùng sâu, vùng xa, người bị bệnh hiểm nghèo có 

hoàn cảnh có khó khăn. Những hoạt động này dù mang tính nhân văn cao cả, tuy 

nhiên, nó vẫn mang tính phong trào là chủ yếu. Sau các hoạt động này, họ cũng phải 

quay trở về công việc của mình để phục vụ cho cuộc sống mưu sinh, để thỏa mãn 

những nhu cầu thiết yếu cho bản thân và gia đình. Thực tế đó một lần nữa khẳng 

định, những người thành lập DNXH không chỉ có trách nhiệm cao đối với xã hội mà 

còn là những người có lòng nhiệt huyết và sự đam mê rất lớn đối với các hoạt động 

này. Theo tác giả Abu - Saifen và Samer, cá nhân sử dụng một loạt các hành vi kinh 

doanh để cung cấp giá trị xã hội cho những người ít đặc quyền hơn thông qua một 

thực thể có định hướng kinh doanh, có tài chính độc lập được gọi là doanh nhân xã 

hội [113]. Nếu như các doanh nhân thương mại góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh 

doanh, thì các doanh nhân xã hội đóng vai trò là tác nhân thay đổi xã hội theo chiều 

hướng tốt đẹp hơn. Bằng cách thực hiện những giải pháp cụ thể, những doanh nhân xã 

hội đã tạo nên nhiều thay đổi tích cực về mặt xã hội và ảnh hưởng lớn đến sự phát 

triển bền vững của nhân loại trong thế kỷ này. Doanh nhân xã hội đã tạo nên các 

bước đột phá, hoặc có những ý tưởng giải quyết các vấn đề của xã hội và tạo nên 

những tác động tích cực cho xã hội, những lĩnh vực mà lâu nay vẫn được cho là thuộc 

trách nhiệm của Nhà nước. Cũng như doanh nhân thương mại, để thành công, một 

doanh nhân xã hội phải là người luôn kiên định với ý tưởng của mình, cam kết dành cả 
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cuộc đời để theo đuổi ý tưởng với mong muốn tạo nên sự  tác động tích cực về mặt xã 

hội. Họ luôn chủ động tìm tòi để đưa ra những ý tưởng dễ hiểu, dễ thuyết phục, dễ áp 

dụng và kêu gọi sự ủng hộ của nhiều người để có thể tối đa hóa số lượng những 

người dân địa phương cùng đứng lên nắm bắt ý tưởng và cùng thực hiện ý tưởng. 

Nếu như doanh nhân thương mại chỉ tập trung phát triển DN, lấy mục tiêu lợi nhuận 

làm trọng, thì mục tiêu của doanh nhân xã hội là làm thế nào để giải quyết triệt để 

một vấn đề xã hội cụ thể. Sự thành công của doanh nhân xã hội và tính hiệu quả của 

DNXH được tính bằng số người được hưởng lợi từ các hoạt động xuất phát từ chức 

năng của DNXH. Doanh nhân xã hội là các cột trụ của ngôi nhà lớn mà chúng ta gọi 

là “xã hội dân sự”. 

Doanh nhân xã hội có thể là những cá nhân, tổ chức có điều kiện kinh tế, 

có lòng hảo tâm nhưng cũng có thể là những cá nhân, tổ chức tuy không có điều 

kiện kinh tế nhưng có lòng hảo tâm, có khả năng vận động, xin tài trợ để giải 

quyết các vấn đề thuộc về chức năng xã hội của Nhà nước. Dù ở góc độ nào, thì 

họ đều là những người có ý tưởng, có lòng nhiệt huyết, có sự đam mê với các 

hoạt động vì lợi ích chung của cộng đồng và đó là một trong những điểm khác 

biệt so với chủ thể thành lập DNTM. Bởi lẽ, chủ thể thành lập DNTM bắt buộc 

phải có điều kiện kinh tế, nghĩa là phải có tài sản góp vốn vào DN. Nếu không có 

tài sản góp vốn vào DN thì họ không thể trở thành cổ đông, thành viên, chủ DN 

hay chủ sở hữu công ty. Chính vì thế, trong khi các cá nhân, tổ chức góp vốn vào 

DNTM đo lường sự thành công của mình thông qua lợi nhuận hoặc kết quả thực 

hiện trách nhiệm xã hội của DN đó đối với Nhà nước và xã hội thì các doanh 

nhân xã hội lại đo lường sự thành công của mình thông qua sự tác động của 

DNXH đối với cộng đồng. Để phát triển lực lượng doanh nhân xã hội và đảm 

bảo cho họ hoạt động có hiệu quả thông qua mô hình DNXH, Nhà nước cần phải 

thực hiện nhiều giải pháp khác nhau và một trong những giải pháp không thể 

không kể đến đó là tăng cường địa vị pháp lý của DNXH.  

Thứ năm, DNXH tồn tại dưới nhiều hình thức pháp lý khác nhau và thường 

phục vụ nhu cầu của nhóm người yếu thế trong xã hội. Từ khi ra đời đến nay, DNXH 

tồn tại dưới nhiều hình thức pháp lý khác nhau, ví dụ như: Xí nghiệp, công ty, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh, trung tâm từ thiện, các hiệp hội. Tùy thuộc vào những hình thức 

pháp lý cụ thể mà DNXH sẽ có cách thức tổ chức và hoạt động khác nhau. Dù ở hình 

thức pháp lý nào thì DNXH cũng hoạt động không vì tối đa hóa lợi nhuận và luôn đặt 
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mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường lên hàng đầu. Thực tế cho thấy, 

hình thức pháp lý của DNXH ở các quốc gia cũng không hoàn toàn như nhau. Ví dụ, 

ở Việt Nam, Luật Doanh nghiệp năm 2020 thừa nhận DNXH tồn tại dưới các hình 

thức pháp lý như: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; 

Doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, ở Vương quốc Anh, DNXH không chỉ thể hiện 

dưới hình thức pháp lý là công ty, mà còn thể hiện dưới hình thức hợp tác xã. Hình 

thức pháp lý của DNXH càng phong phú, đa dạng càng tạo nhiều điều kiện thuận lợi 

để các cá nhân, tổ chức có cơ hội tham gia giải quyết các vấn đề thuộc về chức năng 

xã hội của Nhà nước thông qua mô hình DNXH. 

 Một trong những sứ mệnh đặc thù của DNXH là phục vụ nhu cầu của nhóm 

người yếu thế hoặc nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội. Theo tác giả Tưởng 

Duy Lượng, những đối tượng được coi là người yếu thế là những đối tượng mà trong 

những hoàn cảnh giống nhau khi tham gia vào một quan hệ xã hội, quan hệ lao động, 

quan hệ pháp luật thì họ luôn gặp những bất lợi hơn so với những đối tượng khác 

trong cùng một hoàn cảnh. Ví dụ, người khuyết tật, người nghèo, người có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn, người cao tuổi [74]. Theo Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng 

Lin và Viện Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ (SISD) thì nhóm người dễ bị tổn 

thương bao gồm người khuyết tật, người lao động nhập cư đến từ những vùng nông 

thôn của Việt Nam, người nghèo thành thị, người sống với HIV/AIDS, người dân tộc 

thiểu số, người hành nghề mại dâm, nạn nhân buôn bán người [102]. Trên cơ sở kế 

thừa những quan điểm kể trên, nghiên cứu sinh cho rằng, nhóm người yếu thế hay 

nhóm người dễ bị tổn thương là những nhóm người gặp nhiều khó khăn, thách thức 

trong học tập, lao động và hòa nhập xã hội. Thực tế cho thấy, trong khi Nhà nước 

không thể giải quyết tốt các phúc lợi xã hội phục vụ cho nhóm người yếu thế thì các 

DNTM cũng có khuynh hướng bỏ qua nhóm đối tượng này. Bởi lẽ, vì lợi nhuận nên 

các DNTM thường có xu hướng tuyển dụng những lao động có tay nghề, có trình độ, 

có kinh nghiệm và phục vụ nhóm khách hàng có khả năng chi trả. Như vậy, nhóm 

người yếu thế đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của toàn xã hội để họ có cơ hội ổn 

định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Chỉ có các DNXH mới có thể cung cấp hàng 

hóa, dịch vụ cho các đối tượng này ở mức giá rẻ và có thể tiếp nhận họ để đào 

tạo, bồi dưỡng họ trở thành những người lao động có tay nghề, có kỷ luật lao động, 

vượt qua chính mình để tự chủ trong cuộc sống. 
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Tóm lại, ngoài những đặc điểm của DNTM, DNXH còn có một số đặc điểm 

riêng được trình bày ở trên. Thông qua những đặc điểm riêng của DNXH, có thể nhận 

định rằng, ưu điểm nổi bật của DNXH so với các tổ chức khác cùng có chức năng xã 

hội chính là tính ổn định, chủ động về tài chính trong quá trình tổ chức, hoạt động và 

sự tác động tích cực của nó đối với cộng đồng (DNXH tạo ra cả giá trị xã hội và giá 

trị kinh tế). 

1.1.3. Vai trò của Doanh nghiệp xã hội đối với nền kinh tế và xã hội 

Từ thực tiễn tổ chức và hoạt động của DNXH trên thế giới nói chung và ở Việt 

Nam nói riêng cho thấy, trong quá trình tổ chức và hoạt động, DNXH đã có những 

đóng góp nhất định đối với nền kinh tế và xã hội, cụ thể như sau: 

Một là, đối với nền kinh tế 

DNXH Việt Nam được chính thức thừa nhận tại Điều 10 Luật Doanh nghiệp 

năm 2014 cho thấy, sự ghi nhận của Nhà nước Việt Nam về vai trò của DNXH trong 

việc thúc đẩy nền kinh tế nhân văn phát triển bền vững. Mặc dù có mục tiêu, sứ mệnh 

giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng 

cuộc sống cho người dân nhưng DNXH cũng có những đóng góp không nhỏ đối với 

nền kinh tế, cụ thể: 

(i) Cùng với các DNTM, trong quá trình hoạt động, DNXH trực tiếp góp phần 

tạo ra tổng sản phẩm quốc nội, giải phóng và phát triển sức sản xuất, huy động và 

phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần quyết định vào phục hồi và 

tăng trưởng kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách. Hiện nay, DNXH 

ở Việt Nam đang trong giai đoạn sơ khai nên những đóng góp của nó đối với nền 

kinh tế, xã hội còn khá khiêm tốn so với DNTM. Tuy nhiên, ở một số quốc gia khác 

trên thế giới, DNXH đã và đang có những đóng góp rất tích cực và hiệu quả cho nền 

kinh tế, đặc biệt về mặt tài chính. Ví dụ, trong năm 2015, DNXH ở Vương quốc Anh 

đã đóng góp hơn 24 tỷ bảng cho nền kinh tế [119]. Theo Báo cáo thường niên năm 

2016 [142], DNXH ở Australia sử dụng 300.00 người và tạo ra 2-3% tổng sản phẩm 

quốc nội (GDP). Một nghiên cứu của Hội Đồng Anh về DNXH, ước tính rằng hằng 

năm, DNXH ở Pháp đã tạo ra hơn 10% GDP, 15% GDP ở Italy và thậm chí cao hơn 

15,9 % ở Hà Lan và Bỉ [119]. 

(ii) DNXH chia sẻ gánh nặng tài chính cùng với Nhà nước để giải quyết các 

vấn đề xã hội, môi trường. Để giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường một cách có 

hiệu quả nếu chỉ dựa vào nguồn lực con người không thôi chưa đủ, mà đòi hỏi phải 
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có cả nguồn lực tài chính dồi dào. Thực tế cho thấy, để bình ổn xã hội, Chính phủ các 

quốc gia đã phải dành một nguồn tài chính không hề nhỏ từ ngân sách để giải quyết 

các vấn đề xã hội, môi trường. Theo bản đánh giá chi tiêu công Việt Nam, chi tiêu 

của Chính phủ so với GDP vẫn duy trì ở mức cao. Bội chi ngân sách bình quân trong 

giai đoạn 2011-2015 lên đến 5,5% GDP, cao hơn đáng kể so với các giai đoạn trước 

[53, tr.12]. Đáng chú ý là các khoản chi tiêu cho giáo dục và y tế tăng cao đáng kể so 

với tốc độ tăng chi bình quân trong giai đoạn qua, nâng tỷ trọng chi tiêu cho giáo dục 

và y tế lên mức 19% và 9,5% tổng chi ngân sách nhà nước (năm 2012) [52, tr.15]. 

Gần đây nhất, chỉ tính riêng năm 2019, Chính phủ Việt Nam đã chi cho bảo vệ môi 

trường trung ương là 2.290 tỷ đồng. Tính đến tháng 9 năm 2019, đã phân bổ 

1.151.922 tỷ đồng. Về ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường địa phương, Bộ Tài 

chính giao chỉ tiêu hướng dẫn là 13.900, trong đó có 44/63 tỉnh thành phố chi cao hơn 

số giao của Bộ Tài chính [68]. Với mục tiêu và sứ mệnh của mình, DNXH đã và đang 

nỗ lực cống hiến cho xã hội bằng những việc làm rất cụ thể như xóa đói giảm nghèo, 

giảm thiểu trình trạng ô nhiễm môi trường, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phát 

triển giáo dục, dạy nghề cho những người yếu thế. Sự xuất hiện của DNXH không chỉ 

góp phần giảm bớt ghánh nặng về tài chính cho Nhà nước, mà còn góp phần khắc 

phục tình trạng bội chi ngân sách nhà nước. Nhờ có sự chia sẻ của DNXH, Nhà nước 

đã tiết kiệm được một khoản tài chính không nhỏ mà đáng lẽ Nhà nước phải dùng nó 

để thực hiện chức năng xã hội của mình. Ở một số nước Châu Âu, DNXH đã chứng 

tỏ là một hình thức đổi mới xã hội và làm việc có hiệu quả hơn một số tổ chức công, 

DNTM, tổ chức phi chính phủ [130]. 
Hai là, đối với xã hội 

Sự gia tăng và diễn biến phức tạp của các vấn đề xã hội (trình trạng thiếu việc 

làm, bạo lực học đường, thực phẩm bẩn, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, trẻ 

em lang thang cơ nhỡ, người già tàn tật...) cộng với những khiếm khuyết của nền kinh 

tế thị trường đã gây nên tình trạng bất ổn cho xã hội và ngày càng tạo áp lực lớn đối 

với Nhà nước. Thực tế cho thấy, trong quá trình tổ chức và hoạt động, DNXH và các 

DNTM đều có những đóng góp nhất định đối với xã hội như tạo công ăn việc làm cho 

người lao động, xóa đói giảm nghèo, cải thiện an sinh xã hội góp phần duy trì sự ổn 

định của nền kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, xuất phát từ chức năng và mục tiêu hoạt động 

của DNXH, cho nên, mức độ đóng góp của DNXH đối với xã hội cũng có nhiều điểm 

khác biệt so với các DNTM, thể hiện như sau:  
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(i) DNXH tổ chức dạy nghề, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống cho 

nhóm người yếu thế hoặc nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội. Thực tế cho 

thấy, trước sức ép cạnh tranh và mục tiêu lợi nhuận cho nên, đa số các DNTM có xu 

hướng từ chối tuyển dụng lao động là nhóm người yếu thế hoặc nhóm người dễ bị tổn 

thương trong xã hội. Vì vậy, những đối tượng này rất ít cơ hội tìm kiếm việc làm do 

đó cuộc sống càng trở nên bấp bênh. Với sứ mệnh của mình, nhiều DNXH đã tổ chức 

dạy nghề miễn phí và tạo công ăn việc làm cho nhóm người yếu thế hoặc nhóm người 

dễ bị tổn thương trong xã hội. Các tác động rõ rệt nhất mà các DNXH tạo ra là nâng 

cao thu nhập từ hoạt động kinh doanh của DNXH cho họ; tạo công ăn việc làm, phát 

triển ngành nghề địa phương, góp phần giảm bớt xu hướng rời bỏ quê hương ra thành 

phố tìm việc làm; góp phần cao kiến thức canh tác nông nghiệp và thay đổi thực hành 

sản xuất theo cách tiên tiến. Thực tế cho thấy, nhiều DNXH trên thế giới đã và đang 

có những đóng góp rất cực trong việc dạy nghề và tạo công ăn việc làm cho người 

yếu thế. Ví dụ, các DNXH tích hợp công việc cho người khuyết tật ở Nhật Bản [150, 

tr.4], DNXH tạo việc làm cho người có thu nhập thấp, người thất nghiệp ở Nigeria 

[151]. Ở Việt Nam, tuy mới ra đời, nhưng một số DNXH đã sớm khẳng định vai trò 

riêng biệt của mình trong lĩnh vực này, điển hình như DNXH KoTo cung cấp chương 

trình dạy nghề miễn phí 2 năm nhằm giúp đỡ những thanh thiếu niên từ 16  đến 22 

tuổi kém may mắn có kỹ năng, kinh nghiệm trong ngành dịch vụ như là một hành 

trang để họ có thể làm việc tại các nhà hàng, khách sạn, quán café sau này. DNXH 

O’Châu tổ chức dạy nghề, tạo công ăn việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống cho 

nhiều trẻ em, người dân tộc thiểu số. DNXH Dao’s Care  đã đào tạo hơn 30 người 

khiếm thị hoặc người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đào tạo họ trở thành những kỹ 

thuật viên trị liệu chuyên nghiệp và lành nghề cung ứng dịch vụ ngâm tắm lá thuốc 

thảo dược của người Dao Đỏ và mát-xa thư giãn, trị liệu [90, tr52]. 

 (ii) DNXH tham gia bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm 

sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, đặc biệt là những người nghèo, người 

có thu nhập thấp, người yếu thế, người dễ bị tổn thương trong xã hội. Trước tình 

trạng môi trường đang bị ô nhiễm ở mức báo động nghiêm trọng, đe dọa đến sự sống 

còn của toàn nhân loại, nhiều DNXH sau khi ra đời đã dùng lợi nhuận của mình để 

thực hiện nhiều dự án cải tạo môi trường, góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. 

Bên cạnh đó, DNXH còn góp phần cải thiện chất lượng giáo dục, y tế thông qua việc 

thành lập các cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh. Nhiều trường dân lập, nhiều bệnh viện 
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tư được mở ra vừa đáp ứng được nhu cầu học tập, chữa bệnh của nhân dân vừa góp 

phần giảm bớt sự quá tải của nhà nước trong hai lĩnh vực này. 

Từ những phân tích ở trên cho thấy, DNXH có vai trò rất quan trọng đối với 

nền kinh tế, xã hội. Hoạt động của DNXH không chỉ góp phần phát triển bền vững 

nền kinh tế và xã hội của đất nước mà còn song hành cùng với Nhà nước để giảm tải 

áp lực của Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích của 

cộng đồng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, mặc dù có chức năng xã hội nhưng DNXH 

không có trách nhiệm phải gánh vác chức năng xã hội thay cho Nhà nước. DNXH là 

đối tác cùng song hành của Nhà nước để giải quyết các vấn đề xã hội thuộc về trách 

nhiệm của Nhà nước trên sự tự nguyện của các doanh nhân xã hội là chủ yếu. 

Thông qua những phân tích ở trên cho thấy, DNXH có những đóng góp quan 

trọng về kinh tế, đặc biệt về mặt xã hội.  

1.2. Một số vấn đề lý luận về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 

1.2.1.1. Khái niệm địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 

Tính đến nay, đã có nhiều công trình trong và ngoài nước nghiên cứu về địa 

vị pháp lý của DN theo các góc độ và bình diện rộng hẹp khác nhau. Tuy nhiên, 

thuật ngữ, “địa vị pháp lý” hay “địa vị pháp lý của doanh nghiệp” vẫn đang được 

các quốc gia trên thế giới tiếp cận theo nhiều nghĩa. Theo quan điểm của Joseph 

R.Nolan và Jacqueline M.Nolan - Haley (Luật gia Hoa Kỳ) thì địa vị pháp lý là chỗ 

đứng, trạng thái và điều kiện, vị trí xã hội [137]. 

Pháp luật của các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô trước đây cũng 

có cách hiểu về địa vị pháp lý giống như trên, tuy nhiên, phạm vi của địa vị pháp lý đã 

được mở rộng hơn. Theo tác giả L.A. Lunx, khi nghiên cứu so sánh nội dung thuật ngữ 

“địa vị pháp lý” cần chú ý đến cái gọi là “quy chế nhân thân” (lex personnalis) của chủ 

thể đang nghiên cứu. Tác giả cho rằng, quy chế nhân thân của một tổ chức phải đáp 

ứng các cấu thành quy chế của tổ chức đó. Cấu thành này phải làm sáng tỏ được những 

câu hỏi chủ chốt như: Tổ chức đó có phải là pháp nhân không hay chỉ là một tập thể cá 

nhân? Nếu là pháp nhân thì nó đã được thành lập và chấm dứt theo thể thức nào? Phạm 

vi năng lực của pháp nhân đó đến đâu? Hệ quả của các quyền và nghĩa vụ sau khi pháp 

nhân chấm dựt sự tồn tại như thế nào [53, tr.41]. 

Hệ thống pháp luật về DN ở nước ta hiện nay chưa đưa ra định nghĩa về địa vị 

pháp lý của DN và địa vị pháp lý của DNXH. Theo Từ điển Luật học, “địa vị pháp lý 
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là vị trí của chủ thể pháp luật trong mối quan hệ với những chủ thể pháp luật khác 

trên cơ sở quy định của pháp luật” [107, tr.58]. Như vậy, có thể hiểu địa vị pháp lý 

của chủ thể pháp luật là tổng thể các quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể được 

pháp luật ghi nhận, qua đó xác lập cũng như giới hạn khả năng của chủ thể trong các 

hoạt động của mình. Thông qua địa vị pháp lý của DNXH chúng ta có thể nhận biết 

và phân biệt các chủ thể pháp luật với nhau, đồng thời cũng có thể xem xét vị trí, 

chức năng, vai trò của chủ thể đó trong từng mối quan hệ pháp luật cụ thể. Tuy nhiên, 

ở nước ta hiện nay, trong khoa học pháp lý vẫn đang tồn tại nhiều ý kiến khác nhau 

về địa vị pháp lý của DN nhưng về cơ bản có các quan điểm cơ bản sau đây: 

 Quan điểm thứ nhất cho rằng, địa vị pháp lý của DN - tổ chức được bao 

hàm bởi khái niệm pháp nhân [103, tr.32]. Theo tác giả, quan điểm này chưa phản 

ánh hết nội hàm của khái niệm địa vị pháp lý của tổ chức kinh tế và DN nói chung. 

Sở dĩ nói như vậy là vì, theo quy định tại khoản 1 Điều 74 của Bộ luật Dân sự năm 

2015 thì một tổ chức được công nhận có tư cách pháp nhân phải có 4 yếu tố cấu 

thành trong đó yếu tố tài sản là yếu tố quan trọng nhất và tài sản của pháp nhân phải 

tách bạch với tài sản của các thành viên tham gia. Nói đến pháp nhân là nói đến tư 

cách pháp lý của chủ thể, chứ chưa phản ánh hết được những quan hệ đa dạng khác 

của chủ thể phản ánh nội hàm địa vị pháp lý của tổ chức. Mặt khác, trong nền kinh 

tế thị trường, các DN tồn tại rất đa dạng về loại hình. Cho dù các loại hình DN này 

có tư cách pháp nhân, nhưng lại có đặc thù khác nhau, thẩm quyền khác nhau thì rõ 

ràng quyền và nghĩa vụ cũng phải khác nhau. Chính vì vậy, nếu coi DN là pháp nhân để 

thể hiện địa vị pháp lý của DN sẽ không phản ánh hết nội hàm địa vị pháp lý của DN. 

Quan điềm thứ hai cho rằng, địa vị pháp lý của DN chính là tổng thể các 

quyền và nghĩa vụ của DN đó được pháp luật ghi nhận và bảo đảm thực hiện [104, 

tr.43]. Trong mối quan hệ giữa pháp luật với các quan hệ xã hội thì pháp luật luôn ở 

trạng thái tĩnh và các quan hệ xã hội luôn ở trạng thái động. Chính vì thế, pháp luật 

dù có chi tiết đến đâu cũng không thể bao quát và điều chỉnh toàn diện các quan hệ 

kinh tế và xã hội. Vì vậy, quan điểm cho rằng, địa vị pháp lý của DN chính là tổng 

thể các quyền và nghĩa vụ của DN đó được pháp luật ghi nhận và bảo đảm thực hiện 

vô hình chung đã làm mất đi sự sáng tạo, chủ động của DN trong đời sống. Thực tế 

cho thấy, ngoài những quyền và nghĩa vụ được pháp luật ghi nhận và bảo đảm 

thực hiện, DN còn có nhiều quyền và nghĩa vụ khác mà pháp luật không cấm. 
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Quan điểm thứ ba cho rằng, địa vị pháp lý của DN là tổng thể các quyền, 

nghĩa vụ, trách nhiệm được pháp luật quy định đối với DN đó và những quyền, 

nghĩa vụ, trách nhiệm mà DN được thực hiện trong quá trình hoạt động [97, tr.38] 

nếu như pháp luật không cấm hoặc được Nhà nước và pháp luật khuyến khích. So 

với các quan điểm trên, thì quan điểm này đã nhìn nhận địa vị pháp lý của DN một cách 

toàn diện và đầy đủ hơn, phản ánh được tính năng động, sáng tạo của DN trong thực tiễn. 

Chính vì thế, quan điểm này đang nhận được sự nhất trí của nhiều nhà nghiên cứu.  

Mặc dù còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về địa vị pháp lý của DN, 

nhưng đa số các tác giả đều cho rằng, nội dung cơ bản của địa vị pháp lý của DN là 

tổng thể các quyền và nghĩa vụ của DN được pháp luật ghi nhận. Địa vị pháp lý của 

DNXH cũng giống như địa vị pháp lý của DNTM bao gồm các quyền và nghĩa vụ 

của DN phát sinh từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh 

những đặc điểm chung của DNTM, DNXH lại có tính đặc thù riêng trong tổ chức, 

hoạt động. Chính vì vậy, trong nội hàm khái niệm về địa vị pháp lý của DNXH 

không thể không phản ánh yếu tố đặc thù này.  

Từ những phân tích ở trên, có thể đưa ra khái niệm về địa vị pháp lý của 

DNXH như sau: “Địa vị pháp lý của doanh nghiệp xã hội là tổng thể các quyền và 

nghĩa vụ của doanh nghiệp trong quá trình tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, 

qua đó phân biệt được doanh nghiệp xã hội với các loại hình doanh nghiệp khác”. 

Qua định nghĩa trên cho thấy, bộ phận trung tâm và quan trọng nhất của địa 

vị pháp lý của DNXH chính là quyền và nghĩa vụ của DNXH. Các quyền và nghĩa 

vụ của DNXH phát sinh từ khi thành lập DNXH đến khi DNXH rút lui khỏi thị 

trường và thông qua đó, có thể nhận diện, phân biệt DNXH với các loại hình DN 

khác trong nền kinh tế thị trường.  

Địa vị pháp lý của DNXH và năng lực pháp luật của DNXH đều ghi nhận các 

quyền và nghĩa vụ của DNXH khi tham gia vào những quan hệ pháp luật cụ thể, vì 

thế, có thể có ý kiến cho rằng địa vị pháp lý của DNXH và năng lực pháp luật của 

DNXH là hai khái niệm đồng nhất. Tuy nhiên, nghiên cứu sinh lại không đồng tình 

với nhận định đó, bởi lẽ, năng lực pháp luật của DNXH là khả năng của DNXH có 

các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, trong khi đó, địa vị pháp lý của 

DNXH là tổng thể các quyền và nghĩa vụ của DN trong quá trình tổ chức và hoạt 

động của DN, qua đó phân biệt được DNXH với các loại hình DN khác. Nếu như 

năng lực pháp luật của DNXH phát sinh từ thời điểm được cơ quan nhà nước có 
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thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập và chấm dứt khi DNXH rút lui khỏi thị 

trường thì địa vị pháp lý của DNXH phát sinh ngay khi các quy định (bao gồm quy 

định pháp luật và quy định tự quản) ghi nhận quyền và nghĩa vụ của DNXH có hiệu 

lực và chấm dứt khi các quy định này không còn hiệu lực. Các quyền và nghĩa vụ 

của DNXH được đề cập trong nội hàm khái niệm địa vị pháp lý của DNXH có phạm 

vi rất rộng, được ghi nhận trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau thuộc 

hệ thống pháp luật về DN và các văn bản do chính DNXH ban hành được Nhà nước 

thừa nhận. Tuy nhiên, quyền và nghĩa vụ của DNXH được đề cập trong nội hàm khái 

niệm năng lực pháp luật của DNXH có phạm vi hẹp hơn và nó phụ thuộc vào khả 

năng của từng DNXH khi tham gia vào những quan hệ pháp luật cụ thể.  

1.2.1.2. Đặc điểm địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 

Việc xác định nội dung địa vị pháp lý của DNXH được chi phối bởi nhiều yếu 

tố và điều kiện khác nhau phù hợp với hoàn cảnh lịch sử của từng quốc gia. Ngoài 

những đặc điểm về địa vị pháp lý của DNTM, địa vị pháp lý của DNXH có những 

đặc điểm riêng biệt, cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, địa vị pháp lý của DNXH có sự giao thoa giữa địa vị pháp lý của tổ 

chức kinh tế và tổ chức xã hội. Tổ chức xã hội là tổ chức được hình thành trên cơ sở 

bình đẳng, tự nguyện, tự quản của những cá nhân, tổ chức trong xã hội nhằm thỏa 

mãn những lợi ích, nguyện vọng chính đáng của họ và tham gia quản lý Nhà nước, 

quản lý xã hội. Đặc trưng cơ bản nhất của tổ chức xã hội là hoạt động không bằng 

nguồn ngân sách của Nhà nước và luôn đặt trách nhiệm giải quyết các vấn đề xã hội 

lên hàng đầu. Sở dĩ nói địa vị pháp lý của DNXH có sự giao thoa với địa vị pháp lý 

của tổ chức xã hội là vì, DNXH có vị trí, vai trò, chức năng và một số quyền, nghĩa 

vụ giống như tổ chức xã hội. Nghĩa là, trong suốt quá trình tồn tại, DNXH không chỉ 

thực hiện chức năng kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi mà còn thực hiện chức năng 

xã hội vì lợi ích cộng đồng giống như tổ chức xã hội. Hay nói cách khác, bên cạnh 

mục tiêu kinh tế, DNXH còn có mục tiêu xã hội giống như tổ chức xã hội. Cụ thể, 

mục tiêu tối cao của DNXH là hướng đến giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì 

lợi ích cộng đồng, vì thế có lợi nhuận, DNXH phải trích một phần lợi nhuận để tái 

đầu tư giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường như đã đăng ký. Chính mục tiêu xã 

hội này trở thành động lực thôi thúc các doanh nhân xã hội thành lập DNXH và sử 

dụng phương án kinh doanh để giải quyết các vấn đề xã hội. Do có vị trí, vai trò, chức 

năng giống như tổ chức xã hội cho nên, trong quá trình tổ chức và hoạt động, DNXH 
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cũng có một số quyền và nghĩa vụ giống như tổ chức xã hội, ví dụ như: Tự chủ tài 

chính để thực hiện chức năng xã hội của mình; được nhận tài trợ, viện trợ từ phía Nhà 

nước và cộng đồng để thực hiện chức năng xã hội; bổ sung, thay đổi lĩnh vực xã hội, 

môi trường cần giải quyết; nhân danh chính mình khi giải quyết các vấn đề xã hội, môi 

trường và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. 

“Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp 

luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực 

hiện hoạt động đầu tư kinh doanh” [39, khoản 21, Điều 3]. Sở dĩ nói địa vị pháp lý của 

DNXH có sự giao thoa với địa vị pháp lý của tổ chức kinh tế là vì DNXH có vị trí, chức 

năng và vai trò của tổ chức kinh tế. Nghĩa là, trong quá trình tổ chức và hoạt động, 

DNXH cũng thực hiện chức năng kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi. Để thực hiện chức 

năng kinh tế, DNXH phải chuẩn bị một số điều kiện cần thiết giống như DNTM như 

vốn, nguồn nhân lực, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và thực hiện các thủ tục pháp lý 

cần thiết theo quy định của pháp luật để được công nhận tư cách pháp lý của mình. 

DNXH thực hiện chức năng kinh tế nhằm mục đích sinh lợi nhưng lợi nhuận đó không 

chia hết cho các thành viên, cổ đông, chủ sở hữu hay chủ DN mà phải trích lại một phần 

để tái đầu tư giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường như đã đăng ký. Trong quá trình tổ 

chức và hoạt động, DNXH cũng chịu sự tác động của quy luật giá trị, quy luật cung cầu, 

quy luật cạnh tranh, cũng có một số quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế như quyền tự 

do kinh doanh; tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh; chiếm 

hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của DN; từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo 

quy định của pháp luật; đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, 

nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ các 

nghĩa vụ về đăng ký DN. Không những vậy, DNXH còn thực hiện thủ tục thành lập, tổ 

chức lại, giải thể, phá sản giống như DNTM. Điều này thể hiện ở chỗ, khi DNXH thể 

hiện dưới những hình thức pháp lý cụ thể được quy định trong Luật Doanh nghiệp thì 

DNXH phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá 

sản tương ứng với từng hình thức pháp lý mà DNXH thể hiện. Trong trường hợp DNXH 

kinh doanh những ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh có điều kiện thì DNXH phải đáp ứng 

đầy đủ các điều kiện đó và chỉ được thực hiện hoạt động kinh doanh khi được cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh. 

Như vậy, địa vị pháp lý của DNXH có sự giao thoa giữa tổ chức kinh tế và tổ 

chức xã hội. Ngoài ra, DNXH cũng có một số điểm tương đồng với DN cung ứng các 
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sản phẩm, dịch vụ công ích. Điều này thể hiện ở chỗ DNXH và DN công ích đều hướng 

tới mục tiêu phục vụ nhu cầu của xã hội, đều cung cấp sản phẩm là các dịch vụ mang 

tính chất phục vụ lợi ích chung của xã hội như cung cấp nước sạch, dọn rác thải, bảo vệ 

môi trường. Ở một chừng mực nhất định, các DN này có thể được xếp chung vào nhóm 

DN có cùng mục đích hoạt động vì lợi ích của cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, về bản chất 

DNXH được thành lập tự nguyện bởi các doanh nhân xã hội, DNXH mang tính ổn định, 

nhất quán, được quyết định bởi mục tiêu xã hội, không phụ thuộc vào tính chất của sản 

phẩm, dịch vụ mà DN cung cấp. Trong khi đó, DN cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công 

ích được Nhà nước thành lập chỉ được sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công 

ích theo phương thức giao nhiệm vụ và được hưởng các ưu đãi đặc biệt [93]. 

Thứ hai, địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội được xác định dựa trên hình 

thức pháp lý và những đặc thù riêng biệt của Doanh nghiệp xã hội. Mặc dù thuật ngữ 

“hình thức pháp lý của doanh nghiệp” thường được nhắc đến trong lĩnh vực khoa học 

pháp lý, tuy nhiên, tính đến nay vẫn chưa có quan niệm chính thức về nghĩa của thuật 

ngữ này. Theo Từ điển Luật học, thì “hình thức” được hiểu là toàn thể những gì làm 

thành mặt bề ngoài của sự vật, chứa đựng hoặc biểu hiện nội dung [99, tr.427]. Dựa 

trên cách tiếp cận này, nghiên cứu sinh cho rằng, hình thức pháp lý của DNXH là sự 

biểu hiện ra bên ngoài một cách khái quát nhất, cô đọng nhất các đặc điểm và nội 

dung của DNXH. Thực tế cho thấy, địa vị pháp lý của DNXH phụ thuộc không nhỏ 

vào hình thức pháp lý của DNXH. Vì hình thức pháp lý của DNXH rất phong phú và 

đa dạng cho nên địa vị pháp lý của DNXH cũng phong phú và đa dạng. Hay nói cách 

khác, DNXH vay mượn hình thức pháp lý của các chủ thể khác mà mỗi một chủ thể 

đó lại có một địa vị pháp lý riêng biệt cho nên địa vị pháp lý của chính các DNXH 

không hoàn toàn như nhau. Ví dụ, khi DNXH thể hiện dưới hình thức pháp lý là hợp 

tác xã thì DNXH sẽ có địa vị pháp lý của hợp tác xã nhưng khi DNXH thể hiện dưới 

hình thức pháp lý là DN thì DNXH sẽ có địa vị pháp lý của DN. Pháp luật về DNXH 

ở Việt Nam hiện nay không coi DNXH là một loại hình DN đặc thù, theo đó, DNXH 

được tổ chức và hoạt động theo một trong các loại hình DN được quy định trong Luật 

Doanh nghiệp như Công ty Cổ phần, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn, Công ty Hợp 

danh và DN Tư nhân [38, Điều 10]. Tuy nhiên, mỗi một loại hình DN lại có những 

quy định riêng về chủ thể góp và sở hữu vốn; về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá 

sản; về cơ cấu tổ chức quản lý. Cho nên, ngay cả khi DNXH thể hiện dưới hình thức 

pháp lý là DN, thì địa vị pháp lý của DNXH cũng không hoàn toàn giống nhau. Ví 
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dụ, khi DNXH thể hiện dưới hình thức pháp lý là Công ty Cổ phần, DNXH có quyền 

phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty [38, khoản 3, 

Điều 111]. Thế nhưng, khi DNXH thể hiện dưới hình thức pháp lý là DN tư nhân, 

DNXH không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào để huy động vốn [38, 

khoản 2, Điều 188]. Từ những phân tích trên cho thấy, để xác định địa vị pháp lý của 

DNXH không thể không dựa vào hình thức pháp lý của DNXH. 

Khi xác định địa vị pháp lý của DNXH không chỉ dựa vào hình thức pháp lý 

của DNXH, mà còn dựa vào những đặc thù của DNXH. Có thể hiểu, những đặc thù 

của DNXH là những đặc điểm riêng biệt, nổi bật của DNXH và chỉ có ở DNXH mà 

thôi. Xác định địa vị pháp lý của DNXH phải dựa vào những đặc thù của DNXH là 

vì: Xét về mặt hình thức, những đặc thù của DNXH chưa từng được điều chỉnh bởi 

các văn bản quy phạm pháp luật trước đó. Xét về mặt nội dung, những đặc thù của 

DNXH là cơ sở quan trọng để hình thành nên những quyền và nghĩa vụ đặc thù của 

DNXH. So với những tổ chức cùng có mục tiêu xã hội như đơn vị hành chính sự 

nghiệp, DN cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích, DN khoa học công nghệ, 

DNXH có những đặc thù sau đây: DNXH có vị trí, vai trò và chức năng của tổ chức 

kinh tế và tổ chức xã hội; DNXH vừa có chức năng kinh doanh, vừa có chức năng xã 

hội, tuy nhiên, DNXH lại hoạt động không vì mục đích tối đa hóa lợi nhuận và luôn 

đặt trách nhiệm giải quyết các vấn đề xã hội lên hàng đầu; DNXH tự chủ về tài chính 

và phải duy trì mục tiêu xã hội trong suốt quá trình tồn tại và phải thực hiện nghĩa vụ 

tái phân phối tổng lợi nhuận hằng năm theo quy định của pháp luật; trong quá trình tổ 

chức và hoạt động, DNXH được hưởng một số ưu đãi, hỗ trợ từ phía Nhà nước và 

cộng đồng. Xuất phát từ những đặc thù này, trong quá trình tổ chức và hoạt động, 

ngoài những quyền và nghĩa vụ tương ứng với hình thức pháp lý mà DNXH thể hiện, 

DNXH còn được hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ khác xuất phát từ 

tính đặc thù của mình, ví dụ như phải duy trì mục tiêu xã hội trong suốt quá trình tồn 

tại, thực hiện nghĩa vụ tái đầu tư theo quy định của pháp luật, được nhận viện trợ, tài 

trợ để thực hiện chức năng xã hội. Như vậy, ngoài những đặc điểm giống với chủ thể 

mà DNXH đang vay mượn hình thức pháp lý, DNXH còn có những đặc điểm riêng 

xuất phát từ tính đặc thù của mình. Do đó, để xác định địa vị pháp lý của DNXH một 

cách toàn diện không những phải căn cứ vào hình thức pháp lý của DNXH, mà còn 

phải căn cứ vào những đặc điểm riêng biệt của DNXH. 



55 

 

 

 

Thứ ba, trong quá trình tổ chức và hoạt động, Doanh nghiệp xã hội được 

hưởng một số ưu đãi, hỗ trợ  từ phía Nhà nước và cộng đồng. Bình đẳng trong kinh 

doanh vừa là một trong những nguyên tắc cơ bản bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh 

giữa các DN, vừa là giá trị phổ biến của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, bình đẳng 

giữa các DN không có nghĩa là mọi DN đều có quyền và nghĩa vụ như nhau. Bởi lẽ,  

trong quá trình tổ chức hoạt động, mức độ đóng góp hay những thiệt hại mà DN gây 

ra hoặc đe dọa gây ra cho xã hội là không hoàn toàn giống nhau. Do đó, DN chỉ bình 

đẳng về quyền và nghĩa vụ khi có cùng điều kiện như nhau [84]. Các nhà đầu tư trong 

DNTM tìm mọi cách để đạt được mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Hay nói cách 

khác, lợi nhuận trở thành động lực chính để các nhà đầu tư quyết định tìm giải pháp 

kinh doanh, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và tối đa hóa lợi nhuận cho 

mình, có được lợi nhuận coi như nhà đầu tư đã thành công. Trong khi đó, mục tiêu tối 

cao của DNXH là giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích chung của cả 

cộng đồng. Chính vì thế, các vấn đề xã hội trở thành động lực để những doanh nhân 

xã hội tìm kiếm và quyết định mô hình kinh doanh phù hợp, suy cho cùng, doanh 

nhân xã hội sử dụng phương thức kinh doanh để giải quyết vấn đề xã hội mà họ đã 

phát hiện ra. Khi vấn đề xã hội được giải quyết thì mục đích của DNXH đã đạt được, 

cho dù DNXH không thu về được lợi nhuận, thậm chí bị thua lỗ. DNTM và DNXH 

đều hoạt động theo cơ chế thị trường, nghĩa là phải có doanh thu và lợi nhuận, tuy 

nhiên, chúng khác nhau về bản chất và đích đến cho nên có quan điểm cho rằng: 

DNXH có thể có lợi nhuận, thậm chí, cần lợi nhuận để phục vụ mục tiêu xã hội 

nhưng không vì lợi nhuận mà vì xã hội [76, tr.50]. DNXH khi hoạt động kinh doanh 

phát sinh lợi nhuận không phân phối như các DNTM. Lợi nhuận mà DNXH có được 

từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được dùng để tái đầu tư vào DN với mục tiêu giải 

quyết các vấn đề xã hội mà DNXH đang theo đuổi. DNXH và DNTM cùng thực hiện 

hành vi kinh doanh, cùng chịu sự tác động của các quy luật kinh tế trên thị trường, 

cùng có các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật. Tuy nhiên, so với các 

DNTM thì mức độ đóng góp của DNXH đối với Nhà nước trong việc giải quyết các 

vấn đề xã hội, môi trường lại lớn hơn rất nhiều. Thực tế cho thấy, để đạt được mục 

tiêu hoạt động, các doanh nhân xã hội không chỉ cống hiến về sức lực, mà còn hy 

sinh cả lợi ích vật chất của bản thân mình. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành cho 

DNXH được ban hành không chỉ thể hiện nhu cầu của Nhà nước đối với sự tồn tại và 

phát triển của mô hình DN này, mà còn thể hiện sự bù đắp của Nhà nước đối với 
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những hy sinh, cống hiến mà DNXH đã dành cho cộng đồng. Vì thế, nó không tạo 

nên sự bất bình đẳng giữa các DN, không gây nên tác động nghịch hoặc gây tổn hại 

đến lợi ích kinh tế của cá nhân, tổ chức và hoàn toàn phù hợp với quy định về chống 

trợ cấp theo các cam kết quốc tế [155].  

Khi nghiên cứu về công bằng xã hội, tác giả Vũ Anh Tuấn cho rằng, công 

bằng xã hội là khái niệm chỉ sự tương xứng giữa vai trò và vị thế của các thành viên 

trong xã hội, giữa cái tạo ra và cống hiến cho xã hội với cái mà họ nhận được từ xã 

hội [86, tr.27]. Công bằng xã hội và bình đẳng xã hội “tuy có những điểm tương đồng 

song công bằng xã hội không phải là khái niệm đồng nghĩa với bình đẳng xã hội” [86, 

tr.31]. Cùng thực hiện hoạt động kinh doanh giống như DNTM nhưng mức độ đóng 

góp và cống hiến của DNXH dành cho cộng đồng lớn hơn rất nhiều. Vì thế, những 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước dành cho DNXH suy cho cùng là nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi cho DNXH khi thực hiện chức năng xã hội. Thực tế cho thấy, 

nhằm khuyến khích DNXH ra đời và làm tròn sứ mệnh của mình, Chính phủ nhiều 

quốc gia đã xây dựng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt dành riêng cho 

DNXH, ví dụ như: Hỗ trợ DNXH xúc tiến thương mại, vốn, khoa học kỹ thuật; ưu đãi 

trong việc thuê đất; miễn, giảm thuế thu nhập DN. Việc lựa chọn những chính sách 

ưu đãi, hỗ trợ cụ thể nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như: Nhận thức của Nhà 

nước về vị trí,vai trò, chức năng của DNXH; nhu cầu của Nhà nước đối với tự tồn tại 

và phát triển của DNXH; điều kiện kinh tế, xã hội của từng quốc gia. Ở Việt Nam, 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển đã được ghi nhận tại Điều 10 Luật Doanh 

nghiệp năm 2020, tuy nhiên không rõ ràng. 

1.2.2. Các yếu tố cấu thành địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 

1.2.2.1. Các yếu tố cấu thành về mặt hình thức 

Theo Từ điển Tiếng Việt, hình thức được hiểu là những gì làm thành mặt bề 

ngoài của sự vật, chứa đựng hoặc biểu hiện nội dung [108, tr.427]. Dựa trên cách tiếp 

cận về nghĩa của thuật ngữ “hình thức” như trên, nghiên cứu sinh cho rằng, các bộ 

phận cấu thành về mặt hình thức của địa vị pháp lý của DNXH bao gồm các văn bản 

quy phạm pháp luật và những văn bản khác có ghi nhận địa vị pháp lý của DNXH 

được Nhà nước thừa nhận, cụ thể như sau: 

Một là, địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam được ghi nhận trong các văn bản 

quy phạm pháp luật, bao gồm pháp luật về DNXH nói riêng và pháp luật DN nói 

chung. Điều này có nghĩa là, trong quá trình tổ chức và hoạt động, địa vị pháp lý của 
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DNXH trước tiên được ghi nhận trực tiếp trong các quy định của pháp luật về 

DNXH. Bên cạnh đó, với tư cách là một chủ thể kinh doanh, địa vị pháp lý của 

DNXH còn chịu sự điều chỉnh của một số ngành luật chuyên ngành khác trong 

hệ thống pháp luật về DN. Để tạo lập hành lang pháp lý vững chắc cho DNXH ra 

đời và phát triển, các quy định về địa vị pháp lý của DNXH trong hệ thống pháp luật 

về DNXH nói riêng và hệ thống pháp luật về DN nói chung phải đáp ứng các yêu cầu 

cơ bản như tính thống nhất, tính toàn diện. Theo Từ điển Tiếng Việt, thì “thống nhất 

là làm cho phù hợp với nhau, không mâu thuẫn nhau” [108, tr.921]. Dựa trên cách 

tiếp cận này, tính thống nhất của các quy định về địa vị pháp lý của DNXH được hiểu 

là phải đảm bảo sự phù hợp và đồng bộ trên cả hai phương diện hình thức và nội 

dung. Về mặt nội dung, trước tiên, tính thống nhất của các quy định về địa vị pháp lý 

của DNXH phải bảo đảm sự nhất quán. Nghĩa là, địa vị pháp lý của DNXH, đặc biệt 

là các chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phải được ghi nhận nhất quán trong các văn 

bản quy phạm pháp luật. Tránh tình trạng văn bản quy phạm pháp luật này thì ghi 

nhận nhưng văn bản quy phạm pháp luật khác lại bỏ ngỏ hoặc văn bản luật cho phép 

nhưng văn bản dưới luật lại không cho phép. Về phương diện hình thức, tính thống 

nhất của các quy định về địa vị pháp lý của DNXH được xem xét ở thứ bậc của văn 

bản quy phạm pháp luật, cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật, mối quan hệ giữa 

luật chung với luật chuyên ngành, luật nội dung và luật hình thức. Cụ thể, xét về tính 

thứ bậc, các quy định về địa vị pháp lý của DNXH được ghi nhận trong Hiến pháp 

phải có giá trị pháp lý cao nhất sau đó mới đến những quy định chứa đựng trong các 

bộ luật, luật, các văn bản quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thi hành. Bộ luật, luật, 

pháp lệnh cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác đều phải phù hợp với Hiến 

pháp, những văn bản quy phạm pháp luật nếu có tính vi hiến sẽ không có giá trị pháp 

lý. Xét về cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật, tính thống nhất thể hiện ở chỗ 

văn bản quy phạm pháp luật phải thể hiện được mối liên hệ logic giữa các phần, 

chương, mục, điều, khoản, điểm với cách trình bày, cách đánh số thứ tự thống nhất, 

phải thể hiện được tương quan với nhau, không mâu thuẫn, chồng chéo. Tính thống 

nhất, đồng bộ của các quy định về địa vị pháp lý của DNXH còn được xem xét trong 

mối quan hệ giữa luật chung và luật chuyên ngành, luật nội dung và luật hình thức. 

Theo đó, các quy định về địa vị pháp lý của DNXH trong các văn bản quy phạm pháp 

luật không được mâu thuẫn, trùng lặp, chồng chéo ngay trong bản thân hệ thống, 

trong mỗi ngành luật, mỗi chế định pháp luật và giữa các quy phạm pháp luật với 
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nhau. Nếu các quy định về địa vị pháp lý của DNXH không thống nhất, mâu thuẫn và 

chồng chéo, thì các quy định đó không thể tạo lập được hành lang pháp lý vững chắc 

để thúc đẩy DNXH phát triển. Ở cấp độ cụ thể, tính đồng bộ trong các quy định về 

địa vị pháp lý của DNXH thể hiện ở sự thống nhất, trong mỗi ngành luật, mỗi chế 

định pháp luật và giữa các quy phạm pháp luật với nhau. Bên cạnh đó, tính toàn diện 

trong các quy định về địa vị pháp lý của DNXH còn thể hiện ở cấu trúc hình thức của 

nó, nghĩa là các quy định về địa vị pháp lý của DNXH vừa có khả năng đáp ứng được 

đầy đủ nhu cầu điều chỉnh bằng pháp luật đối với DNXH, vừa có khả năng bao quát 

mọi hoạt động của DNXH, đặc biệt là những hoạt động có tính chất đặc thù của 

DNXH. Tính toàn diện trong các quy định về địa vị pháp lý của DNXH có ảnh hưởng 

rất lớn tới tính khả thi và tính hiệu quả của việc thực thi các quy định này trong thực 

tiễn. Việc thực hiện một quy phạm pháp luật hay một chế định luật không tốt có thể 

sẽ khiến cho việc thực hiện các quy phạm pháp luật, các chế định pháp luật khác gặp 

nhiều khó khăn thậm chí là không thể thực hiện được, tuỳ theo vị trí, vai trò và các 

mối liên hệ của nó với các yếu tố, các bộ phận khác. Mặt khác, tính toàn diện trong 

các quy định về địa vị pháp lý của DNXH còn thể hiện ở việc ban hành đầy đủ các 

văn bản quy định chi tiết các văn bản, quy định pháp luật trong những trường hợp cần 

có sự quy định chi tiết, để khi văn bản pháp luật có hiệu lực thì nó cũng đã có đủ các 

điều kiện để có thể được tổ chức thực hiện ngay trên thực tế. Như vậy, địa vị pháp lý 

của DNXH hiện nay được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác 

nhau, nhưng tập trung chủ yếu ở pháp luật về DNXH và một số luật chuyên ngành 

trong hệ thống pháp luật về DN. Việc đảm bảo tính thống nhất trong các văn bản này 

sẽ hạn chế tối đa khả năng gây thiệt hại về quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, 

DNXH và cộng đồng xã hội. 

Hai là, địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam được ghi nhận trong một số văn 

bản khác được Nhà nước thừa nhận như: Điều lệ hoạt động của DNXH, thỏa ước lao 

động tập thể của DNXH, hợp đồng được ký kết giữa DNXH với các chủ thể khác.             

Những văn bản này do DNXH hoặc DNXH phối hợp với các chủ thể khác ban hành 

trên cơ sở cụ thể hóa, chi tiết hóa các quy định của pháp luật sao cho phù hợp với nhu 

cầu và tình hình thực tế của DNXH. Khi những văn bản này được ban hành không 

trái Hiến pháp, pháp luật, đạo đức xã hội và phát sinh hiệu lực trên thực tế sẽ làm 

phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của DNXH với các chủ thể đó. Vì 

thế, trong quá trình tổ chức hoạt động, DNXH không chỉ thực hiện các quyền và 
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nghĩa vụ theo quy định của pháp luật mà còn phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

khác phát sinh từ những văn bản do DNXH hoặc DNXH phối hợp với các chủ thể 

khác ban hành như đã nói ở trên. 

1.2.2.2. Các yếu tố cấu thành về mặt nội dung  

Theo Từ điển Tiếng Việt, thuật ngữ “nội dung” được hiểu là “mặt bên trong 

của sự vật, cái được hình thức chưa đựng hoặc biểu hiện”[108, tr.715]. Từ cách tiếp 

cận về nghĩa của thuật ngữ “nội dung” như trên, nghiên cứu sinh cho rằng, các yếu tố 

cấu về mặt nội dung địa vị pháp lý của DNXH là tổng thể các quy định do cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền hoặc DNXH ban hành, có mối liên hệ nội tại thống nhất với 

nhau, ghi nhận địa vị pháp lý của DNXH. Qua nghiên cứu, nghiên cứu sinh nhận 

thấy, ngoài những đặc điểm của các chủ thể mà DNXH vay mượn hình thức pháp lý, 

DNXH còn có những đặc điểm riêng xuất phát từ tính đặc thù của mình. Chính vì 

vậy, các yếu tố cấu thành về mặt nội dung địa vị pháp lý của DNXH rất phong phú và 

đa dạng. Tuy nhiên, về cơ bản bao gồm 5 bộ phận chủ yếu như sau: (i) Quy định về vị 

trí, vai trò, chức năng của DNXH; (ii) Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá 

sản DNXH; (iii) Quy định về quyền và nghĩa vụ của DNXH; (iv) Quy định thể hiện chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH; (v) Quy định về quản trị DNXH. Nghiên cứu và làm rõ nội 

hàm của các yếu tố này có ý nghĩa quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn. Bởi lẽ, 

nó không chỉ góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận về địa vị pháp lý của 

DNXH mà còn góp phần tăng cường địa vị pháp lý của DNXH, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, quy định về vị trí, vai trò, chức năng của Doanh nghiệp xã hội. Có 

thể quan niệm, vị trí của DNXH là chỗ đứng của DNXH trong nền kinh tế và xã hội, 

thể hiện mối quan hệ giữa DNXH với các chủ thể khác trong nền kinh tế và xã hội. Vị 

trí của DNXH xuất phát từ vai trò và chức năng của DNXH. Để xác định đúng đắn vị 

trí của DNXH trong nền kinh tế xã hội, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và 

DNXH cần phải xem xét chức năng, vai trò của DNXH trong mối quan hệ với các cơ 

quan quản lý nhà nước, cộng đồng xã hội, người lao động trong DN, người tiêu dùng. 

Bởi lẽ, thông qua những mối quan hệ này, DNXH mới bộc lộ rõ bản chất và tính đặc 

thù của mình so với những chủ chủ thể khác cùng có mục tiêu xã hội hoặc cùng mục 

tiêu lợi nhuận. Từ thực tiễn tổ chức và hoạt động của DNXH ở Việt Nam và một số 

nước trên thế giới cho thấy,  DNXH  có vị trí của tổ chức kinh tế nhưng đồng thời cũng 

có vị trí của tổ chức xã hội. Bởi lẽ, DNXH vừa có chức năng kinh doanh nhưng lại 

vừa có chức năng xã hội.  
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Vai trò của DNXH được hiểu là sự tác động tích cực của DNXH đối với nền 

kinh tế và xã hội đã được Nhà nước, cộng đồng xã hội ghi nhận. Để xác định đúng 

đắn vai trò của DNXH trong nền kinh tế và xã hội, các cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền cần đánh giá đầy đủ, chính xác những tác động tích cực của DNXH đối với 

nền kinh tế và xã hội, đặc biệt là những tác động mang tính chất đặc thù xuất phát từ 

chức năng xã hội của DNXH. Bởi lẽ, thông qua những tác động đó, tầm quan trọng 

của DNXH đối với Nhà nước và cộng đồng xã hôi mới được thể hiện một cách rõ nét. 

Khi DNXH chứng minh được tầm quan trọng của mình đối với nền kinh tế và xã hội, 

đặc biệt về mặt xã hội, thì Nhà nước mới thấy được sự cần thiết phải xây dựng và 

hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để DNXH có cơ sở ra đời và phát triển. Chức năng của 

DNXH được hiểu là những nhiệm vụ thường xuyên, chủ yếu của DNXH được Nhà 

nước ghi nhận. Chức năng của DNXH là một trong những cơ sở quan trọng để xác 

định vị trí của DNXH trong nền kinh tế và xã hội. Để xác định đúng đắn chức năng 

của DNXH trong nền kinh tế xã hội, Nhà nước và cộng đồng xã hội cần phải xem xét 

những nhiệm vụ thường xuyên, chủ yếu mà DNXH hướng đến thực hiện trong suốt quá 

trình tồn tại. Từ những những nhiệm vụ thường xuyên, chủ yếu của DNXH, Nhà nước, 

DNXH mới có thể xây dựng nên các quyền, nghĩa vụ cho DNXH một cách phù hợp nhất.  

Vị trí, vai trò, chức năng của DNXH được ghi nhận trong các văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc hệ thống pháp luật về DNXH và điều lệ hoạt động của DNXH, 

Các quy định này là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành địa nên vị pháp lý 

của DNXH. Bởi lẽ, vị trí, vai trò, chức năng của DNXH là cơ sở quan trọng để các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng nên các quyền và nghĩa vụ của DNXH. 

Quyền và nghĩa vụ của chủ thể pháp luật xuất phát từ vị trí, chức năng, vai trò của 

chủ thể đó trong nền kinh tế, xã hội. Vì thế, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

không thể xây dựng đầy đủ, đúng đắn các quyền và nghĩa vụ của DNXH nếu chưa 

xác định một cách khách quan và toàn diện về vị trí, vai trò, chức năng của DNXH 

trong nền kinh tế và xã hội. Vị trí, vai trò, chức năng của DNXH không chỉ là cơ sở 

để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng quyền và nghĩa vụ cho DNXH mà 

nó còn là một trong những yếu tố quan trọng để Nhà nước và cộng đồng xã hội nhận 

diện DNXH, phân biệt DNXH với các chủ thể khác cùng có mục tiêu xã hội hoặc 

cùng mục tiêu lợi nhuận. Để phát huy tính hiệu quả trong thực tiễn, các quy định về 

vị trí, vai trò, chức năng của DNXH phải có tính cụ thể và toàn diện. Điều này có 

nghĩa là, các quy định về vị trí, vai trò, chức năng của DNXH phải được quy định chi 
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tiết, dễ hiểu, phản ánh đầy đủ, khách quan các mối quan hệ của DNXH với các chủ 

thể khác trong nền kinh tế và xã hội cũng như các nhiệm vụ chủ yếu, tác động tích 

cực mà DNXH mang lại cho cộng đồng, đặc biệt là những lĩnh vực mà DNTM 

thường bỏ qua vì mục tiêu lợi nhuận. Như vậy, khi nghiên cứu các yếu tố cấu thành 

địa vị pháp lý của DNXH không thể không nghiên cứu về vị trí, vai trò, chức năng 

của DNXH. Bởi vì, quyền và nghĩa vụ của DNXH là một trong những bộ phận quan 

trọng cấu thành nên địa vị pháp lý của DNXH mà bộ phận này lại được xây dựng dựa 

trên vị trí, vai trò, chức năng của DNXH.  

Thứ hai, quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản Doanh nghiệp xã 

hội. Thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản DN là những chế định pháp lý quan trọng 

của pháp luật về DN nói chung và pháp luật về DNXH nói riêng. Bởi lẽ, những quy 

định này là cơ sở pháp lý quan trọng làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và 

nghĩa vụ pháp lý của DNXH từ khi gia nhập đến khi rút lui khỏi thị trường. Khi 

nghiên cứu địa vị pháp lý của chủ thể pháp luật không thể không nhắc đến quyền và 

nghĩa vụ của chủ thể đó và đối với DNXH cũng vậy. Ở Việt Nam hiện nay, quyền và 

nghĩa vụ của DNXH không chỉ được quy định tập trung tại Điều 10 Luật Doanh 

nghiệp năm 2020, mà còn được ghi nhận trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật 

khác thuộc hệ thống pháp luật về DN và những văn bản cho chính DNXH ban hành. 

Vì thế, sẽ không khách quan khi nghiên cứu địa vị pháp lý của DNXH nhưng lại bỏ 

qua các quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản DNXH. Nghiên cứu, đánh 

giá các quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản DNXH có ý nghĩa rất lớn 

trong việc xây dựng và tăng cường địa vị pháp lý của DNXH. Bởi lẽ, những quy định 

này cũng là một trong những bộ phận quan trọng cấu thành nên địa vị pháp lý của 

DNXH. Để đảm bảo tính hiệu quả, các quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể phá 

sản DNXH phải đáp ứng các yêu cầu chủ yếu sau đây:  

(i) Tính toàn diện: Các quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản 

DNXH phải điều chỉnh được tất cả những quan hệ pháp lý cơ bản diễn ra trong quá 

trình thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản DNXH. Đặc biệt là những quan hệ phát 

sinh từ tính đặc thù của DNXH. Nếu thiếu tính toàn diện, các quy định về thành lập, 

tổ chức lại, giải thể, phá sản DNXH sẽ không đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn, vì 

vậy, không phát huy được vai trò tích cực của mình trong việc tạo lập khuôn khổ 

pháp lý thuận lợi để DNXH có cơ sở gia nhập, tổ chức lại và rút lui khỏi thị trường.  
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(ii) Tính cụ thể, khoa học: Điều này thể hiện ở chỗ các quy định về thành lập, 

tổ chức lại, giải thể, phá sản DNXH phải được quy định rõ ràng, logic, chính xác, 

thống nhất giữa các điều luật trong cùng một một văn bản quy phạm pháp luật, giữa 

văn bản quy phạm pháp luật này với văn bản quy phạm pháp luật khác. 

(iii) Thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước dành riêng cho DNXH 

trong quá trình thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản. Bởi lẽ, có như vậy mới đảm bảo 

được sự công bằng trong tổ chức và hoạt động giữa DNXH với các DNTM. DNXH và 

DNTM cùng thực hiện chức năng kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận thế nhưng, DNXH 

phải trích lại một phần tổng lợi nhuận hằng năm để tái đầu tư giải quyết các vấn đề xã 

hội trong khi đó lợi nhuận của DNTM được chia về cho các thành viên, cổ đông, chủ 

sở hữu công ty, chủ DN theo quy định tại Điều lệ DN. So với DNTM, những tác động 

xã hội mà DNXH mang lại cho cộng đồng xã hội lớn hơn rất nhiều. Chính vì vậy, Nhà 

nước cần có chính sách thể hiện sự ưu đãi, khuyến khích, tạo điều kiện cho DNXH 

trong quá trình thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản. 

Tóm lại, thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản DNXH tuy không phải là yếu 

tố quan trọng nhất cấu thành nên địa vị pháp lý của DNXH, nhưng nó là một trong 

những chế định quan trọng của pháp luật về DNXH. Vì thế, khi nghiên cứu về địa vị 

pháp lý của DNXH không thể không nghiên cứu về yếu tố này. 

Thứ ba, quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội. Xét về mặt nội 

dung, địa vị pháp lý của DNXH được cấu thành bởi nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, 

yếu tố cơ bản, quan trọng nhất cấu thành nên địa vị pháp lý của DNXH chính là quyền 

và nghĩa vụ của DNXH. Sở dĩ khẳng định như vậy là vì những lý do chủ yếu sau đây: 

(i) Đây là bộ phận có vai trò quan trọng trong việc định hướng cho DNXH lựa 

chọn những hành vi xử sự tích cực phù hợp với ý chí của Nhà nước và nhu cầu thực 

tế của DNXH. Ví dụ, thông qua quy định về quyền của DN [38, Điều 7], DNXH tự 

do lựa chọn ngành nghề kinh doanh, quy mô kinh doanh, địa điểm kinh doanh theo 

quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của mình. Trong quá trình thực hiện hoạt 

động kinh doanh, DNXH được quyền chủ động lựa chọn đối tác, lĩnh vực hợp tác, 

cách thức giao kết hợp đồng theo nhu cầu của mình. Hoặc thông qua những quy định 

về nghĩa vụ của DN [38, Điều 8], DNXH sẽ nhận biết được mình cần phải thực hiện 

những nhiệm vụ, trách nhiệm gì đối với Nhà nước, người tiêu dùng, người lao động 

trong quá trình tổ chức và hoạt động. 
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(ii) Quyền và nghĩa vụ của DNXH không những thể hiện mối quan hệ giữa 

quyền tự do kinh doanh với vai trò quản lý nhà nước, mà còn là cơ sở giải quyết hài 

hòa lợi ích giữa DNXH với các các chủ thể khác trong nền kinh tế thị trường. Quyền 

tự do kinh doanh là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận tại 

Điều 33 Hiến pháp năm 2013. Để đảm bảo cho cá nhân, tổ chức thực hiện quyền tự 

do kinh doanh một cách có hiệu quả, Nhà nước cần trao cho các cá nhân, tổ chức 

những quyền nhất định. Hay nói cách khác, DNXH thực thi quyền tự do kinh doanh 

có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào hệ thống các quyền mà pháp luật ghi 

nhận cho DNXH. Hệ thống quyền càng phong phú, đa dạng thì DNXH càng có cơ sở 

để thực hiện quyền tự do kinh doanh một cách tốt nhất. Ngoài việc đảm bảo cho 

DNXH thực hiện quyền tự do kinh doanh thì những quy định về quyền và nghĩa vụ 

của DNXH còn phải đảm bảo cho DNXH được bình đẳng trong tổ chức và hoạt động 

so với các DNTM. Đảm bảo quyền bình đẳng trong kinh doanh là cơ sở để đảm bảo 

sự cạnh tranh lành mạnh giữa DNXH với DNTM. Bên cạnh đó, những quy định về 

quyền và nghĩa vụ của DNXH còn là cơ sở để các cơ quan tài phán giải quyết các 

tranh chấp thương mại có hiệu quả. 

 (iii) Quyền và nghĩa vụ của DNXH, đặc biệt là những quyền và nghĩa vụ đặc 

thù của DNXH còn có sự tác động không nhỏ đến các bộ phận khác cùng cấu thành 

nên địa vị pháp lý của DNXH. Quyền của DNXH được hiểu là mức độ, phạm vi được 

phép xử sự của DNXH được nhà nước bảo vệ. Theo đó DNXH có thể lựa chọn những 

cách xử sự như: Thực hiện những gì mà pháp luật cho phép; yêu cầu các chủ thể khác 

chấm dứt các hành vi cản trở DNXH thực hiện các quyền mà pháp luật cho phép hoặc 

yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ lợi ích của mình. Sau khi được 

thành lập hợp pháp, DN được gọi là tổ chức kinh tế và được pháp luật định hình bởi 

cấu trúc quản lý, chức năng riêng biệt. Chức năng của DNXH được xác định bởi các 

quyền của DNXH, từ đó, hình thành nên tư cách chủ thể của DNXH trên thị trường. 

Thực tế cho thấy, nội hàm các quyền của DNXH có thể bị giới hạn bởi một số yếu tố 

như vị trí của pháp luật về DNXH trong hệ thống pháp luật về DN; cấu trúc và bản 

chất của Luật Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường; thói quen quản lý kinh tế 

của một số cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thái độ của DN. Cụ thể, tổ 

chức và hoạt động của DNXH không chỉ chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp - 

đạo luật chủ yếu quy định về các chủ thể kinh doanh trên thị trường mà còn chịu sự 

điều chỉnh của của các luật khác trong hệ thống pháp luật về DN.  

https://luatduonggia.vn/hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam/
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Dưới góc độ lý thuyết, nghĩa vụ của DNXH được hiểu là mức độ, phạm vi xử 

sự cần phải có của DNXH được đảm bảo bằng sự cưỡng chế của nhà nước. Theo đó, 

DNXH phải tiến hành cách xử sự bắt buộc, tức là phải có hoặc không được có một xử 

sự nào đó và phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng khi không thực hiện các xử sự 

bắt buộc. Như vậy, quyền và nghĩa vụ của DNXH không chỉ là sản phẩm nhận thức 

của các cơ quan lập pháp mà còn là sản phẩm nhận thức của DNXH, thể hiện sự giới 

hạn về quyền, nghĩa vụ của DNXH trong quá trình tổ chức và hoạt động. Để đảm bảo 

DNXH hoạt động có hiệu quả cũng như gia nhập, rút lui khỏi thị trường một cách 

thuận lợi, quy định về quyền và nghĩa vụ của DNXH không những phải đảm bảo 

quyền tự do kinh doanh, đảm bảo sự công bằng trong tổ chức và hoạt động của 

DNXH so với DNTM, mà còn phải đảm bảo tính hiệu quả, cụ thể và đồng bộ. Theo 

đó, các quy định về quyền và nghĩa vụ của DNXH phải được quy định rõ ràng, dễ 

hiểu, dễ thực hiện, nhất quán trong từng điều luật, từng văn bản quy phạm pháp luật 

và giữa các văn bản quy phạm pháp luật với nhau. Nói tóm lại, quyền và nghĩa vụ của 

DNXH xuất phát từ vị trí, vai trò, chức năng của DNXH trong nền kinh tế thị trường 

và là bộ phận cơ bản, quan trọng nhất cấu thành địa vị pháp lý của DNXH. 

Thứ tư, các quy định thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội.          

Từ điển Tiếng Việt [99, tr.157] “chính sách” được hiểu là “sách lược và kế hoạch cụ 

thể nhằm đạt một mục đích nhất định, dựa vào đường lối chính trị chung và tình hình 

thực tế mà đề ra chính sách”. Dựa trên cách tiếp cận này, nghiên cứu sinh cho rằng 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH là chiến lược, kế hoạch cụ thể của Nhà nước dành 

riêng cho DNXH, nhằm thúc đẩy DNXH ra đời và phát triển. Hiện nay, các quy định 

thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành riêng cho DNXH ở Việt Nam được ghi nhận 

tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 [38, khoản 4, Điều 10], Nghị định 47/2021/NĐ-CP 

[19, Điều 4] và có thể được ghi nhận trong các văn bản do chính DNXH ban hành. 

Những quy định này là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nên địa vị pháp 

lý của DNXH là vì, từ những quy định thể hiện chính sách ưu đãi hỗ trợ đặc biệt của 

Nhà nước dành riêng cho DNXH sẽ hình thành nên các quyền và nghĩa vụ đặc thù 

của DNXH trong tổ chức và hoạt động. Không những vậy, các quy định này còn 

góp phần bảo đảm sự công bằng trong tổ chức và hoạt động giữa DNXH với các 

DNTM và chủ thể kinh doanh khác. Các quy định thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ 

trợ của Nhà nước dành riêng cho DNXH chịu ảnh hưởng bởi chính sách phát 
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triển DNXH của Đảng và Nhà nước và các nguồn lực bảo đảm thực thi các quy định 

này trên thực tế, cụ thể như sau: 

(i) Chính sách phát triển DNXH Nhà nước. Chính sách phát triển DNXH là cơ 

sở nền tảng để xây dựng nên pháp luật về DNXH nói chung và các quy định thể hiện 

sự ưu đãi, hỗ trợ DNXH nói riêng. Vì thế, pháp luật về DNXH nói chung và các quy 

định thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH nói riêng sẽ giảm đi tính hiệu quả, tính 

đồng bộ, tính toàn diện nếu chính sách phát triển DNXH được ban hành không kịp 

thời, thiếu đúng đắn, thiếu cụ thể và chưa phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của 

đất nước và nhu cầu thực tế của DNXH. Qua nghiên cứu, nghiên cứu sinh nhận thấy, 

chính sách phát triển DNXH ở các quốc gia là không như nhau. Bởi lẽ, chính sách phát 

triển DNXH do Nhà nước ban hành nhưng nó lại phụ thuộc vào mức độ nhận thức của 

Nhà nước về vị trí, vai trò, chức năng của DNXH; về nhu cầu của Nhà nước đối với sự 

tồn tại và phát triển của DNXH; về điều kiện kinh tế, xã hội của từng quốc gia. 

(ii) Các nguồn lực bảo đảm thực hiện các quy định thể hiện sự ưu đãi, hỗ trợ 

của Nhà nước dành cho DNXH. Các nguồn lực bảo đảm thực hiện chính sách bao 

gồm nguồn lực tài chính và nguồn lực con người. Trong hai nguồn lực trên thì nguồn 

lực tài chính là nguồn lực quan trọng hơn cả và có tính quyết định đến hiệu quả của 

việc thực thi chính sách ưu đãi đối với DNXH. Để triển khai các quy định thể hiện 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với DNXH một cách đồng bộ và có hiệu 

quả, đòi hỏi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải chuẩn bị đầy đủ một số nguồn 

lực tài chính cần thiết như xây dựng quỹ đất đai, xây dựng quỹ hỗ trợ DNXH phát 

triển, thực hiện các chương trình phổ biến kiến thức pháp lý về DNXH cho những cá 

nhân giữ các chức vụ lãnh đạo, điều hành DNXH, xây dựng chương trình, chính sách 

khởi nghiệp DNXH. Nếu Chính phủ và các địa phương có đủ tiềm lực về tài chính, 

các quy định thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển sẽ được thực hiện 

đầy đủ, đồng bộ hiệu quả và ngược lại. Bên cạnh nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực 

để tổ chức triển khai các quy định này cũng là yếu tố rất quan trọng. Nếu lực lượng 

lao động để thực thi các quy định thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước 

dành cho DNXH yếu, thiếu và mỏng thì không thể đảm bảo rằng, chính sách ưu đãi, 

hỗ trợ DNXH sẽ được triển khai rộng rãi đến mọi DNXH. Mặt khác, nếu nguồn nhân 

lực thực thi các quy định này không có trình độ chuyên môn phù hợp, thiếu kiến thức, 

thiếu kỹ năng nghiệp vụ thì hiệu quả triển khai các quy định này đến các DNXH sẽ 

không cao và khó có thể đạt được các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Năng 
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lực và khả năng tiếp cận các chính sách ưu đãi DNXH của các DNXH được thể hiện 

ở trình độ học vấn, kinh nghiệm, kiến thức pháp luật, ý thức pháp luật của các nhà 

quản lý, lãnh đạo DNXH. Nếu các nhà quản lý DNXH hạn chế về trình độ học vấn, 

thiếu kinh nghiệm, không am hiểu pháp luật, không chủ động trình bày những khó 

khăn, vướng mắc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tổ chức thực thi 

các quy định thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH hoặc không kiên quyết đấu 

tranh chống lại những tiêu cực trong quá trình thực chính sách ưu đãi đối với DNXH 

thì việc thực thi những quy định này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, không hiệu quả và 

ngược lại. Để thúc đẩy DNXH ra đời, phát triển các quy định thể hiện chính sách ưu 

đãi, hỗ trợ dành riêng cho DNXH phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản như tính cụ 

thể, tính khả thi, tính thống nhất và tính phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất 

nước. Điều này thể hiện ở chỗ, chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển phải cụ 

thể, rõ ràng và khi được ban hành phải có khả năng thực hiện được. Nếu chính sách 

ưu đãi DNXH phát triển quá chung chung sẽ khiến cho công tác thực thi pháp luật 

gặp nhiều khó khăn, thậm chí không thực hiện được. Bên cạnh đó, các quy định thể 

hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với DNXH phải được ghi nhận nhất 

quán trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau và phải xuất phát từ tính đặc 

thù của DNXH. Nếu các quy định thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển 

được thể hiện thiếu thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật hoặc không 

xuất phát từ tính đặc thù của DNXH sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi các chính 

sách đó trên thực tế và không đảm bảo được sự công bằng của DNXH so với DNTM 

trong tổ chức và hoạt động. Ngoài ra, các quy định thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

của Nhà nước dành cho DNXH phải phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất 

nước được thể hiện ở chỗ, chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phải phù hợp với điều 

kiện vật chất, nguồn nhân lực của đất nước. Chính sách ưu đãi DNXH thấp hơn hoặc 

cao hơn điều kiện vật chất, nguồn nhân lực của đất nước sẽ dẫn đến việc DNXH 

không được hỗ trợ hoặc hưởng ưu đãi một cách triệt để.  

Xuất phát từ tính đặc thù của DNXH và những cống hiến to lớn của DNXH 

đối với nền kinh tế và xã hội, cho nên, ngoài những chính sách ưu đãi chung như các 

DNTM, DNXH còn được hưởng các chính sách ưu đãi riêng. Một số ý kiến cho rằng, 

không nên có bất cứ đặc quyền nào cho các DNXH với lập luận rằng, nếu các DNXH 

được ưu đãi hơn, sẽ nảy sinh chuyện các DN theo đuổi lợi nhuận chuyển sang đăng 

ký theo hình thức DNXH để được hưởng ưu đãi mà không thực sự theo đuổi sứ mệnh 
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và mục tiêu xã hội. Ý kiến khác cho rằng, chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển 

vô hình chung đã tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng giữa DNXH và DNTM. 

Nhưng nếu không dành cho DNXH những ưu đãi, hỗ trợ nhất định, thì không thể 

khuyến khích, thúc đẩy sự ra đời và phát triển của DNXH. Vấn đề cốt lõi là phải xây 

dựng cơ chế kiểm soát việc sử dụng những chính sách ưu đãi và hỗ trợ cũng như đánh 

giá mức độ giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường của DNXH như thế nào cho hiệu 

quả. Có thể nói, các quy định thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước dành cho 

DNXH phát triển là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nên địa vị pháp lý 

của DNXH. Các quy đinh này chịu ảnh hưởng bởi chính sách phát triển DNXH và các 

điều kiện đảm bảo thực thi nó trên thực tế. Muốn phát huy vai trò tích cực của mình 

trong thực tiễn, các quy định này phải đáp ứng được các yêu cầu như tính cụ thể, tính 

khả thi, tính thống nhất và tính phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước. 

Thứ năm, các quy định về quản trị Doanh nghiệp xã hội. Hiện nay vẫn còn 

tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về quản trị DN. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát 

triển (OECD), quản trị DN là một hệ thống các cơ chế, các hành vi quản lý. Cơ chế 

này xác định việc phân chia các quyền và nghĩa vụ giữa các cổ đông, hội đồng quản 

trị, các chức danh quản lý và những người có lợi ích liên quan [143]. Theo Ngân 

hàng Thế giới (WB), quản trị DN là một hệ thống các yếu tố pháp luật, thể chế và 

thông lệ quản lý của các công ty [131]. Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), 

quản trị DN bao gồm một hệ thống các quy chế xác định rõ mối quan hệ giữa các cổ 

đông, các chức danh quản lý, các chủ nợ, Chính phủ và những người liên quan khác 

cũng như hệ thống các cơ chế đảm bảo thực hiện các quy chế trên [114]. Trên cơ sở 

kế thừa các quan điểm nêu trên về quản trị DN, nghiên cứu sinh cho rằng, quản trị 

DNXH là hệ thống các quy tắc, cơ chế, quy định do Nhà nước và DNXH ban hành 

mà thông qua đó, DNXH được điều hành và kiểm soát. Quản trị DNXH được thực 

hiện thông qua hoạt động của các cơ quan trong bộ máy quản trị của DN và phụ 

thuộc vào bản chất, hình thức pháp lý và nhu cầu thực tế của DNXH. Ở Việt Nam 

hiện nay, các quy định về quản trị DNXH vừa được ghi nhận trong các văn bản quy 

phạm pháp luật vừa được ghi nhận trong Điều lệ hoạt động của DNXH. Sở dĩ nói 

quản trị DNXH là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nên địa vị pháp lý 

của DNXH là vì những lý do sau đây: 

(i) Quản trị DN là yếu tố quyết định sự sống còn hay phát triển của DN nói 

chung và DNXH nói riêng. Thực tế cho thấy, rất nhiều DN ở Việt Nam bị thất bại 
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không phải do thiếu vốn, thiếu năng lực cạnh tranh mà do quản trị DN kém hiệu quả 

[48]. Vì thế, quản trị DN có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển DN. 

Nếu quản trị DN tốt sẽ góp phần tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, khách hàng, xây 

dựng được giá trị thương hiệu cho công ty và ngược lại [50].  

(ii) Pháp luật về DN nói chung và pháp luật về DNXH nói riêng quy định 

quyền, nghĩa vụ cho DNXH trong quá trình tổ chức và hoạt động. Tuy nhiên, chủ thể 

triển khai các quyền, nghĩa vụ này lại là các cơ quan trong bộ máy quản trị của 

DNXH. Hay nói cách khác, các quyền và nghĩa vụ của DNXH được thực thi thông 

qua những hoạt động cụ thể của các cơ quan trong bộ máy quản trị của DNXH. Khi 

các cơ quan trong bộ máy quản trị của DNXH hoạt động có hiệu quả, DNXH sẽ dễ 

dàng đạt được mục tiêu của mình. Trong quá trình DNXH tổ chức và hoạt động, các 

cơ quan trong bộ máy quản trị của DNXH thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn, trách nhiệm 

của mình theo quy định tại Điều lệ của DNXH và pháp luật về quản trị DNXH.  

Từ những phân tích trên cho thấy, quản trị DNXH có vai trò rất lớn trong việc 

quyết định sự sống còn của DNXH. Do vậy, khi nghiên cứu về địa vị pháp lý của 

DNXH không thể không nghiên cứu các quy định về quản trị DNXH. Để đảm bảo 

tính hiệu quả, các quy định về quản trị DNXH cần phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

(i) Tính kinh tế và linh hoạt: Các quy định về quản trị DNXH phải được tổ 

chức sao cho chi phí bỏ ra trong quá trình xây dựng và sử dụng là thấp nhất nhưng 

phải đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, các quy định về quản trị DNXH phải đảm 

bảo tính thích ứng nhanh, sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý giữa các cơ quan trong bộ 

máy quản trị DN. Có như vậy, mới giúp DNXH đạt được mục đích đề ra một cách 

hiệu quả nhất.  

(ii) Tính phù hợp: Bộ máy quản trị DNXH cần được tổ chức sao cho phù hợp 

với các quy định của pháp luật về quản trị DN nói chung, đồng thời, phù hợp với nhu 

cầu, khả năng thực tế của DNXH, đặc biệt phải phù hợp với tính đặc thù của DNXH. 

Điều này có nghĩa là, bộ máy quản trị của DNXH phải có khả năng bao quát tất cả 

các hoạt động xuất phát từ chức năng kinh doanh và chức năng xã hội của DNXH. 

 (iii) Tính minh bạch: Các thông tin liên quan đến tổ chức, hoạt động của 

DNXH phải được công khai minh bạch đến mọi thành viên, cổ đông trong DN một 

cách chính xác, đúng thời hạn. Tính minh bạch được coi là nguyên tắc hàng đầu để 

đảm bảo tính hiệu quả và bền vững trong tổ chức và hoạt động của DNXH [94]. 
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Tóm lại, quản trị DNXH có sự ảnh hưởng và quyết định đến hiệu quả tổ chức, 

hoạt động của DNXH và mức độ thực thi các quyền và nghĩa vụ của DNXH. Vì thế, 

khi nghiên cứu về địa vị pháp lý của DNXH không thể không nghiên cứu các quy 

định về quản trị DNXH. 

1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 

Mặc dù còn tồn tại nhiều ý kiến khác nhau về các yếu tố ảnh hưởng đến địa vị 

pháp lý của DN, nhưng một trong những ý kiến khá phổ biến nhất được ghi nhận 

trong các tài liệu, giáo trình Luật kinh tế ở Việt Nam cho rằng, các yếu tố ảnh hưởng 

đến địa vị pháp lý của DN nói chung bao gồm: Thế chế chính trị, cơ chế quản lý kinh 

tế của nhà nước, tính chất sở hữu của DN, vị trí của DN trong nền kinh tế, tính chất 

của ngành nghề kinh doanh, ý chí của xã hội, ý chí của nhà nước, ý chí của chủ đầu 

tư [105]. Hiện nay, quan điểm trên vẫn được một số tác giả áp dụng để lý giải các yếu 

tố ảnh hưởng đến việc xác định địa vị pháp lý của DN. Xuất phát từ các quy định 

pháp luật về DNXH và những nghiên cứu mang tính chất lý luận về DNXH ở Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay, tác giả cho rằng, có ba yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến 

địa vị pháp lý của DNXH đó là: Thể chế chính trị, thể chế kinh tế và truyền thống văn 

hóa. Để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến địa vị pháp lý của DNXH, tác giả sử dụng 

thang đo thứ bậc. Theo đó, khi nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến địa vị pháp lý 

của DNXH, tác giả đã phân tích, xem xét sự tác động của các yếu tố đó đến địa vị 

pháp lý của DNXH theo các mức độ và chiều hướng khác nhau. Kết quả nghiên cứu 

là một trong những cơ sở quan trọng để điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng đến địa vị 

pháp lý của DNXH sao cho hợp lý nhất, như vậy mới có thể tạo ra những điều kiện 

thuận lợi để thúc đẩy DNXH phát triển bền vững và hiệu quả. 

1.2.3.1. Thể chế chính trị 

Thể chế chính trị được hiểu là toàn bộ quan điểm, tư tưởng của Đảng và Nhà 

nước về cách thức quản lý nhà nước được thể hiện trong các quy định của pháp luật, 

các nguyên tắc xác định tổ chức và hoạt động của các lực lượng chính trị, nhà nước, 

các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Thể chế 

chính trị có sự tác động rất lớn đến địa vị pháp lý của DNXH. Điều này thể hiện ở 

chỗ, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong quản lý kinh tế, xã hội nói 

chung và DNXH nói riêng là cơ sở lý luận quan trọng để các cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền dựa vào đó xây dựng nên các quy định về địa vị pháp lý của DNXH. 

Không những vậy, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý kinh tế, 
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xã hội nói chung và DNXH còn góp phần định hướng cho việc xây dựng và hoàn 

thiện các quy định về địa vị pháp lý của DNXH. Những quy định về địa vị pháp lý 

của DNXH không thể nào phát huy tính hiệu quả nếu nó được xây dựng nên một cơ 

sở lý luận lỏng lẻo hoặc thiếu đúng đắn, khác quan. Hiện nay, chính sách phát triển 

DNXH chưa được thể hiện trực tiếp trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước, vì vậy, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang thiếu những định hướng cụ thể 

để xây dựng và nâng cao địa vị pháp lý của DNXH. Để thúc đẩy DNXH phát triển hơn 

nữa, trong thời gian tới Đảng và Nhà nước Việt Nam cần có những chủ trương, chính 

sách cụ thể để phát triển DNXH, có như vậy các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới 

có những định hướng cụ thể để xây dựng và hoàn thiện địa vị pháp lý của DNXH. 

1.2.3.2. Thể chế kinh tế 

Thể chế kinh tế là toàn thể các luật chơi chính thức (chính sách, pháp luật, cơ 

chế quản lý kinh tế, cơ chế tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật) và phi chính thức 

(những quy tắc bất thành văn, những điều cấm kỵ mà các nhóm người trong xã hội 

tham gia hoạt động trong nền kinh tế tự nguyện tuân thủ) điều tiết và chi phối các 

quan hệ, hoạt động mang tính kinh tế của con người trong xã hội. Thực tế cho thấy, 

thể chế chính trị là những bộ quy tắc do con người tạo ra, có mối quan hệ chặt chẽ với 

thể chế chính trị. Thể chế kinh tế là một trong các trụ cột quan trọng bảo đảm cho hệ 

thống chính trị ổn định và phát triển [75]. Trong những bộ quy tắc của thể chế kinh tế 

thì chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế là những bộ phận có ảnh hưởng và tác 

động rất lớn đến địa vị pháp lý của DNXH. Hiện nay, ở các nước có nền công nghiệp 

phát triển thường áp dụng cơ chế quản lý kinh tế theo mô hình thị trường có sự điều 

tiết của nhà nước. Ở Việt Nam, trong giai đoạn từ năm 1954 đến trước Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ VI năm 1986, Nhà nước quản lý kinh tế theo cơ chế kế hoạch tập 

trung. Theo đó, Nhà nước điều tiết và quản lý nền kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính 

và tập trung theo một kế hoạch thống nhất từ trung ương đến địa phương. Hai mô 

hình kinh tế được Nhà nước thừa nhận trong giai đoạn này là DN Nhà nước và Hợp 

tác xã. Nhà nước chỉ thừa nhận chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, vì vậy, chế độ sở 

hữu tư nhân về tư liệu sản xuất không có điều kiện để ra đời và phát triển trong giai 

đoạn này. Thực tiễn đã chứng minh, việc áp dụng cơ chế kế hoạch tập trung trong xây 

dựng kinh tế ở Việt Nam là không phù hợp và hiệu quả vì nó không phát huy được 

tính chủ động, sáng tạo của các cá nhân, tổ chức trong việc thực tiễn. Điều đó đã 

khiến cho nền kinh tế Việt Nam ngày càng sa sút, đời sống của người dân ngày càng 
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khó khăn, đói kém và đặc biệt đã bỏ qua vai trò của kinh tế tư nhân trong việc phát 

triển kinh tế đất nước. Tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 

VI (ngày 29/3/1989), Đảng ta xác định từ bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp để 

chuyển sang xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Đảng cũng chỉ rõ, cơ 

chế thị trường phải được vận dụng nhất quán trong kế hoạch hóa và các chính sách 

kinh tế [19]. Đến Đại hội VII (6/1991), Văn kiện của Đảng đã nêu rõ cơ chế vận hành 

nền kinh tế là cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước bằng pháp luật, kế hoạch, 

chính sách và các công cụ khác. Trong cơ chế đó, các đơn vị kinh tế thuộc mọi thành 

phần kinh tế có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh; hợp tác, liên doanh tự nguyện, 

bình đẳng, cạnh tranh hợp pháp. Bên cạnh đó, Đảng cũng chỉ rõ, phải xây dựng và 

phát triển đồng bộ các loại hình thị trường, xóa bỏ độc quyền và đặc quyền ở hầu hết 

các ngành và lĩnh vực kinh tế. Như vậy, đây là lần đầu tiên, Đảng đề cập đến cơ chế 

thị trường với tư cách là cơ chế vận hành nền kinh tế. Có thể xem đây là một bước 

tiến lớn trong nhận thức, trong tư duy về thị trường, cơ chế thị trường của Đảng và 

Nhà nước Việt Nam.  

Sự đổi mới về cơ chế quản lý kinh tế đã góp phần làm thay đổi đáng kể nền 

kinh tế Việt Nam theo đó, lạm phát được đẩy lùi, đời sống nhân dân được cải thiện và 

đặc biệt đã chứng minh được vai trò to lớn của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển 

của đất nước. Chính vì thế, sau Đại hội Đảng lần thứ X (năm 2006), Đảng ta xác định 

kinh tế tư nhân chính thức là thành phần kinh tế được khuyến khích phát triển, không 

hạn chế về quy mô. Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước quản lý nền kinh tế ở tầm 

vĩ mô thông qua pháp luật, định hướng chính sách phát triển kinh tế, tạo lập hành 

lang pháp lý thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện hành vi kinh 

doanh, bảo đảm sự ổn định của nền kinh tế. Cụ thể, trong thời gian vừa qua, Nhà 

nước đã ban hành nhiều chính sách, văn bản quy phạm pháp luật quan trọng thuộc 

nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, về DN, 

về thương mại, về đầu tư, để tạo hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy và quản lý các 

quan hệ kinh tế phát triển. Bên cạnh đó, trong Chiến lược phát triển bền vững giai 

đoạn 2011 - 2020 và hiện nay là giai đoạn 2021 - 2030, Nhà nước ta đã thể hiện rõ 

mục tiêu “tăng trưởng bền vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến độ, công bằng xã hội, 

bảo vệ tài nguyên và môi trường, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững 

chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia” [41]. 
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Từ những phân tích ở trên cho thấy, thể chế kinh tế có tính quyết định rất lớn 

đến địa vị pháp lý của DNXH. Nếu Nhà nước xây dựng thể chế kinh tế đúng đắn, phù 

hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, phong tục, tập quán của đất nước và điều quan 

trọng là đảm bảo được quyền tự do kinh tế của các thành viên trong xã hội sẽ góp 

phần thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển, đồng thời ổn định hệ thống chính trị 

và ngược lại. Chính vì vậy, các quy định về địa vị pháp lý của DNXH không thể phát 

huy tính hiệu quả nếu nó đi ngược lại các quy định của thể chế kinh tế.  

1.2.3.3. Truyền thống văn hóa 

Truyền thống văn hóa được hiểu là những giá trị văn hóa do con người sáng 

tạo ra trong quá trình lao động và được truyền lại qua nhiều thế hệ dưới nhiều hình 

thức khác nhau. Giá trị văn hóa có nội hàm rất rộng, bao gồm cả những giá trị vật thể 

và giá trị phi vật thể. Khi xem xét truyền thống văn hóa với tư cách là yếu tổ ảnh 

hưởng đến địa vị pháp lý của DNXH thì giá trị văn hóa được đề cập có nội hàm hẹp 

hơn, bao gồm truyền thống dân tộc, trình độ dân trí, mục tiêu xây dựng đất nước của 

Đảng và Nhà nước Việt Nam. Sự tác động của các yếu tố văn hóa, xã hội đến địa vị 

pháp lý của DNXH luôn bao hàm cả hai khả năng tích cực và tiêu cực. Vấn đề đặt ra 

là phát huy các yếu tố tích cực, nhất là các giá trị văn hóa, truyền thống đã được kết 

tinh qua nhiều thời kỳ và hạn chế những yếu tố tiêu cực, lạc hậu làm cản trở sự ra đời 

và phát triển của DNXH. Việt Nam hiện nay đang có những yếu tố văn hóa, xã hội 

tương đối thuận lợi cho sự ra đời và phát triển của DNXH, điều này thể hiện ở chỗ: 

(i) Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống giàu lòng nhân ái, truyền thống đó 

đã thấm sâu vào mỗi con người Việt Nam, thể hiện trong các quan hệ từ trong gia 

đình đến xóm làng, cộng đồng xã hội; từ trong sinh hoạt đời thường đến sản xuất; từ 

thời đấu tranh chống giặc ngoại xâm đến thời bình. Với truyền thống đó, người dân Việt 

Nam sẵn sàng chia sẻ khó khăn với cộng đồng, với Nhà nước để cải thiện chất lượng 

cuộc sống cho người dân. 

(ii) Trình độ dân trí của người dân Việt Nam hiện nay đã được nâng cao rõ rệt. 

Điều đó đã giúp họ nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của Nhà nước và toàn thể nhân 

dân trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Chính vì 

thế, trong điều kiện Nhà nước bị quá tải trong việc thực hiện chức năng xã hội, họ 

không những sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm với nhà nước trong việc giải quyết các vấn 

đề xã hội, môi trường, mà còn vận dụng những kiến thức đã học hỏi, tích lũy được để 

phát triển DNXH của mình một cách hiệu quả nhất.  
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(iii) Mục tiêu của Đảng và Nhà nước Việt Nam là xây dựng xã hội công bằng, 

dân chủ, văn minh và phát triển bền vững. Để đạt được mục tiêu trên, Đảng và Nhà 

nước luôn quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề xã hội. Trong chiến lược phát 

triển bền vững giai đoạn 2010 đến năm 2020 và hiện nay là giai đoạn 2021 - 2030, 

Nhà nước ta nhấn mạnh: Xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, công bằng, 

văn minh; nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; gia đình ấm no, tiến bộ, 

hạnh phúc; con người phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, năng 

lực sáng tạo, ý thức công dân, tuân thủ pháp luật. Giảm thiểu các tác động tiêu cực 

của hoạt động kinh tế đến môi trường. Khai thác hợp lý và sử dụng có hiệu quả các 

nguồn tài nguyên, thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo [41]. Gần đây nhất, 

mục tiêu này lại tiếp tục được đề cập đến trong định hướng phát triển đất nước nước 

giai đoạn 2021 - 2030 [24]. Mục tiêu, quan điểm của Nhà nước ta trong việc giải 

quyết các vấn đề xã hội nói trên được thể hiện trong nhiều văn bản, cụ thể như: Quyết 

định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 Phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25/5/2012 Phê 

duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; 

Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị 

Quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 01/02/2021. Trong 

điều kiện kinh tế Nhà nước còn nhiều khó khăn, nếu mọi cá nhân, tổ chức đều phó 

thác mọi trách nhiệm cho nhà nước thì mục tiêu trên rất khó có thể thực hiện được. 

Yếu tố văn hóa xã hội có sự chi phối không nhỏ đến địa vị pháp lý của DNXH. Điều 

này thể hiện ở chỗ, nếu thiếu đi những giá trị cốt lõi về lòng nhân ái, về tri thức, về 

mục tiêu, giá trị xã hội thì các quy định về địa vị pháp lý rất khó được thực thi trong 

thực tiễn vì không nhận được sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức trong xã hội.  

Từ những phân tích ở trên cho thấy, địa vị pháp lý của DNXH phụ thuộc vào 

các yếu tố cơ bản như thể chế chính trị, thể chế kinh tế và truyền thống văn hóa của 

mỗi quốc gia. Trong các yếu tố trên thì thể chế kinh tế đóng vai trò quyết định và các 

yếu tố còn lại đóng vai trò tác động, chi phối đến địa vị pháp lý của DNXH. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Trong Chương 1 của luận án, nghiên cứu sinh đã làm sáng tỏ những vấn đề lý 

luận của DNXH và và địa vị pháp lý của DNXH.  

1. DNXH trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng chỉ ra đời và phát 

triển dựa trên những cơ sở nhất định về kinh tế và xã hội. So với một số quốc gia trên 

thế giới, DNXH ra đời và phát triển ở Việt Nam muộn hơn. Trên cơ sở kế thừa các 

quan niệm trước đây về DNXH, tác giả cho rằng, DNXH là tổ chức có hình thức pháp 

lý là DN, vừa có chức năng kinh doanh vừa có chức năng xã hội nhưng hoạt động 

không vì tối đa hóa lợi nhuận và luôn đặt trách nhiệm giải quyết các vấn đề xã hội lên 

hàng đầu. Ngoài những đặc điểm giống như DNTM, DNXH còn có một số đặc điểm 

riêng xuất phát từ đặc trưng riêng của mình. DNXH có những đóng tích cực đối với 

sự phát triển bền vững của đất nước. 

2. Theo nghiên cứu sinh, địa vị pháp lý của DNXH là tổng thể các quyền và 

nghĩa vụ của DN trong quá trình tổ chức và hoạt động của DN, qua đó phân biệt 

được DNXH với các loại hình DN khác. Ngoài những đặc điểm về địa vị pháp lý 

của DNTM, địa vị pháp lý của DNXH còn có những đặc điểm riêng xuất phát từ 

tính đặc trưng của mình trong tổ chức và hoạt động. Địa vị pháp lý của DNXH được 

cấu thành bởi hai yếu tố đó là hình thức và nội dung, đồng thời chịu sự ảnh hưởng bởi 

các yếu tố như thể chế chính trị, thể chế kinh tế và truyền thống văn hóa. 

Những vấn đề lý luận về DNXH và địa vị pháp lý của DNXH là cơ sở để 

nghiên cứu sinh, nghiên cứu, đánh giá thực trạng địa vị pháp lý của DNXH theo pháp 

luật Việt Nam hiện nay và thực tiễn thực hiện tại Chương 2 của Luận án. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 

THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN  

 

2.1. Thực trạng địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật 

Việt Nam hiện hành  

2.1.1. Quy định pháp luật về nhận diện Doanh nghiệp xã hội 

Mặc dù manh nha xuất hiện ở Việt Nam trong thời kỳ bao cấp và được tổ chức 

hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng chỉ đến khi Luật Doanh nghiệp 

năm 2014 có hiệu lực, thì DNXH mới được chính thức được luật hóa [28, khoản 1, 

Điều 10]. Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, DNXH phải đáp ứng các tiêu chí như: 

Là DN được đăng ký thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp; có mục tiêu 

hoạt động là nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng; sử 

dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của DN để tái đầu tư nhằm thực hiện mục 

tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký [38, khoản 1 Điều 10]. Quy định này có ý 

nghĩa quan trọng trong việc tạo ra cơ sở pháp lý để nhận diện và phân biệt DNXH với 

một số tổ chức khác. Tuy nhiên, quy định trên chỉ chú trọng vào chức năng xã hội của 

DNXH mà chưa chú ý đến chức năng kinh doanh của DNXH. Bên cạnh đó, nó mới chỉ 

dừng lại ở mức độ đưa ra các tiêu chí để nhận diện DNXH chứ chưa phản ánh được 

những thuộc tính mang tính bản chất, cũng như các mối liên hệ cơ bản, phổ biến nhất 

của DNXH trong thế giới khách quan. Quan niệm về DNXH như hiện nay dễ gây ra 

nhiều cách hiểu khác nhau về DNXH. Để có cái nhìn thống nhất và toàn diện về 

DNXH, thì việc bổ sung định nghĩa mang tính chất pháp lý về DNXH là rất cần thiết.  

Các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam 

có thể tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia sau đây để xây dựng định nghĩa về 

DNXH ở Việt Nam, cụ thể như sau: Ở Canada không có định nghĩa pháp lý về DNXH 

[135]. Trung tâm Doanh nghiệp Xã hội BC của Canada cho rằng, DNXH là những 

DN tạo doanh thu với sự thay đổi xã hội. Dù hoạt động bởi một tổ chức phi lợi nhuận 

hay bởi một công ty vì lợi nhuận, một DNXH có hai mục đích đó là đạt được những 

kết quả về kinh tế, xã hội hoặc môi trường và để kiếm thu nhập. Luật Xúc tiến DNXH 

của Hàn Quốc cho rằng, thuật ngữ DNXH đề cập đến một DN có mục tiêu xã hội, 

chẳng hạn như nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương... bằng cách 

cung cấp cho các nhóm dễ bị tổn thương các dịch vụ xã hội hoặc công việc trong khi 
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tiến hành các hoạt động kinh doanh, như sản xuất và bán hàng hàng hóa và dịch vụ. 

[140, khoản 1, Điều 2]. Luật Doanh nghiệp xã hội của Italy cho rằng: “DNXH được 

hiểu là các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân thực hiện hoạt động kinh tế liên tục và chủ 

yếu là sản xuất hoặc trao đổi hàng hóa và dịch vụ tiện ích xã hội, nhằm đạt được các 

mục tiêu lợi ích chung” [144, Điều 1.1]. Theo Đạo luật DNXH của Phần Lan, 

“DNXH là một thương nhân đã đăng ký được nhập vào sổ đăng ký DNXH. Chỉ 

những thương nhân được đề cập trong đoạn 1 mới có quyền sử dụng tên DNXH cho 

DN của họ” [146, mục 2]. Luật DNXH của Litva cho rằng: “DNXH là một pháp nhân 

dưới bất kỳ hình thức pháp lý nào, có được tư cách của một DNXH theo Luật pháp và 

các hành vi pháp lý thực hiện nó” [145, Điều 3]. Theo pháp luật Anh, thuật ngữ 

“doanh nghiệp xã hội” (social enterprise) được sử dụng là tên gọi của một mô hình 

kinh doanh, thể hiện mục tiêu xã hội. Trong Chiến lược phát triển DNXH năm 2002, 

Chính phủ Anh định nghĩa: “DNXH là một mô hình kinh doanh được thành lập nhằm 

thực hiện các mục tiêu xã hội và sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư cho mục tiêu đó hoặc 

cho cộng đồng, thay vì tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông hoặc chủ sở hữu” [120]. Hiện 

nay, giữa các quốc gia vẫn đang tồn tại những quan niệm khác nhau về DNXH. Tuy 

nhiên, qua nghiên cứu và tìm hiểu, nghiên cứu sinh cho rằng, Việt Nam cần học tập kinh 

nghiệm của Anh khi xây dựng định nghĩa về DNXH, bởi vì, định nghĩa DNXH của Anh 

phản ảnh tương đối đầy đủ và toàn diện các đặc trưng cơ bản của DNXH.  

Tóm lại, định nghĩa mang tính chất pháp lý về DNXH vẫn đang bị bỏ ngỏ ở 

Việt Nam hiện nay, vì vậy, việc bổ sung định nghĩa này vào trong hệ thống pháp luật 

về DNXH là rất cần thiết. Điều đó giúp cho cá nhân, tổ chức trong xã hội có cái nhìn 

đúng đắn, toàn diện, thống nhất về vị trí, vai trò, chức năng, bản chất của DNXH. 

2.1.2. Quy định pháp luật về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội  

2.1.2.1. Vị trí, vai trò, chức năng của Doanh nghiệp xã hội 

(i) Vị trí của DNXH: Thông qua quy định DNXH là “doanh nghiệp được thành 

lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp” [38, khoản 1, Điều 10], có thể hiểu, pháp 

luật về DNXH ở Việt Nam hiện hành mặc nhiên thừa nhận DNXH có vị trí của 

DNTM. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, mặc dù có vị trí của DNTM nhưng DNXH không 

phải là một loại hình DN mới, mà nó là mô hình DN thực hiện hành vi kinh doanh vì 

mục đích xã hội và phải cam kết dành đa số lợi nhuận (ít nhất là 51%) cho các hoạt 

động vì mục tiêu xã hội đã cam kết. DNTM là một loại chủ thể kinh doanh, vì thế, khi 



77 

 

 

 

thừa nhận DNXH có vị trí của DNTM, có nghĩa là, pháp luật Việt Nam hiện hành đã 

mặc nhiên thừa nhận DNXH có vị trí của chủ thể kinh doanh.  

(ii) Vai trò của DNXH: Hiện nay, pháp luật về DNXH chưa có quy định riêng ghi 

nhận vai trò của DNXH đối với nền kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, thông qua việc thừa 

nhận DNXH có hình thức pháp lý “là doanh nghiệp” [38, khoản 1, Điều 10] và “có mục 

tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng” [38, 

điểm b, khoản 1, Điều 10], có thể hiểu, pháp luật về DNXH ở Việt Nam hiện nay đã thừa 

nhận DNXH vừa có vai trò của DN, vừa có vai trò của tổ chức xã hội. 

(iii) Chức năng của DNXH: Chức năng chủ yếu của chủ thể kinh doanh nói 

chung và DNTM nói riêng là thực hiện hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh 

lợi. Pháp luật Việt Nam hiện hành ghi nhận DNXH “là doanh nghiệp” đồng nghĩa với 

việc thừa nhận chức năng kinh doanh của DNXH. Tuy nhiên, ngoài chức năng kinh 

doanh, DNXH còn có chức năng xã hội. Chức năng xã hội của DNXH được thể hiện 

thông qua quy định DNXH có trách nhiệm “giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì 

lợi ích cộng đồng” [38, điểm b, khoản 1, Điều 10]. Nếu DNTM hoạt động vì mục tiêu 

tối cao là lợi nhuận thì DNXH lại hướng đến cả hai mục tiêu là lợi nhuận và xã hội 

nhưng mục tiêu tối cao lại là mục tiêu xã hội. Điều này thể hiện ở chỗ, trong quá trình 

tồn tại, DNXH phải cam kết thực hiện mục tiêu xã hội trong suốt quá trình hoạt động, 

phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo về kết quả thực hiện mục tiêu xã hội đến cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền theo luật định, phải sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng 

năm để giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường như đã đăng ký.  

2.1.2.2. Thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản Doanh nghiệp xã hội 

(i) Thành lập DNXH: Trước khi Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực, 

DNXH chuẩn bị các biểu mẫu để đăng ký DNXH theo Thông tư số 04/2016/TT-

BKHĐT [2] và “thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và hồ sơ tương 

ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp” [8, khoản 

1, Điều 4]. Hiện nay, DNXH được đăng ký thành lập theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp năm 2020 [36, điểm a, khoản 1, Điều 10] và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04/01/2021 [18]. Như vậy, chủ thể thành lập, quản lý; hồ sơ đăng ký; trình tự, 

thủ tục đăng ký DNXH không có điểm gì khác biệt so với chủ thể thành lập, quản lý; 

hồ sơ đăng ký; trình tự, thủ tục đăng ký DNTM. Ngoại trừ quy định “chủ sở hữu 

doanh nghiệp, người quản lý DNXH được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc 
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cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp 

luật [38, điểm b, khoản 2].  

 (ii) Tổ chức lại DNXH: Kế tiếp tinh thần của Nghị định số 96/2015/NĐ-CP 

[8, khoản 2, Điều 8], pháp luật về DNXH hiện hành tiếp tục ghi nhận DNXH được tổ 

chức lại DN thông qua các hình thức chia, tách; hợp nhất, sáp nhập. Theo đó, DNXH 

thực hiện chia, tách doanh nghiệp, hợp nhất, sáp nhập với DNXH hoặc DN khác theo 

quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chia, tách, sáp 

nhập, hợp nhất DNXH được thực hiện giống như hồ sơ, trình tự, thủ tục chia, tách, 

sáp nhập, hợp nhất DNTM [19, Điều 6]. Ngoài ra, pháp luật về DNXH hiện hành còn 

cho phép chuyển đổi cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện thành DNXH 

[19, Điều 5].  

 (iii) Giải thể, phá sản DNXH: Pháp luật về DNXH ở Việt Nam hiện nay chưa 

có quy định cụ thể về phá sản DNXH, mà chỉ có quy định về giải thể DNXH nhưng 

khá sơ sài. Cụ thể, pháp luật về DNXH hiện nay tiếp tục kế thừa quy định của Nghị 

định số 96/2015/NĐ-CP [8, khoản 3, Điều 8]. Theo đó, hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể 

DNXH được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và quy định của Chính phủ về đăng 

ký DN [19, khoản 3, Điều 6]. Như vậy, về cơ bản, hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể 

DNXH giống với hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể DNTM, ngoại trừ quy định nếu 

DNXH giải thể nhưng còn số dư tài sản hoặc tài chính mà DNXH đã nhận thì DNXH 

phải trả cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ, chuyển cho các DNXH 

khác, tổ chức khác có mục tiêu xã hội tương tự hoặc chuyển giao cho Nhà nước theo 

quy định của Bộ luật Dân sự [19, khoản 2, Điều 6]. 

2.1.2.3. Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp xã hội 

DNXH được thể hiện dưới hình thức pháp lý là DN, cho nên trong quá trình tổ 

chức và hoạt động, DNXH cũng có các quyền và nghĩa vụ của DN. Ngoài ra, DNXH 

còn có các quyền và nghĩa vụ riêng xuất phát từ tính đặc thù của mình trong tổ chức 

và hoạt động, cụ thể như sau. 

Thứ nhất, các quyền và nghĩa vụ chung của DN: Hiện nay, quyền và nghĩa vụ 

của DN nói chung được ghi nhận ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, 

điển hình như: Luật Doanh nghiệp [38, Điều 7, 9]; Bộ luật Dân sự  [31, mục 2, Điều 

171, 172, 185, tiểu mục 1, mục 1, 2, 3 Chương XIII]; Luật Cạnh tranh [35, khoản 1, 

Điều 5]; Bộ luật Lao động [36, Điều 6, 56-57]; Luật Đất đai [13, Điều 166-169, 171- 

172, mục 2 Chương XI]; Luật Phá sản [29, Điều 18-19]; Nghị định số 130/2013/NĐ-
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CP ngày 16/10/2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích [6, Điều 8] 

và một số văn bản quy phạm pháp luật khác. 

Các quyền của DN mà DHXH được hưởng bao gồm: Tự do lựa chọn ngành 

nghề, lĩnh vực kinh doanh theo quy định của pháp luật; tự chủ kinh doanh, chủ động 

lựa chọn địa bàn, quy mô kinh doanh, hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa 

chọn phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn; chủ động tìm kiếm thị trường, 

khách hàng và ký kết hợp đồng; kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu; tuyển dụng, thuê 

và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh; chủ động ứng dụng khoa học và công 

nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; chiếm hữu, sử dụng, 

định đoạt tài sản của DN; tham gia đấu thầu để cung ứng các sản phẩm dịch vụ công 

ích theo quy định của pháp luật; từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy 

định của pháp luật; khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; 

tham gia tố tụng theo quy định pháp luật  tố tụng và một số quyền khác theo quy 

định của pháp luật có liên quan. 

Các nghĩa vụ của DN mà DNXH phải thực hiện bao gồm: Đáp ứng đủ điều 

kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy 

định của Luật Đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt 

quá trình hoạt động kinh doanh; tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài 

chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, 

thống kê; kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy 

định của pháp luật; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động 

theo quy định của pháp luật về lao động; không được phân biệt đối xử và xúc phạm 

danh dự, nhân phẩm của người lao động trong DN; không được sử dụng lao động 

cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động 

tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy 

định của pháp luật; bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ 

theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố; thực 

hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký DN, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

DN, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo 

quy định pháp luật; chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê 

khai trong hồ sơ đăng ký DN và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê 

khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các 
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thông tin đó; tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa 

và danh lam thắng cảnh; thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm 

quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, người tiêu dùng và một số nghĩa vụ khác 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Thứ hai, các quyền và nghĩa vụ riêng của DNXH: Trước đây, các quyền và 

nghĩa vụ riêng của DNXH được quy định chủ yếu trong Luật Doanh nghiệp năm 

2014 (28, Điều 10], Nghị định số 96/NĐ-CP [8], Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT 

[2]. Hiện nay, các quyền và nghĩa vụ riêng của DNXH được ghi nhận chủ yếu trong 

Luật Doanh nghiệp năm 2020 [38, Điều 10], Nghị định số 01/2021/NĐ-CP [18], Nghị 

định số 47/2021/NĐ-CP [19, Điều 3-6], cụ thể như sau: 

(i) Các quyền riêng của DNXH: Các quyền riêng của DNXH được quy định tại 

điều 10 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định 47/2021/NĐ-CP [19, Điều 3-6]. 

Theo đó, trong quá trình đăng ký thành lập DNXH, chủ thể thành lập DNXH có 

quyền lựa chọn các lĩnh vực xã hội, môi trường mà DNXH dự kiến hướng đến để giải 

quyết; quyết định thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm mục tiêu giải quyết các vấn 

đề xã hội, môi trường; quyết định mức tỷ lệ % lợi nhuận hằng năm để tái đầu tư giải 

quyết các vấn đề xã hội, môi trường như đã đăng ký theo quy định của pháp luật; chủ sở 

hữu DN, người quản lý DNXH được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy 

phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật; khi cơ sở 

bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện chuyển sang hoạt động theo mô hình DNXH, 

DNXH được kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ sở bảo trợ xã hội, 

quỹ xã hội và quỹ từ thiện đó; từ bỏ mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký; được 

huy động và nhận tài trợ dưới các hình thức khác nhau từ các cá nhân, DN, tổ chức phi 

chính phủ và các tổ chức khác của Việt Nam và nước ngoài để bù đắp chi phí quản lý và 

chi phí hoạt động của DN; được quyền chia, tách, hợp nhất, sáp nhập DNXH.  

(ii) Các nghĩa vụ riêng của DNXH: Các nghĩa vụ riêng của DNXH được quy 

định tại Điều 10 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định 47/2021/NĐ-CP [19, 

Điều 3-6]. Theo đó, DNXH phải duy trì mục tiêu xã hội và điều kiện hoạt động trong 

suốt quá trình tồn tại; phải hoàn lại số dư tài chính hoặc tài chính còn lại cho các nhà 

viện trợ, tài trợ nếu chấm dứt mục tiêu xã hội, môi trường trước thời hạn đã cam kết 

và giải thể DNXH. DNXH không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho 

mục đích khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề 
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xã hội, môi trường mà DN đã đăng ký. DNXH phải thông báo với cơ quan đăng ký 

kinh doanh về việc chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường hoặc 

không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư theo quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 10 

Luật Doanh nghiệp năm 2020.  

So với DN cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, quyền và nghĩa vụ của 

DNXH có những điểm khác biệt sau đây: 

Thứ nhất, về nghĩa vụ tái đầu tư: DN cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 

không có nghĩa vụ tái đầu tư tổng lợi nhuận hằng năm để giải quyết các vấn đề xã hội 

trong khi đó, DNXH phải thực hiện nghĩa vụ tái đầu tư tổng lợi nhuận hằng năm để 

giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường như đã đăng ký. 

Thứ hai, về quyền ưu đãi trong kinh doanh: DN cung ứng sản phẩm, dịch vụ 

công ích hạch toán và bù đắp chi phí theo giá do pháp luật về đấu thầu quy định hoặc thu 

phí sử dụng dịch vụ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Được bảo đảm thời hạn 

cung ứng sản phẩm, dịch vụ thích hợp để thu hồi vốn và có lãi [38, khoản 2, 3, Điều 9]. 

Pháp luật về DNXH ở Việt Nam hiện hành chưa ghi nhận quyền này đối với DNXH.  

Thứ ba, quyền tự do trong kinh doanh: DN cung ứng dịch vụ, sản phẩm công 

ích bị hạn chế quyền tự do kinh doanh trong một số trường hợp như phải cung ứng 

sản phẩm, dịch vụ đủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết theo giá hoặc 

phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định [38, khoản 4, Điều 9]. Trong khi 

đó, DNXH ở Việt Nam hiện nay cung ứng ra thị trường nhiều loại sản phẩm khác 

nhau và được quyết định mức giá bán hoặc giá cung ứng dịch vụ. 

2.1.2.4. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội  

DNXH có hình thức pháp lý là DN, cho nên từ khi gia nhập đến khi rút lui 

khỏi thị trường, DNXH cũng được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển mà 

Nhà nước dành cho DN, cụ thể như sau: 

(i) Chính sách ưu đãi về vốn: DN được tiếp nhận viện trợ, tài trợ từ khoản viện 

trợ phi chính phủ nước ngoài và các khoản hỗ trợ khác từ các cá nhân, cơ quan, tổ 

chức trong nước và tổ chức nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Nhà nước 

còn có chính sách hỗ trợ về vay vốn tín dụng cho DN; hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ phát triển 

hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh 

tế [39, Điều 18-19]. 

(ii) Chính sách ưu đãi về thuế: DN được miễn giảm thuế, ưu đãi về thuế suất; 

ưu đãi về vay vốn, miễn, giảm thuế đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu 
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quả, ưu đãi đầu tư, theo quy định của Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2008 [26] 

và hiện nay là Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2020 [40]. Được hưởng chính sách 

ưu đãi về vay vốn, miễn, giảm thuế đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu 

quả, theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước [7, Điều 7-9], khi DN hoạt động 

tái sử dụng nước, sử dụng nước tuần hoàn hoặc đầu tư sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, 

thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm, thu gom nước mưa, khử muối từ nước lợ, 

nước mặn thành nước ngọt để sử dụng cho sinh hoạt, áp dụng công nghệ, kỹ thuật, 

biện pháp tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi về 

vay vốn, miễn, giảm thuế. Được áp dụng thuế suất thuế thu nhập DN 10% đối với 

phần thu nhập của DN từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo, dạy nghề, văn hóa. Được miễn thuế thu nhập DN đối với khoản tài trợ nhận được 

để sử dụng cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam. 

Được ưu đãi về thuế nhập khẩu, tuy nhiên, việc được áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu 

hay không phụ thuộc vào loại hàng hóa, mục đích của việc nhập khẩu và DN có đang 

đầu tư ở địa bàn và lĩnh vực được ưu đãi hay không [33, Điều 16]. 

 (iii) Chính sách ưu đãi về thuê đất, sử dụng đất: DN được miễn, giảm thuế sử 

dụng đất phi nông nghiệp, được miễn thuế, và giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp [30, Điều 9-10], [5, Điều 8]. Ngoài ra, DN còn được miễn tiền thuê đất 

đối với dự án sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã 

hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. 

(iv) Chính sách ưu đãi về đầu tư: DN được hưởng các chính sách ưu đãi và hỗ 

trợ đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư [39, Điều 15]; hưởng chính sách ưu 

đãi về cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất [4, khoản 1, Điều 5], theo đó, DN được thuê 

đất dài hạn với giá ưu đãi khi thực hiện xã hội hóa. Bên cạnh đó, DN còn được hưởng 

chính sách giao đất, cho thuê đất thông qua các hình thức như giao đất không thu tiền 

sử dụng đất, cho thuê đất và miễn tiền thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất và 

được miễn tiền sử dụng đất [4, khoản 1, 2 Điều 6]. 

(v) Chính sách ưu đãi về phí và lệ phí: DN được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, 

án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án khi khiếu kiện quyết định hành chính, 

hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn hoặc yêu cầu bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự, 

nhân phẩm, uy tín [42, khoản 1, Điều 12]. Được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký 
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quyền sự dụng đất sở hữu gắn với đất, được miễn các khoản phí, lệ phí liên quan đến 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn với đất khi thực hiện đầu tư xã hội hóa trong các lĩnh 

vực như xây dựng trường học, bệnh viện, khu vui chơi, khu thể thao, bảo tàng, thư 

viện, nhà văn hoá, rạp hát, rạp chiếu phim, thực hiện đầu tư xã hội hóa trong các lĩnh 

vực như xây dựng trường học, bệnh viện, khu vui chơi, khu thể thao, bảo tàng, thư 

viện, nhà văn hoá, rạp hát, rạp chiếu phim [4, khoản 1, Điều 7]. Được giảm 50% mức 

tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án phải nộp [42, khoản 1, 

Điều 13] khi gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến không có đủ tài sản để nộp tạm ứng 

án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án (có xác nhận của Ủy ban nhân 

dân cấp xã có thẩm quyền). Được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc 

ra hoạt động sản xuất, kinh doanh [16, Điều 1], được miễn giảm lệ phí theo quy định 

của Hội đồng dân dân cấp tỉnh [32, khoản 4, Điều 10], [3]. Ngoài ra, khi DNXH có 

đầy đủ các tiêu chí để được công nhận là DN nhỏ và vừa, DN khoa học công nghệ thì 

DNXH còn được hưởng các chính sách ưu đãi hỗ trợ DN nhỏ và vừa [34, Chương II], 

chính sác sách ưu đãi, hỗ trợ DN khoa học theo quy định của pháp luật [13, Chương 3].  

Ngoài những chính sách ưu đãi, hỗ trợ DN nói trên, pháp luật về DNXH hiện 

hành cũng có quy định ghi nhận chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành riêng cho DNXH. 

DNXH. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp năm 2014 [26, khoản 5 Điều 10] và hiện nay 

là Luật Doanh nghiệp năm 2020, mới chỉ dừng lại ở mức độ ghi nhận “Nhà nước có 

chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp xã hội phát triển” [38, 

khoản 4, Điều 10] chứ chưa có những quy định cụ thể về vấn đề này. 

2.1.2.5. Quản trị Doanh nghiệp xã hội 

Pháp luật hiện hành về DNXH ở Việt Nam thừa nhận DNXH được tổ chức 

dưới hình thức pháp lý là DN [38, khoản 1, Điều 10], và chưa có quy định riêng về 

quản trị DNXH. Chính vì thế, quản trị DNXH ở Việt Nam hiện nay được xác định 

theo pháp luật về quản trị DN, cụ thể như sau: 

Khi DNXH thể hiện dưới hình thức pháp lý là công ty cổ phần, bộ máy quản 

trị của DNXH bao gồm các cơ quan như: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị, 

Tổng giám đốc, Giám đốc và Ban kiểm soát. 

Khi DNXH thể hiện dưới hình thức pháp lý là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 

thành viên trở lên, bộ máy quản trị của DNXH bao gồm các cơ quan như: Hội đồng 

thành viên; Tổng giám đốc, Giám đốc và Ban kiểm soát. 
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Khi DNXH được tổ chức dưới hình thức pháp lý là công ty trách nhiệm hữu 

hạn 1 thành viên, bộ máy quản trị của DNXH bao gồm các cơ quan như: Chủ sở hữu 

công ty, Tổng giám đốc, (Giám đốc); Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên. 

Khi thể hiện dưới hình thức pháp lý là công ty hợp danh, bộ máy quản trị của 

DNXH bao gồm các cơ quan như: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc; 

Ban kiểm soát. 

Khi tổ chức dưới hình thức pháp lý là DN tư nhân, bộ máy quản trị của DNXH 

được tổ chức rất đơn giản. Theo đó chủ DN tư nhân nắm có toàn quyền quyết định về 

mọi hoạt động của DN tư nhân. Chủ DN tư nhân tự mình hoặc thuê người khác 

điều hành hoạt động kinh doanh của DN nhưng phải chịu trách nhiệm về mọi 

hoạt động kinh doanh của DN.  

2.1.3. Một số ưu điểm và hạn chế, bất cập trong các quy định về địa vị pháp 

lý của Doanh nghiệp xã hội 

2.1.3.1. Một số ưu điểm và hạn chế, bất cập trong các quy định về vị trí, vai 

trò, chức năng của Doanh nghiệp xã hội 

Thứ nhất, đối với các quy định về vị trí của DNXH. Về ưu điểm, quy định về 

vị trí của DNXH trong pháp luật về DNXH ở Việt Nam hiện nay đã thể hiện sự quan 

tâm, ghi nhận của Đảng và Nhà nước ta đối với mô hình DN này. Bên cạnh đó, nó 

còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về vị trí của DNXH trong nền 

kinh tế và xã hội. Ngoài ưu điểm kể trên, quy định về vị trí của DNXH theo pháp luật 

Việt Nam hiện hành cũng còn tồn tại những hạn chế, bất cập nhất định, điển hình là 

chưa mang tính toàn diện. Bởi lẽ, với việc thừa nhận DNXH có hình thức pháp lý là 

“doanh nghiệp” [38, khoản 1, Điều 10], pháp luật về DNXH ở Việt Nam hiện nay 

mới chỉ phản ánh được chức năng kinh tế của DNXH là chủ yếu chứ chưa phản ánh 

được chức năng xã hội của DNXH. Như đã phân tích, chức năng chủ yếu của DN nói 

riêng và chủ thể kinh doanh nói chung là thực hiện hoạt động kinh doanh theo ngành 

nghề, lĩnh vực đã đăng ký. Kinh doanh được hiểu là “là việc thực hiện liên tục một, 

một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm 

hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận”[38, khoản 21, 

Điều 4]. Quy định này cho thấy, cái đích cuối cùng mà các DNTM nói riêng và chủ thể 

kinh doanh nói chung hướng đến là lợi nhuận. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hoạt 

động kinh doanh, DNXH không chỉ hướng đến mục tiêu lợi nhuận (mục tiêu kinh tế), mà 

còn hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường (mục tiêu xã hội). Với 
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quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, thì vị trí của DNXH chỉ phản ánh được chức 

năng kinh tế chứ chưa phản ánh được chức năng xã hội của DNXH. 

Thứ hai, đối với các quy định về vai trò của DNXH. Về ưu điểm, với việc thừa 

nhận DNXH có hình thức pháp lý là “doanh nghiệp” [38, khoản 1, Điều 10], “có mục 

tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng” [38, 

điểm b, khoản 1, Điều 10], pháp luật về DNXH ở Việt Nam hiện nay đã thể hiện sự 

ghi nhận của Đảng và Nhà nước về những cống hiến của DNXH đối với nền kinh tế, 

đặc biệt về mặt xã hội. Bên cạnh đó, các quy định này còn góp phần nâng cao nhận 

thức của cộng đồng xã hội đối với DNXH. Về hạn chế, qua nghiên cứu, nghiên cứu 

sinh nhận thấy vai trò của DNXH đối với nền kinh tế và xã được ghi nhận một cách 

rất mờ nhạt trong pháp luật về DNXH ở Việt Nam hiện nay. Điều này có thể dẫn đến 

sự hoài nghi của một bộ phận không nhỏ cá nhân, tổ chức trong xã hội về vai trò của 

DNXH. Thực tế cho thấy, không ít người cho rằng, DNXH là DN chỉ làm từ thiện, 

nghĩa là nó chỉ có đóng góp về mặt xã hội chứ không đóng góp về kinh tế hoặc 

DNXH không có chức năng kinh doanh mà chỉ có chức năng xã hội, vì vậy, các sản 

phẩm do DNXH cung cấp ra thị trường sẽ không đảm bảo chất lượng.  

Thứ ba, đối với các quy định về chức năng của DNXH. Về ưu điểm, quy định 

về chức năng của DNXH đã tạo căn cứ pháp lý để DNXH có cơ sở thực hiện chức 

năng kinh doanh và chức năng xã hội. Bên cạnh đó, quy định này còn là cơ sở pháp lý 

quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước đối với DNXH. Ngoài những ưu điểm kể trên, quy định về chức năng 

của DNXH vẫn còn hạn chế nhất định do thiếu tính cụ thể. Ví dụ như, mặc dù pháp 

luật về DNXH ở Việt Nam hiện hành thừa nhận DNXH có chức năng xã hội (giải 

quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng như đã đã đăng ký). Tuy 

nhiên, các vấn đề xã hội, môi trường mà DNXH được thực hiện là những vấn đề gì, 

mã số của các lĩnh vực đó ra sao thì đến nay vẫn chưa được quy định một cách cụ thể. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho DNXH trong tổ chức, hoạt động, đồng thời 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với DNXH, các cơ quan có thẩm quyền ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam cần cụ thể hóa những ngành nghề, lĩnh 

vực xã hội, môi trường và có thể tham khảo kinh nghiệm của một số nước sau đây. 

 Ở Phần Lan, chức năng xã hội của DNXH được xác định rất rõ ràng trong 

Đạo luật Doanh nghiệp xã hội năm 2003 [146, Phần1]. Theo đó, DNXH cung cấp cơ 

hội việc làm đặc biệt cho người khuyết tật và người thất nghiệp dài hạn. Đạo luật 
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cũng giải thích rõ: Người khuyết tật là những nhân viên có tiềm năng kiếm được công 

việc phù hợp, duy trì công việc hoặc thăng tiến trong công việc đã giảm đáng kể do 

chấn thương, bệnh tật hoặc khuyết tật được chẩn đoán thích hợp. Người thất nghiệp 

dài hạn là nhân viên, những người trước khi bắt đầu mối quan hệ việc làm của họ là 

người tìm việc thất nghiệp như được đề cập trong chương, mục 7 (1), đoạn 5 của Đạo 

luật Dịch vụ Việc làm Công cộng (1295/2002) hoặc trong Chương 7, phần 6 (1), đoạn 

1 và 2 của Đạo luật Bảo đảm Thất nghiệp (1290/2002). Tại Hàn Quốc, mục tiêu xã 

hội của DNXH được xác định rất cụ thể trong Luật Xúc tiến DNXH năm 2006. Theo 

đó, mục tiêu của DNXH là “nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong cộng 

đồng bằng cách cung cấp cho các nhóm xã hội dễ bị tổn thương các dịch vụ xã hội hoặc 

cơ hội việc làm hoặc bằng cách đóng góp cho cộng đồng trong khi tiến hành các hoạt 

động kinh doanh của mình” [140, khoản 1, Điều 2]. Theo Luật Xúc tiến Doanh nghiệp 

xã hội Hàn Quốc, nhóm xã hội dễ bị tổn thương “là một nhóm người gặp khó khăn trong 

việc mua các dịch vụ xã hội cần thiết theo giá thị trường hoặc gặp khó khăn đặc biệt 

trong việc kiếm việc làm trong điều kiện bình thường của thị trường lao động, mà các 

tiêu chí chi tiết hơn sẽ là do Tổng thống quy định” [140, khoản 2, Điều 2] và “dịch vụ xã 

hội” là “các dịch vụ trong các lĩnh vực được quy định bởi Nghị định của Tổng thống, bao 

gồm giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, môi trường, văn hóa và các dịch vụ khác tương tự” 

[140, khoản 3, Điều 2].  

2.1.3.2. Một số ưu điểm và hạn chế, bất cập trong các quy định về thành lập, 

tổ chức lại, giải thể, phá sản của Doanh nghiệp xã hội 

Thứ nhất, ưu điểm và hạn chế, bất cập của các quy định về thành lập DNXH. 

Về ưu điểm, các quy định về thành lập DNXH ở Việt Nam hiện nay không những tạo 

lập được căn cứ pháp lý để DNXH có cơ sở ra đời, mà còn là cơ sở pháp lý quan 

trọng để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

đối với DNXH ngay từ khi gia nhập thị trường. Bên cạnh ưu điểm kể trên, các quy 

định về thành lập DNXH ở Việt Nam hiện nay cũng đang tồn tại một số hạn chế nhất 

định, ví dụ như chưa cụ thể, thiếu tính toàn diện. Điển hình là Luật Doanh nghiệp 

năm 2020 thừa nhận: “Chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp xã hội 

được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy 

chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật [38, điểm b, khoản 2, Điều 10] 

nhưng trên thực tế lại không quy định rõ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đó là gì. Hoặc 

thông qua quy định DNXH là “doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định 
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của Luật này” [38, điểm a, khoản 1, Điều 10], có thể thấy, pháp luật Việt Nam hiện 

hành dường như đang đồng nhất thủ tục đăng ký DNTM với thủ tục đăng ký DNXH. 

Điều đó chưa thực sự hợp lý, bởi vì, mặc dù đăng ký DNXH và đăng ký DNTM đều 

là thủ tục pháp lý để khai sinh ra DN về mặt pháp lý và thực tiễn. Tuy nhiên, vị trí, 

chức năng, vai trò, mục đích hoạt động, quyền và nghĩa vụ của DNTM và DNXH 

không hoàn toàn như nhau. Vì vậy, nếu đồng nhất thủ tục đăng ký DNXH với thủ tục 

đăng ký DNTM thì vô hình chung, pháp luật về DNXH ở Việt Nam đã phủ nhận sự 

khác biệt về vị trí, chức năng, vai trò, mục đích hoạt động, quyền và nghĩa vụ của 

DNTM với DNXH. Một điểm bất cập nữa không thể không kể đến đó là, pháp luật về 

DNXH ở Việt Nam hiện nay đang thiếu quy định về điều kiện được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký DNXH. Thông qua quy định DNXH là “doanh nghiệp được thành lập 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp”, có thể hiểu, pháp luật về DNXH ở Việt Nam 

hiện nay dường như đã mặc nhiên thừa nhận DNXH được cấp giấy chứng nhận đăng 

ký DNXH khi nó thỏa mãn các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật 

Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức hoạt động, DNXH không 

chỉ thực hiện chức năng kinh doanh mà còn thực hiện chức năng xã hội và được 

hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ từ phía nhà nước và cộng đồng. Các điều kiện 

quy định tại khoản 1 Điều  27 Luật Doanh nghiệp năm 2020 được ban hành là nhằm 

đáp ứng nhu cầu quản lý của Nhà nước đối với DNTM, chưa thể hiện nhu cầu quản lý 

của Nhà nước đối với mô hình DN vừa có chức năng kinh doanh vừa có chức năng xã 

hội, hoạt động không vì mục đích tối đa hóa lợi nhuận như DNXH. Vì vậy, những 

điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020 chưa thực sự 

phù hợp khi được dùng làm căn cứ để xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 

DNXH. Một điểm bất cập nữa, đó là pháp luật về DNXH hiện nay chưa có quy định 

cụ thể về tên của DNXH. Điều này có thể dẫn đến tình trạng có DNXH sử dụng cụm 

từ “doanh nghiệp xã hội” trong tên của DN mình nhưng cũng có những DNXH lại 

không có cụm từ này trong tên của DN mình. Hệ quả của vấn đề này là khiến cho 

một bộ phận không nhỏ cá nhân, tổ chức trong xã hội gặp khó khăn khi xác định 

một DN trên thực tế có phải là DNXH hay không. Bởi vì, theo lẽ thông thường, cá 

nhân, tổ chức trong cộng đồng xã hội thường nhận diện DNXH thông qua tên gọi của 

nó trên thực tế, thay vì đi tra cứu thông tin của DN đó trên cổng thông tin đăng ký 

quốc gia. Hơn nữa, không phải cá nhân, tổ chức nào cũng đủ điều kiện và biết cách 

tra cứu thông tin về DN để xác định đó có phải là DNXH hay không. Thực tế cho 
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thấy, pháp luật về DNXH của một số quốc gia trên thế giới đã có những quy định rất 

cụ thể về tên DNXH. Ví dụ, pháp luật về DNXH của Italy quy định, DNXH bắt buộc 

phải có cụm từ tiếng Anh là “social enterprise” (DNXH) [144, khoản 1 Điều 7]; pháp 

luật về DNXH ở Phần Lan quy định chỉ những DN đăng ký là DNXH mới có quyền 

sử dụng tên DNXH [146, Điều 2]; pháp luật về DNXH của Hàn Quốc quy định, nếu 

không phải là DNXH thì không được sử dụng tên là DNXH hoặc các tên tương tự 

[140, Điều 19]. Theo ý kiến tác giả, Việt Nam nên học tập kinh nghiệm của Italy để 

quy định về tên DNXH vì điều đó giúp cho cộng đồng xã hội dễ phân biệt được 

DNTM với DNXH, đồng thời hạn chế được tình trạng mạo danh tên DNXH nhằm 

trục lợi riêng, gây ảnh hưởng đến uy tín của DNXH. 

Thứ hai, ưu điểm, hạn chế và bất cập của các quy định về tổ chức lại DNXH. 

Về ưu điểm, các quy định về tổ chức lại DNXH không những đã tạo lập được 

căn cứ pháp lý để DNXH có cơ sở tiến hành tổ chức lại DN theo nhu cầu của mình, 

mà còn góp phần đảm bảo quyền tự do kinh doanh của DNXH trong tổ chức và hoạt 

động. Ngoài ra, những quy định này còn là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với 

DNXH khi DNXH tiến hành tổ chức lại DN. Bên cạnh ưu điểm kể trên, các quy định 

về tổ chức lại DNXH theo pháp luật Việt Nam hiện hành cũng đang tồn tại một số bất 

cập nhất định vì thiếu tính thống nhất và chưa toàn diện. Điển hình là, theo pháp luật 

Việt Nam hiện nay, các cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện được chuyển 

thành DNXH bằng cách được dùng toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ để đăng ký 

DNXH sau khi có quyết định cho phép chuyển đổi thành DNXH bằng văn bản của cơ 

quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ 

từ thiện [19, Điều 6]. Theo quy định này, thủ tục chuyển đổi các cơ sở bảo trợ xã hội, 

quỹ xã hội thành DNXH được thực hiện như thủ tục đăng ký DNXH. Nghiên cứu 

sinh cho rằng, quy định như vậy là chưa hợp lý, vì vô hình chung đã đồng nhất thủ 

tục chuyển đổi các cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện thành DNXH với 

thủ tục đăng ký DNXH. Khi các cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội muốn chuyển sang 

hoạt động theo mô hình DNXH, nghĩa là họ muốn thay đổi bản chất pháp lý của mình 

và sự thay đổi về hình thức pháp lý của những tổ chức này thực chất là kết quả của 

việc thay đổi bản chất pháp lý trước đó. Về nguyên tắc, khi một tổ chức muốn thay 

đổi bản chất pháp lý của mình để hoạt động theo mô hình DNXH thì phải thực hiện 

thủ tục đăng ký DNXH, chứ không phải là thủ tục chuyển đổi như quy định trên. Một 
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điểm bất cập nữa liên quan đến quy định này đó là, theo Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, thì Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có thẩm quyền cho phép quỹ 

xã hội, quỹ từ thiện chuyển đổi hoặc đăng ký hoạt động theo mô hình DNXH [15, 

Điều 18]. Như vậy, quy định về  chuyển đổi DNXH như hiện nay không những chưa 

hợp lý như đã phân tích ở trên, mà còn thiếu tính thống nhất với các văn bản quy 

phạm pháp luật khác. 

Tổ chức lại DN là “một vấn đề bao gồm nhiều nội dung gắn liền với việc thay 

đổi quy mô, cấu trúc bộ máy tổ chức, thay đổi hình thức pháp lý của những DN đang 

tồn tại trong nền kinh tế” [98]. Thế nhưng, pháp luật Việt Nam hiện hành lại không 

cho phép DNXH được thay đổi về hình thức pháp lý của mình trong quá trình tổ chức 

và hoạt động. Cụ thể, pháp luật về DNXH ở Việt Nam hiện nay chỉ cho phép DNXH 

được tổ chức lại thông qua bốn hình thức đó là chia, tách, hợp nhất, sáp nhập DNXH 

[19, Điều 5]. Giả sử, theo quy định này, khi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 2 thành viên 

DNXH A muốn chuyển đổi thành Công ty Cổ phần DNXH B thì Công ty Trách nhiệm 

Hữu hạn 2 thành viên DNXH A phải thực hiện thủ tục giải thể DN, sau đó lại thực hiện 

thủ tục thànhlập DNXH có hình thức pháp lý là Công ty Cổ phần. Rõ ràng, quy định này 

chưa thực sự hợp lý vì không những đi ngược lại tinh thần của nguyên tắc quyền tự do 

kinh doanh mà còn gây tốn kém về thời gian, công sức, tiền bạc của DNXH. 

 Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định “hồ sơ, trình tự, thủ tục chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập đối với DNXH thực hiện theo quy định tương ứng của Luật 

Doanh nghiệp” [19, khoản 3, Điều 6]. Tuy nhiên, các quy định về tổ chức lại DN 

được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2020 chủ yếu được áp dụng để điều 

chỉnh về quá trình tổ chức lại của DNTM - một chủ thể có chức năng kinh doanh với 

mục tiêu tối cao là lợi nhuận. Vì vậy, nó chưa thật sự phù hợp để điều chỉnh quá trình 

tổ chức lại của DNXH. Bởi lẽ, ngoài những đặc điểm giống như DNTM, DNXH còn 

có những đặc điểm riêng xuất phát từ tính đặc thù của mình. Thực tế cho thấy, các 

quy định về tổ chức lại DNXH ở Việt Nam hiện nay vẫn đang bỏ ngỏ nhiều nội dung 

quan trọng điều chỉnh về tính đặc thù của DNXH khi tiến hành tổ chức lại DN như:  

Chưa quy định về hương án xử lý số dư tài chính, tài sản mà DNXH đã nhận được từ 

các nhà tài trợ, viện trợ nhưng chưa dụng hết trước khi tiến hành tổ chức lại DN; chưa 

quy định về phương án chuyển giao các vấn đề xã hội, môi trường mà DNXH đang 
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thực hiện cho chủ thể khác giải quyết và phương án bố trí việc làm mới hoặc dạy 

nghề mới cho người lao động là người khuyết tật trong DNXH (nếu có). 

Thứ ba, ưu điểm, hạn chế, bất cập của các quy định về giải thể, phá sản DNXH. 

Về ưu điểm, các quy định về giải thể DNXH đã tạo lập được cơ sở pháp lý để 

DNXH có cơ sở rút lui khỏi thị trường một cách hợp pháp. Bên cạnh đó, các quy định 

này còn là căn cứ pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức 

năng quản lý đối với DNXH. Mặc dù pháp luật Việt Nam hiện nay đã ban hành các 

quy định riêng để điều chỉnh tính đặc thù của DNXH khi tiến hành giải thể. Song về 

cơ bản, các quy định về giải thể DNXH vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định do 

chưa đầy đủ và thiếu tính toàn diện. Theo đó, pháp luật về giải thể DNXH ở Việt 

Nam hiện nay còn thiếu một số quy định như: Điều kiện giải thể DNXH, bởi lẽ điều 

kiện giải thể DN hiện nay được ban hành và áp dụng đối với đối tượng là DNTM - 

chủ thể luôn đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu, nó không thể phù hợp để áp dụng 

đối với DNXH - chủ thể hoạt động không vì tối đa hóa lợi nhuận; thời điểm điểm bắt 

đầu và kết thúc phương thức xử lý số dư tài sản hoặc tài chính còn lại đối với nguồn tài 

sản, tài chính mà DNXH đã nhận từ các nhà viện trợ, tài trợ; điều kiện giải thể DNXH. 

Bên cạnh đó, các quy định pháp luật hiện nay dường đang chú trọng vào việc xác định 

trách nhiệm của DNXH trong việc xử lý số dư tài chính của DNXH, mà chưa quan tâm 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của một số chủ thể có liên quan như người lao động là 

người khuyết tật trong DNXH, cộng đồng dân cư đang thụ hưởng lợi ích mà DNXH 

mang lại cho họ thông qua việc thực hiện chức năng xã hội của mình.  

2.1.3.3. Một số ưu điểm và hạn chế, bất cập trong các quy định về quyền và 

nghĩa vụ của Doanh nghiệp xã hội 

Về ưu điểm, các quyền và nghĩa vụ của DNXH được pháp luật Việt Nam hiện 

hành ghi nhận rất phong phú và đa dạng, vừa góp phần định hướng hành vi của DNXH 

trong tổ chức và hoạt động vừa tạo ra khuôn khổ pháp lý để các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với DNXH có hiệu quả.  

Về hạn chế, một số quyền và nghĩa vụ của DNXH chưa được quy định đồng 

bộ trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc hệ thống pháp luật về DN, điển hình 

là quy định thể hiện chính sách ưu đãi của Nhà nước dành cho DNXH. Quy định 

DNXH phải sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm để tái đầu tư giải quyết các 

vấn đề xã hội, môi trường như đã đăng ký chưa thật sự hợp lý đối với DNXH ở Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay. Bởi lẽ, thực tế cho thấy phần lớn DNXH ở Việt Nam 
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hiện nay đang trong giai đoạn khởi nghiệp, lại là những DN nhỏ và vừa, thậm chí siêu 

nhỏ nên gặp rất nhiều khó khăn trong tổ chức và hoạt động, đặc biệt về nguồn vốn. 

Chưa xác định cụ thể những vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng mà 

DNXH được quyền thực hiện. Có thể có ý kiến cho rằng, các vấn đề xã hội, môi 

trường vì lợi ích cộng đồng mà DNXH hướng đến để giải quyết chính là các sản 

phẩm, dịch vụ công ích được quy định trong Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 

16/10/2013 của Chính phủ quy định về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công 

ích. Tuy nhiên, nghiên cứu sinh lại không đồng ý với quan điểm đó. Bởi lẽ, sản phẩm, 

dịch vụ công ích được quy định tại Nghị định là những sản phẩm, dịch vụ thiết 

yếu đối với đời sống kinh tế và xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư của một 

khu vực lãnh thổ mà Nhà nước cần bảo đảm vì lợi ích chung hoặc bảo đảm quốc 

phòng, an ninh. Thế nhưng, từ thực tế tổ chức và hoạt động của các DNXH trên 

thế nói chung và ở Việt Nam nói riêng trong thời gian qua cho thấy các vấn đề xã hội, 

môi trường mà DNXH hướng đến để giải quyết vì lợi ích cộng đồng đa dạng và phong 

phú hơn nhiều so với các sản phẩm, dịch vụ công ích được quy định trong Nghị định số 

130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ. Theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP 

ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ 

công ích, thì khi DNXH có nhu cầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích phải thông 

qua một trong các phương thức như đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch [6, khoản 1, 

Điều 5]. Quy định này có ưu điểm là lựa chọn được những cá nhân, tổ chức có năng 

lực, có uy tín và trách nhiệm để cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cho xã hội. Tuy 

nhiên, DNXH với sứ mệnh luôn đặt trách nhiệm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường 

lên hàng đầu vì lợi ích của cộng đồng thì việc thực hiện một số ngành nghề như được 

quy định trong Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/201 như cung cấp điện, nước 

sạch cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản 

lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay; dịch vụ 

thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng; dịch vụ vận tải công cộng 

tại các đô thị [6] là hoàn toàn phù hợp với chức năng của nó. Vì vậy, các cơ quan có 

thẩm quyền nên cho phép DNXH được tham gia giải quyết các vấn đề vì lợi ích cộng 

đồng thay vì yêu cầu DNXH phải thông qua một trong các phương thức như đấu thầu, 

đặt hàng, giao kế hoạch rồi mới được thực hiện.  

2.1.3.4. Một số ưu điểm và hạn chế, bất cập trong các quy định về chính sách 

ưu đãi, hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội 
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Về ưu điểm, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển không những góp 

phần tháo gỡ khó khăn cho DNXH trong tổ chức, hoạt động mà còn thể hiện sự ghi 

nhận của Đảng và nhà nước ta về vai trò của DNXH trong nền kinh tế và xã hội. 

Về hạn chế, những quy định thể hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi dành riêng cho 

DNXH còn quá sơ sài, chưa cụ thể và thiếu tính đồng bộ. Điều này thể hiện ở chỗ, 

mặc dù pháp luật Việt Nam hiện hành ghi nhận DNXH được hưởng chính sách ưu 

đãi, hỗ trợ từ phía Nhà nước và cộng đồng, nhưng lại không quy định rõ những chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ đó là gì. DNXH và DNTM cùng thực hiện chức năng kinh doanh 

nhưng trách nhiệm và mức độ đóng góp của DNXH đối với xã hội lại lớn hơn rất 

nhiều. Thế nhưng, những ưu đãi, hỗ trợ dành riêng cho DNXH lại rất hạn chế hoặc 

nếu có lại được quy định rất chung chung, không thể thực hiện được. Điều này không 

những đi ngược lại tinh thần của nguyên tắc bình đẳng trong kinh doanh, mà còn 

khiến cho nhiều cá nhân, tổ chức không mặn mà gì trong việc đăng ký DNXH 

với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Những quy định thể hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi dành riêng cho DNXH theo 

pháp luật Việt Nam hiện hành không những sơ sài, thiếu tính cụ thể, mà còn thiếu 

tính đồng bộ. Điều này thể hiện ở chỗ, trong quá trình tổ chức và hoạt động, DNXH 

không những chịu sự điều chỉnh của pháp luật về DNXH mà còn chịu sự điều chỉnh 

của nhiều ngành luật khác trong hệ thống pháp luật về DN. Ví dụ như, Luật Đất đai, 

Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập DN. Mặc dù Luật Doanh nghiệp năm 2014 và hiện 

nay là Luật Doanh nghiệp năm 2020 đều ghi nhận nhận “Nhà nước có chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội” [38, khoản 5, Điều 

10], thế nhưng hiện nay chưa có một ngành luật nào trong hệ thống pháp luật về DN 

được sửa đổi, bổ sung để ghi nhận chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành riêng cho DNXH 

theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và hiện nay là Luật Doanh nghiệp 

năm 2020. Sự thiếu đồng bộ khi ghi nhận chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển 

giữa các ngành luật trong hệ thống pháp luật về DN ở Việt Nam hiện nay khiến cho 

những quy định này không thể phát huy tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy DNXH 

phát triển. Để thúc đẩy DNXH phát triển cả về số lượng và chất lượng, các cơ quan có 

thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có thể tham khảo kinh nghiệm của 

một số quốc gia sau đây để hoàn thiện các quy đinh về chính sách hỗ trợ, ưu đãi 

DNXH phát triển ở Việt Nam, cụ thể như sau:  
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Tại Hàn Quốc, để thúc đẩy DNXH phát triển, Bộ trưởng Lao động và Việc 

làm Hàn Quốc đã thành lập một kế hoạch cơ bản để hỗ trợ và thúc đẩy DNXH phát 

triển. Kế hoạch cơ bản gồm những vấn đề như: Phương hướng hỗ trợ cho DNXH; các 

vấn đề liên quan đến việc tạo ra các điều kiện thuận lợi cho xúc tiến DNXH; các 

vấn đề liên quan đến hỗ trợ cho hoạt động của DNXH và các vấn đề khác theo 

quy định của Nghị định của Tổng thống về quảng bá và hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp xã hội [140, Điều 5]. Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc còn xây dựng nhiều 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ cụ thể để thúc đẩy DNXH phát triển, ví dụ như: Chính 

sách hỗ trợ kinh doanh, theo đó Bộ Lao động và Việc làm có trách nhiệm cung cấp, 

hỗ trợ về lời khuyên chuyên gia, thông tin về các lĩnh vực quản lý kinh doanh, công 

nghệ, thuế, lao động, kế toán. Đồng thời, giao cho các tổ chức được Nhà nước cấp 

ngân sách hoặc các tổ chức tư (được quy định tại các quy định của địa phương) tiến 

hành hỗ trợ kinh doanh cho các DNXH [140, Điều 10]; chính sách hỗ trợ về giáo dục 

và đào tạo, theo đó Bộ Lao động và Việc làm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng 

kỹ năng cho lực lượng lao động lành nghề để phục vụ quá trình thành lập và hoạt 

động của DNXH [140, Điều 10.2]; chính sách hỗ trợ về tài chính, theo đó Nhà nước 

hoặc chính quyền địa phương cung cấp trợ cấp, các khoản vay khi mua đất, cho thuê 

đất công và đất quốc gia phục vụ quá trình thành lập và hoạt động của DNXH [140, 

Điều 11]; chính sách ưu đãi từ các tổ chức công, theo đó lãnh đạo các tổ chức công 

theo quy định tại Luật xúc tiến DN nhỏ và vừa có thể hỗ trợ mua ưu đãi các hàng hóa, 

dịch vụ của DNXH [140, Điều 12]; chính sách giảm hoặc miễn trừ thuế và hỗ trợ bảo 

hiểm xã hội, theo đó Nhà nước hoặc chính quyền địa phương có thể giảm hoặc miễn 

thuế quốc gia hoặc thuế địa phương theo các điều kiện được quy định tại Luật Thuế 

Doanh nghiệp và một số luật thuế khác. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng hỗ trợ bảo hiểm 

và đền bù tai nạn lao động [140, Điều 13]. 

Tại Singapore, mặc dù chưa có định nghĩa mang tính chất pháp lý về DNXH 

nhưng Chính phủ Singapore đã ban hành nhiều chính sách để thúc đẩy DNXH phát 

triển. Cụ thể, Chính phủ Singapore đã thành lập Phòng DNXH để thúc đẩy DNXH 

phát triển. Bộ phận này nhận sự hỗ trợ từ Chính phủ, khu vực tư nhân, giới trí thức và 

các tổ chức xã hội dân sự để tìm hướng phát triển DNXH. Ngoài ra, Chính Phủ 

Singapore cũng cho phép thành lập nhiều Quỹ để hỗ trợ cho DNXH phát triển như: 

Quỹ DN ComCare (ComCare Enterprise Fund-CEF) chuyên hỗ trợ các DNXH mới 

thành lập thông qua việc cung cấp việc làm, cơ hội đào tạo cho cư dân khuyết tật 
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người Singpore; Quỹ Trợ cấp Sáng kiến mới (New Initiative Grant) chuyên tài trợ 

tiền cho khởi sự DNXH hoặc các tổ chức đã thành lập mà đi đầu trong việc đưa ra 

sáng kiến đáp ứng nhu cầu xã hội; Quỹ Jump Start, giúp cá nhân, nhóm người có ý 

tưởng thành lập tổ chức chính thức tình nguyện hay từ thiện [86]. 

 Tại Phần Lan, Chính phủ Phần Lan rất quan tâm đến việc hỗ trợ DNXH phát 

triển. Điều đó thể hiện ở chỗ Chính phủ Phần Lan đã thể chế hóa các chính sách phát 

triển DNXH vào trong một số đạo luật như Luật Doanh nghiệp xã hội năm 2003 [146, 

Điều 3], Luật Dịch vụ Việc làm Công cộng năm 2012 [147, Chương 7, Mục 10]. 

Theo đó, DNXH ở Phần Lan sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ khi thành lập, khi 

hợp nhất các hoạt động của DNXH hoặc tiền lương để phát triển. 

Ở Cộng hòa Liên bang Đức, pháp luật về thuế cho phép các công ty, tổ chức được 

miễn thuế thu nhập DN, miễn thuế giá trị gia tăng nếu họ hoạt động ở một số lĩnh vực 

phục vụ lợi ích công liên quan đến những lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa [64]. 

Qua nghiên cứu và tìm hiểu pháp luật về DNXH ở một số quốc gia trên thế 

giới như Hàn Quốc, Singapore, Phần Lan, Cộng hòa Liên bang Đức, nghiên cứu sinh 

nhận thấy, hầu như Chính Phủ các quốc gia đều dành cho DNXH những chính sách 

ưu đãi hỗ trợ nhất định để thúc đẩy DNXH ra đời và phát triển. Nghiên cứu sinh cho 

rằng, Việt Nam cần học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc khi xây dựng các quy định 

thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển bởi vì, những quy định đó không 

những rất cụ thể mà còn đáp ứng được nhu cầu cấp bách, chính đáng của DNXH và 

cũng hoàn toàn phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam. 

2.1.3.5. Một số ưu điểm và hạn chế, bất cập trong các quy định về quản trị 

Doanh nghiệp xã hội 

Về ưu điểm, các quy định về quản trị DNXH ở Việt Nam hiện nay vừa góp 

phần định hướng cho DNXH xây dựng và hoàn thiện cơ cấu, tổ chức quản lý của DN 

mình, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên, cổ đông trong công 

ty cũng như hiệu quả tổ chức, hoạt động của DNXH trong thực tiễn. Bên cạnh đó, 

những quy định về quản trị  DNXH còn là căn cứ pháp lý để các cơ quan quản lý nhà 

nước có cơ sở thực hiện chức năng quản lý của mình đối với DNXH. 

Về hạn chế, hạn chế lớn nhất của các quy định về quản trị DNXH theo pháp 

luật về DNXH ở Việt Nam hiện nay là thiếu tính toàn diện và chưa đáp ứng được nhu 

cầu quản trị DNXH. Bởi lẽ, theo pháp luật về DNXH ở Việt Nam hiện nay thì quản 

trị DNXH được xây dựng giống như quản trị DNTM. Tuy nhiên, các quy định về 
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quản trị DNTM được xây dựng là nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chức năng kinh 

doanh của DNTM và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên, cổ đông 

trong công ty là chủ yếu. Vì vậy, quy định về quản trị DNTM như hiện nay chưa thực 

sự phù hợp với DNXH - một chủ thể tuy có thực hiện hoạt động kinh doanh nhưng lại 

đặt mục tiêu xã hội lên hàng đầu. Một hạn chế nữa cũng cần nhắc đến đó là, quản trị 

DNXH theo pháp luật hiện hành đang được xây dựng theo mô hình quản trị DNTM. 

Tuy nhiên, từ thực tiễn thực thi các quy định này trên thực tế cho thấy các quy định 

về quản trị DNTM hiện nay cũng đang tồn tại một số bất cập nhất định gây ảnh 

hưởng không tốt đến hiệu quả tổ chức hoạt động của DN. Ví dụ, theo khoản 1 Điều 

153 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có 

toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Dựa trên quy định về 

nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định trong Luật Doanh nghiệp 

[38, khoản 1, Điều 135] có thể nhận định rằng, “Hội đồng quản trị là cơ quan quyền 

lực mang tính hạt nhân trong công ty cổ phần” [79, tr.146]. Trên thực tế, hoạt động 

của Hội đồng quản trị có ảnh hưởng rất lớn đến tính hiệu quả tổ chức quản lý công ty 

cổ phần và quyền lợi của cổ đông thiểu số. Cụ thể, nếu các thành viên Hội đồng quản 

trị có tinh thần trách nhiệm cao với công việc thì công ty và các cổ đông hoặc nhóm 

cổ đông thiểu số sẽ được hưởng lợi. Ngược lại, nếu các thành viên Hội đồng quản trị 

thiếu công tâm, làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, non kém về trình độ sẽ gây ảnh 

hưởng và thiệt hại rất lớn cho công ty cũng như ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp 

pháp của cổ đông hoặc nhóm cổ đông thiểu số. Như vậy, các cổ đông là người nắm 

quyền sở hữu công ty, có quyền bầu ra bộ máy quản lý công ty nhưng bản thân mỗi 

cổ đông lại không phải là người quản lý công ty” [81, tr.113-114]. Các công ty cổ 

phần của Việt Nam hiện nay đang phát triển theo mô hình công ty cổ phần của Hoa 

Kỳ, nghĩa là “quyền lực của các công ty tập trung chủ yếu vào các cổ đông lớn và 

những người quản lý điều hành công ty” [127, tr.49]. Ban kiểm soát có nhiệm vụ, 

quyền hạn chủ yếu là thực hiện các công việc liên quan đến giám sát hoạt động của 

Hội đồng quản trị [38, điều 170], Giám đốc/Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều 

hành của công ty cổ phần. Về nguyên tắc, để thực hiện được nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, Ban kiểm soát phải được quyền tiếp cận mọi thông tin liên quan đến hoạt động 

của các chủ thể trên, tuy nhiên, những thông tin mà Ban kiểm soát được biết theo quy 

định của pháp luật hiện hành lại quá ít [38, Điều 171]. Vì thế, ở nhiều công ty, Ban 
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kiểm soát chỉ đóng vai trò hình thức, được chính Hội đồng quản trị và các cổ đông 

lớn dựng lên cho phù hợp với quy định của pháp luật, thậm chí còn được xem là lực 

lượng hậu thuẫn, đứng sau, tiếp tay cho Hội đồng quản trị. 

Tóm lại, các quy định về địa vị pháp lý của DNXH theo pháp luật Việt Nam 

hiện nay đã góp phần tạo lập được khuôn khổ pháp lý để DNXH có cơ sở ra đời và 

phát triển. Tuy nhiên, về cơ bản, những quy định này vẫn đang tồn tại những hạn chế,  

bất cập như đã phân tích ở trên. Bất cập, hạn chế lớn nhất của các quy định về địa vị 

pháp lý của DNXH ở Việt Nam hiện nay đó là thiếu tính cụ thể, chưa đồng bộ và 

dường như đang xuất phát từ lợi ích của Nhà nước nhiều hơn là xuất phát từ lợi ích 

của DNXH. Điều đó khiến cho pháp luật về DNXH ở VIệt Nam nói chung và các quy 

định về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam nói riêng, chưa thực sự tạo lập được 

hàng lang pháp lý vững chắc để khuyến khích DNXH ra đời và phát triển. 

2.1.4. Những nguyên nhân dẫn đến hạn chế, bất cập trong các quy định về 

địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay 

2.1.4.1. Nguyên nhân khách quan 

Một là, cơ sở thực tiễn để xây dựng các quy định pháp luật về DNXH nói 

chung và địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam nói riêng được thể hiện rất mờ nhạt 

trước khi DNXH được chính thức công nhận về mặt pháp lý. Trước khi Luật Doanh 

nghiệp năm 2014 có hiệu lực, mặc dù DNXH chưa xuất hiện nhưng đã tồn tại một số 

tổ chức hoạt động gần giống với mô hình DNXH ở Việt Nam, ví dụ như Hợp tác xã, 

DN công ích, DN khoa học công nghệ, tổ chức phi chính phủ. Pháp luật phản ánh 

thực tiễn, trong khi thực tiễn tổ chức và hoạt động của DNXH lại tồn tại chưa rõ nét ở 

Việt Nam trước khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn có hiệu 

lực. Do vậy, các cơ quan có thẩm quyền ban hành pháp luật chưa có cơ sở thực tiễn 

để xem xét, đánh giá những khó khăn, bất cập của mô hình DN này trong tổ chức và 

hoạt động mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thực tiễn của nước ngoài và vận dụng 

vào các điều kiện cụ thể về kinh tế và xã hội của nước ta, nhất là trong giai đoạn đầu 

mới thành lập để xây dựng nên các quy định của pháp luật về DNXH nói chung và 

địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam nói riêng. Những nguyên nhân trên khiến cho 

pháp luật về DNXH ở Việt Nam nói chung và các quy định về địa vị pháp lý của 

DNXH ở Việt Nam nói riêng vẫn còn nhiều bất cập là điều khó tránh khỏi. 

Hai là, địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam không những chịu sự điều chỉnh 

bởi pháp luật về DNXH, mà còn chịu sự ràng buộc, điều chỉnh bởi môi trường pháp 



97 

 

 

 

lý hiện tại như pháp luật về thuế, pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai. Thực tế 

cho thấy, bản thân những ngành luật này không những đang tồn tại những bất cập, 

hạn chế nhất định mà còn có nhiều quy định chưa phù hợp với pháp luật về DNXH. 

Những bất cập, hạn chế đó không thể giải quyết ngay trong giai đoạn đầu mà cần phải 

có lộ trình và bước đi phù hợp với thực tiễn khách quan. 

 2.1.4.2. Nguyên nhân chủ quan 

Ngoài những nguyên nhân khách quan đã trình bày ở trên, những bất cập, hạn 

chế của các quy định về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam hiện nay còn xuất phát 

từ những nguyên nhân chủ quan khác. Đây là nguyên nhân chứa đựng những yếu tố 

tác động trực tiếp đến sự bất cập, hạn chế trong các quy định về địa vị pháp lý của 

DNXH ở Việt Nam hiện nay, cụ thể như sau: 

Một là, công tác nghiên cứu, khảo sát và tuyên truyền, giới thiệu về DNXH 

chưa được chú trọng đúng mực trước khi pháp luật về DNXH ra đời ở Việt Nam. Ở 

một số nước trên thế giới như Vương quốc Anh, Canada, Australia, Italy, DNXH 

được tổ chức, hoạt động khá hiệu quả và đã trở lên rất phổ biến. Tuy nhiên, ở Việt 

Nam hiện nay, DNXH vẫn là mô hình hoạt động khá mới mẻ dù trước đó đã manh 

nha xuất hiện trong thời kỳ bao cấp. Trước khi DNXH được công nhận về mặt pháp 

lý, đã có một số công trình nghiên cứu, khảo sát về thực trạng và tiềm năng phát triển 

về DNXH ở Việt Nam, điển hình là công trình nghiên cứu “Doanh nghiệp xã hội tại 

Việt Nam - Khái niệm, bối cảnh và chính sách” [63] do Viện Nghiên cứu và Quản lý 

Kinh tế Trung ương phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Hội đồng anh 

tại Việt Nam thực hiện. Tuy nhiên, về cơ bản công tác nghiên cứu, khảo sát về thực 

trạng và tiềm năng phát triển của DNXH ở Việt Nam vẫn chưa được chú trọng đúng 

mức trước khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực. Bên cạnh đó, công tác tuyên 

truyền, giới thiệu về DNXH tuy đã được triển khai nhưng vẫn chưa đồng đều và còn 

khá khiêm tốn. Chính vì thế, rất nhiều bộ phận quần chúng nhân dân, thậm chí cả cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền vẫn chưa nhận thức đúng về DNXH. 

Hai là, nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan lập pháp 

vẫn chưa đầy đủ và toàn diện, nhất là về vị trí, chức năng, vai trò của DNXH. Ông 

Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - một 

trong những người thúc đẩy việc ghi tên DNXH vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 thừa 

nhận: “Nhiều nhân viên cơ quan đăng ký kinh doanh chưa thực sự hiểu được DNXH là 

gì, nên việc đọc và thụ lý hồ sơ đăng ký của DNXH vô cùng khó khăn. Vì theo quy định, 
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phát triển DNXH sẽ có thêm các cam kết khác với DN thường, nhất là bản giải trình 

mục tiêu xã hội và các vấn đề xã hội, môi trường” [43]. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến 

tình trạng này, nhưng nguyên nhân cơ bản là do trước khi Luật Doanh nghiệp năm 

2014 có hiệu lực, ở Việt Nam chỉ tồn tại những mô hình hoạt động giống như DNXH 

chứ DNXH chưa từng được định vị và công nhận về mặt pháp lý ở Việt Nam. Điều 

đó, không chỉ khiến cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thiếu đi cơ sở thực tiễn 

để xây dựng, hoàn thiện pháp luật về DNXH, mà còn thiếu cả kinh nghiệm trong 

quản lý, điều hành DNXH ở Việt Nam. 

Ba là, mặc dù trong quá trình tổ chức và hoạt động, DNXH gặp rất nhiều khó 

khăn, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc đến từ hành lang pháp lý. Tuy nhiên, 

rất ít DNXH chủ động kiến nghị, tham mưu cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

về những bất cập, hạn chế của pháp luật về DNXH hoặc những giải pháp hoàn thiện 

pháp luật về DNXH nói chung và địa vị pháp lý của DNXH nói riêng.  

Từ những phân tích ở trên cho thấy, những hạn chế, bất cập về địa vị pháp lý 

của DNXH ở Việt nam hiện nay chịu sự tác động của những nguyên nhân khách quan 

và chủ quan. Việc tìm giải pháp cho việc tăng cường địa vị pháp lý của DNXH ở Việt 

Nam trước hết phải dựa vào việc khắc phục, giải quyết các nguyên nhân trên.  

2.2. Thực tiễn tổ chức, hoạt động và thực hiện các quy định pháp luật về 

địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam trong thời gian vừa qua  

2.2.1. Khái quát tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam 

trong thời gian vừa qua 

2.2.1.1. Số lượng, quy mô và doanh thu 

Theo Báo cáo hiện trạng DNXH tại Việt Nam, phần lớn DNXH ở Việt Nam 

hiện nay có quy mô nhỏ cả về nguồn nhân lực, tài chính và doanh thu được dẫn dắt 

bởi những nhà lãnh đạo có độ tuổi từ 45-64 chiếm 38%, từ 65 tuổi trở lên chiếm 

3,9%. Những năm gần đây, ở Việt Nam có một làn sóng mới mang tên “Khởi nghiệp 

doanh nghiệp xã hội”. Phần lớn các DNXH được dẫn dắt bởi những người có trình độ 

học vấn cao, 70% lãnh đạo có trình độ đại học, 42% có bằng cử nhân. Hầu hết các 

DNXH ở Việt Nam đều kinh doanh có lợi nhuận. Hơn 70% số DN khảo sát báo cáo 

rằng họ đạt kinh doanh có lãi; 18% DNXH hòa vốn và chỉ có 12% DNXH là thua lỗ. 

(các doanh nghiệp lỗ và hòa vốn là những DN được thành lập vào các năm 2016, 

2017 vì đang ở giai đoạn khởi nghiệp). Mặc dù có quy mô nhỏ, nhưng các DNXH ở 

Việt Nam lại có tính hòa nhập khá cao. Khu vực này gồm nhiều tầng lớp xã hội tham 
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gia với 74% công nhân thuộc nhóm người yếu thế. Trong đó, 28% DNXH sử dụng trên 

51% lao động đến từ nhóm này bao gồm người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và 

người nghèo. Ngoài ra, các DNXH chủ yếu sử dụng lao động địa phương (90%), trong 

đó, 53% số lượng DNXH sử dụng trên 51% là người lao động tại địa phương. Những 

DNXH cũng rất đa dạng trong ban lãnh đạo, thể hiện qua việc có nhiều người và phụ 

nữ thuộc các nhóm yếu thế tham gia vào quá trình thành lập, quản lý các DNXH. Tỷ lệ 

nhà khởi nghiệp xã hội là phụ nữ cao hơn nhiều so với con số 25% khu vực doanh 

nghiệp nói chung tại Việt Nam. Báo cáo cho thấy, các DN khá lạc quan về triển vọng 

phát triển, chỉ có 1% cho rằng, doanh thu sẽ giảm, 7% giữ nguyên về doanh thu và 

92% dự kiến tăng doanh thu, trong đó 34% cho rằng sẽ tăng một cách đáng kể [65].  

2.2.1.2. Hình thức pháp lý, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, phạm vi hoạt động 

Theo Báo cáo nghiên cứu “Hiện trạng doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam” cho 

thấy, DNXH có hình thức pháp lý đa dạng. Một số được đăng ký là dưới hình thức hoạt 

động là DNXH trong khi những DN khác được coi như DN tư nhân thông thường. Một 

số hoạt động dưới hình thức hợp tác xã hoặc các hình thức khác [65]. Theo số liệu từ 

Hệ thống của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 

01/5/2021, hình thức pháp lý mà DNXH đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh 

bao gồm: Công ty Cổ phần; Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 2 thành viên; Công ty Trách 

nhiệm Hữu hạn 1 thành viên là chủ yếu. Do pháp luật hiện hành chỉ thừa nhận hình 

thức pháp lý của DNXH là DN, cho nên không có DNXH nào đăng ký thành lập với 

hình thức pháp lý là hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh [46]. 

Theo Báo cáo hiện trạng DNXH tại Việt Nam, DNXH ở Việt Nam hoạt động 

trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên, tỷ lệ lại không đồng đều, lĩnh 

vực phổ biến nhất mà các DNXH Việt Nam hoạt động là nông nghiệp, chiếm 35%; 

tiếp theo là y tế (9%), giáo dục (9%) và môi trường (7%); chăm sóc trẻ em 5%; việc 

làm và kỹ năng 4%; bán lẻ 4%; hỗ trợ kinh doanh 3%; ngành công nghiệp (web; thiết 

kế, in ấn) chiếm 2%; chăm sóc sức khỏe chiếm 2%; hỗ trợ tài chính cad dịch vụ 

chiếm 2%; chăm sóc xã hội chiếm 2%; giao thông chiếm 2%; văn hóa và giải trí 

chiếm 1% và các lĩnh vực khác chiếm 35% [65]. Số liệu này cho thấy, DNXH có lĩnh 

vực, ngành nghề hoạt động khá phong phú nhưng vẫn tập trung vào lĩnh vực nông 

nghiệp là chủ yếu. Trên thực tế, rất nhiều vấn đề xã hội, môi trường khác mà Nhà 

nước và cộng đồng rất cần đến sự chung tay giúp sức của DNXH. Điển hình như 

trong đại dịch Covid 19 hiện nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam rất vất vả và khó 
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khăn để đẩy lùi và phòng, chống dịch bệnh bùng phát. Nếu như có nhiều DNXH hoạt 

động trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cùng chung tay chi sẻ gánh nặng với Nhà 

nước thì công tác phòng và chống dịch bệnh Covid 19 của Nhà nước ta sẽ bớt khó khăn 

và đạt hiệu quả cao hơn. 

Phạm vi hoạt động của DNXH ở Việt Nam hiện nay rất đa dạng. Các DNXH 

vừa hoạt động trong nước, vừa hoạt động ở nước ngoài, vừa hoạt động ở nông thôn, 

vừa hoạt động ở thành phố. Theo Báo cáo nghiên cứu “Hiện trạng DNXH tại Việt 

Nam” có đến 50% DNXH có trụ sở tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 

Gần 50% còn lại hoạt động ở khu vực nông thôn. DNXH không chỉ hoạt động tại 

Việt Nam, mà còn có tham vọng vươn lên tầm quốc gia và quốc tế. Hiện nay, có 30% 

tổng số DNXH tại Việt Nam đang hoạt động tại thị trường trong nước và 22% hoạt 

động trên thị trường quốc tế [65]. Theo số liệu từ hệ thống của Cục Quản lý đăng ký 

kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 01/5/2021 số lượng DNXH, chi 

nhánh, văn phòng đại diện của DNXH đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh chủ 

yếu vẫn tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và rải rác ở một số 

tỉnh, thành phố khác. Số lượng các tỉnh, thành phố không có DNXH, chi nhánh, văn 

phòng đại diện của DNXH đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh chiếm số lượng 

khá nhiều [46]. Qua nghiên cứu, nghiên cứu sinh nhận thấy, trong những năm gần 

đây, DNXH đã mở rộng phạm vi hoạt động nhưng không đồng đều giữa các tỉnh, 

thành phố. Nếu DNXH tập trung chủ yếu ở thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh hoặc 

một vài tỉnh, thành phố khác, sẽ dẫn đến tình trạng người lao động nông thôn, 

vùng sâu, vùng xa di dời ra thành phố để làm việc tạo nên sự mất cân đối về số 

lượng cư dân sinh sống giữa các vùng miền, gây khó khăn cho hoạt động quản lý 

nhà nước đối với dân cư tại các thành phố lớn. 

 2.2.1.3. Những đóng góp của Doanh nghiệp xã hội đối với nền kinh tế và xã hội 

So với DNTM, những đóng góp của DNXH ở Việt Nam đối với nền kinh tế, 

xã hội trong giai đoạn vừa qua vẫn còn rất khiêm tốn. Nhưng trong quá trình tổ chức 

và hoạt động, DNXH không chỉ tạo ra sản phẩm, dịch vụ cho xã hội, góp phần tăng 

ngân sách nhà nước bằng nghĩa vụ nộp thuế, mà còn chia sẻ nguồn lực tài chính với 

Nhà nước để giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường một cách thường xuyên và lâu 

dài - điều mà DNTM không thể thực hiện được. Thực tế cho thấy, những đóng góp 

của DNXH về mặt kinh tế nhiều khi không mang tính định lượng cụ thể, mà mang 

tính định tính, bởi lẽ trong quá trình tổ chức, hoạt động những đóng góp của DNXH 
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về mặt kinh tế nhiều khi không thể tính toán được bằng tiền với những số liệu cụ thể. 

Điều này thể hiện ở chỗ, với sự hy sinh và cống hiến của mình cho xã hội, DNXH 

thực sự là tấm gương sáng góp phần làm khơi dậy và lan tỏa phong trào kinh doanh 

hướng tới mục tiêu xã hội vì lợi ích cộng đồng. 

Mặc dù có số lượng, quy mô và doanh thu hạn chế hơn nhiều so với DNTM, 

song những đóng góp của DNXH về mặt xã hội lại thể hiện rất rõ nét như: DNXH đã 

tạo ra việc làm cho lao động trong nước với nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là 

đang hỗ trợ rất tích cực cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật 

hoặc những người thất nghiệp dài hạn, những đối tượng khó có khả năng tìm được 

công việc phù hợp ở DNTM. Thời gian qua, theo số liệu thống kê, các DNXH đã tạo 

việc làm cho 9.000 người với hơn 2.000 người sống trong hoàn cảnh đặc biệt [73]. 

Hiện có một số DNXH đã tạo dựng được thương hiệu, điển hình như: Trường Đào 

tạo nghề nhân đạo Koto với chuỗi nhà hàng ở thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. 

Trong hơn một thập kỷ phát triển, Koto đã nhận đào tạo nghề nấu ăn, dịch vụ khách 

sạn, nhà hàng cho rất nhiều trẻ em lang thang, có hoàn cảnh khó khăn. Không ít học 

viên của Koto sau này đã tự mở được nhà hàng hoặc tìm được việc làm ổn định tại 

các khách sạn, nhà hàng có tiếng. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủ công Mai Vàng 

là DNXH đã tạo ra hàng nghìn việc làm cho những người thợ thủ công, trong đó phần 

lớn là phụ nữ nghèo tại các vùng quê hẻo lánh. Mục tiêu của công ty là tạo thu nhập 

và nâng cao khả năng tự lập của người nghèo và chịu thiệt thòi thông qua thương mại 

công bằng. DNXH Tò He với mục tiêu tạo ra cơ hội cho trẻ em thiệt thòi, khuyết tật 

cơ hội sáng tạo nghệ thuật độc đáo, từ đó chọn lọc tạo ra các sản phẩm quần áo, phụ 

kiện, đồ gia dụng, văn phòng phẩm, phân phối tại thị trường Việt Nam và quốc tế. 

Một phần lợi nhuận được sử dụng để tiếp tục mở rộng chương trình lớp học sáng tạo 

và chương trình học bổng cho các em có năng khiếu. Tò He cũng mong muốn gợi ý 

cho các em nhỏ về một lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo nếu các em có 

khả năng. Qua 9 năm hoạt động, Tò He đã triển khai hơn 150 sân chơi nghệ thuật 

miễn phí cho hơn 1.000 trẻ em thiệt thòi tại 11 trung tâm bảo trợ xã hội, 3 trường tiểu 

học ở vùng sâu, vùng xa và sẽ tiếp tục mở rộng sân chơi tới những nơi xa hơn trên 

khắp đất nước. Bên cạnh đó, Zó Project là dự án theo đuổi mục tiêu trở thành một 

DNXH hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển làng nghề giấy thủ công truyền 

thống của Việt Nam. Zó Project hướng tới gìn giữ và phát huy kỹ thuật làm giấy 

cổ xưa của dân tộc, nhưng có cải thiện quy trình làm giấy theo hướng bền vững 
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về môi trường, tạo thêm giá trị cho giấy thủ công của Việt Nam bằng các sản 

phẩm thủ công có giá trị kinh tế cao. 

DNXH ở Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển sơ khai nhưng tiềm năng phát 

triển còn rất lớn. DNXH góp phần chia sẻ trách nhiệm và gánh nặng xã hội với Nhà nước 

bằng các con đường riêng đầy sáng tạo, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, đồng thời góp 

phần bù đắp những khiếm khuyết khó khắc phục của cơ chế thị trường.  DNXH cũng mở 

ra cơ hội cho phụ nữ và thế hệ trẻ đảm nhận vai trò lãnh đạo, góp phần hỗ trợ Chính phủ 

trong giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghè và nâng cao năng lực cho các nhóm yếu 

thế, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đào tạo kỹ 

năng nghề cho con em gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, tạo cho 

họ việc làm ổn định, có thu nhập tương đối cao trong điều kiện chung của xã hội. Như 

vậy, khi nền kinh tế ngày càng phát triển đi đôi với hàng loạt các vấn đề xã hội phát sinh 

về môi trường, giáo dục, y tế quá tải, thực phẩm an toàn, xử lý rác thải, ô nhiễm không 

khí, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn văn hóa, dịch bệnh, thì sự xuất hiện và đồng hành của 

DNXH cùng với Chính phủ để giải quyết các vấn đề thuộc về trách nhiệm của Nhà nước 

vì lợi ích của cộng đồng là những đóng góp vô cùng có ý nghĩa. 

2.2.2. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về địa vị pháp lý của 

Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam kể từ khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu 

lực cho đến nay  

2.2.2.1. Nhận thức về vị trí, vai trò và chức năng của Doanh nghiệp xã hội 

Tính đến nay, DNXH ở Việt Nam đã được chính thức công nhận về mặt pháp 

lý gần bảy năm kể từ khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực, nhưng nó vẫn là 

một mô hình kinh doanh doanh khá mới mẻ ở Việt Nam. Bên cạnh đó, do các quy 

định về vị trí, vai trò, chức năng của DNXH chưa được quy định một cách rõ nét 

trong pháp luật hiện hành về DNXH ở Việt Nam cho nên, vẫn còn nhiều cá nhân, tổ 

chức trong xã hội chưa nhận thức đầy đủ và đúng đắn về vị trí, vai trò, chức năng của 

DNXH đối với sự phát triển bền vững kinh tế, xã hội của đất nước. Thậm chí, nhiều 

“nhiều đơn vị, cá nhân không nắm được có loại hình DN này trong Luật Doanh 

nghiệp năm 2014, không hiểu rõ về bản chất và mục đích của các DNXH” [86]. Hậu 

quả của việc không hiểu gì về DNXH đã ngăn cản DNXH tiếp cận với cách chính 

sách hỗ trợ, ưu đãi đặc biệt từ phía Nhà nước mặc dù, Luật Doanh nghiệp năm 2014 

và hiện nay là Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện nó 

có ghi nhận. Bên cạnh đó, do lâu nay cộng đồng xã hội đã quen với cách nghĩ cho 
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rằng, chức năng chính của DN là thực hiện hoạt động kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận và 

chức năng chính của tổ chức xã hội (hội chữ thập đỏ, tổ chức từ thiện, tổ chức phi chính 

phủ) là giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích của cộng đồng. Vì vậy, khi 

DNXH xuất hiện “đã dẫn đến hệ quả thường gặp là sự hoài nghi của các bên về bản chất 

và mục đích của DNXH” [63]. Sự  thiếu tin tưởng và chấp nhận từ cộng đồng xã hội đã tạo 

ra những khó khăn nhất định cho DNXH trong tổ chức và hoạt động, đặc biệt là khi làm 

việc với các bên liên quan. Đồng thời, làm gia tăng các chi phí về thời gian và nguồn lực, 

hạn chế khả năng tạo tác động tích cực, bền vững cho xã hội. Gần đây nhất, tại “Hội nghị 

DNXH và phát triển bền vững” do Tạp chí Kinh tế và Dự báo và Viện Nghiên cứu Chiến 

lược Thương hiệu và Cạnh tranh phối hợp tổ chức tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 8 năm 

2019 đã nêu rõ, các DNXH ở Việt Nam hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn như thiếu 

vốn, yếu kém trong khả năng tiếp cận các nguồn tài chính, yếu về năng lực quản lý điều 

hành do nhận thức của cộng đồng về loại hình này DN này còn hạn chế. 

Qua phỏng vấn sâu ngẫu nhiên một số DNXH ở Việt Nam, nghiên cứu sinh 

nhận thấy rất nhiều cá nhân, tổ chức, thậm chí cả cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền vẫn chưa nhận thức đầy đủ và đúng đắn về vị trí, vai trò, chức năng của 

DNXH. Điển hình là câu chuyện của chị Đỗ Thị Quỳnh (người đại diện theo pháp 

luật của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển vì Cộng đồng Cao nguyên Hà 

Giang). Khi chị Quỳnh thành lập DNXH, cán bộ phụ trách đăng ký DN ở Sở kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Gang chưa biết gì về DNXH. Chị Quỳnh phải giải thích, phô 

tô văn bản, thậm chí đánh dấu lên những quy định có liên quan đến DNXH và gửi lại 

cho cán bộ đăng ký kinh doanh nghiên cứu. Sau một thời gian, chị Quỳnh cũng được 

ở Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Gang cấp giấy chứng nhận đăng ký DNXH nhưng 

mất nhiều thời gian hơn so với việc đăng ký DNTM. Không những thế, trong quá 

trình chị Quỳnh làm việc với các đối tác và một số cơ quan quản lý nhà nước, chị 

Quỳnh đều phải giải thích cho họ hiểu thế nào là DNXH. Chị than phiền rằng, nhiều 

khi cảm thấy thấy rất mệt mỏi vì đi đến đâu, làm việc với ai cũng phải giải thích về 

DNXH [Phụ lục Luận án, tr.47-48]. 

2.2.2.2. Thực hiện các quy định pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể, 

phá sản Doanh nghiệp xã hội 

 (i) Thực tiễn thực hiện các quy định về thành lập DNXH: Mặc dù pháp luật 

hiện hành về DNXH ở Việt Nam quy định “chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý 

doanh nghiệp xã hội được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, 
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chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật” [38, điểm b, 

khoản 2, Điều 10], nhưng lại không quy định cụ thể những chính sách hỗ trợ, ưu đãi 

đặc biệt dành riêng cho DNXH trong quá trình thành lập là gì. Quy định chung chung 

như vậy khiến cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thể giải quyết bất cứ 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ riêng biệt nào dành cho DNXH trong quá trình thành lập 

mặc dù rất ủng hộ DNXH. Thực tế cho thấy, nhiều cá nhân, tổ chức có đầy đủ đặc 

điểm của DNXH nhưng chẳng “mặn mà” gì với việc đăng ký DNXH, bởi vì họ nhận 

thấy khi chuyển sang đăng ký hoạt động theo mô hình DNXH vừa bị tốn kém thêm 

thời gian, kinh phí, nhưng chẳng nhận được bất kỳ ưu đãi đặc biệt gì so với DNTM. 

Qua phỏng vấn sâu ngẫu nhiên một số DNXH ở Việt Nam hiện nay, nghiên cứu sinh 

nhận thấy 100% chủ sở hữu, người thành lập DNXH được điều tra, khảo sát đều cho 

rằng họ không nhận được bất cứ sự ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt gì từ phía Nhà nước khi 

thành lập DNXH [Phụ lục Luận án, tr.4]. Chị Đỗ Thị Thủy (người đại diện theo pháp 

luật của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn DNXH Tôi yêu Phụ nữ) cho rằng, khi hoạt 

động theo mô hình DNXH, không riêng gì chị mà đa số mọi người đều hoạt động 

bằng cái tâm và trách nhiệm của mình là chính. Nhưng nếu Nhà nước thực sự quan 

tâm đến những DNXH, đồng cảm với những khó khăn, vất vả của DNXH thì cần phải 

quy định rõ ràng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ chủ sở hữu, người thành lập DNXH 

khi thành lập DNXH bao gồm những gì. “Nếu không thì bỏ quy định này chứ không 

nên quy định khó hiểu như thế” [Phụ lục Luận án, tr.71] 

 (ii) Thực tiễn thực hiện quy định về tổ chức lại DNXH: Theo thông tin nghiên 

cứu sinh tra cứu từ Cục Đăng ký DN, tính đến ngày 01/5/2021, chưa có DNXH nào ở 

Việt Nam tiến hành tổ chức lại. Tuy nhiên, xuất phát từ những bất cập trong các quy 

định hiện hành về tổ chức lại DNXH, nghiên cứu sinh dự kiến rằng, việc thực hiện 

các quy định về tổ chức lại DNXH sẽ gặp một số khó khăn, bất cập nhất định. Cụ thể, 

pháp luật Việt Nam hiện hành chỉ cho phép DNXH được tổ chức lại thông qua bốn 

hình thức, bao gồm chia, tách, sáp nhập, hợp nhất. Hiểu theo quy định này thì trong 

quá trình tổ chức và hoạt động, DNXH sẽ không được tổ chức lại DN thông qua hình 

thức chuyển đổi DN. Như vậy, khi muốn chuyển đổi hình thức pháp lý của mình, 

DNXH phải đi một đường vòng khá phức tạp, điều đó làm tốn kém thêm thời gian, 

chi phí và công sức của DNXH. Ví dụ như, khi một DNXH muốn chuyển đổi hình 

thức pháp lý của mình thì DNXH đó phải thực hiện thủ tục chấm dứt Cam kết thực 

hiện mục tiêu xã hội, môi trường của DNXH. Sau khi chấm dứt tư cách pháp lý của 
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DNXH, DN chuyển đổi hình thức pháp lý của mình theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp lại tiếp tục đăng ký DNXH hoặc DNXH phải thực hiện thủ tục giải thể 

DNXH, sau đó thành lập DNXH có hình thức pháp lý theo nhu cầu của mình. Rõ 

ràng, quy định này không những gây phiền toái và cản trở quyền tự do kinh doanh 

của DNXH mà còn đi ngược lại tinh thần cải cách thủ tục hành chính của Đảng và 

Nhà nước ta. Một bất cập nữa, đó là pháp luật về DNXH ở Việt Nam hiện nay đang 

bỏ ngỏ một số nội dung như: Thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền trong việc kiểm tra, giám sát DNXH xử lý số dư tài chính, tài sản mà DNXH 

đã nhận được từ các nhà tài trợ, viện trợ nhưng chưa dụng hết trước khi tiến hành tổ 

chức lại DNXH; phương án chuyển giao các vấn đề xã hội, môi trường mà DNXH 

đang thực hiện cho cá nhân, tổ chức khác giải quyết; phương án bố trí việc làm mới 

hoặc dạy nghề mới cho người lao động là người khuyết tật trong DNXH (nếu có). 

(iii) Thực tiễn thực hiện các quy định về giải thể, phá sản DNXH: Theo 

thông tin nghiên cứu sinh tra cứu từ Cục Đăng ký DN, tính đến ngày 01/5/2021 

chưa có DNXH nào ở Việt Nam tiến hành giải thể, phá sản. Tuy nhiên, xuất phát 

từ những bất cập, hạn chế của một số quy định pháp luật hiện hành về giải thể, 

phá sản DNXH, nghiên cứu sinh dự kiến việc thực hiện các quy định về giải thể, 

phá sản DNXH có thể sẽ gặp một số khó khăn, lúng túng nhất định cho các cơ 

quan quản lý Nhà nước và DNXH. Bởi lẽ, pháp luật về DNXH ở Việt Nam hiện 

hành không quy định cụ thể về thời gian DNXH phải trả lại cho cá nhân, cơ 

quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ hoặc chuyển cho các DNXH khác, tổ chức khác 

có mục tiêu xã hội tương tự bắt đầu và kết thúc từ khi nào; biểu mẫu, văn bản 

chứng minh DNXH đã thực hiện xong nghĩa vụ trả lại cho cá nhân, cơ quan, tổ 

chức đã viện trợ, tài trợ hoặc chuyển cho các DNXH khác, tổ chức khác có mục 

tiêu xã hội tương tự; điều kiện giải thể DNXH; trình tự thủ tục phá sản DNXH.  

2.2.2.3. Thực hiện các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của Doanh 

nghiệp xã hội 

Một số quy định về quyền và nghĩa vụ của DNXH ở Việt Nam hiện nay 

thiếu tính cụ thể, chưa đồng bộ khiến cho việc thực hiện các quy định này gặp 

không ít khó khăn, bất cập trong thực tiễn, cụ thể như sau: Nhiều DNXH gặp khó 

khăn về vốn khi mới khởi nghiệp, vì thế họ thực sự bị áp lực khi phải trích 51% tổng 

lợi nhuận hằng năm của DN để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường 

như đã đăng ký. Qua phỏng vấn sâu ngẫu nhiên một số DNXH ở Việt Nam, nghiên 
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cứu sinh nhận thấy, 100% các DNXH được phỏng vấn đều cho rằng mức tái đầu tư 

tổng lợi nhuận hằng năm của DNXH theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành 

ở mức trung bình. Tuy nhiên, đa số DNXH được phỏng vấn cũng bày tỏ nguyện vọng 

cho rằng, nếu Nhà nước hạ mức tái đầu tư sau những năm đầu thành lập thì DNXH sẽ 

giảm tải áp lực về vốn và yên tâm hơn trong tổ chức, hoạt động. Bởi lẽ, phần lớn 

DNXH ở Việt Nam hiện nay đang trong giai đoạn khởi nghiệp, gặp rất nhiều khó 

khăn, đặc biệt về vốn [Phụ lục Luận án, tr.6].  

 Một điểm bất cập nữa, pháp luật về DNXH ở Việt Nam hiện nay thừa nhận 

DNXH có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng, 

tuy nhiên, lại không quy định cụ thể đó là những vấn đề nào? Quy định chung chung 

như vậy khiến cho nhiều DNXH rơi vào trạng thái lúng túng khi lựa chọn các vấn đề 

xã hội, môi trường để giải quyết. Qua phỏng vấn sâu ngẫu nhiên một số DNXH ở 

Việt Nam hiện nay, nghiên cứu sinh nhận thấy có đến 50% các DNXH được phỏng 

vấn đều cho rằng các vấn đề xã hội, môi trường chưa được quy định cụ thể trong Luật 

Doanh nghiệp, điều đó khiến cho họ bị lúng túng trong việc xác định các vấn đề xã 

hội, môi trường mà DNXH có quyền giải quyết [Phụ lục Luận án, tr.5]. Anh Mai 

Thanh Hà (người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn DNXH 

H-O-H) cho rằng, khi thành lập DNXH cũng chủ động tìm đọc Luật Doanh nghiệp và 

Nghị định hướng dẫn nhưng không tìm thấy các vấn đề xã hội, môi trường mà DNXH 

được phép thực hiện vì lợi ích cộng đồng là gì, thành ra cứ thấy việc gì tốt cho cộng 

đồng thì thực hiện. Các vấn đề xã hội, môi trường cần giải quyết vì lợi ích cộng đồng 

rất rộng, chỉ sợ không có sức để làm, tuy nhiên, nếu các cơ quan chức năng quy định 

cụ thể hơn về các vấn đề này thì DNXH sẽ thuận lợi hơn trong tổ chức, hoạt động 

[Phụ lục Luận án, tr.21]. Liên quan đến vấn đề này, chị Vũ Thị Bộ (người đại diện 

theo pháp luật của Công ty Cổ phần DNXH Cộng đồng Xanh) chia sẻ thêm. Theo 

Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ, nếu DNXH có nhu 

cầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích phải thông qua một trong các phương thức 

như đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch. Thú thực chúng tôi cảm thấy phiền phức bởi 

quy định này vì nó gây nên sự tốn kém về thời gian, công sức, tiền bạc. Bởi lẽ, với sứ 

mệnh và mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng, 

DNXH hoàn toàn có đủ khả năng để thực hiện một số ngành nghề như cung cấp điện, 

nước sạch cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; dịch vụ quản lý công viên, trồng 

và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng 
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xoay; dịch vụ thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng; dịch vụ vận 

tải công cộng tại các đô thị mà không cần phải qua đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch 

giống như quy định của pháp luật hiện hành [Phụ lục Luận án, tr.11]. 

2.2.2.4. Thực hiện các quy định pháp luật về chính sách hỗ trợ, ưu đãi Doanh 

nghiệp xã hội 

 Pháp luật về DNXH ở Việt Nam hiện nay ghi nhận “Nhà nước có chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội” [38, khoản 3, Điều 

10] nhưng lại thiếu tính cụ thể và chưa đồng bộ giữa các ngành luật. Chính vì vậy, từ 

khi được công nhận về mặt pháp lý đến ngày 01/5/2021, DNXH ở Việt Nam không 

thể nào tiếp cận được với những chính sách ưu đãi, hỗ trợ riêng từ phía Nhà nước, 

mặc dù Nhà nước đã có chủ trương rất cụ thể. Nếu Nhà nước sớm có những chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt dành riêng cho DNXH một cách rõ ràng, cụ thể thì DNXH 

phần nào sẽ giảm bớt được khó khăn, áp lực trong giai đoạn khởi nghiệp để vươn xa hơn. 

Điển hình cho trường hợp này phải kể đến câu truyện của nữ doanh nhân Tẩn Thị Su. 

Chị Su là người dân tộc H.Mông và từng lọt vào danh sách tôn vinh 30 gương mặt trẻ 

Việt Nam dưới 30 tuổi năm 2016 do Forbes Việt Nam bình chọn, với cương vị là Giám 

đốc DNXH Du lịch Sapa O’Chau, chị Tẩn Thị Su lúc nào cũng đau đáu với khát vọng 

mở rộng mạng lưới kinh doanh theo mô hình homestay để đem lại thu nhập, từ đó mới 

có thể giúp đỡ nhiều trẻ em trong bản được đến trường. Tuy nhiên, sau khi loay hoay tìm 

đến nhiều cơ quan chức năng, chị Su vẫn chưa tiếp cận được quỹ đất và chỉ được giải 

quyết vay vốn là 50 triệu đồng và không thể vay thêm ở đâu được nữa [59]. Sự khó khăn 

về vốn và nhiều yếu tố khác trong giai đoạn khởi nghiệp khiến cho DNXH của chị Shu 

phần nào giảm bớt tính hiệu quả trong tổ chức và hoạt động. 

Qua phỏng vấn sâu ngẫu nhiên một số DNXH ở Việt Nam, nghiên cứu sinh 

nhận thấy, đa số DNXH được phỏng vấn đều trả lời rằng mặc dù, họ đang đối diện 

với rất nhiều khó khăn như thiếu vốn, thiếu thông tin về mạng lưới DNXH, chưa 

hoạch định được chiến lược phát triển DN, nguồn nhân lực gắn kết chưa ổn định, 

thiếu cơ quan chuyên trách hỗ trợ phát triển [Phụ lục Luận án, tr.5-6] nhưng 

ngoài những chính sách ưu đãi, hỗ trợ như DNTM, thì DNXH không được hưởng bất 

kỳ một chính sách ưu đãi, hỗ trợ riêng nào trong quá trình tổ chức hoạt động 

[Phụ lục Luận án, tr.13-14]. Chính vì vậy, các DNXH ở Việt Nam hiện nay vẫn 

đang tự mình “vật lộn” với những khó khăn hoặc “tự mình học hỏi kinh nghiệm” 
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để vươn lên là chủ yếu chứ chưa có một cơ quan nào đứng ra hỗ trợ hay định hướng 

DNXH phát triển [Phụ lục Luận án, tr.6]. 

2.2.2.5. Thực tiễn thực hiện các quy định về quản trị Doanh nghiệp xã hội 

Qua phỏng vấn sâu ngẫu nhiên một số DNXH ở Việt Nam cho thấy 100% 

DNXH được phỏng vấn cho rằng bộ máy quản trị DNXH được xây dựng theo mô 

hình bộ máy quản trị của DNTM được quy định trong Luật Doanh nghiệp và nhu cầu 

thực tế của DN [Phụ lục Luận án, tr.8]. Các DNXH được phỏng vấn cũng cho rằng 

hiện tại họ chưa nghiên cứu pháp luật về quản trị DNXH nên không thể biết được 

pháp luật về quản trị DNXH có đáp ứng được nhu cầu quản trị DNXH hay không 

[Phụ lục Luận án, tr.8]. Tuy nhiên, nghiên cứu sinh cho rằng, hiện tại các DNXH ở 

Việt Nam đang trong giai đoạn sơ khai, số lượng các vấn đề xã hội, môi trường, việc 

tiếp cận các nguồn tài trợ, viện trợ để hoạt động còn hạn chế. Vì thế, việc quản lý, 

điều hành, kiểm tra giám sát các hoạt động của DNXH còn khá đơn giản. Tuy nhiên, 

đến một giai đoạn nào đó, khi DNXH phát triển thì nhu cầu quản trị DNXH sao cho 

vừa đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông, thành viên, chủ sở hữu trong công ty, vừa 

đảm bảo việc thực hiện chức năng xã hội tốt nhất lại là vấn đề rất quan trọng. Lúc đó, 

các quy định về quản trị DNTM sẽ không thể nào đáp ứng được nhu cầu quản trị 

DNXH được nữa. Nếu các cơ quan lập pháp không sớm bổ sung các quy định về 

quản trị DNXH để điều chỉnh tính đặc thù của DNXH trong tổ chức và hoạt động của 

DNXH sẽ khiến DNXH và cả cơ quan quản lý Nhà nước lúng túng trong việc điều 

hành, quản lý và giám sát các hoat động của DNXH, đặc biệt là các hoạt động xuất 

phát từ chức năng xã hội của DNXH. 

 2.2.3. Ưu điểm, hạn chế, bất cập trong tổ chức, hoạt động và thực tiễn thực 

hiện các quy định pháp luật về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam 

thời gian vừa qua  

2.2.3.1. Những ưu điểm, hạn chế, bất cập trong tổ chức hoạt động của Doanh 

nghiệp xã hội ở Việt Nam thời gian vừa qua 

Thứ nhất, về ưu điểm: Tuy số lượng DNXH đăng ký hoạt động với cơ quan 

đăng ký kinh doanh còn khá khiêm tốn nhưng DNXH có hình thức pháp lý khá phong 

phú, đa dạng, điều đó đã tạo cơ hội thuận lợi để thu hút các cá nhân, tổ chức tham gia 

cống hiến cho Nhà nước và xã hội thông qua mô hình DNXH. Mặc dù gặp rất nhiều 

khó khăn trong tổ chức, hoạt động, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 nhưng 

các DNXH ở Việt Nam vẫn đang rất nỗ lực để duy trì sự tồn tại, dần khẳng định vị 
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trí, vai trò của mình trong nền kinh tế và xã hội. Các cá nhân, tổ chức thành lập 

DNXH đều là những người có tâm huyết, có trách nhiệm xã hội, có hoài bão và đam 

mê với các hoạt động giải quyết các vấn đề xã hội vì lợi ích của cộng đồng.  

Mặc dù số lượng, quy mô và những cống hiến của DNXH đối với Nhà nước và 

cộng đồng xã hội trong thời gian vừa qua vẫn còn khá khiêm tốn so với DNXH. Tuy 

nhiên, DNXH vẫn khẳng định được tính ưu việt của mình so với DNTM trong tổ 

chức, hoạt động, đặc biệt là việc đào tạo, bồi dưỡng, tạo công ăn việc làm cho người 

yếu thế - nhóm đối tượng mà DNTM vì mục tiêu lợi nhuận thường bỏ qua. Ngoài ra, 

sự hiện diện của DNXH trong nền kinh tế, xã hội không chỉ góp phần nâng cao nhận 

thức của cộng đồng xã hội về DNXH mà còn lan tỏa phong trào kinh doanh hướng tới 

mục tiêu xã hội vì lợi ích cộng đồng ở Việt Nam trong thời gian tới. 

Thứ hai, về hạn chế, bất cập: Số lượng, quy mô và doanh thu của các DNXH ở 

Việt Nam trong thời gian vừa qua vẫn còn rất khiêm tốn. Ngay cả thành phố Hồ Chí 

Minh -  một trong những đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của cả nước, tỷ lệ đóng góp 

GDP của thành phố luôn ở mức cao. Số lượng các DN được thành lập mới trên địa 

bàn luôn có số lượng lớn, tuy nhiên, tỷ lệ DNXH hiện đang có mặt trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực nam bộ nói chung vẫn còn rất ít [82]. Do hạn 

chế về số lượng và quy mô. Vì thế, đa số DNXH gặp nhiều khó khăn trong cạnh 

tranh, tiếp cận thị trường, đào tạo nguồn nhân lực…, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch 

Covid -19, những khó khăn đó lại nhân lên rất nhiều. Những khó khăn trên ảnh 

hưởng không nhỏ đến hiệu quả giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường của DNXH. 

Phần lớn các sản phẩm mà DNXH cung cấp ra thị trường được tạo ra từ đôi bàn tay 

của những người yếu thế (rất nhiều trong số đó là người khuyết tật hoặc bị hạn chế về 

bằng cấp và trình độ), vì vậy, áp lực cạnh tranh về chất lương, hàng hóa dịch vụ của 

DNXH là rất lớn. Bên cạnh đó, các ngành nghề, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của 

DNXH chưa được phân bổ hài hòa, hợp lý. Hiện nay, DNXH tập trung ở thành phố 

Hà Nội và Hồ Chí Minh là chủ yếu, dẫn đến tình trạng người lao động ở nông thôn, 

vùng sâu, vùng xa di dời ra thành phố để làm việc, tạo nên sự mất cân đối về dân số 

giữa các vùng miền, gây khó khăn cho hoạt động quản lý nhà nước đối với dân cư tại 

các thành phố lớn. DNXH hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp là chủ yếu khiến 

cho nhiều vấn đề xã hội, môi trường vẫn đang là ghánh nặng của Nhà nước mà 

chưa có sự chung tay giúp sức từ phía DNXH. Điển hình trong bối cảnh đại 

dịch Covid-19, Đảng và Nhà nước ta gặp rất nhiều khó khăn, áp lực trong công 
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tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh và khám, chữa bệnh cho người dân không may bị mắc 

Covid-19. Nếu như có nhiều DNXH hoạt động trong lĩnh vực y tế, phòng ngừa dịch bệnh 

và chăm sóc sức khỏe cho người dân thì áp lực của Nhà nước trong công tác chống, đẩy 

lùi dịch bệnh, khám chữa bệnh cho người dân không may bị mắc Covid-19 phần nào được 

chia sẻ và đạt hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, những đóng góp của DNXH đối với Nhà nước 

và cộng đồng xã hội so với DNTM tuy đã đạt được kết quả nhất định nhưng phần nào vẫn 

còn hạn chế, DNXH chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng của Nhà nước và toàn xã hội 

dành cho nó.  

2.2.3.2. Những ưu điểm, hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện quy định pháp 

luật về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam trong thời gian vừa qua 

Thứ nhất, những ưu điểm: Đa số các cá nhân, tổ chức thành lập DNXH là 

những người tâm huyết, say mê với các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, vì vậy, họ 

nhận thức tương đối đầy đủ về vị trí, chức năng, vai trò của DNXH đối với nền kinh 

tế xã hội. Từ khi thành lập đến khi tổ chức, hoạt động, các DNXH luôn có ý thức thực 

hiện đúng và đầy đủ các quy định về địa vị pháp lý của DNXH.  

 Thứ hai, những hạn chế, bất cập: Đa số các cá nhân, tổ chức thành lập DNXH 

nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng của DNXH, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại 

một bộ phận không nhỏ các cá nhân, tổ chức trong xã hội chưa nhận thức chưa đầy 

đủ về vị trí, chức năng, vai trò của DNXH đối với nền kinh tế xã hội. Thực tế cho 

thấy, sau khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực pháp luật, vẫn còn một số cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền chưa hề biết đến DNXH. Điều đó khiến cho việc gia 

nhập thị trường cũng như tổ chức, hoạt động của DNXH gặp rất nhiều khó khăn do 

tâm lý hoài nghi hoặc thiếu cảm thông, chia sẻ từ một bộ phận cá nhân, tổ chức. Một 

số cá nhân, tổ chức còn lúng túng khi thực hiện thủ đăng ký DNXH do không nắm 

vững các quy định về đăng ký DN nói chung và đăng ký DNXH nói riêng. Một số 

quy định về địa vị pháp lý của DNXH đang tồn tại những hạn chế, bất cập nhất định 

(nghiên cứu sinh đã phân tích ở mục 2.1.3.) điều đó gây nên không ít khó khăn cho 

các cơ quan chức năng và DNXH trong quá trình thực thi các quy định về địa vị pháp 

lý của DNXH, đặc biệt là các quy định thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH. 

Mặc dù pháp luật về DNXH ghi nhận chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với DNXH và 

DNXH rất có nhu cầu tiếp nhận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ này. Tuy nhiên, các cơ 

quan chức năng không thể giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách ưu đãi, hỗ 

trợ cho DNXH do thiếu cơ sở pháp lý để thực hiện, còn DNXH thì búc xúc vì “có 
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miếng mà không có tiếng”. Đa số các DNXH ở Việt Nam đều trong giai đoạn sơ khai 

ra đời và phát triển nên gặp rất nhiều khó khăn trong tổ chức và hoạt động. Một trong 

những khó khăn chung của các DNXH ở Việt Nam hiện nay là nguồn vốn đầu tư 

thấp, khả năng cạnh tranh chưa cao, thiếu thông tin để tổ chức và hoạt động, chính vì 

vậy, quy định DNXH phải trích ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của DN để tái 

đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường khiến cho một số DNXH càng trở 

nên khó khăn về vốn cho DNXH, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 như hiện 

nay. Pháp luật về DNXH thừa nhận DNXH có nghĩa vụ giải quyết các vấn đề xã hội, 

môi trường như đã đăng ký nhưng không quy định cụ thể những lĩnh vưc nào thuộc 

về vấn đề xã hội, môi trường. Điều này khiến cho các cơ quan chức năng và DNXH 

rất lúng túng trong việc xác định những lĩnh vực thuộc về vấn đề xã hội, môi trường, 

thậm chí còn có những ý kiến trái chiều về vấn đề này. Qua phỏng vấn sâu ngẫu 

nhiên một số DNXH ở Việt Nam cho thấy, 100% DNXH được phỏng vấn đều cho 

rằng DN của họ vẫn đang “tự học hỏi kinh nghiệm” để nâng cao hiệu quả tổ chức 

hoạt động của DN [Phụ lục Luận án, tr.6]. Điều này không những làm gia tăng khó 

khăn đối với DNXH mà còn để lại những bất cập nhất định trong tổ chức và hoạt 

động của DNXH như phân bố không đồng đều giữa các vùng miền trong cả nước, chỉ 

tập trung giải quyết một số lĩnh vực xã hội, môi trường nhất định, chưa đáp ứng được 

sự kỳ vọng của Nhà nước và xã hội.  

2.2.4. Nguyên nhân dẫn đến bất cập, hạn chế trong tổ chức, hoạt động và 

thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã 

hội ở Việt Nam  trong thời gian vừa qua  

2.2.4.1. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế, bất cập trong tổ chức, hoạt động của 

Doanh nghiệp xã hội 

Một là, phần lớn DNXH ở Việt Nam hiện nay trong giai đoạn khởi nghiệp nên 

gặp nhiều khó khăn trong tổ chức và hoạt động như thiếu vốn và yếu kém trong khả 

năng tiếp cận các nguồn tài chính; yếu về năng lực quản lý điều hành và sự thiếu hụt 

những dịch vụ hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNXH; công tác truyền 

thông, phát triển thương hiệu và kết nối các DNXH chưa mạnh mẽ; nhận thức của 

cộng đồng xã hội về loại hình DN này còn hạn chế; thiếu kênh thông tin để truyền 

dẫn, giới thiệu các DNXH với những nhà đầu tư xã hội. Bên cạnh đó, DNXH còn gặp 

nhiều thách thức trong việc thực hiện đổi mới sáng tạo do phải hoạt động trong điều 

kiện thiếu nguồn nhân lực hoặc nguồn nhân lực không ổn định vì phụ thuộc vào đội 
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ngũ tình nguyện viên hoặc các kênh tuyển dụng phi truyền thống [95]. Những khó khăn 

đó khiến cho năng lực cạnh tranh của DNXH trên thị trường bị giảm sút so với 

DNTM và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tính kém hiệu quả trong tổ chức và hoạt 

động của DNXH ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. 

Hai là, pháp luật hiện hành về DNXH đang tồn tại nhiều bất cập, hạn chế, 

chưa thực sự tạo lập được hành lang pháp lý vững chắc để thúc đẩy DNXH ra đời và 

phát triển, đặc biệt là những quy định thể hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi cụ thể dành 

riêng cho DNXH trong tổ chức và hoạt động. Ngay sau khi đi vào tổ chức và hoạt 

động, DNXH đã phải chịu sức ép về vốn lớn hơn nhiều so với DNTM. Bởi lẽ, khi có 

lợi nhuận, DNXH không được chia hết lợi nhuận (cổ tức) đó cho các thành viên, cổ 

đông, chủ sở hữu công ty công ty, chủ DN, mà phải trích ít nhất 51% tổng lợi nhuận 

hằng năm của DNXH để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như 

đã đăng ký. Bên cạnh đó, trong khi DNTM vì mục tiêu lợi nhuận nên thường có xu 

hướng tuyển dụng những lao động có kinh nghiệm, trình độ, tay nghề, kỹ năng cao, 

nhưng DNXH với mục tiêu tối cao là giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi 

ích cộng đồng, nên vẫn chấp nhận tuyển dụng những lao động bị hạn chế về sức 

khỏe, trình độ, kỹ năng, tay nghề, kinh nghiệm hoặc những đối tượng dễ gặp phải sự 

kỳ thị của cộng đồng như người tàn tật, trẻ em lang thang cơ nhỡ, người hãn mạn tù, 

người bị HIV…, vì vậy, năng suất lao động phần nào bị hạn chế. Không những vậy, 

các hoạt động đầu tư, hỗ trợ DNXH ra đời và phát triển vẫn chưa thực sự sôi động tại 

Việt Nam. Tính đến nay chỉ có 1 Quỹ đầu tư tác động là Lotus Impact, thuộc Vina 

Capital là quỹ duy nhất dành riêng cho thị trường Việt Nam, hiện tại quỹ này mới chỉ 

đầu tư vào KoTo. Nhiều nền tảng gọi vốn cộng đồng (crowdfunding) được phát triển 

như ig9.vn, comicola.com, firstep.vn, fundingVN.com, Fundstart.vn. Tuy nhiên, các 

giao dịch này vẫn ở mức độ rất khiêm tốn vì thiếu niềm tin của cộng đồng; thiếu hành 

lang pháp lý đảm bảo quyền lợi cho người góp vốn; thiếu các ý tưởng khởi nghiệp 

hấp dẫn và hình thức gọi vốn chưa đa dạng chủ yếu là ủng hộ từ thiện hoặc nhận quà 

tri ân, chưa có dạng góp vốn hoặc cho vay. 

Ba là, DNXH ở Việt Nam hiện nay đang thiếu cơ quan chuyên trách trợ giúp 

phát triển. Thực tế cho thấy, các DNXH ở Việt Nam hiện nay được hình thành từ sự 

tâm huyết và sự tự nguyện của các doanh nhân xã hội là chủ yếu. Vì vậy, hoạt động ở 

đâu, trong lĩnh vực gì, hoạt động như thế nào là do DNXH hoàn toàn tự quyết định 

dựa theo nhu cầu và khả năng thực tế của mình chứ không theo một kế hoạch, chiến 
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lược hay sự định hướng cụ thể nào từ phía Nhà nước. Chị Tẩn Thị Su, người dân tộc 

Mông hiện đang là giám đốc DNXH Du lịch Sapa O’Chau đã phát biểu rằng: “Dù 

được thôi thúc thành lập DNXH về du lịch nhưng tôi thấy cô đơn, lẻ loi vì không biết 

ban, ngành nào của chính quyền sẽ giúp mình làm các thủ tục. Cơ chế chính sách đã 

có nhưng chưa được hướng dẫn để triển khai cụ thể xuống địa phương. Rất cần có 

một ban tư vấn cấp huyện hoặc cấp tỉnh dành cho các DNXH để được hỗ trợ, giải đáp 

khi gặp khó khăn” [59]. Nếu có sự định hướng, giúp đỡ từ cơ quan chuyên trách trợ 

giúp phát triển, thì DNXH sẽ giảm thiểu được nhiều khó khăn trong tổ chức hoạt 

động và sẽ đạt được nhiều kết quả tốt hơn. Qua phỏng vấn sâu ngẫu nhiên một số 

DNXH ở Việt Nam, nghiên cứu sinh nhận thấy, đa số DNXH được phỏng vấn đều 

mong muốn được Nhà hỗ trợ về vốn hoặc cung cấp thông tin liên quan đến thành lập 

DN [Phụ lục Luận án, tr.5]. Nếu Việt Nam thành lập cơ quan chuyên trách hỗ trợ, 

định hướng DNXH phát triển thì nghiên cứu sinh tin rằng, những mong muốn chính 

đáng này của DNXH sẽ sớm được giải quyết thỏa đáng. 

 Bốn là, nhận thức của cộng đồng xã hội về DNXH ở Việt Nam còn hạn chế. 

Tính đến ngày 01/5/2021, chỉ có 159 DNXH, văn phòng đại diện, chi nhánh của 

DNXH ở Việt Nam đăng ký hoạt động với cơ quan đăng ký kinh doanh [46]. Điều đó 

chứng tỏ mô hình DNXH chưa thực sự tạo ra sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu 

tư. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhận thức của cộng 

đồng về DNXH còn hạn chế, thậm chí còn có tâm lý hoài nghi về mục tiêu xã hội của 

DNXH vì họ đã quá quen với nếp nghĩ cho rằng mục tiêu tối cao của DN phải là lợi 

nhuận. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu là do 

công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về DNXH và pháp luật về DNXH ở nước ta 

còn rất hạn chế. Sau khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực, rất nhiều cuộc Hội 

thảo trao đổi về DNXH và pháp luật về DNXH đã được tổ chức ở Việt Nam dưới các 

góc độ và quy mô khác nhau. Tuy nhiên, thành phần tham gia các cuộc Hội thảo đó 

chủ yếu vẫn là các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, do vậy, cộng đồng 

xã hội Việt Nam hiện nay vẫn đang thiếu những thông tin về DNXH. Việc thiếu đi sự 

tin tưởng, ủng hộ từ cộng đồng vô hình chung đã tạo ra những khó khăn nhất định 

cho DNXH trong quá trình tổ chức và hoạt động. 

DNXH là DN có thực hiện hoạt động kinh doanh trên thị trường để tạo ra giá 

trị kinh tế nhưng trên một nền tảng đạo đức có tính nhân văn cao cả. Thông qua việc 

thực hiện chức năng xã hội, các DNXH đã góp phần “tạo ra giá trị xã hội và đóng góp 
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cho các mục tiêu chính sách công” [91 tr.71]. Tuy nhiên, những khó khăn kể trên vô 

hình chung đã tạo ra rào cản kìm hãm sự ra đời và phát triển của DNXH ở Việt Nam 

trong thời gian vừa qua. 

2.2.4.2. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện các 

quy định pháp luật về địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội  

Một là, các quy định về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam hiện đang tồn tại 

những hạn chế, bất cập nhất định. Có thể nhận định rằng, những quy định về địa vị pháp 

lý của DNXH ở Việt Nam hiện nay không chỉ có vai trò quan trọng trong việc tạo lập 

hành lang pháp lý để DNXH có cơ sở ra đời, phát triển, mà còn góp phần nâng cao nhận 

thức của người dân về DNXH. Bên cạnh những ưu điểm kể trên, các quy định về địa vị 

pháp lý của DNXH cũng đang tồn tại những hạn chế, bất cập nhất định do thiếu tính cụ 

thể và chưa đồng bộ với một số văn bản quy phạm pháp luật khác trong hệ thống pháp 

luật về DN, điển hình là các quy định thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển 

và các quy định điều chỉnh tính đặc thù của DNXH trong tổ chức và hoạt động. Có thể 

nói, DNXH hoạt động theo cơ chế thị trường với triết lý kinh doanh gắn liền với xây 

dựng cuộc sống bền vững, giải quyết các vấn đề xã hội thay vì lợi nhuận thuần tuý. Tuy 

nhiên, các quy định về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam hiện nay còn nhiều bất cập 

và hạn chế, vì vậy, nó chưa thực sự tạo lập được hành lang pháp lý vững chắc để khuyến 

khích DNXH ở Việt Nam ra đời và phát triển trong thời gian vừa qua. 

Hai là, công tác tổ chức thực hiện các quy định về địa vị pháp lý của DNXH 

hiện nay chưa hiệu quả. Từ thực tiễn cho thấy, công tác tổ chức thực hiện các quy 

định về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam trong thời gian vừa qua chưa có hiệu 

quả. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó phải kể đến sự yếu 

kém trong nhận thức về DNXH của cộng đồng xã hội nói chung và một bộ phận cơ 

quan quản lý nhà nước nói riêng. Bên cạnh đó, các quy định về địa vị pháp lý của 

DNXH ở Việt Nam còn nhiều bất cập, chưa thực sự là công cụ pháp lý vững chắc để 

khuyến khích, thúc đẩy DNXH ra đời và phát triển ở Việt Nam. Không những vậy, 

công tác “quản lý nhà nước chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị 

trường và hội nhập quốc tế; hiệu lực, hiệu quả chưa cao; kỷ luật, kỷ cương không 

nghiêm” [23]. Vì thế, công tác tổ chức thực hiện các quy định về địa vị pháp lý của 

DNXH phần nào kém hiệu quả. Mức độ thực hiện các quy định về địa vị pháp lý của 

DNXH ở Việt Nam kể từ khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực cho đến nay 

vẫn còn thấp. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Trong Chương 2 của luận án, nghiên cứu sinh trình bày hai nội dung cơ bản, 

đó là thực trạng các quy định về địa vị pháp lý của DNXH theo pháp luật Việt Nam 

hiện hành; thực tiễn tổ chức hoạt động của DNXH và thực tiễn thực hiện các quy 

định về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. 

1. Những quy định về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam hiện nay đang 

còn tồn tại một số hạn chế nhất định như thiếu tính cụ thể, chưa đồng bộ với các 

ngành luật khác trong hệ thống pháp luật về DN, đặc biệt là những quy định thể hiện 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH ra đời và phát triển. Chính vì vậy, các quy định về 

địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam hiện nay chưa thực sự tạo lập được hành lang 

pháp lý vững chắc và thuận lợi để khuyến khích, thúc đẩy DNXH ra đời, phát triển và 

làm tròn sứ mệnh của nó đối với Nhà nước và xã hội. 

2. Do đang trong thời gian khởi nghiệp cho nên những đóng góp của DNXH 

đối với nền kinh tế và xã hội trong thời gian vừa qua còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, 

thực tiễn thực hiện các quy định về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam kể từ khi 

Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực đến nay cũng gặp nhiều khó khăn, bất cập. 

Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau nhưng 

một trong những nguyên nhân quan trọng không thể không kể đến đó là thiếu hành 

lang pháp lý vững chắc để DNXH ra đời và phát triển.  

Những bất cập, hạn chế từ các quy định về địa vị pháp lý của DNXH theo 

pháp luật hiện hành, từ thực trạng tổ chức hoạt động của DNXH, từ thực tiễn thực 

hiện các quy định về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam trong thời gian vừa qua 

xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan khác nhau và sẽ là căn cứ để 

nghiên cứu sinh đề xuất các định hướng và giải pháp tăng cường địa vị pháp lý của 

DNXH ở Chương 3 của Luận án. 
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Chƣơng 3 

ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG  

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 

 

3.1. Định hƣớng tăng cƣờng địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam  

3.1.1. Tăng cường địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội theo hướng đảm 

bảo sự thống nhất của pháp luật về doanh nghiệp 

Theo quy định tại Điều 10 Luật Doanh nghiệp năm 2020, DNXH ở Việt Nam 

có hình thức là DN, vì vậy, trong quá trình tổ chức và hoạt động, DNXH ở Việt Nam 

không những chịu sự điều chỉnh của pháp luật về DNXH, mà còn chịu sự điều chỉnh 

của nhiều ngành luật khác trong hệ thống pháp luật về DN như Luật Thuế thu nhập 

Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai. Sau một thời gian đi vào tổ chức thực hiện 

các quy định về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam cho thấy, các quy định này 

đang tồn tại một số hạn chế, bất cập nhất định, đặc biệt chưa tương thích và đồng bộ 

với một số ngành luật khác trong hệ thống pháp luật về DN. Điều này thể hiện ở chỗ, 

mặc dù Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã có hiệu lực gần 6 năm và hiện nay là Luật 

Doanh nghiệp năm 2020, nhưng đến nay, vẫn chưa có một văn bản quy phạm pháp 

luật nào trong hệ thống pháp luật về DN được sửa đổi, bổ sung để thể hiện sự tương 

thích, đồng bộ của nó với chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển được ghi nhận 

trong Luật Doanh nghiệp. Xét về cấu trúc bên trong, địa vị pháp lý của DNXH là một 

bộ phận của pháp luật về DNXH nói riêng và hệ thống pháp luật về DN nói chung. Vì 

thế, cho dù DNXH có một địa vị pháp lý hoàn chỉnh nhưng pháp luật về DN lại tồn 

tại nhiều bất cập, đặc biệt là sự thiếu đồng bộ về những quy định thể hiện chính sách 

ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển thì DNXH cũng không thể nào phát triển mạnh mẽ cả 

về số lượng và chất lượng. Từ những phân tích trên cho thấy, tăng cường địa vị pháp 

lý của của DNXH theo hướng đảm bảo sự thống nhất của pháp luật về DN là một nhu 

cầu cần thiết, khách quan và có ý nghĩa rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Bởi 

lẽ, điều đó không chỉ góp phần tạo ra sự thống nhất giữa các ngành luật trong hệ 

thống pháp luật về DN, mà còn tạo ra môi trường pháp lý ổn định, thông thoáng, hiệu 

quả bảo đảm cho DNXH có một nền tảng pháp lý vững chắc để hoàn thành sứ mệnh, 

mục tiêu của mình theo sự mong đợi của Nhà nước và xã hội. Để thực hiện đúng định 

hướng kể trên, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần phải thực hiện những nhiệm 

vụ cơ bản như sau: 
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Một là, xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển DNXH. Trong thời gian 

vừa quan, để quản lý và thúc đẩy các quan hệ kinh tế, xã hội phát triển, Nhà nước 

Việt Nam đã ban hành rất nhiều chính sách khác nhau. Thế nhưng, tính đến nay Việt 

Nam vẫn chưa hề có một chính sách riêng phù hợp với mô hình DNXH để hỗ trợ, 

khuyến khích nó phát triển. Trong mối quan hệ với pháp luật về DNXH, chính sách 

phát triển DNXH đóng vai trò là cơ sở nền tảng, định hướng việc xây dựng và hoàn 

thiện pháp luật về DNXH nói chung và địa vị pháp lý của DNXH nói riêng. Nếu Nhà 

nước không xây dựng chính sách phát triển cho DNXH hoặc có nhưng chính sách đó 

lại không phản ánh trung thực, khách quan các điều kiện kinh tế và xã hội của đất 

nước tại thời điểm cụ thể hoặc không dự báo chính xác xu thế, khả năng phát triển 

của nền kinh tế và xã hội trong tương lai, sẽ khiến cho việc thể chế hoá các chính 

sách thành các quy phạm pháp luật không có tính khả thi, hoặc kìm hãm sự phát triển 

của các mối quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội. Bên cạnh đó, nếu chính sách phát triển 

DNXH thiếu tính ổn định sẽ gây khó khăn cho việc xây dựng và thực thi các quy định 

pháp luật về DNXH. Sự thiếu vắng chính sách phát triển DNXH ở Việt Nam như 

hiện nay không chỉ khiến cho DNXH ở nước ta gặp nhiều khó khăn trong tổ chức và 

hoạt động, mà còn khiến cho việc hoàn thiện pháp luật về DNXH nói chung và tăng 

cường địa vị pháp lý của DNXH nói riêng gặp nhiều khó khăn do thiếu đi những nền 

tảng và định hướng cụ thể. Tóm lại, các quy đinh về địa vị pháp lý của DNXH và 

chính sách phát triển DNXH luôn có mối quan hệ hỗ trợ mang tính chất nhân quả với 

nhau. Chính vì thế, để tăng cường địa vị pháp lý của DNXH không thể không xây 

dựng và hoàn thiện chính sách phát triển DNXH. 

Hai là, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về địa vị pháp lý của 

DNXH nói riêng và các quy định của pháp luật về DN nói chung một cách kịp thời để 

đảm bảo sự đồng độ của pháp luật giữa pháp luật về DNXH với pháp luật về DN. 

Trước mắt, cần chú trọng xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các quy định thể hiện 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển trong pháp luật. Bởi lẽ, từ thực tế cho 

thấy, trong quá trình tổ chức và hoạt động, các DNXH ở Việt Nam hiện nay đang 

được hưởng các chính sách ưu đãi giống như các DNTM và chưa có những chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ riêng từ phía Nhà nước. Ngoài ra, các DNXH có quy mô vừa và 

nhỏ sẽ được hưởng thêm các ưu đãi theo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 

2017, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ với các chính sách đặc thù, 
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như đầu tư trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công, bảo vệ môi trường, đầu tư tại địa 

bàn miền núi hay cho nhóm đối tượng yếu thế (người nghèo, người khuyết tật, người dân 

tộc thiểu số vùng sâu vùng xa). Các DNXH hoạt động trong lĩnh vực xã hội và môi 

trường có thể được hưởng các chính sách ưu đãi theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 

30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Ngoài Luật Doanh 

nghiệp, tính đến nay chưa hề có một văn bản quy phạm pháp luật nào trong hệ thống 

pháp luật về DN được sửa đổi, bổ sung để thể hiện sự đồng bộ, nhất quán với quan điểm 

“Nhà nước có chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển”. Từ những phân tích ở trên 

cho thấy, để tạo lập hành lang pháp lý thông thoáng, hiệu quả cho DNXH có cơ sở ra đời 

và hoạt động có hiệu quả thì việc hoàn thiện địa vị pháp lý của DNXH cần phải được 

thực hiện theo hướng đảm bảo sự thống nhất của pháp luật về DN.  

3.1.2. Tăng cường địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội theo hướng 

tạo điều kiện thuận lợi để Doanh nghiệp xã hội thực hiện chức năng xã hội 

của mình một cách tốt nhất 

Sau một thời gian tổ chức thi hành trên thực tế cho thấy, pháp luật Việt Nam 

hiện hành chưa thực sự tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc để đảm bảo cho DNXH thực 

hiện có hiệu quả chức năng xã hội của mình. Pháp luật phản ánh thực tiễn, trong khi 

đó, trước khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực, DNXH chưa từng được tổ 

chức và hoạt động một cách chính thức và bài bản ở Việt Nam. Vì vậy, các cơ quan 

có thẩm quyền chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm thực tiễn của nước ngoài và vận dụng 

vào các điều kiện cụ thể của nước ta để xây dựng hệ thống quy định pháp luật về 

DNXH. Do đó, pháp luật không thể tránh khỏi những thiếu sót. 

Trong thời gian vừa qua, Nhà nước ta luôn cố gắng hoàn thiện pháp luật về 

DNXH nói chung và địa vị pháp lý của DNXH nói riêng nhằm tạo lập hành lang pháp 

lý thuận lợi thúc đẩy DNXH phát triển. Những văn bản này đã làm sáng tỏ một số 

vấn đề pháp lý liên quan đến DNXH, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ 

chức thi hành pháp luật về DNXH trên thực tế. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách tổng 

quát thì việc hoàn thiện các quy định pháp luật về DNXH nói chung và địa vị pháp lý 

của DNXH nói riêng của Nhà nước ta trong thời gian vừa qua vẫn chưa đáp ứng được 

nhu cầu cấp bách của DNXH trong thực tiễn. Bởi lẽ, đa số DNXH ở Việt Nam hiện 

nay đang trong giai đoạn khởi nghiệp, lại là những DN nhỏ và vừa, thậm chí siêu nhỏ 

nên gặp rất nhiều khó khăn trong tổ chức và hoạt động. Đặc biệt là những khó khăn 
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về vốn, nguồn nhân lực, tiếp cận chính sách mua bán công, tiếp cận khoa học công 

nghệ, tiếp cận thị trường... Trong điều kiện đó, DNXH ở Việt Nam rất cần sự hỗ trợ 

từ phía Nhà nước, đặc biệt là các quy định thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ để đảm 

bảo cho DNXH thực hiện chức năng xã hội có hiệu quả, nhưng rất tiếc chính sách, 

pháp luật về DNXH lại chưa đáp ứng được điều đó. 

Mục tiêu tối cao của DNH là giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi 

ích cộng đồng. Vì vậy, việc tăng cường địa vị pháp lý của DNXH sẽ không có ý 

nghĩa gì nếu nó không tạo ra hành lang pháp lý vững chắc để đảm bảo cho DNXH 

thực hiện chức năng xã hội có hiệu quả. Để thúc đẩy DNXH phát triển và làm tròn sứ 

mệnh của mình đối với Nhà nước và xã hội, thì việc hoàn thiện địa vị pháp lý của 

DNXH phải tạo ra hành lang pháp lý vững chắc và thuận lợi để bảo đảm cho DNXH 

thực hiện chức năng xã hội một cách có hiệu quả. Đó là một nhu cầu mang tính tất 

yếu khách quan, cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi lẽ, điều đó không chỉ góp 

phần đảm bảo nguyên tắc bình đẳng trong tổ chức và hoạt động giữa DNXH với các 

chủ thể kinh doanh khác, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy DNXH phát 

triển, qua đó, giảm thiểu gánh nặng và áp lực của Nhà nước (với tư cách là một thiết 

chế công) trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường để đảm bảo an sinh xã 

hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Để tạo lập được hành 

lang pháp lý vững chắc bảo đảm cho DNXH thực hiện chức năng có hiệu quả, các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cần thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau đây. 

Một là, rà soát những văn bản quy phạm pháp luật có điều chỉnh về DNXH (pháp 

luật về thuế, pháp luật về DN, pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về đấu 

thầu...). Trên cơ sở đó, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định nhằm tạo môi 

trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh của 

DNXH trong xu thế phát triển của thế giới về thương mại điện tử và bối cảnh cuộc Cách 

mạng công nghiệp 4.0. Ví dụ, sửa đổi Luật Đấu thầu theo hướng có quy định các tiêu chí 

cho phép các DNXH được ưu tiên tiếp cận chính sách mua sắm công và đầu tư công của 

Chính phủ; sửa đổi Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp theo hướng miễn giảm thuế thu 

nhập cho DNXH; sửa đổi một số quy định của pháp luật về đất đai theo hướng miễn 

giảm thuế sử dụng đất, thuê đất đối với DNXH. 

Hai là, hoàn thiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho DNXH phát triển. Các 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phải góp phần giải quyết được những khó khăn của 



120 

 

 

 

DNXH trong tổ chức, hoạt động, phải có tên gọi và nội dung cụ thể chứ không phải 

chung chung như hiện nay.  

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế về DNXH, đặc biệt là sự hợp tác ở 

cấp Chính phủ với các nước phát triển, các tổ chức tài chính lớn như IMF, Worlbank 

trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và cải cách chính sách mua 

sắm công. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về DNXH sẽ giúp các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền có nhiều cơ hội để học tập kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách 

ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển, pháp luật về DNXH cũng như phương thức quản lý 

của Nhà nước và cộng đồng đối với DNXH. Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế về DNXH 

còn mang đến cho DNXH cơ hội để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận nguồn 

vốn đầu tư quốc tế và khẳng định sự thành công của mình trên môi trường quốc tế. 

Bốn là, sớm thành lập Hiệp hội Phát triển DNXH Việt Nam để các DNXH 

trong nước có cơ hội hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển 

nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 

các DNXH; giữ vai trò cầu nối giữa DNXH với các cơ quan chức năng; thực hiện hội 

nhập kinh tế quốc tế với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực DNXH trên thế giới; tăng 

cường hội nhập với các hoạt động của các Hiệp hội trong nước, trong khu vực và quốc 

tế theo quy định của pháp luật; thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu thông tin báo 

chí, xúc tiến thương mại, kinh doanh dịch vụ và ứng dụng đổi mới công nghệ. 

Tóm lại, chức năng và mục tiêu chủ yếu của DNXH là giải quyết các vấn đề 

xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Thế nhưng, pháp luật về DNXH ở Việt Nam 

hiện nay lại đang bỏ ngỏ nhiều quy định để điều chỉnh lĩnh vực này. Vì vậy, để tạo 

điều kiện thuận lợi và thúc đẩy DNXH hoàn thành sứ mệnh, mục tiêu của mình hơn 

nữa trong thời gian tới, các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật cần sớm tăng cường địa vị pháp lý của DNXH theo hướng tạo ra cơ sở pháp lý 

vững chắc để đảm bảo cho DNXH thực hiện chức năng xã hội có hiệu quả.  

3.1.3. Tăng cường địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội theo hướng đảm 

bảo tính khả thi của các quy định này trong thực tiễn 

Tính khả thi của các quy định về địa vị pháp lý của DNXH được hiểu là khi 

các quy định này phát sinh hiệu lực thì chúng phải có khả năng thực hiện được trong 

thực tiễn. Từ thực trạng các quy định về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam hiện 

nay và thực tiễn tổ chức thực hiện các quy định này cho thấy, một số quy định về địa 

vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam hiện nay chưa có tính khả thi khiến cho các quy 
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định về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam hiện nay chưa phát huy hết vai trò tích 

cực của mình trong việc điều chỉnh và thúc đẩy DNXH phát triển. Điều này xuất phát 

từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do một số quy định 

về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam hiện nay còn thiếu tính cụ thể, chưa đồng 

bộ, chưa phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước. Tăng cường địa vị pháp 

lý của DNXH phải đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn có ý nghĩa rất lớn cả về mặt 

lý luận lẫn thực tiễn. Bởi lẽ, chỉ khi nào các quy định về địa vị pháp lý của DNXH có 

tính khả thi thì nó mới có thể phát huy hết vai trò tích cực của nó đối với Nhà nước và 

DNXH. Để đảm bảo tính khả thi của các quy định về địa vị pháp lý của DNXH trong 

thực tiễn, việc tăng cường các quy định này phải đáp ứng được các yêu cầu sau: 

Một là, trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định về địa vị pháp 

lý của DNXH nói riêng và pháp luật về DNXH nói chung, các cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền phải nghiên cứu kỹ lưỡng thực tiễn các điều kiện kinh tế, xã hội của đất 

nước để xem xét xem các điều kiện đó có cho phép thực hiện được các quy định về 

địa vị pháp lý của DNXH hay không. Đồng thời, phải tính đến một số điều kiện khác 

đảm bảo tính hiệu quả và khả thi của việc thực hiện các quy định về địa vị pháp lý 

của như sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và các bên liên quan hay 

không; trình độ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm việc trong các cơ quan 

quản lý nhà nước; dư luận xã hội, trình độ văn hóa, kiến thức pháp lý; truyền thống 

đạo đức, phong tục tập quán, văn hóa, lối sống của người dân Việt Nam; thái độ của 

quần chúng nhân dân đối với mô hình DNXH. Nếu như điều kiện đảm bảo tính hiệu 

quả và khả thi của việc thực hiện các quy định về địa vị pháp lý còn hạn chế hoặc các 

quy định về địa vị pháp lý của DNXH được xây dựng quá cao hoặc quá thấp so với 

trình độ, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của đất nước sẽ khiến cho việc tổ chức 

thực hiện các quy định này gặp nhiều khó khăn, bất cập. Ví dụ như, khi ban hành quy 

định về nghĩa vụ tái đầu tư tổng lợi nhuận hằng năm của DNXH để giải quyết các vấn 

đề xã hội, môi trường như đã đăng ký, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật cần tính toán, cân nhắc xem mức tái đầu tư là bao 

nhiêu cho phù hợp với điều kiện thực tế của DNXH ở Việt Nam. Nếu mức tái đầu tư 

tổng lợi nhuận hằng năm để giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường như đã đăng ký 

được quy định quá cao sẽ khiến cho các DNXH bị áp lực về vốn, ảnh hưởng không 

nhỏ đến hiệu quả tổ chức, hoat động của DNXH, thậm chí DNXH phải chấm dứt hoạt 

động do không đáp ứng được yêu cầu này. Ngược lại, nếu mức tái đầu tư tổng lợi 
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nhuận hằng năm để giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường như đã đăng ký được 

quy định quá thấp, điều đó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết các vấn đề xã hội 

của DNXH. Bên cạnh đó, khi xây dựng, sửa đổi các quy định thể hiện chính sách ưu 

đãi, hỗ trợ DNXH ra đời và phát triển, ví dụ như: Thành lập cơ quan chuyên trách hỗ 

trợ DNXH phát triển ở Việt Nam, giảm thuế thu nhập cho DNXH trong những năm 

đầu khởi nghiệp, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành pháp luật ở Việt 

Nam cũng cần xem xét và tính toán kỹ lưỡng xem các quy định này có thực sự hữu 

ích và cần thiết hay không. Nếu có, cần xem xét đến một số các yếu tố khác như trình 

độ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ, nhân viên trợ giúp DNXH có đáp ứng được tính chất 

và công việc hay không; Nhà nước có đảm bảo được nguồn ngân sách để đầu tư cơ sở 

vật chất, chi trả lương, thưởng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cho đội ngũ cán bộ, nhân 

viên làm việc tại cơ quan chuyên trách hỗ trợ DNXH phát triển hay không. Nếu như 

các yếu tố này chưa đảm bảo thì các quy định về địa vị pháp lý của DNXH dù có 

được xây dựng, sửa đổi cũng rất khó có tính khả thi. 

Hai là, các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần 

chú ý đến kỹ thuật soạn thảo văn bản văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình xây 

dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định về địa vị pháp lý của DNXH. Kết cấu văn bản 

phải khoa học, hợp lý và chặt chẽ. Ngôn ngữ và nội dung văn bản phải chính xác, rõ 

nghĩa, dễ hiểu, phù hợp với nhận thức của đông đảo quần chúng nhân dân để tạo ra sự 

thuận lợi trong việc thực hiện các quy định về địa vị pháp lý của DNXH trên thực 

tiễn. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định về địa vị pháp lý 

của DNXH phải được thực hiện một cách kịp thời, đúng lúc. Có như vậy, các quy 

định về địa vị pháp lý của DNXH mới có thể để đáp ứng được các nhu cầu của thực 

tiễn đặt ra, đồng thời phù hợp với cơ chế thực hiện và áp dụng pháp luật hiện hành. 

Thực tiễn cho thấy, việc sửa đổi, bổ sung các quy định về địa vị pháp lý của DNXH 

vẫn chưa được tiến hành một cách kịp thời, đúng lúc, chưa đáp ứng được nhu cầu 

thực tế của DNXH cũng như công tác quản lý nhà nước đối với DNXH. Điển hình là, 

tính đến nay, Nhà nước ta vẫn chưa hề ban hành một văn bản quy phạm pháp luật nào 

quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành riêng cho 

DNXH được ghi nhận trong Luật Doanh nghiệp. Điều đó khiến cho quy định thể hiện 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển DNXH không có khả năng thực hiện được trên 

thực tế. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém trong tổ chức, hoạt 

động của DNXH ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. 
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Nói tóm lại, tính khả thi của các quy định về địa vị pháp lý của DNXH là một 

trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá tính hiệu quả của các quy định này. Vì 

thế, tăng cường địa vị pháp lý của DNXH nhất thiết phải đảm bảo tính khả thi của các 

quy định này trên thực tế. 

3.1.4. Tăng cường địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội theo hướng đảm 

bảo sự quản lý của Nhà nước đối với Doanh nghiệp xã hội 

Pháp luật Việt Nam hiện hành tuy đã có những quy định về tổ chức bộ máy 

quản lý nhà nước đối với DNXH từ cấp trung ương đến cấp địa phương, cụ thể: Ở 

cấp Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trực tiếp là Cục Quản lý Đăng ký kinh 

doanh là đơn vị đầu mối thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

thực hiện quản lý nhà nước đối với các DNXH trên địa bàn cả nước. Các bộ, ngành 

trung ương khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước đối với DNXH theo thẩm quyền. Ví dụ, Bộ Lao động-Thương Binh 

và Xã hội [9, Điều 1] thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực như 

lao động, tiền lương; việc làm, giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội. Bộ Y tế [11, 

Điều 1] thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực như y tế dự 

phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa... Bộ Tài 

nguyên và Môi trường [10, Điều 1] có chức năng quản lý nhà nước đối với các vấn đề 

như đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng 

thủy văn; biến đổi khí hậu.  

Các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với 

DNXH ở nước ta hiện nay đã tạo lập cơ sở pháp lý để các cơ quan có thẩm quyền 

thực hiện chức năng quản lý của mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những quy định này 

không chỉ còn khá sơ sài, chưa bảo đảm được yêu cầu cần tập trung các nguồn lực để 

hỗ trợ khuyến khích DNXH phát triển, mà còn tồn tại nhiều bất cập, ví dụ như có quá 

nhiều cơ quan cùng quản lý DNXH và đều có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính 

sách khiến cho việc quản lý DNXH bị trùng lặp, chồng chéo gây phiền toái, thậm chí 

gây áp lực cho DNXH trong tổ chức và hoạt động. Thực tiễn cho thấy, cá nhân, tổ 

chức thành lập DNXH đa số đều là những người có tâm huyết, có tinh thần trách 

nhiệm với cộng đồng, nhưng cũng không loại trừ một số trường hợp thành lập DNXH 

chỉ với mục đích được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ từ phía Nhà nước và cộng 

đồng xã hội hoặc tạo vỏ bọc để che đậy một hành vi vi phạm pháp luật khác như rửa 

tiền, buôn bán ma túy hoặc mang danh DNXH để đánh bóng tên tuổi, phô trương đạo 
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đức là chủ yếu. Những hành vi đó nếu không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời 

sẽ chính ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, niềm tin của DNXH trong cộng đồng xã hội. 

 Từ những phân tích ở trên cho thấy, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, 

đối với DNXH là một nhu cầu mang tính khách quan, cần thiết và có ý nghĩa quan 

trọng trong việc duy trì sự ổn định của môi trường kinh doanh nói chung và hiệu quả 

tổ chức, hoạt động của DNXH nói riêng. Theo đó, các cơ quan có thẩm quyền cần 

chú ý thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản như sau: 

Một là, Nhà nước phải thay đổi phương thức quản lý đối với DNXH. Bởi lẽ, 

trong quá trình tổ chức và hoạt động, DNXH vừa là chủ thể bị quản lý của Nhà nước, 

nhưng đồng thời cũng là đối tác song hành cùng với Nhà nước để giải quyết các vấn 

đề xã hội, môi trường. Chính vì vậy, phương thức quản lý đối với DNXH cần thực 

hiện theo hướng hợp tác, hỗ trợ DNXH phát triển hơn là sử dụng phương pháp mệnh 

lệnh hành chính cứng nhắc như hiện nay. Có như vậy, Nhà nước mới có thể thuyết 

phục được DNXH cùng song hành lâu dài với mình để giải quyết các vấn đề mà đáng 

lẽ, Nhà nước (với tư cách là một thiết chế công) phải có trách nhiệm giải quyết để 

duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội. 

Hai là, hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý nhà nước theo hướng xây 

dựng hệ thống sinh thái cho DNXH phát triển trong cuộc Cách mạng công nghiệp 

4.0. Việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành phải được tiến hành 

theo nguyên tắc tiếp cận hệ thống này để xây dựng được môi trường đồng bộ, thuận 

lợi cho DNXH phát triển, bảo đảm yêu cầu cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, nâng 

cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh quốc tế của các DN nói chung, DNXH nói riêng 

trong xu thế phát triển của thế giới về thương mại điện tử và bối cảnh cuộc Cách 

mạng công nghiệp 4.0. Theo đó, sớm sửa đổi Luật Công nghệ thông tin năm 2006, 

Luật Giao dịch điện tử năm 2005, Luật Thương mại năm 2005 để bảo đảm sự quản 

lý, giám sát có hiệu quả của Nhà nước đối với hệ thống dữ liệu, thanh toán điện tử, 

bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin. Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng năm 2010, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2013 để đáp ứng yêu cầu bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao trách nhiệm của DNXH trong hoạt động 

thương mại điện tử và các hoạt động kinh doanh khác.  

Ba là, phân định lại một cách rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan 

quản lý nhà nước đối với DNXH cũng như những quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, 

nội dung, cách thức kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với DNXH, cơ chế đánh giá tính 
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hiệu quả của việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường ở DNXH. Tránh tình trạng 

trùng lặp, chồng chéo, hoặc bỏ ngỏ trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát 

DNXH vừa gây nên sự phiền toái, mệt mỏi cho DNXH, vừa làm giảm hiệu quả quản 

lý nhà nước đối với DNXH. Tuy nhiên, để bảo đảm cho các hoạt động đi vào nền nếp 

và thông suốt, cần xây dựng và vận hành Cổng thông tin quản lý hoạt động DNXH 

quốc gia, xây dựng chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về DNXH giữa Trung ương và 

địa phương, đáp ứng cơ bản yêu cầu của công tác quản lý nhà nước đối với DNXH, 

góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của DNXH trong thực tiễn. Từ những phân 

tích ở trên cho thấy, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với DNXH là một 

trong những định hướng quan trọng, góp phần hoàn thiện địa vị pháp lý của DNXH 

và nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động của DNXH trong thực tiễn. 

3.2. Giải pháp tăng cƣờng địa vị pháp lý của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam 

3.2.1. Nhóm giải pháp, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về địa vị 

pháp lý của Doanh nghiệp xã hội 

Mục tiêu của nhóm giải pháp này là nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa các quy 

định về địa vị pháp lý của DNXH nói riêng với hệ thống pháp luật về DN nói chung, 

đồng thời tạo lập hành lang pháp lỹ vững chắc để khuyến khích, thúc đẩy DNXH phát 

triển ở Việt Nam trong thời gian tới.  

Nhóm giải pháp này được đề ra qua quá trình phân tích, so sánh, đánh giá các 

quy định về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam với một số nước trên thế giới, từ 

kết quả thực hiện các quy định này trong thực tiễn, kết hợp với những vấn đề mang 

tính lý luận về DNXH và địa vị pháp lý của DNXH. Một số giải pháp có tính mới, 

tính sáng tạo, dễ nhớ, dễ thực hiện, vì thế, nghiên cứu sinh dự đoán nhóm giải pháp 

này có thể thực hiện được và có tác động tích cực trong thực tiễn. Cụ thể, nó có thể 

dùng làm nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và tăng cường địa vị 

pháp lý của DNXH nói chung. 

Hiện nay, tổ chức và hoạt động của DNXH ở Việt Nam đang được điều chỉnh 

bởi nhiều văn bản khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là Luật Doanh nghiệp năm 2020 và 

các văn bản hướng dẫn thực hiện nó. Từ kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế 

giới cho thấy, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và xã hội của mình, mỗi quốc gia sẽ sử 

dụng những phương thức khác nhau để thúc đẩy và quản lý DNXH. Ví dụ, một số 

quốc gia như Hàn Quốc, Phần Lan, Litva, Italy, ban hành ban hành đạo luật về 

DNXH nhưng một số quốc gia lại ban hành chính sách phát triển DNXH như Vương 
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Quốc Anh, Australia, Thái Lan. Có thể có ý kiến cho rằng, Việt Nam cần xây dựng 

đạo luật riêng để điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của DNXH. Tuy nhiên, nghiên 

cứu sinh cho rằng, trong điều kiện DNXH ở Việt Nam mới manh nha ra đời và phát 

triển, số lượng, quy mô tổ chức và hoạt động chưa lớn như thì việc xây dựng đạo luật 

riêng để điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của DNXH tại thời điểm này là chưa 

thực sự phù hợp. Hơn nữa, pháp luật xuất phát từ thực tiễn, thế nhưng thực tiễn tổ 

chức và hoạt động của DNXH ở Việt Nam hiện nay còn quá ít. Do vậy, trong điều 

kiện chưa thể xây dựng một đạo luật hoặc pháp lệnh quy định về tổ chức và hoạt 

động của DNXH thì phương án ban hành một nghị định riêng quy định về tổ chức và 

hoạt động của DNXH có vẻ hợp lý và khả thi hơn hết. Hơn nữa, xét về mặt trình tự, 

thủ tục thì việc ban hành nghị định cũng dễ dàng, nhanh chóng hơn so với việc ban 

hành và thông qua bộ luật và luật. Nhằm nâng cao hiệu quả quán lý nhà nước đối 

với DNXH, đồng thời tạo lập hành lang pháp lý vững chắc để khuyến khích, thúc 

đẩy DNXH ra đời, phát triển, nghiên cứu sinh cho rằng, Nghị định quy định về tổ 

chức và hoạt động của DNXH cần có các nội dung chủ yếu như: Đối tượng điều 

chỉnh; định nghĩa DNXH, chức năng, vai trò của DNXH; nguyên tắc tổ chức và 

hoạt động của DNXH; cách thức xử lý số dư tài chính mà DNXH đã nhận được từ 

các nhà tài trợ, viện trợ nhưng chưa sử dụng hết khi chấm dứt mục tiêu xã hội, môi 

trường, khi giải thể, phá sản; thành lập, tổ chức lại, giải thể DNXH; quyền và 

nghĩa vụ của DNXH; chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH; chức năng nhiệm vụ của 

cơ quan chuyên trách hỗ trợ DNXH phát triển; quản lý nhà nước đối với DNXH. 

Bên cạnh việc xây dựng nghị định riêng quy định về tổ chức và hoạt động 

của DNXH, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần bổ sung một số quy định 

khác  trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc hệ thống pháp luật về DN một 

cách kịp thời để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả của hệ thống pháp luật về DN ở 

Việt Nam nói riêng và hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung. Trên cơ sở nghiên 

cứu thực trạng địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam, thực tiễn thực hiện các quy 

định này và pháp luật về DNXH của một số quốc gia trên thế giới, nghiên cứu sinh 

đề xuất các biện pháp cụ thể để thực hiện giải pháp tăng cường địa vị pháp lý của 

DNXH ở Việt Nam như sau: 

3.2.1.1. Bổ sung các quy định về vị trí, vai trò, chức năng của Doanh nghiệp xã hội 

 (i) Về vị trí của DNXH: DNXH mới được định danh và công nhận về mặt 

pháp lý ở Việt Nam cách đây bảy năm, vì vậy, quy mô, số lượng cũng như những tác 
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động mà DNXH mang lại cho cộng đồng xã hội vẫn còn hạn chế. Vị trí pháp lý của 

DNXH ở Việt Nam hiện nay chưa được ghi nhận một cách rõ ràng và toàn diện khiến 

cho nhận thức của người dân về DNXH phần nào bị hạn chế. Để khắc phục tình trạng 

này, các cơ quan có thẩm quyền ban hành pháp luật nên bổ sung định nghĩa mang 

tính chất pháp lý về DNXH trong Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của 

DNXH. Trên cơ sở nghiên cứu và kế thừa các quan niệm trước đây về DNXH, nghiên 

cứu sinh cho rằng DNXH “là tổ chức tồn tại dưới hình thức pháp lý là doanh nghiệp, 

vừa có chức năng kinh doanh, vừa có chức năng xã hội, nhưng hoạt động không vì tối 

đa hóa lợi nhuận và luôn đặt trách nhiệm giải quyết các vấn đề xã hội lên hàng đầu”. 

Định nghĩa này không những khắc phục được tình trạng đồng nhất vị trí của DNXH 

với DNTM như hiện nay, mà còn chỉ ra rằng, trong nền kinh tế thị trường, DNXH vừa 

giữ vị trí của một chủ thể kinh doanh vừa giữ vị trí của một tổ chức xã hội. Từ vị trí của 

DNXH, cho thấy trong mối quan hệ với Nhà nước, DNXH vừa là chủ thể bị quản lý vừa 

là đối tác song hành với Nhà nước để giải quyết các vấn đề thuộc về chức năng xã hội 

của Nhà nước. Trong mối quan hệ với cộng đồng xã hội, DNXH vừa là tổ chức cung cấp 

hàng hóa, dịch vụ để kiếm lời, vừa là tổ chức song hành cùng với Nhà nước để giải quyết 

các vấn đề của các tổ chức công, phục vụ  lợi ích chung của cả cộng đồng. 

(ii) Về chức năng của DNXH: DNXH vừa có chức năng kinh doanh vừa có 

chức năng xã hội. DNXH được thể hiện dưới hình thức pháp lý là DN cho nên chức 

năng kinh doanh của DNXH đã có sự điều chỉnh của pháp luật về DN. Do vậy, khi 

quy định về chức năng của DNXH cần phải làm rõ hơn những vấn đề thuộc về chức 

năng xã hội của DNXH, đặc biệt là những nhiệm vụ chủ yếu mà DNXH phải thực 

hiện thường xuyên, liên tục để đạt được mục tiêu xã hội. Trên cơ sở nghiên cứu pháp 

luật Việt Nam và một số đạo luật về DNXH của một số nước trên thế giới như Hàn 

Quốc, Phần Lan, Litva, Italy, nghiên cứu sinh cho rằng, cần phải bổ sung quy định về 

chức năng của DNXH trong Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của DNXH. 

Theo đó, chức năng của DNXH được xác định là “thực hiện hành vi kinh doanh theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và các ngành luật khác có liên quan. Đồng thời, giải 

quyết các vấn đề xã hội, môi trường như đã đăng ký nhằm góp phần nâng cao chất 

lượng cuộc sống cho những người yếu thế, những người thuộc nhóm đáy của xã hội 

hoặc các hành vi khác có mục đích phục vụ lợi ích chung của cả cộng đồng xã hội”. 

Bên cạnh đó, để tránh tình trạng DNXH và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bị 

lúng túng trong tổ chức, hoạt động, tùy tiện trong việc thực hiện các quy định về địa 
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vị pháp lý của DNXH, nghiên cứu sinh cho rằng, những cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần quy định rõ các vấn đề xã hội, môi 

trường mà DNXH được quyền giải quyết vì lợi ích cộng đồng là những vấn đề nào. 

Thực tế cho thấy, các vấn đề xã hội, môi trường rất phong phú, đa dạng, vì thế, nếu 

sử dụng phương pháp liệt kê để miêu tả về nó có lẽ sẽ không bao quát hết được. Theo 

tác giả, “các vấn đề xã hội, môi trường mà DNXH có quyền giải quyết vì lợi ích cộng 

đồng là các vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội mà việc giải quyết nó sẽ góp phần 

duy trì trật tự an ninh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”. 

(iii) Về vai trò của DNXH: Pháp luật Việt Nam hiện nay tuy có ghi nhận vai 

trò của DNXH trong nền kinh tế và xã hội, tuy nhiên khá mờ nhạt. Đa số người dân 

Việt Nam đã quen với cách nghĩ mục đích duy nhất của DN là lợi nhuận, vì vậy, mô 

hình DN hoạt động vừa vì mục tiêu lợi nhuận, vừa vì mục tiêu kinh doanh như 

DNXH vẫn còn là vấn đề khá lạ lẫm ở nhiều các nhân, tổ chức. Nghiên cứu sinh cho 

rằng, để góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của DNXH đối với 

nền kinh tế và xã hội, đồng thời để tạo động lực và nâng cao tinh thần trách nhiệm 

cho DNXH trong tổ chức, hoat động, cần thiết phải xây dựng, bổ sung quy định ghi 

nhận vai trò của DNXH trong Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của 

DNXH. Theo đó, vai trò của DNXH được ghi nhận cụ thể như sau: “DNXH có vai trò 

quan trọng trong việc góp phần phát triển bền vững nền kinh tế và hội xã hội của đất 

nước, đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường nhằm góp phần 

duy trì sự ổn định xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”. 

3.2.1.2. Sửa đổi, bổ sung các quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể, 

phá sản Doanh nghiệp xã hội 

 (i) Thành lập DNXH: Trước tiên, các cơ quan có thẩm quyền ban hành pháp 

luật cần bổ sung một cách cụ thể những quy định thể hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

chủ sở hữu, người quản lý DNXH trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng 

nhận có liên quan được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Luật Doanh nghiệp năm 

2020 vào trong Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của DNXH. Theo đó, 

những chính sách ưu đãi DNXH trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng 

nhận có liên quan theo quy định của pháp luật có thể là: “Người thành lập DNXH 

được miễn phí và lệ phí phát sinh trong quá trình đăng ký DN, đăng ký chi nhánh, 

văn phòng đại diện, xin cấp giấy phép kinh doanh và các chứng chỉ khác trong quá 

trình thành lập. Đồng thời, được tư vấn miễn phí về trình tự thủ tục đăng ký DNXH; 
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được hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký DNXH; được cung cấp các thông tin, số liệu 

phục vụ cho việc đăng ký thực hiện mục tiêu xã hội của DN”.  

Tiếp theo, để tránh tình trạng đồng nhất đăng ký DNXH với đăng ký DNTM 

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần bổ 

sung định nghĩa về đăng ký DNXH trong Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động 

của DNXH. Theo nghiên cứu sinh, “đăng ký DNXH là thủ tục pháp lý do cá nhân, tổ 

chức có nguyện vọng thành lập DNXH tiến hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật 

quy định nhằm công nhận tư cách của DNXH về mặt pháp lý và thực tiễn”. Định 

nghĩa này cho thấy, mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu hoạt động theo mô hình DNXH 

một cách độc lập phải chuẩn bị những điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật 

và tiến hành thủ tục đăng ký DNXH theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp 

luật khác có liên quan. Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng 

nhận đăng ký DNXH, lúc đó DNXH mới có các các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm 

pháp lý của mình, được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ từ phía Nhà nước và 

cộng đồng xã hội theo quy định của pháp luật về DNXH. 

 Bên cạnh đó, để đảm bảo sự điều chỉnh kịp thời của pháp luật đối với tính đặc 

thù của DNXH ngay từ khi gia nhập thị trường, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần bổ sung điều kiện cấp giấy chứng nhận 

đăng ký DNXH trong Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động DNXH. Theo 

nghiên cứu sinh, người thành lập DNXH được cấp giấy chứng nhận đăng ký DNXH 

khi thỏa mãn các điều kiện như: “Có hồ sơ đăng ký DNXH hợp lệ; ngành nghề kinh 

doanh và lĩnh vực xã hội, môi trường mà DNXH hướng đến để giải quyết không bị 

pháp luật cấm; tên, trụ sở chính của DNXH được đặt đúng theo quy định của pháp 

luật”. Trong trường hợp này, DNXH không cần phải thỏa mãn điều kiện “nộp đủ lệ 

phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật” như DNTM, vì điều đó thể hiện 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ và khuyến khích của Nhà nước đối với sự ra đời của DNXH. 

Chính vì thế, điểm c khoản 1 Điều 27 Luật Doanh nghiệp năm 2020 sẽ được sửa đổi 

thành  “nộp đủ lệ phí đăng ký DN theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, trừ 

DNXH” thay vì quy định “nộp đủ lệ phí đăng ký DN theo quy định của pháp luật về 

phí và lệ phí” như hiện nay. Ngoài việc bổ sung quy định về điều kiện cấp giấy chứng 

nhận đăng ký DNXH, nghiên cứu sinh cho rằng, các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành pháp luật cũng cần xem xét và bổ sung một số quy định khác liên 

quan đến chế định thành lập DNXH trong Nghị định quy định về tổ chức và hoạt 
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động DNXH, ví dụ như: Các cơ quan có trách nhiệm phối hợp giải quyết việc đăng 

ký DNXH; mã ngành các lĩnh vực xã hội, môi trường mà DNXH hướng đến để giải 

quyết; chế tài áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm các quy định về 

đăng ký DNXH; các trường hợp DNXH bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DNXH; 

hậu quả pháp lý của việc DNXH bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DNXH. 

Mặt khác, để tạo điều kiện cho cộng đồng xã hội dễ dàng nhận diện, theo dõi, 

giám sát DNXH trong tổ chức và hoạt động, tránh tình trạng cá nhân, tổ chức mạo 

danh DNXH để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến uy tín 

của DNXH, các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần bổ 

sung quy định về tên DNXH trong Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động 

DNXH. Theo đó, các DNXH bắt buộc phải sử dụng cụm từ “doanh nghiệp xã hội” 

vào tên riêng của DN mình. Ngoài ra, cũng cần nghiêm cấm và xử lý nghiêm khắc 

những cá nhân, tổ chức sử dụng thuật ngữ “doanh nghiệp xã hội” để đặt tên cho DN 

mình khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Qua phỏng vấn sâu 

ngẫu nhiên một số DNXH ở Việt Nam, nghiên cứu sinh nhận thấy, 100% DNXH 

được phỏng vấn đều cho rằng, DNXH phải có cụm từ “Doanh nghiệp xã hội” vào tên 

riêng của DN. Bởi lẽ, điều đó vừa giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng 

xã hội dễ dàng nhận diện và phân biệt DNXH với các tổ chức khác, vừa tránh được 

tình trạng sử dụng cụm từ “Doanh nghiệp xã hội” để mạo danh DNXH thực hiện 

những hành vi trái pháp luật gây ảnh hưởng đến uy tín của DNXH [Phụ lục Luận án, 

tr.6]. Như vậy, việc bổ sung quy định về tên DNXH như trên là hoàn toàn phù hợp 

với nguyện vọng chính đáng của DNXH ở Việt Nam hiện nay.  

(ii) Tổ chức lại DNXH: Để thực hiện các quy định về tổ chức lại DNXH có 

hiệu quả, theo nghiên cứu sinh, trước tiên cần bổ sung định nghĩa mang tính chất 

pháp lý về tổ chức lại DNXH trong Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của 

DNXH. Bởi lẽ, định nghĩa này giúp cho DNXH và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền có cách hiểu thống nhất về tổ chức lại DNXH, đặc biệt tránh tình trạng nhầm 

lẫn giữa tổ chức lại DNXH (cụ thể là hình thức chuyển đổi DNXH) với đăng ký 

DNXH. Dưới góc độ lý luận, tổ chức lại DN nói chung và tổ chức lại DNXH nói 

riêng, được hiểu là tái cấu trúc lại DN thông qua các hình thức chia, tách, sáp nhâp, 

hợp nhất, chuyển đổi DN để làm thay đổi quy mô kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý 

hoặc hình thức pháp lý của DN, giúp cho DN hoạt động có hiệu quả hơn. Dưới góc 

độ pháp lý, tổ chức lại DN được hiểu là một chế định pháp luật quy định về quá trình 



131 

 

 

 

chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi DN. Dựa trên các cách tiếp cận quan niệm 

về tổ chức lại DN như trên, nghiên cứu sinh cho rằng: “Tổ chức lại DNXH là thủ tục 

pháp lý nhằm sắp xếp lại quy mô, cơ cấu tổ chức quản lý hoặc thay đổi hình thức 

pháp lý của DNXH thông qua các hình thức chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc 

chuyển đổi DNXH”. Tiếp cận theo góc độ này cho thấy, kết quả của quá trình tổ chức 

lại DNXH không làm thay đổi bản chất pháp lý của DNXH mà chỉ làm thay đổi về 

quy mô, cơ cấu tổ chức và hình thức pháp lý của DNXH mà thôi. Vì vậy, nghiên cứu 

sinh cho rằng, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên bãi bỏ quy định “chuyển đổi 

cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện thành DNXH” tại Điều 5 Nghị định 

số 47/2021/NĐ CP [19] và thay thế bằng quy định “đăng ký hoạt động theo mô hình 

DNXH của các cơ sở bảo trợ, quỹ xã hội và quỹ từ thiện”. Theo đó, “các cơ sở bảo 

trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện muốn hoạt động theo mô hình DNXH phải thực 

hiện thủ tục đăng ký DNXH với cơ quan có thẩm quyền sau khi có quyết định cho 

phép hoạt động theo mô hình DNXH bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp 

giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện”. Quy định như vậy 

sẽ tránh được tình trạng đồng nhất thủ tục chuyển đổi các cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã 

hội thành DNXH với thủ tục đăng ký DNXH như hiện nay.  

Ngoài ra, để định hướng cho DNXH tiến hành tổ chức lại DN, đồng thời nâng 

cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động này, các cơ quan có thẩm quyền ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật quy định nên bổ sung nguyên tắc tổ chức lại 

DNXH trong Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của DNXH. Theo nghiên 

cứu sinh, trong quá trình tổ chức lại DN, DNXH phải tuân thủ những nguyên tắc cơ 

bản sau đây: (1) Chủ thể tổ chức lại DNXH phải là DNXH. Bởi lẽ, các quy định về tổ 

chức lại DNXH được quy định là nhằm điều chỉnh quá trình sắp xếp, thay đổi về quy 

mô, cơ cấu tổ chức quản lý và hình thức pháp lý của DNXH, vì vậy, nó phải được áp 

dụng đối với DNXH. DNXH có mục tiêu tối cao là giải quyết các vấn đề xã hội, môi 

trường vì lợi ích cộng đồng, do đó, nếu tổ chức lại DNXH có sự tham gia của những 

chủ thể khác tham gia sẽ xảy ra tình trạng mâu thuẫn gay gắt về mục tiêu, quan điểm, 

quyền, lợi ích, nghĩa vụ, và đó dường như là mâu thuẫn không thể giải quyết được; 

(2) Tổ chức lại DNXH không làm thay đổi chức năng, bản chất của DNXH. Do nhiều 

nguyên nhân khác nhau, trong quá trình tổ chức và hoạt động, DNXH buộc phải sắp 

xếp lại quy mô, cơ cấu tổ chức quản lý, hình thức pháp lý của mình thông qua các 

hình thức tổ chức lại DN để hoạt động có hiệu quả hơn so với tình hình thực tế. Như 
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vậy, mục đích của DNXH khi tiến hành tổ chức lại DNXH là tạo ra những điều đề 

mới để DNXH thuận lợi hơn trong tổ chức và hoạt động so với hiện tại. Cho nên, tổ 

chức lại DNXH không nên làm thay đổi chức năng, bản chất của DNXH. Hơn nữa, 

khi chủ sở hữu DNXH muốn thay đổi chức năng, bản chất của DNXH, nghĩa là họ 

không muốn hoạt động theo mô hình DNXH thì họ có thể thực hiện thủ tục chấm dứt 

Cam kết thực hiện nghĩa vụ xã hội, môi trường như đã đăng ký theo quy định của 

pháp luật; (3) Tổ chức lại DNXH phải tuân thủ các quy định của pháp luật về cạnh 

tranh. Nguyên tắc này được thiết lập nhằm loại trừ DNXH lợi dụng việc tổ chức lại 

DN như một phương thức để thống lĩnh thị trường, từ đó đảm bảo quyền và lợi ích 

cho người tiêu dùng cũng như các chủ thể kinh doanh khác nói chung và DNXH nói 

riêng. Bên cạnh đó, để đảm bảo sự điều chỉnh kịp thời của pháp luật đối với tính đặc thù 

của DNXH khi tiến hành tổ chức lại DN, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật nên bổ sung trong Nghị định quy định chi tiết về DNXH 

các quy định về trình tự, thủ tục tổ chức lại DNXH trong; phương án xử lý số dư tài 

chính, tài sản mà DNXH đã nhận được từ các nhà tài trợ, viện trợ nhưng chưa dụng 

hết trước khi tiến hành tổ chức lại DNXH (nếu có); phương án chuyển giao các vấn 

đề xã hội, môi trường mà DNXH đang thực hiện cho cá nhân, tổ chức khác giải quyết 

(nếu có); phương án bố trí việc làm mới hoặc dạy nghề mới cho người lao động là 

người khuyết tật trong DNXH (nếu có); trách nhiệm thông báo đến các nhà tài trợ, 

viện trợ đang tài trợ cho DNXH (nếu có) và cộng đồng dân cư đang thụ hưởng các lợi 

ích về mặt xã hội mà DNXH mang lại.  

Để đảm bảo quyền tự do trong kinh doanh cho DNXH, các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền nên bổ sung vào Điều 6 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định cho 

phép DNXH được tổ chức lại DN thông qua hình thức chuyển đổi DNXH, thay vì 

DNXH chỉ được tổ chức lại DN thông qua bốn hình thức là chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập DNXH như hiện nay [19, Điều 6]. 

(iii) Về giải thể, phá sản DNXH: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DNXH rút 

khỏi thị trường một cách thuận lợi, đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

các cá nhân, tổ chức có liên quan, theo nghiên cứu sinh, việc sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về giải thể, phá sản DNXH là điều rất cần thiết. Trên cơ sở nghiên cứu pháp 

luật về DNXH ở Việt Nam, nghiên cứu sinh đề xuất một số giải pháp sau: 

Một là, bổ sung vào khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP [19] quy 

định về thời điểm bắt đầu và kết thúc phương thức xử lý số dư tài sản hoặc tài chính 
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còn lại đối với nguồn tài sản, tài chính mà DNXH đã nhận từ các nhà viện trợ, tài trợ; 

chế tài áp dụng đối với DNXH khi không hoàn thành nghĩa vụ xử lý số dư tài sản 

hoặc tài chính còn lại đối với nguồn tài sản, tài chính mà DNXH đã nhận từ các nhà 

viện trợ, tài trợ theo thời hạn; cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các nhà tài 

trợ, viện trợ với DNXH phát sinh trong việc xử lý số dư tài sản hoặc tài chính còn lại 

mà DNXH đã nhận từ các nhà tài trợ, viện trợ nhưng chưa sử dụng hết; biểu mẫu văn 

bản ghi nhận DNXH đã thực hiện xong nghĩa vụ xử xử lý số dư tài sản hoặc tài chính 

còn lại đối với nguồn tài sản, tài chính mà DNXH đã nhận từ các nhà viện trợ, tài trợ 

theo thời hạn gửi kèm trong hồ sơ giải thể DNXH. Theo quy định của Nghị định số 

47/2021/NĐ-CP [19, khoản 2, Điều 6], khi DNXH chấm dứt mục tiêu xã hội, môi 

trường trước thời hạn đã cam kết và giải thể DNXH, số dư tài sản hoặc tài chính còn 

lại đối với nguồn tài sản, tài chính mà DNXH đã nhận phải trả lại cho cá nhân, cơ 

quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ; chuyển cho các DNXH khác, tổ chức khác có mục 

tiêu xã hội tương tự hoặc chuyển giao cho Nhà nước theo quy định của Bộ luật Dân 

sự. Quy định chung chung như vậy khiến công tác quản lý nhà nước đối với DNXH 

khi giải thể DN gặp nhiều rất khó khăn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với DNXH, đồng 

thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà tài trợ, viện trợ khi DNXH giải thể, 

phá sản, tránh tình trạng DNXH lạm dụng các nguồn tài chính, tài sản đã nhận được từ 

các nhà tài trợ, viện trợ bằng cách cố tình kéo dài thời gian hoàn trả thì việc bổ sung 

những nội dung trên vào khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP là rất cần thiết. 

Hai là, bổ sung quy đinh “DNXH phải gửi Quyết định mở thủ tục phá sản của 

Tòa án nhân dân đến đại diện cộng đồng dân cư hoặc các chủ thể hoặc đang được thụ 

hưởng các lợi ích từ việc thực hiện chức năng xã hội của DNXH” vào khoản 1 Điều 

43 Luật Phá sản năm 2014. Pháp luật về phá sản hiện nay mà cụ thể là Luật Phá sản 

năm 2014 được “áp dụng khi giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã 

được thành lập trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”[29, khoản 1, Điều 

3]. Vì vậy, khi DNXH thể hiện dưới hình thức pháp lý là DN thì trình tự, thủ tục nộp 

đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn 

tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; 

tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về phá sản là phù hợp hơn cả. Tuy nhiên, Luật Phá sản năm 2014 

có hiệu lực trước khi DNXH được công nhận về mặt pháp lý, vì vậy, nó chưa điều 
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chỉnh được những vấn đề có tính chất đặc thù của DNXH khi thực hiện thủ tục phá 

sản. Xuất phát từ thực trạng pháp luật về phá sản DN, nghiên cứu sinh cho rằng, việc 

bổ sung nội dung trên vào Điều 43 Luật Phá sản năm 2014 là điều rất cần thiết. Bởi 

lẽ, trong quá trình thực hiện chức năng xã hội của mình, DNXH không chỉ chịu sự 

quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mà còn chịu sự kiểm tra, giám sát 

của cộng dân cư và của cả các chủ thể đang được thụ hưởng các lợi ích mà DNXH 

mang lại từ việc thực hiện chức năng xã hội của mình. Việc thông báo này vừa giúp 

họ nắm bắt thông tin về DNXH, vừa giúp họ chuẩn bị tâm lý đối diện hoặc xây dựng 

các phương án giải quyết các vấn đề xã hội môi trường khi DNXH không thể tiếp tục 

thực hiện được nữa. 

3.2.1.3. Sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ của Doanh 

nghiệp xã hội  

Để đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả thực 

hiện các quy định về quyền và nghĩa vụ của DNXH, nghiên cứu sinh cho rằng, việc 

sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ của DNXH là điều rất cần thiết, 

cụ thể như sau: 

(i) Sửa đổi mức tổng lợi nhuận tái đầu tư của DNXH được quy định tại điểm c, 

khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp năm 2020, nhằm giảm bớt áp lực về tài chính 

cho DNXH trong tổ chức và hoạt động. Pháp luật về DNH ở Việt Nam hiện nay quy 

định DNXH phải sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của DN để tái đầu tư 

nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký. Qua nghiên cứu pháp 

luật của một số nước trên thế giới, nghiên cứu sinh nhận thấy, pháp luật về DNXH 

của một số quốc gia cũng có những quy định mang tính định lượng để xác định nghĩa 

vụ tái đầu tư cho DNXH. Vì vậy, việc đưa ra một con số cụ thể để xác định nghĩa vụ 

tái đầu tư cho DNXH ở Việt Nam cũng không có gì khác biệt so với pháp luật của 

một số nước trên thế giới. Tuy nhiên, phần lớn DNXH ở Việt Nam là những DN nhỏ 

và vừa, lại đang trong giai đoạn khởi nghiệp nên gặp rất nhiều khó khăn trong tổ chức 

và hoạt động, đặc biệt là nguồn vốn. Để giúp DNXH tháo gỡ khó khăn, đặc biệt khó 

khăn về tài chính khi mới khởi nghiệp, nghiên cứu sinh cho rằng, các cơ quan có 

thẩm quyền nên điều chỉnh lại mức tái đầu tư của DNXH một cách tăng dần cho phù 

hợp với tình hình thực tế của Việt Nam, không nên ấn định DNXH phải sử dụng ít 

nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của DN để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã 

hội, môi trường ngay sau khi đi vào hoạt động như hiện nay vì điều đó, vô hình chung 
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tạo nên áp lực rất lớn cho DNXH trong tổ chức, hoạt động [Phụ lục Luận án, tr.6]. 

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh mức lợi nhuận tái đầu tư của DNXH còn thể hiện sự 

quan tâm, kịp thời của Đảng và Nhà nước ta trước nhu cầu chính đáng của DNXH. 

(ii) Bổ sung mã ngành các lĩnh vực xã hội, môi trường mà DNXH có quyền 

lựa chọn để giải quyết vì lợi ích cộng đồng xã hội trong Nghị định quy định về tổ 

chức và hoạt động của DNXH. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

nên xem xét, mở rộng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động cho DNXH, để bảo đảm quyền 

tự do kinh doanh trong tổ chức và hoạt động của DNXH bằng cách bãi bỏ các dịch vụ 

như: dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải; dịch vụ công ích thông tin duyên 

hải; hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kè biển ra khỏi danh 

mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động 

thương mại (Ban hành kèm theo Nghị định số 94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017 của 

Chính phủ). Bởi lẽ, hiện nay, DNXH không có cơ hội để tiếp cận một số ngành nghề, 

dịch vụ trên do Nhà nước đang độc quyền kinh doanh [12]. Theo nghiên cứu sinh, sứ 

mệnh của DNXH là giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng, vì 

vậy, nó hoàn toàn phù hợp để giải quyết các vấn đề kể trên vì lợi ích cộng đồng. Do 

đó, thay vì độc quyền như hiện nay, Nhà nước nên cho phép DNXH được hoạt động 

trong các lĩnh vực này, điều đó, vừa đảm bảo quyền tự do kinh doanh của 

DNXH, vừa góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong tổ chức và hoạt động 

giữa DN nhà nước với DNXH. 

(iii) Bổ sung quy định cho phép DNXH được cung ứng sản phẩm, dịch vụ 

công ích vì lợi ích của cộng đồng mà không cần thiết phải phải thông qua phương 

thức đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch [6, khoản 1, Điều 5] trong Nghị định quy định 

về tổ chức và hoạt động của DNXH. Quy định này tránh được tình trạng DNXH bị 

gây phiền phức hoặc gây tốn kém về thời gian, công sức, tiền bạc khi cung ứng các 

sản phẩm, dịch vụ công ích ra thị trường. Bởi lẽ, DNXH với sứ mệnh luôn đặt trách 

nhiệm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường lên hàng đầu vì lợi ích của cộng đồng 

thì việc thực hiện một số ngành nghề như: Cung cấp điện, nước sạch cho vùng sâu, 

vùng xa, biên giới, hải đảo; dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây 

xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay; dịch vụ thu gom, phân 

loại, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng; dịch vụ vận tải công cộng tại các đô thị 

[6] là hoàn toàn phù hợp với chức năng của nó. 
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(iv) Bổ sung quy định xác định rõ cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo 

của DNXH khi chấm dứt thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường hoặc không sử dụng 

lợi nhuận tái đầu tư theo quy định của pháp luật và các trường hợp DNXH chấm dứt 

thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường vào Nghị định quy định về tổ chức và hoạt 

động của DNXH. Tại khoản 3 Điều 10 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định, 

“DNXH phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền khi chấm dứt thực hiện mục tiêu 

xã hội, môi trường hoặc không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư theo quy định tại điểm 

c khoản 1 Điều nay” nhưng lại không giải thích rõ cơ quan nào có thẩm quyền tiếp 

nhận thông báo và các trường hợp DNXH chấm dứt thực hiện mục tiêu xã hội, môi 

trường là gì. Điều đó, khiến cho việc thực hiện các quy định này gặp rất nhiều khó 

khăn trong thực tiễn, vì vậy, việc bổ sung các quy định trên vào Nghị định quy định 

về tổ chức và hoạt động của DNXH là điều rất cần thiết, góp phần tạo điều kiện thuận 

lợi cho DNXH trong quá trình chấm dứt thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường. 

(v) Sửa đổi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Luật Doanh nghiệp năm 

2020. Theo đó, quy định: “Được huy động, nhận tài trợ từ cá nhân, doanh nghiệp, tổ 

chức phi chính phủ và tổ chức khác của Việt Nam, nước ngoài để bù đắp chi phí quản 

lý, chi phí hoạt động của DNXH” được sửa đổi thành “Được huy động, nhận tài trợ từ 

cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức khác của Việt Nam, nước 

ngoài để bù đắp chi phí quản lý và chi phí thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã 

hội, môi trường”. Việc sửa đổi này vừa góp phần đảm bảo sự thống nhất của quy định 

trên với quy định tạị điểm d khoản 2 Điều 10 Luật Doanh nghiệp năm 2020, vừa đảm 

bảo tính hiệu quả, tính đúng mục đích trong việc sử dụng các khoản tài trợ để trợ giúp 

DNXH thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường. 

3.2.1.4. Sửa đổi, bổ sung các quy định ghi nhận chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

Doanh nghiệp xã hội 

Một là, để đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật về DN, đồng thời tạo sự bình 

đẳng trong tổ chức và hoạt động của DNXH với các chủ thể kinh doanh khác, các cơ 

quan có thẩm quyền ban hành pháp luật cần bổ sung quy định ghi nhận DNXH thuộc 

đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ trong một số ngành luật thuộc hệ 

thống pháp luật về DN và hệ thống pháp luật khác có liên quan. Điều đó không 

những góp phần tạo nên sự đồng bộ giữa pháp luật về DNXH với các ngành luật khác 

trong hệ thống pháp luật về DN và hệ thống pháp luật khác có liên quan mà còn góp 
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phần tháo gỡ những khó khăn của DNXH, khuyến khích DNXH mạnh dạn đầu tư vào 

những địa bàn khó khăn, những lĩnh vực mà xã hội đang có nhu cầu, cụ thể như sau: 

(i) Bổ sung DNXH thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư vào khoản 2 

Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020 và Điều 19 Nghị định 31/2021/NĐ quy định chi tiết 

về Luật Đầu tư [17]. Bổ sung DNXH thuộc đối tượng được giảm thuế thu nhập DN 

vào Điều 15 Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2020. Bổ sung DNXH thuộc đối 

tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước vào Điều 19, Điều 20 Nghị định 

46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Bổ 

sung DNXH thuộc đối tượng được ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu tại khoản 2 Điều 

14 Luật Đấu thầu năm 2013. Bổ sung quy định “hàng hóa phục vụ mục tiêu giải 

quyết các vấn đề xã hội, môi trường của DNXH được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu” vào Điều 16, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016; Bổ sung quy 

đinh “hàng hóa sử dụng cho việc thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi 

trường của DNXH” trong danh mục đối tượng không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 

vào Điều 3 Luật Thuế Tiêu thụ Đặc biệt năm 2018. Bổ sung DNXH thuộc đối tượng 

được miễn giảm phí và lệ phí vào Điều 10 Luật Phí và Lệ phí năm 2015. 

(ii) Bổ sung quy định công nhận mức tổng lợi nhuận hằng năm mà DNXH sử 

dụng để tái đầu tư giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường là chi phí được trừ để tính 

thuế thu nhập DN vào khoản 1 Điều 9 Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2020. 

Quy định này làm giảm đi số thuế mà DNXH phải nộp vào ngân sách nhà nước, tuy 

nhiên, nó lại thể hiện được chính sách ưu đãi đặc thù về thuế mà Nhà nước dành riêng 

cho DNXH. Điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần “Nhà nước có chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội” được ghi nhận trong 

Luật Doanh nghiệp [38, khoản 3, Điều 10]. Hơn nữa, đây là những khoản chi không 

phục vụ lợi ích của nhà đầu tư, mà là phục vụ lợi ích cho cộng đồng xã hội, vì thế, quy 

định mức tổng lợi nhuận hằng năm mà DNXH sử dụng để tái đầu tư giải quyết các 

vấn đề xã hội, môi trường là chi phí được trừ để tính thuế thu nhập DN là điều có thể 

chấp nhận được.  

Bên cạnh đó, để hỗ trợ các DNXH khởi nghiệp, “Chính phủ có thể áp dụng các 

biện pháp hỗ trợ trực tiếp thông qua việc cấp vốn cho các DN khởi nghiệp hoặc hỗ trợ 

gián tiếp thông qua việc chi tiêu thuế” [55]. Qua phỏng vấn sâu ngẫu nhiên một số 

DNXH ở Việt Nam, nghiên cứu sinh nhận thấy, 100% DNXH được phỏng vấn 

không thể kể tên các Quỹ hỗ trợ DNXH do không biết [Phụ lục Luận án, tr.8], đồng 
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thời, 100% DNXH được phỏng vấn cũng cho rằng, trong quá trình tổ chức và hoạt 

động, DN của họ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ đặc biệt nào về tài chính phía 

Nhà nước [Phụ lục Luận án, tr.7]. Vì vậy, các biện pháp hỗ trợ gián tiếp thông qua 

chính sách thuế đối với các DNXH sẽ góp phần giảm thiểu khó khăn cho DNXH trong 

tổ chức và hoạt động, đặc biệt là khó khăn về tài chính. Ví dụ, Chính phủ có thể áp 

dụng chính sách miễn thuế thu nhập DN cho DNXH trong 5 năm đầu thành lập. 

(iii) Sửa đổi thuật ngữ “hỗ trợ kỹ thuật” được quy định tại khoản 2 Điều 4 

Nghị định số 47/2021/NĐ-CP thành “hỗ trợ các yếu tố hợp pháp khác”. Bởi lẽ, trong 

quá trình thực hiện chức năng xã hội, DNXH không chỉ cần sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật 

mà còn cần đến sự hỗ trợ của nhiều yếu tố khác như công nghệ, phát triển nguồn 

nhân lực, tư vấn, xúc tiến thương mại. Quy định DNXH được nhận sự hỗ trợ kỹ thuật 

để thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường như hiện nay, vô hình 

chung đã giới hạn quyền được tiếp nhận các yếu tỗ hỗ trợ hợp pháp khác của DNXH. 

Vì vậy, nghiên cứu sinh cho rằng việc sửa đổi thuật ngữ “hỗ trợ kỹ thuật” được quy 

định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP thành “hỗ trợ các yếu tố hợp 

pháp khác” là hoàn toàn hợp lý. 

Hai là, thành lập Quỹ hỗ trợ DNXH phát triển. Thực tế cho thấy, thành lập 

Quỹ hỗ trợ về tài chính là một trong những phương thức được đa số Chính phủ các 

quốc gia lựa chọn để trợ giúp DNXH phát triển. Hiện nay các Quỹ này vẫn đang hoạt 

động có hiệu quả và tồn tại dưới nhiều tên gọi khác nhau, ví dụ như: Quỹ đổi mới xã 

hội của Ireland; Quỹ đầu tư xã hội, Quỹ Tái sinh Văn hóa miền Bắc, Quỹ tài trợ 

Thanh niên, Quỹ Tiếp cận, Quỹ Cộng đồng Xổ số quốc gia ở Anh; Quỹ Đầu tư và 

Phát triển DNXH ở Australian; Ở Phần Lan có quỹ đổi mới Phần Lan Sitra; Ở Đức có 

Cơ quan tài chính cho doanh nhân xã hội (FASE); Ở Canada có Quỹ trình diễn 

DNXH của Ontario và Quỹ DNXH Edmonton; Để hỗ trợ DNXH về mặt tài chính, 

Chính phủ Hàn Quốc đã có chương trình cho vay tín dụng Microcredi, cho vay với 

mức lãi suất thấp của DN nhỏ và thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng KODIT; Ở Hoa Kỳ 

có các Quỹ Đổi mới xã hội; Đầu tư vào Quỹ đổi mới. Từ thực tiễn cho thấy, những 

quốc gia có chính sách hỗ trợ về tài chính cho DNXH đều có mạng lưới DNXH phát 

triển rất hiệu quả. Ở Việt Nam, để thúc đẩy DN nhỏ và vừa, Chính phủ Việt Nam đã 

thành lập Quỹ phát triển DN nhỏ và vừa [14], tuy nhiên, chưa có Quỹ hỗ trợ nào dành 

riêng cho DNXH, ngoại trừ quỹ đầu tư tác động là Lotus Impact, thuộc Vina Capital 
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là quỹ duy nhất dành riêng cho thị trường Việt Nam, hiện tại quỹ này mới chỉ đầu tư 

vào DNXH KoTo mà thôi. 

Từ kinh nghiệm của một số quốc gia có phong trào DNXH phát triển trên thế 

giới như Vương quốc Anh, Australian, Hà Lan, Phần Lan, cho thấy, để thúc đẩy 

DNXH ở Việt Nam phát triển cần thiết phải thành lập Quỹ phát triển DNXH. Bởi lẽ, 

sự xuất hiện của Quỹ phát triển DNXH không chỉ tạo tâm lý an tâm cho các nhà đầu 

tư xã hội mạnh dạn thành lập mô hình DNXH, mà còn tạo điều kiện để DNXH có cơ 

hội phát triển và tiếp cận với việc mua sắm công. Quỹ hỗ trợ DNXH phát triển có thể 

được trích từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc các nguồn hỗ trợ từ các cá nhân, tổ 

chức khác trong cộng đồng xã hội. 

Ba là, thành lập cơ quan chuyên trách thống nhất quản lý, hỗ trợ DNXH. Khi 

mới bắt đầu khởi nghiệp, DN nói riêng và chủ thể kinh doanh nói chung gặp rất nhiều 

khó khăn trong tổ chức và hoạt động như thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm quản lý, điều 

hành DN, thiếu mối quan hệ để phát triển thị trường... Đối với những DNXH ở Việt 

Nam, những khó khăn khi bắt đầu khởi nghiệp lại được nhân lên rất nhiều. Bởi lẽ, 

phần lớn các DNXH ở Việt Nam hiện nay đều có quy mô vừa và nhỏ, thậm chí siêu 

nhỏ, nhưng lại phải thực hiện nghĩa vụ tái đầu tư tổng lợi nhuận hằng năm để giải 

quyết các vấn đề xã hội, môi trường như đã đăng ký khiến cho DNXH càng gặp khó 

khăn và áp lực về tài chính. Không những vậy, các DNXH ở Việt Nam hiện nay đang 

phải đối diện hàng loạt khó khăn khác xuất phát từ tính đặc thù của mình như chưa 

nhận được sự ủng hộ của cộng đồng xã hội, thậm chí một số cá nhân, tổ chức còn 

hoài nghi về chức năng xã hội của DNXH; một số DNXH sử dụng lao động là những 

người bị khiếm khuyết về sức khỏe (người khuyết tật) hoặc hạn chế về nhận thức 

khiến cho việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý lao động rất vất vả; chưa có sự định hướng 

từ phía Nhà nước để ra đời và phát triển nên tổ chức và hoạt động còn mang tính tự 

phát. Để giải quyết những khó khăn kể trên, Nhà nước cần phải thực hiện nhiều giải 

pháp khác nhau nhưng một trong những giải pháp rất quan trọng không thể không kể 

đến đó là thành lập cơ quan chuyên trách hỗ trợ DNXH phát triển. Có thể có ý kiến 

cho rằng, việc thành lập cơ quan chuyên trách hỗ trợ DNXH phát triển ở Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay là chưa hợp lý vì nó đi ngược lại tinh thần của Nghị quyết số 

18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi 

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả. Điều này chưa phù hợp bởi lẽ mục đích của việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 
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thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là “nhằm tăng cường vai trò 

lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng 

hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội; phát huy quyền làm 

chủ của nhân dân” [24] chứ không phải là hạn chế thành lập các cơ quan quản lý nhà 

nước. Bên cạnh đó, DNXH tuy có chức năng kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi 

giống như DNTM, nhưng nó lại có những đặc thù riêng trong tổ chức và hoạt động. 

Suy cho cùng, DNXH là đối tác song hành cùng Nhà nước, bên cạnh chức năng kinh 

doanh còn có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường - những lĩnh vực mà 

Nhà nước với tư cách là thiết chế công phải có trách nhiệm giải quyết. Mặt khác, 

thành lập cơ quan chuyên trách hỗ trợ DNXH còn thể hiện sự quan tâm kịp thời của 

Đảng và Nhà nước ta trước những mong mỏi rất thiết thực và chính đáng của DNXH. 

Qua phỏng vấn sâu ngẫu nhiên một số DNXH ở Việt Nam, nghiên cứu sinh nhận 

thấy, 70% DNXH được phỏng vấn cho rằng họ đang gặp khó khăn trong tổ chức và 

hoạt động do thiếu thông tin [Phụ lục Luận án, tr.5]. Việc thành lập cơ quan chuyên 

trách hỗ trợ DNXH không chỉ làm vơi đi khó khăn này của DNXH, mà còn giúp 

DNXH ở Việt Nam thuận lợi hơn trong việc kết nối để cùng hợp tác, phát triển.  

Thực tế cho thấy, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã thành lập cơ quan chuyên 

trách hỗ trợ DNXH phát triển. Ví dụ như, Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập cơ quan 

phát triển DNXH Hàn Quốc (Korea Social Enterprise Promotion Agency-KoSEA) với 

mục đích để khuyến khích và thúc đẩy DNXH hoạt động có hiệu quả. Cơ quan này do 

Bộ trưởng Lao động và Việc làm thành lập [140, Điều 20). Tại Thái Lan, để khuyến 

khích và hỗ trợ DNXH ra đời và phát triển, năm 2010 Chính phủ Thái Lan đã thành lập 

Văn phòng DNXH Thái Lan (Thai Social Enterprise Office-TSEO) theo Đạo luật Quỹ 

Khuyến khích Y tế Thái Lan, là cơ quan quản lý và triển khai các kế hoạch tổng 

thể về DNXH. Nhiệm vụ chủ yếu của Văn phòng DNXH Thái Lan là thúc đẩy sự 

hợp tác giữa các DNXH và phát triển mạng lưới của DNXH ở Thái Lan. Ngoài ra, cơ 

quan này còn là đầu mối, đại diện với tất cả các doanh nhân có khả năng, có mối quan 

tâm đặc biệt đến các vấn đề xã hội, môi trường, đồng thời truyền cảm hứng trách 

nhiệm xã hội đến mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội. Ở Singapore, Chính phủ 

Singapore đã thành lập Trung tâm DNXH vào năm 2015. Chức năng, nhiệm vụ, 

vai trò của trung tâm DNXH ở Singapore được xác định rõ ràng, dễ nhớ, dễ hiểu. 

Kinh phí hoạt động của trung tâm này được thiết kế rất linh hoạt, theo đó, bộ phận 

này nhận sự hỗ trợ từ Chính phủ, khu vực tư nhân, giới trí thức và các tổ chức xã hội 



141 

 

 

 

dân sự để tìm hướng phát triển cho DNXH tại Singapore. Các chương trình hoạt 

động của trung tâm DNXH ở Sigapore rất cụ thể và phong phú, đa dạng và hiệu 

quả. Từ năm 2015 đến năm 2020, trung tâm DNXH ở Singapore đã tổ chức nhiều 

chương trình có hiệu quả để hỗ trợ, thúc đẩy DNXH hoạt động có hiệu quả, ví dụ 

như: Hội thảo cơ bản về phát triển DNXH; chương trình học bổng; chương trình 

ươm tạo; chương trình phát triển lớn. Ngoài ra, trung tâm DNXH của Singapore 

còn ban hành nhiều ấn phẩm và bộ công cụ góp phần đánh giá khách quan về vai trò 

và nâng cao nhận thức của DNXH, ví dụ như báo cáo thường niên về DNXH; nghiên 

cứu nhận thức của công chúng về DNXH; bộ công cụ giá trị xã hội, bộ công cụ pháp 

lý dành cho các tổ chức cộng đồng) [122]. 

 Tại Vương quốc Anh, vào năm 2002, Chính phủ đã thành lập Bộ phận DNXH 

(Social Enterprises Unit - SEnU) trực thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp, bộ phận 

này hoạt động để xây dựng các chính sách phát triển DNXH tại Vương quốc Anh.  

Từ những phân tích ở trên cho thấy, thành lập cơ quan chuyên trách thống nhất 

quản lý, hỗ trợ DNXH để thúc đẩy DNXH ra đời và phát triển không những rất cần 

thiết, mà còn đảm bảo sự phù hợp giữa pháp luật về DNXH ở Việt Nam với pháp luật 

về DNXH ở các nước trên thế giới. Qua nghiên cứu, nghiên cứu sinh cho rằng, Việt 

Nam nên học hỏi và áp dụng mô hình cơ quan chuyên trách hỗ trợ DNXH phát triển 

của Sigapore. Bởi lẽ, chức năng nhiệm vụ, vai trò; cơ cấu tổ chức; cách thức tổ chức 

hoạt động của trung tâm DNXH ở Sigapo rất rõ ràng, hiệu quả. Mặt khác, nếu áp 

dụng mô hình cơ quan chuyên trách hỗ trợ DNXH phát triển của Sigapore, Việt Nam 

có thể đáp ứng được các điều kiện về tài chính, nhân lực để duy trì tổ chức và hoạt 

động của cơ quan chuyên trách hỗ trợ DNXH.  

Theo đó, cần quy định về việc thành lập cơ quan chuyên trách hỗ trợ DNXH 

phát triển ở cấp Phòng trong cơ cấu tổ chức của Bộ chịu trách nhiệm về quản lý nhà 

nước, khuyến khích, hỗ trợ các DNXH. Đây là cơ quan giữ vai trò là đầu mối quản lý, 

giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, hoạch định chính sách phát triển DNXH, xây 

dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp vì xã hội, đổi mới sáng tạo vì 

xã hội để phát triển các DNXH. Bên cạnh việc thành lập cơ quan chuyên trách hỗ trợ 

DNXH ở cấp trung ương, Chính phủ cần tiếp tục thành lập các cơ quan chuyên trách 

hỗ trợ DNXH phát triển ở cấp tỉnh, huyện, xã để tạo thành một trục thống nhất từ 

trung ương đến địa phương. Theo mô hình này, cơ quan chuyên trách quản lý, hỗ trợ 

DNXH ở cấp tỉnh có thể đặt tại Sở chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước, khuyến 
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khích, hỗ trợ các DNXH sau đó triển khai dần xuống các phòng và các xã. Cơ quan 

này vừa có chức năng hỗ trợ chính sách, vừa làm cầu nối giữa các DNXH với nhau, 

giữa DNXH với chính quyền, tạo điều kiện cho DNXH có đầy đủ thông tin để tiếp 

cận các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, các Quỹ hỗ trợ DNXH, các nguồn viện trợ 

phi chính phủ nước ngoài và của từng địa phương để thực hiện các mục tiêu xã 

hội và phát triển DNXH. Đồng thời, đây cũng là những cơ quan thực hiện các 

điều tra, nghiên cứu để tham mưu cho cơ quan quản lý, hỗ trợ DNXH cấp trên 

trong việc đưa ra chính sách, giải pháp hoàn thiện môi trường pháp lý để thúc 

đẩy DNXH phát triển.  

3.2.1.5. Bổ sung các quy định về quản trị Doanh nghiệp xã hội  

Pháp luật Việt Nam hiện hành chưa có các quy định cụ thể, thể hiện sự ghi 

nhận trực tiếp về quản trị DNXH, nhưng với việc thừa nhận DNXH có hình thức 

pháp lý là DN, có thể hiểu, pháp luật về DNXH ở Việt Nam hiện nay đã mặc nhiên 

thừa nhận quản trị DNXH được thực hiện theo mô hình quản trị của DN được quy 

định trong Luật Doanh nghiệp. Điều này chưa thực sự hợp lý, bởi lẽ, các quy định về 

quản trị DN được quy định trong Luật Doanh nghiệp như hiện nay chỉ phù hợp với 

DNTM - chủ thể thực hiện một chức năng duy nhất là kinh doanh và luôn đặt mục 

tiêu lợi nhuận lên hàng đầu. Các quy định về quản trị DN như hiện nay chưa đáp ứng 

được nhu cầu quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát các thành viên, cổ đông, nhân 

viên của DNXH khi thực hiện chức năng xã hội của DN. Bên cạnh đó, các quy định 

về quản trị DN theo pháp luật Việt Nam hiện hành cũng đang bộc lộ một số han chế 

nhất định gây ảnh hưởng không nhỏ đến tổ chức và hoạt động của DNXH. Từ những 

phân tích trên cho thấy cần thiết phải hoàn thiện các quy định về quản trị DNXH. 

Theo đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành pháp luật có thể tham khảo 

các giải pháp chủ yếu sau đây: 

Một là, rà soát, sửa đổi, bổ sung một số bất cập, hạn chế từ các quy định về cơ 

cấu tổ chức quản lý DN theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Do giới hạn bởi phạm vi 

nghiên cứu của Luận án nên nghiên cứu sinh chỉ nêu lên một số giải pháp nhằm bổ 

sung, sửa đổi những quy định về cơ cấu tổ chức, quản lý của DN có tính chất bất cập 

điển hình. Cụ thể, để nâng cao hiệu quả làm việc của Ban kiểm soát, các cơ quan có 

thẩm quyền ban hành pháp luật cần bổ sung quy định về nghĩa vụ, quyền hạn của Đại 

hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị tại Điều 138 và khoản 2 Điều 153 Luật Doanh 

nghiệp năm 2020. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của DN phải 
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có nghĩa vụ minh bạch, công bố, cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin liên quan 

đến tình hình tổ chức, hoạt động của DN như chiến lược, kế hoạch phát triển công ty; 

tình hình tài chính, nhân sự; những khó khăn, rủi ro có thể xảy ra liên quan đến người 

lao động, các giao dịch hiện tại. Mặt khác, cũng cần mở rộng quyền hạn cho Ban 

kiểm soát theo hướng cho phép bầu ra các thành viên của Hội đồng quản trị và giám 

sát hoạt động của cơ quan này giống như pháp luật Cộng hòa Liên bang Đức [127, 

tr.49]. Cụ thể tại Đức, pháp luật ghi nhận Ban kiểm soát có quyền hạn rất lớn và đây 

là cơ quan hoàn toàn độc lập với Hội đồng quản trị. Quy định trên bắt buộc Hội đồng 

quản trị trong quá trình hoạt động phải luôn có tinh thần, ý thức trách nhiệm rất cao vì 

luôn chịu sự quản lý, giám sát chặt chẽ của Ban kiểm soát. Điều này không những 

góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của Ban kiểm soát mà còn điều này góp phần 

mở rộng sự dân chủ, bình đẳng giữa mọi cổ đông và giảm bớt sự tư lợi, chuyên quyền 

của các cổ đông hoặc nhóm cổ đông lớn. 

Hai là, bổ sung một số quy định về quản trị DNXH trong Nghị định quy định 

về tổ chức và hoạt động của DNXH cho phù hợp với tính đặc thù của DNXH. Trước 

tiên, cần bổ sung những quy định nhằm mở rộng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm 

của các cơ quan trong bộ máy quản trị DNXH để đáp ứng nhu cầu điều hành, quản lý 

và kiểm soát việc thực hiện chức năng xã hội của DNXH. Ví dụ, mở rộng quyền hạn 

cho Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu công ty như: Được 

quyền quyết định về việc thay đổi mục tiêu xã hội, môi trường; chấm dứt cam kết 

thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường; bổ sung lĩnh vực xã hội, môi trường cần giải 

quyết; tiếp nhận hoặc từ chối tài trợ, viện trợ của các các nhân, tổ chức trong và ngoài 

nước; tổ chức lại DNXH. Bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền ban hành pháp 

luật cũng cần bổ sung trong Nghị định quy định định về DNXH về trình tự, điều kiện 

thông qua các vấn đề định liên quan đến việc thực hiện chức năng xã hội của DNXH; 

cách thức quản lý, điều hành và cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát các nguồn viện 

trợ, tài trợ  của cộng đồng xã hội dành cho DNXH. 

3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của 

Doanh nghiệp xã hội 

Mục tiêu chủ yếu của nhóm giải pháp này là nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức 

và hoạt động của DNXH trên thực tế.  

Nhóm giải pháp này được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu, đánh giá thự 

tiễn tổ chức hoạt động của DNXH và thực tiễn thực thi các quy định về địa vị pháp lý 
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của DNXH ở Việt Nam kể từ khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực đến ngày 

01/5/2021. Các biện pháp nêu ra để thực hiện nhóm giải pháp này có tính mới, tính cụ 

thể, dễ nhớ, phù hợp với điều kiện kinh tế và xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay. Vì vậy, tác giả dự đoán các biện pháp được đề ra trong nhóm giải pháp này 

có khả năng thực hiện và triển khai rộng rãi trong thực tiễn một cách có hiệu quả. 

Để đạt được mục tiêu chủ yếu của nhóm giải pháp này, theo tác giả cần phải 

thực hiện các biện pháp cụ thể như sau. 

3.2.2.1. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục về vị trí, vai trò, tổ 

chức và hoạt động của doanh nghiệp xã hội 

Trong thời gian vừa qua, công tác tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò của 

DNXH trong đời sống kinh tế - xã hội ở nước ta tuy đã được thực hiện, tuy nhiên, vẫn 

còn rất hạn chế. Bởi lẽ, các hoạt động này chủ yếu mới chỉ diễn ra dưới hình thức là 

tổ chức các buổi hội thảo, với sự tham dự của một số tổ chức quốc tế về bảo vệ môi 

trường ở một số khu bảo tồn thiên nhiên, như: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn 

hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO), Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài 

nguyên thiên nhiên (IUCN), Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB)… hoặc 

ở một số khu vực vùng sâu, vùng xa, biển đảo với sự hỗ trợ của Hội đồng Anh 

(vương quốc Anh) nhằm mục tiêu chính là nâng cao nhận thức trong các cơ quan 

quan quản lý Nhà nước là chủ yếu. Chính vì vậy, hiện nay vẫn còn nhiều cá nhân, tổ 

chức khác trong xã hội chưa nhận thức đầy đủ và đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan 

trọng của DNXH đối với sự phát triển bền vững kinh tế và xã hội, thậm chí nhiều đơn 

vị, cá nhân không nắm được có loại hình DNXH trong Luật Doanh nghiệp năm 2014 

và hiện nay là Luật Doanh nghiệp năm 2020. Điển hình là câu chuyện của chị Vũ Thị 

Bộ (người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần DNXH Cộng đồng Xanh. Chị 

Bộ chia sẻ, tại thời điểm chị nộp hồ sơ đăng ký DNXH, cơ quan đăng ký kinh doanh 

thành phố Hải Phòng vẫn chưa biết đến mô hình DNXH, điều đó khiến chị cảm thấy 

mệt mỏi vì phải giải thích và chờ đợi [Phụ lục Luận án, tr.12]. Chính vì nhận thức của 

cộng động về DNXH nói chung và vai trò, vị trí, chức năng của DNXH nói riêng còn 

nhiều hạn chế, cho nên, trên thực tế, DNXH vẫn chưa nhận được sự ủng hộ, cảm 

thông, chia sẻ giúp đỡ từ phía cộng đồng xã hội, điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến tổ 

chức và hoạt động của DNXH. Do vậy, để nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động 

của DNXH trên thựcc tế cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 

về vị trí, vai trò, chức năng của DNXH trong tổ chức và hoạt động, cụ thể như sau. 
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Thứ nhất, Nhà nước cần sớm xây dựng, ban hành kế hoạch truyền thông để 

nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về vị trí, vai trò, chức năng của DNXH đối 

với sự phát triển bền vững đất nước ở cả hai cấp trung ương và địa phương với nhiều 

hình thức khác nhau. Đặc biệt, khuyến khích tổ chức các buổi hội thảo, tham quan 

học tập kinh nghiệm, xây dựng DNXH điển hình tại các khu bảo tồn thiên nhiên, khu 

vực vùng sâu, vùng xa và biên giới, hải đảo. Bên cạnh đó, cần phải đào tạo, bồi 

dưỡng kỹ năng, kiến thức cho cán bộ làm công tác này. Ngoài ra, cần có chính sách 

khuyến khích các cơ sở đào tạo luật, hội luật gia, hội luật sư, các cơ quan, tổ chức 

làm việc trong lĩnh vực pháp lý cùng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục tuyên 

truyền, giáo dục về về vai trò, tổ chức và hoạt động của DNXH. Công tác phổ biến, 

giáo dục về vai trò, tổ chức và hoạt động của DNXH phải được thực hiện một cách 

thường xuyên, liên tục, đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức một cách kịp thời nhất. 

Thứ hai, đa dạng hóa các phương thức phổ biến, giáo dục về vị trí, vai trò, tổ 

chức và hoạt động của DNXH. Theo đó, công tác phổ biến, giáo dục về vai trò, tổ 

chức và hoạt động của DNXH có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, 

như thông qua internet, phát hành sách, báo hoặc các ấn phẩm khác bằng nhiều ngôn 

ngữ khác nhau; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về DNXH nói chung và địa vị 

pháp lý của DNXH nói riêng trên truyền hình, trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; 

tuyên dương, khen thưởng và vinh danh kịp thời cho những doanh nhân xã hội, 

những DNXH có cống hiến lớn cho cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó, cũng cần coi 

trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả công tác phổ biến, giáo dục về vai trò, tổ 

chức và hoạt động của DNXH để vừa kịp thời nắm bắt nhu cầu của những cá nhân, tổ 

chức được giáo dục, tuyên truyền, vừa rút kinh nghiệm trong công việc. 

Thứ ba, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục về vị trí, vai trò, chức năng của 

DNXH trong các trường đại học. Hiện nay, công tác định hướng nghề nghiệp cho thế 

hệ trẻ ở Việt Nam đã được các cơ quan, tổ chức thực hiện một cách sâu rộng và đã 

đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, việc định hướng thành lập một 

mô hình DN vừa có thể thực hiện chức năng kinh doanh để tìm kiếm lợi nhuận, vừa 

có thể cống hiến cho cộng đồng bằng những hành động rất thiết thực như DNXH lại 

chưa được triển khai một cách mạnh mẽ. Để phát huy sự năng động, sáng tạo, tinh 

thần dám nghĩ, dám làm, đồng thời, khơi dậy sự nhiệt huyết và trách nhiệm của thế hệ 

trẻ đối với các vấn đề xã hội, môi trường của đất nước, thì việc phổ biến, giáo dục về 

vai trò, tổ chức, vai trò của DNXH trong các trường đại học là điều hết sức cần thiết. 
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Theo đó, nên bổ sung, lồng ghép các vấn đề liên quan đến DNXH và địa vị pháp lý 

của DNXH như: Quản lý DNXH; quản trị DNXH; chiến lược phát triển DNXH...,  

cùng các kỹ năng để DNXH hoạt động có hiệu quả như: Kỹ năng huy động tài trợ để 

giải quyết các vấn đề xã hội; kỹ năng quản lý người lao động là người yếu thế…, vào 

nội dung chương trình đào tạo ở các trường đại học. Đó là “cách thiết thực và hiệu 

quả nhất để các trường đại học Việt Nam góp phâng vào việc giải quyết các vấn đề xã 

hội và bảo đảm sự phát triển bền vững của nền kinh tế” [69]. Rất nhiều quốc gia trên 

thế giới đã tiến hành phổ biến, giáo dục về vị trí, vai trò, chức năng của DNXH; chính 

sách phát triển DNXH; phát luật về DNXH vào trong các trường đại học. Thậm chí 

có quốc gia, điển hỉnh là Nigeria đã thành lập Học viện DNXH để thực hiện chức 

năng giáo dục, nghiên cứu, phát triển năng lực sáng tạo và tinh thần kinh doanh 

và đổi mới xã hội. 

Thứ tư, đẩy mạnh mối quan hệ liên kết giữa các DNXH với các trường đại 

học. Thực ra, đẩy mạnh sự liên kết này không phải là một vấn đề mới mẻ trên thế 

giới. Một nghiên cứu về DNXH trong bối cảnh toàn cầu và vai trò của các tổ chức 

giáo dục đại học đối với sự phát triển của DNXH do Đại học Plymouth thực hiện cho 

Hội đồng Anh, được tiến hành với hơn 200 tổ chức giáo dục đại học (HEI) trên 12 

quốc gia trải dài khắp bốn châu lục đã đưa ra kết quả là: “75% các tổ chức được khảo 

sát có liên quan tích cực với ít nhất một DNXH và hơn một nửa trong số này cũng 

tham gia vào quan hệ đối tác DNXH quốc tế chỉ có 2% HEI trước đây chưa từng làm 

việc với một DNXH” [118]. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc liên kết giữa các 

DNXH với các tổ chức giáo dục đại học được diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau, 

ví dụ như: Tạo điều kiện cho sinh viên được nắm giữ những vị trí hay những công 

việc nhất định trong các DNXH; tạo cơ hội cho sinh viên và giảng viên phát triển 

DNXH của riêng mình; cung cấp các khóa học được công nhân trong kinh doanh xã 

hội hoặc mời các DNXH làm cố vấn cho sinh viên. Từ kết quả của việc liên kết giữa 

các DNXH với các trường đại học của một số quốc gia trên thế giới cho thấy hoạt 

động này đã mang lại những lợi ích rất thiết thực cho sinh viên. Bởi lẽ, nó mang đến 

cho sinh viên cơ hội học tập kinh nghiệm và kỹ năng khởi nghiệp, giúp họ nâng cao 

khả năng trúng tuyển vào các DNXH sau khi tốt nghiệp đại học. Hơn nữa, nó có thể 

cung cấp, hỗ trợ sinh viên, giảng viên nghiên cứu các vấn đề liên quan đến DNXH 

một cách có hiệu quả. Ngoài ra, các hoạt động liên kết giữa DNXH với các trường đại 
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học còn có thể tạo ra thu nhập, kinh nghiệm cho giảng viên và sinh viên từ các kết 

quả nghiên cứu trước đó về DNXH. 

Ở Việt Nam, DNXH đang trong giai đoạn khởi nghiệp nên kinh nghiệm trong 

tổ chức và hoạt động chưa nhiều, chính vì thế, các hoạt động thể hiện sự liên kết giữa 

DNXH với các trường đại học chưa diễn ra. Tuy nhiên, trong thời gian tới, cần đẩy 

mạnh sự liên kết này, bởi đây là một hoạt động mang lại nhiều giá trị thiết thực cho 

sinh viên, giảng viên và DNXH trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường. 

3.2.2.2. Nâng cao năng lực của Doanh nghiệp xã hội trong tổ chức và hoạt động 

Để nâng cao năng lực của mình, các DNXH ở Việt Nam hiện nay cần chủ 

động kết nối và tích cưc học hỏi để nâng cao hiêu quả quản lý điều hành và khả năng 

cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang thiếu trầm trọng hệ 

thống chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành riêng cho DNXH để phát triển, cụ thể như: 

Một là, các DNXH ở Việt Nam cần chủ động kết nối với nhau để tạo nên một 

mạng lưới DNXH trong nước mà trước mắt là thành lập Hiệp hội DNXH ở Việt Nam. 

Hiệp hội này không chỉ đại diện cho các DNXH ở Việt Nam trình bày, đề xuất và 

tham mưu các ý kiến đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc hoàn thiện 

chính sách, pháp luật để hỗ trợ DNXH phát triển mà còn tham gia hỗ trợ, bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp cho các DNXH ở Việt Nam phát triển theo sự kỳ vọng của 

Nhà nước và toàn xã hội. Các DNXH ở Việt Nam không chỉ đẩy mạnh việc kết nối 

trong nước, mà còn phải đẩy mạnh kết nối với các DNXH ở nước ngoài, các Quỹ 

viện trợ DNXH ở nước ngoài để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều 

hành, trong tổ chức hoạt động hoặc tìm kiếm cơ hội để tiếp cận với các nguồn tài trợ, 

viện trợ đến từ các Quỹ hỗ trợ DNXH ở nước ngoài. Sự kết nối của DNXH không chỉ 

diễn ra đối với DNXH trong và ngoài nước, các Quỹ hỗ trợ DNXH, mà còn phải 

được thực hiện với nhiều chủ thể khác như với cộng đồng xã hội, chính quyền địa 

phương. Nếu như các DNXH kết nối với nhau để tạo nên nguồn sức mạnh tiếp sức 

cho DNXH ra đời và phát triển thì sự kết nối giữa DNXH với các chủ thể khác như 

Quỹ hỗ trợ DNXH, chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội sẽ giúp cho DNXH có 

nhiều nguồn thông tin quý giá phục vụ cho việc đề ra chiến lược, kế hoạch phát triển 

DNXH hoặc giúp cho DNXH hoạt động được thuận lợi và dễ dàng hơn. 

Hai là, các DNXH ở Việt Nam hiện nay cần tích cưc học hỏi để nâng cao hiệu 

quả, quản lý điều hành và khả năng cạnh tranh trong cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ 4 đang diễn ra sôi động trên toàn thế giới. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
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thứ 4 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội lớn cho các quốc gia nói chung và Việt Nam 

nói riêng trong việc nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, cạnh 

tranh chuỗi sản phẩm, tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng trong lĩnh vực công 

nghệ số, Internet, công nghệ sinh học. Nếu các DN nói chung và DNXH ở Việt Nam 

nói riêng không bắt kịp nhịp độ phát triển kinh tế thế giới và khu vực thì chắc chắn sẽ 

phải đối mặt với những tác động tiêu cực. Để chủ động đối phó với những khó khăn, 

thách thức từ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các DNXH ở Việt Nam cần tích cực, 

chủ động học hỏi để nâng cao năng lực, quản lý điều hành và khả năng cạnh tranh, 

chủ động và chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực bao gồm cả đội ngũ quản lý 

và người lao động trong DNXH. Đặc biệt, chú trọng trang bị thành thạo ba kỹ năng 

như năng lực chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và công nghệ thông tin, máy tính để 

nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó, DNXH cần có sự kết nối với các trường 

cao đẳng và đại học trên cả nước để có chiến lược, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo lại; 

chủ động nghiên cứu các công nghệ tiên tiến như phần mềm quản lý nhân sự, phần 

mềm kế toán, phần mềm đo đạc và đánh giá dữ liệu… và ứng dụng chúng vào tình 

hình thực tiễn của Việt Nam một cách linh hoạt, hiệu quả. Bên cạnh đó, các DNXH ở 

Việt Nam cần phải linh động điều chỉnh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu 

người tiêu dùng, tích hợp các công nghệ tiên tiến trên thế giới để giảm thiểu thời gian 

và chi phí trong quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ và tổ chức quản lý nhưng vẫn 

đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu người tiêu dùng và khả năng 

cạnh tranh trên thực tế. Đồng thời, coi trọng việc hợp tác với các nhà đầu tư và DN 

nước ngoài để nâng cao nguồn lực tài chính, tìm kiếm cơ hội để quảng bá hình ảnh 

các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ do DNXH làm ra trên thị trường nước ngoài. Các 

DNXH ở Việt Nam cũng cần đặc biệt coi trọng công tác tái cấu trúc DNXH theo tinh 

thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, chủ động điều chỉnh, đổi mới phương thức lãnh 

đạo, quản lý, điều hành sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn và nhu cầu quản trị 

của DN nhưng vẫn không trái pháp luật. Bộ máy quản trị của DNXH cần được xây 

dựng theo hướng tinh gọn, hiệu quả và bố trí lực lượng lao động đúng việc, đúng 

người để đảm bảo năng suất lao động cao nhất. 

3.2.2.3. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong 

quản lý và hỗ trợ các Doanh nghiệp xã hội phát triển 

Trong thời gian vừa qua, bên cạnh những kết đã đạt được thì công tác “quản lý 

nhà nước chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển của kinh tế thị trường và hội nhập quốc 
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tế; hiệu lực, hiệu quả chưa cao; kỷ luật, kỷ cương không nghiêm” [23]. Vì thế, tăng 

cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong quản lý và hỗ trợ các 

DNXH phát triển không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng trong việc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của DNXH. Để làm được 

điều đó, thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây: 

Một là, về nhận thức, các cán bộ, nhân viên, cơ quan quản lý nhà nước đối với 

DNXH không những phải tự nâng tinh cao thần trách nhiệm của mình trong công tác 

quản lý, hỗ trợ DNXH phát triển, mà còn phải chủ động tìm hiểu để nâng cao nhận 

thức về vị trí, vai trò, chức năng của DNXH đối với nền kinh tế, xã hội. Trên cơ sở 

đó, mới có thể đề xuất kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền xây dựng cơ chế, 

chính sách, pháp luật đúng đắn nhằm phát huy vai trò tích cực của DNXH trong thực 

tiễn, đặc biệt trong tình hình xã hội có nhiều diễn biến phức tạp về môi trường, dịch 

bệnh, thực phẩm bẩn, bạo lực học đường... như hiện nay. 

Doanh nghiệp xã hội vừa là đối tượng quản lý nhưng cũng vừa là đối tác song 

hành cùng với Nhà nước để giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường. Vì vậy, các cơ 

quan có thẩm quyền quản lý, hỗ trợ DNXH cần đổi mới tư duy về công tác quản lý và 

hỗ trợ DNXH. Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các cơ quan 

quản lý nhà nước không chỉ sử dụng phương pháp mệnh kệnh hành chính, mà còn 

phải kết hợp với phương pháp vận động, hỗ trợ, có như vậy mới có thể khuyến khích 

và tạo điều kiện để DNXH ra đời, phát triển và làm tròn trách nhiệm của nó đối với 

Nhà nước và cộng đồng xã hội. 

Hai là, về cơ chế, chính sách, song song với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các 

quy định pháp luật về quản lý, hỗ trợ DNXH cho phù hợp với nhu cầu của DNXH, 

điều kiện thực tế về kinh tế và xã hội của Việt Nam, Nhà nước cần xây dựng cơ chế, 

chính sách nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền 

quản lý, hỗ trợ DNXH, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, kiện 

toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ đối với DNXH, khắc 

phục tình trạng chồng chéo, phân công, phân cấp không rõ ràng giữa các cơ quan 

quản lý, hỗ trợ DNXH từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính hiệu quả và thống 

nhất của công tác chỉ đạo, quản lý DNXH trong phạm vi cả nước.  

Ba là, về nâng cao năng lực thực thi pháp luật, các cơ quan có thẩm quyền 

quản lý, hỗ trợ DNXH phải kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi vi 

phạm pháp luật về DNXH, đặc biệt là những hành vi lợi dụng danh nghĩa DNXH 
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hoặc mạo danh DNXH thực hiện những hành vi trục lợi trái pháp luật. Bên cạnh đó, 

các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải thường xuyên khảo sát thị trường 

và tình hình hoạt động thực tế của DNXH để kịp thời nắm bắt những khó khăn, bất 

cập của DNXH, từ đó, có biện pháp xử lý đúng đắn và kịp thời. Chú trọng công tác 

thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin kết nối mạng giữa các DNXH 

trong nước, giữa DNXH ở Việt Nam với DNXH trên thế giới để việc trao đổi thông 

tin được diễn ra nhanh chóng, tiện lợi. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong 

việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong tổ chức, hoạt động của 

DNXH. Quy định trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên 

ngành trong quản lý hoạt động của DNXH cấp tỉnh để bảo đảm DNXH thực hiện 

đúng Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của mình như đã cam kết. 

Bốn là, về tổ chức, nguồn nhân lực, thực hiện tiêu chuẩn hoá các chức danh 

lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan quản lý, hỗ trợ DNXH, đặc biệt là người đứng đầu. 

Các cơ quan quản lý, hỗ trợ DNXH cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về 

chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý, hỗ trợ DNXH 

phát triển. Theo đó, phải xây dựng, hoàn chỉnh chương trình, giáo trình, kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác quản lý, hỗ trợ  DNXH phát triển về phẩm chất 

chính trị, đạo đức và tri thức, kỹ năng nghề nghiệp. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Trong Chương 3 của luận án, nghiên cứu sinh đã nêu và phân tích các định hướng, 

giải pháp tăng cường địa vị pháp lý, nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động của DNXH ở 

Việt Nam. 

1. Tăng cường địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam hiện nay là một nhu cầu 

mang tính khách quan và cần thiết. Bởi lẽ, đó là điều kiện quan trọng đảm bảo cho 

DNXH ra đời, phát triển và làm tròn sứ mệnh của nó đối với xã hội. Việc tăng cường 

địa vị pháp lý của DNXH chỉ có hiệu quả khi nó bám sát các định hướng như: Đảm 

bảo sự quản lý của Nhà nước đối với DNXH; đảm bảo tính khả thi của các quy định 

này trong thực tiễn; tạo điều kiện thuận lợi để DNXH thực hiện chức năng xã hội 

của mình một cách tốt nhất và đảm bảo sự thống nhất của pháp luật về DN. 

2. Để tăng cường địa vị pháp lý của DNXH ở Việt Nam, theo nghiên cứu sinh 

cần phải thực hiện đồng bộ hai nhóm giải pháp cơ bản đó là: Nhóm giải pháp, sửa 

đổi, bổ sung các quy định pháp luật về địa vị pháp luật của DNXH (sửa đổi, bổ sung 

các quy định về: vị trí, vai trò, chức năng của DNXH; về thành lập, tổ chức lại, giải 

thể, phá sản DNXH; về quyền và nghĩa vụ của DNXH; về chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

DNXH; về quản trị DNXH) và nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt 

động của DNXH (nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục về vị trí, vai trò, tổ 

chức và hoạt động của DNXH; hoàn thiện quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ của 

Nhà nước đối với DNXH và tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền trong quản lý và hỗ trợ các DNXH ở Việt Nam phát triển). 
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KẾT LUẬN 

 

Sau khi thực hiện nghiên cứu đề tài “Địa vị pháp lý của doanh nghiệp xã hội 

theo pháp luật Việt Nam” trong khuôn khổ Luận án Tiến sĩ luật học, cho phép 

nghiên cứu sinh rút ra một số kết luận sau đây: 

1. DNXH đầu tiên trên thế giới xuất hiện ở Vương quốc Anh vào thế kỷ VII và 

sau đó đã phát triển rộng khắp trên nhiều Châu lục khác nhau. Ở Việt Nam, DNXH 

đã manh nha xuất hiện trong thời kỳ bao cấp, nhưng chỉ đến khi Luật Doanh nghiệp 

năm 2014 có hiệu lực thì nó mới chính thức được định vị và công nhận về mặt pháp 

lý. Như vậy, so với một số quốc gia trên thế giới như Vương quốc Anh, Thái Lan, 

Hàn Quốc, Lavita, DNXH ở Việt Nam ra đời muộn hơn rất nhiều, song sự ra đời của 

DNXH ở Việt Nam không diễn ra theo trào lưu chung của thế giới, mà dựa trên 

những cơ sở kinh tế, xã hội của Việt Nam. Thực tế cho thấy, đã từng đã tồn tại nhiều 

quan niệm khác nhau về DNXH trước khi nó được công nhận chính thức về mặt pháp 

lý ở Việt Nam. Trên cơ sở kế thừa các quan niệm trước đây về DNXH, nghiên cứu 

sinh cho rằng “Doanh nghiệp xã hội là tổ chức tồn tại dưới hình thức pháp lý là doanh 

nghiệp, vừa có chức năng kinh doanh vừa có chức năng xã hội nhưng hoạt động 

không vì tối đa hóa lợi nhuận và luôn đặt trách nhiệm giải quyết các vấn đề xã hội lên 

hàng đầu”. DNXH ở Việt Nam có hình thức pháp lý là DN, tuy nhiên, DNXH không 

phải là một loại hình DN mới. So với DNTM, DNXH có những đặc trưng riêng và 

thực hiện đồng thời chức năng kinh doanh và chức năng xã hội; luôn đặt mục tiêu, sứ 

mệnh giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường lên hàng đầu; sử dụng lợi nhuận để tái 

đầu tư giải quyết các vấn đề xã hội; chủ thể góp vốn thành lập DNXH chủ yếu là 

những doanh nhân xã hội; tồn tại dưới nhiều loại hình DN khác nhau và thường phục 

vụ nhu cầu của nhóm người yếu thế của xã hội. Trong quá trình tổ chức và hoạt động, 

DNXH có những đóng góp rất quan trọng về mặt kinh tế và xã hội, đặc biệt là sự chia 

sẻ với Nhà nước để giải quyết các vấn đề thuộc về chức năng xã hội của Nhà nước. 

 2. Sự ra đời của pháp luật về DNXH ở Việt Nam nói chung và địa vị pháp lý 

của DNXH ở Việt Nam nói riêng có ý nghĩa rất lớn về mặt pháp lý và thực tiễn. Bởi 

lẽ, nó không chỉ tạo lập hành lang pháp lý cho DNXH có cơ sở ra đời và phát triển, 

mà còn thể hiện sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước ta đối với mô hình DN này. Trên 

cơ sở kế thừa các quan điểm về thuật ngữ “địa vị pháp lý” và “địa vị pháp lý của 

DN”, nghiên cứu sinh cho rằng, địa vị pháp lý của DNXH là tổng thể các quyền và 
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nghĩa vụ của DN trong quá trình tổ chức và hoạt động của DN, qua đó phân biệt được 

DNXH với các loại hình DN khác. Ngoài những đặc điểm về địa vị pháp lý của 

DNTM, địa vị pháp lý của DNXH còn có những đặc điểm riêng xuất phát từ tính đặc 

thù của DNXH trong tổ chức và hoạt động. Qua nghiên cứu, nghiên cứu sinh nhận 

thấy, địa vị pháp lý của DNXH được cấu thành bởi 2 yếu tố đó là, yếu tố cấu thành về 

mặt hình thức và yếu tố cấu thành về mặt nội dung. Các quy định cấu thành về mặt nội 

dung bao gồm: Quy định về vị trí, vai trò, chức năng của DNXH; quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản DNXH; quy định về quyền và nghĩa vụ của DNXH; 

quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển, quy định về quản trị DNXH. 

3. Thực tiễn tổ chức thực hiện các quy định về địa vị pháp lý của DNXH ở 

Việt Nam trong thời gian vừa qua cho thấy, bên cạnh những ưu điểm đạt được vẫn 

còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập nhất định. Điều này xuất phát từ nhiều lý do chủ 

quan và khách quan khác nhau, nhưng cơ bản là pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn, 

tuy nhiên, thực tiễn tổ chức, hoạt động của DNXH ở Việt Nam lại quá nghèo nàn 

trước khi pháp luật về DNXH ở Việt Nam ra đời. Sau khi được định hình và công 

nhận về mặt pháp lý, bên cạnh những kết quả đạt được về kinh tế, xã hội, đặc biệt là 

sự lan tỏa về tinh thần kinh doanh và trách nhiệm xã hội, thì tổ chức và hoạt động của 

DNXH vẫn còn tồn tại những yếu kém nhất định, điển hình như quy mô kinh doanh 

nhỏ, tính cạnh tranh chưa cao, thị trường hẹp, số lượng DNXH đăng ký với cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền còn hạn chế, lĩnh vực, địa bàn hoạt động chưa đồng đều. 

Có rất nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến thực trạng này, điển 

hình là các nguyên nhân như: Phần lớn DNXH ở Việt Nam đang trong giai đoạn 

khởi nghiệp nên gặp nhiều khó khăn trong tổ chức và hoạt động; sự hiểu biết của 

cộng đồng xã hội về DNXH còn hạn chế nên còn có thái độ hoài nghi đối với 

DNXH, chưa thực sự nhiệt tình ủng hộ DNXH trong tổ chức, hoạt động; hệ thống 

pháp luật về DN nói chung và pháp luật về DNXH nói riêng, đặc biệt là các quy 

định về địa vị pháp lý của DNXH còn nhiều bất cập, chưa thực sự thiết lập được 

hành lang pháp lý thuận lợi để thúc đẩy DNXH ra đời, phát triển và làm tròn sứ 

mệnh của nó đối với Nhà nước và xã hội.  

4. Từ thực trạng các quy định hiện hành về địa vị pháp lý của DNXH ở Việt 

Nam, cũng như thực tiễn thực hiện các quy định này trên thực tế cho thấy, cần thiết 

phải tăng cường địa vị pháp lý của DNXH. Việc tăng cường địa vị pháp lý của 

DNXH phải được thực hiện theo các định hướng cơ bản như đảm bảo sự thống nhất 
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của pháp luật về DN; tạo điều kiện thuận lợi để DNXH thực hiện tốt chức năng xã hội 

của mình; đảm bảo tính khả thi của các quy định này trong thực tiễn và đảm bảo sự 

quản lý nhà nước đối với DNXH. Dựa trên những định hướng cụ thể như trên, nghiên 

cứu sinh đã mạnh dạn đề xuất 2 nhóm giải pháp tăng cường địa vị pháp lý của DNXH 

ở Việt Nam. Nhóm giải pháp thứ nhất là nhóm giải pháp, sửa đổi, bổ sung các quy 

định pháp luật về địa vị pháp luật của DNXH. Trong nhóm giải pháp này, nghiên cứu 

sinh đã đề xuất các ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung các quy định về vị trí, vai trò, 

chức năng của DNXH; về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản DNXH; về quyền 

và nghĩa vụ của DNXH; về chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH phát triển; các giải pháp 

hoàn thiện các quy định; về quản trị DNXH (sửa đổi, bổ sung các quy định về: vị trí, 

vai trò, chức năng của DNXH; về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản DNXH; về 

quyền và nghĩa vụ của DNXH; về chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNXH; về quản trị 

DNXH). Nhóm giải pháp thứ hai là nhóm các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và 

hoạt động của DNXH. Nghiên cứu sinh cho rằng, để nâng cao hiệu quả tổ chức và 

hoạt động của DNXH, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cá nhân, tổ chức có 

liên quan cần phải nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục về vị trí, vai trò, tổ 

chức và hoạt động của DNXH; các DNXH phải chủ động kết nối và tích cực học hỏi 

để nâng cao năng lực, quản lý điều hành và khả năng cạnh tranh trên thị trường và 

cuối cùng là cần phải tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền 

trong quản lý và hỗ trợ các DNXH phát triển. 
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DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 
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