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Công ty Hợp danh NAVINA gửi đến Quý Khách hàng, Quý Đối tác lời chào trân trọng nhất và chúc mừng 

thành công trong quá trình hoạt động.

Công ty Hợp danh NAVINA được Sở kế hoạch và Đầu tư cấp phép lần đầu ngày 20/11/2017 đăng ký 

thay đổi lần 1 ngày 22/01/2020 với lĩnh vục chính là tư vấn, môi giới mua bán nợ, quản lý tài sản và 

thanh lý tài sản.

Công ty Hợp danh NAVINA ra đời nhằm tháo gỡ các khó khăn tài chính cho các pháp nhân và cá 

nhân. Giải quyết các khoản nợ một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng giúp giảm bớt áp lực cho 

pháp nhân và cá nhân chủ nợ về mặt tài chính. NAVINA đã tập hợp được nhiều nhân lực có trình độ 

chuyên môn cao, luật sư, kiểm toán, thẩm định viên và các chuyên gia kinh tề có nhiều năm kinh 

nghiệm lãnh đạo và đã tư vấn cho nhiều công ty trong và ngoài nước trong lĩnh vực đầu tư tài chính 

ngân hàng, bảo hiểm, mua bán doanh nghiệp, …

Với tầm nhìn “Cùng Hợp Tác Để Phát Triển” và phương châm hoạt động “Chuyên nghiệp – Hiệu quả” 

ngày từ ngày đầu thành lập, chúng tôi luôn cam kết mang đến khách hàng sự tin tưởng và đảm bảo 

cung cấp các dịch vụ nhanh nhất, hiệu quả nhất. Hiện nay các dịch vụ của NAVINA cung cấp đã được 

Quý Khách hàng/Đối tác tin tưởng sử dụng và đánh giá cao về tính hiệu quả và chất lượng dịch vụ.

Dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính:

THƯ NGỎ

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Mua bán nợ

Tư vấn, môi giới mua bán nợ

Dịch vụ quản lý, thanh lý tài sản

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Tư vấn, giám sát phân chia thanh lý tài sản

Tư vấn lập hồ sơ phá sản

Tư vấn xử lý nợ ngân hàng

Tư vấn pháp lý M&A 

Tư vấn pháp lý doanh nghiệp

Tư vấn thẩm định giá, đấu giá tài sản

Chúng tôi trân trọng giới thiệu dịch vụ của Công ty Hợp danh NAVINA để Quý khách hàng thuận 

tiện liên hệ khi có nhu cầu. Kính chúc Quý Khách hàng/Đối tác Sức khỏe, Phát triển và Thịnh vượng.

 Trân trọng!

CÔNG TY HỢP DANH NAVINA



Dịch vụ chính tại Navina:

      Mua bán nợ

      Tư vấn, môi giới mua bán nợ

      Dịch vụ quản lý, thanh lý tài sản

      Dịch vụ tư vấn pháp luật

      Tư vấn, giám sát phân chia thanh lý tài sản

      Tư vấn lập hồ sơ phá sản

      Tư vấn xử lý nợ ngân hàng

      Tư vấn pháp lý M&A 

      Tư vấn pháp lý doanh nghiệp

      Tư vấn thẩm định giá, đấu giá tài sản

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty

Tên tiếng Anh

Tên viết tắt

Địa chỉ

Mã số thuế

Điện thoại

Website

Email

CÔNG TY HỢP DANH NAVINA

NAVINA PARTNERSHIP COMPANY

NAVINA PC

Số 39-41 Lê Thạch, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

0314747000

0862 707 178

www.navina.com.vn

quantaivien2020@gmail.com

:

:

:

:

:

:

Di động - Zalo 09 457 45678 (Mr. Phú):

:

:

QUẢN LÝ TÀI SẢN CHUYÊN NGHIỆP

CÔNG TY HỢP DANH NAVINA
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TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đổi mới và phát triển để 

giữ vững vị trí là một 

doanh nghiệp hàng đầu 

tại Việt Nam về lĩnh vực 

mua bán nợ và quản lý 

và thanh lý tài sản. Đi 

song song đó là chất 

lượng dịch vụ và quy mô 

doanh nghiệp.
Cung cấp dịch vụ mua 

bán nợ chuyên nghiệp, 

dịch vụ quản lý và thanh 

lý tài sản trên cam kết tin 

cậy cho khách hàng nhằm 

hỗ trợ khách hàng (doanh 

nghiệp, cá nhân).  Chúng 

tôi tự tin mang đến cho 

khách hàng một sản 

phẩm chuyên nghiệp, uy 

tín hiệu quả.

- Trung thành với công ty 

& Uy tín với khách hàng

- Quan tâm khách hàng & 

Hỗ trợ đồng nghiệp

- Tác phong chuyên nghiệp 

& Công việc hiệu quả

- Hợp tác lâu dài & Phát 

triển bền vững

CÔNG TY HỢP DANH NAVINA
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CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

Quản tài viên: Ông Phạm Văn Phú

CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

Quản tài viên: Ông Lưu Minh Vững

CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

Quản tài viên: Ông Nguyễn Văn Bình

CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

Quản tài viên: Bà Bùi Thị Ngọc Thảo

CÔNG TY HỢP DANH NAVINA

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ QUẢN TÀI VIÊN
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MUA BÁN NỢ - QUẢN LÝ TÀI SẢN

CÔNG TY HỢP DANH NAVINA

www.navina.com.vn
09NAVINA Company Pro�le
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       Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề
- Thẩm định viên về giá (Bộ Tài Chính)
- Định giá viên Bất động sản (Sở xây dựng Tp. HCM)
- Chứng chỉ nghiệp vụ Đấu thầu
- Quản tài viên (Bộ tư pháp)

       Kinh nghiệm
- Công tác trong lĩnh vực thẩm định giá và giám định từ năm 2003 
đến nay.
- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá máy thiết bị, 
cầu cảng, bất động sản, giám định.

       Chức danh đã đảm nhiệm
- Phó Giám Đốc Công ty thẩm định giá Micontrol
- Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP TĐG EXim (2009 – 2012)
- Tổng Giám đốc Công ty CP Giám định và Thẩm định Eximvas (2012 - nay)

       Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề
- Quản tài viên (Bộ tư pháp)  
- Thẩm định viên về giá (Bộ Tài Chính)

       Kinh nghiệm
- Công tác trong ngành thẩm định giá
- Tài chính Ngân hàng

       Chức danh đã đảm nhiệm
- Giám đốc PGD Ngân hàng TMCP Seabank – Nguyễn Thị Minh Khai

Họ và tênSTT Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm

PHẠM VĂN PHÚ
Chủ tịch kiêm Tổng 

giám đốc

01

NGUYỄN VĂN BÌNH
Phó Tổng giám đốc

BÙI THỊ NGỌC THẢO
Phó Tổng giám đốc

02

03

       Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề
- Quản tài viên (Bộ tư pháp)
- Thẩm định viên về giá (Bộ Tài Chính)
- Kiểm toán viên (Bộ Tài Chính) 

      Kinh nghiệm
- Công tác trong ngành thẩm định giá
- Kiểm toán viên
- Tài chính Ngân hàng

      Chức danh đã đảm nhiệm
- Trưởng phòng kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán American
- Phó phòng Công ty Chứng khoán Tp. HCM (HSC)  

CÔNG TY HỢP DANH NAVINA
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       Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề
-  Thạc sỹ Tài chính ứng dụng và đầu tư

      Kinh nghiệm
- 30 năm trong lĩnh vực xử lý tài chính và đầu tư.
- Nguyên trưởng phòng tiếp nhận và quản lý đầu tư Công ty 
TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC)
- Tham gia nhiều dự án lớn về cổ phần hóa, tư vấn niêm yết, tái cơ 
cấu các doanh nghiệp lớn của nhiều ngành kinh tế.

NGUYỄN THANH HÀ
Giám đốc khối đầu tư

LƯU MINH VỮNG
Phó Tổng giám đốc

       Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề
- Quản tài viên (Bộ tư pháp)  

      Kinh nghiệm
- Kinh nghiệm trong quản trị nguồn nhân lực, điều hành đào tạo 
nghiệp vụ hành chính nhân sự
- Tài chính Ngân hàng

      Chức danh đã đảm nhiệm
- Phó phòng Tổ chức -Tổng hợp, Công ty Cổ phần Bột giặt NET - 
KCN Biên Hòa I -  Đồng Nai
- Phó phòng Hành chính - Quản trị, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội 
(SHB) - Chi nhánh Đồng Nai
- Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Ngân hàng TMCP Đại Tín 
(TrustBank) / Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) – CN 
Đồng Nai.
- Giám Đốc Hành chính - Nhân sự, Group 365 (có 12 Cty thành viên) 
– TP. Hồ Chí Minh
- Phó Tổng Giám đốc Công ty Hợp danh NAVINA

www.navina.com.vn
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       Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề
- Cử nhân kế toán
- Chứng chỉ kế toán trưởng

     Kinh nghiệm
- Trung Tâm tư vấn đào tạo Kinh Tế Toàn Cầu
- Thảo luận tình hình tài chính doanh nghiệp, báo cáo, giám 
định các công trình chi tiết.
- Kiểm toán các hồ sơ tài chính từ các năm trước và năm tài 
chính hiện tại để đánh giá các kỹ thuật lưu giữ hồ sơ của 
công ty.

LÊ ĐÌNH HẢI
Kế toán trưởng

06

05

CÔNG TY HỢP DANH NAVINA
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CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- Mua bán nợ và tài sản 

- Dịch vụ quản lý, thu hồi nợ và xử lý tài sản bảo đảm

- Tư vấn cơ cấu lại khoản nợ

- Tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản

- Tư vấn mua, bán, sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp

Mua bán nợ là việc bên bán nợ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền khác 

liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ và bên mua nợ trả tiền cho bên bán nợ.

- Bên mua nợ là tổ chức, cá nhân thực hiện mua, nhận chuyển nhượng để trở thành chủ nợ mới của 

khoản nợ.

- Bên bán nợ là tổ chức, cá nhân sở hữu khoản nợ và thực hiện bán, chuyển nhượng khoản nợ cho bên 

mua nợ.

A. Đánh giá khoản nợ: 

- Nợ có tài sản đảm bảo hay không có tài sản đảm bảo

       Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề
- Cử nhân Tài chính kế toán

     Kinh nghiệm
- Thẩm định giá bất động sản, nhà hàng, khách sạn, resort siêu 
thị, chung cư, cao ốc văn phòng, khu thương mại, du lịch, các dự 
án đầu tư bất động sản....
- Giám định các công trình xây dựng, đánh giá chất lượng còn lại 
công trình xây dựng.

HỒ CÔNG MINH
Trưởng phòng

Nghiệp vụ

07

       Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề
- Cử nhân quản lý đất đai
- Chứng chỉ bồi dưỡng về giá đất, thu hồi đất, bồi thường tái định cư.
- Định giá viên Bất động sản.

     Kinh nghiệm
- Thẩm định giá bất động sản, nhà hàng, khách sạn, resort siêu thị, 
chung cư, cao ốc văn phòng, khu thương mại, du lịch, các dự án đầu 
tư bất động sản...
- Thẩm định và phê duyệt đơn giá các dự án thu hồi đất và tái định 
cư trên địa bàn tỉnh Đồng nai

NGUYỄN TIẾN THÀNH
Trưởng phòng

Nghiệp vụ

08
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CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN NAVINA

www.navina.com.vn
13NAVINA Company Pro�le

- Tài sản đảm bảo có khả năng thu hồi đầy đủ số tiền mua nợ xấu

- Khách hàng có triển vọng phục hồi khả năng trả nợ, doanh nghiệp phản ánh khả năng thanh toán các 

nghĩa vụ nợ hiện tại khi tái cấu trúc

- Khi xử lý nợ xấu, ngoài việc bán tài sản đảm bảo để thu hồi nợ nếu như chưa thu hồi đủ, đơn vị mua sẽ 

tiếp tục thu hồi nợ bằng nguồn lực tài chính khác của người vay nợ. Và nguồn lực tài chính khác ngoài 

tài sản đảm bảo đó chính là tài sản khác của doanh nghiệp và là tài sản của doanh nghiệp, của cá nhân 

(đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc đối với cá nhân). Như vậy giá trị thực còn của khoản nợ sẽ phải được 

tiếp tục đánh giá ngoài giá trị tài sản đảm bảo nêu trên.

B. Đánh giá, phân loại tài sản đảm bảo: 

- Phân loại tài sản: Động sản, bất động sản, thương hiệu…

Bất động sản: Đánh giá quy mô diện tích, loại đất, vị trí địa lý và khả năng tiếp cận

Động sản: Đánh giá tình trạng (mới, chưa qua sử dụng), nhãn hiệu - model, khả năng phục hồi 

nếu ngưng hoạt động. Đánh giá công xuất, sản phẩm đầu ra nếu là dây chuyền sản xuất

Thương hiệu: So sánh với các thương hiệu cùng ngành nghề và đánh giá nhu cầu thị trường

- Pháp lý tài sản đảm bảo: Xem xét giấy tờ liên quan tài sản đảm bảo khi sang nhượng, góp vốn, thế 

chấp, liên doanh liên kế…

- Khả năng thanh khoản: Đánh giá nhu cầu thị trường, cung - cầu 

- Định giá sau khi mua nợ: Tự đánh giá hoặc thuê đơn vị có chức năng định giá xác định giá trị thị 

trường, phân tích thị trường và khả năng thanh khoản tài sản

3. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NỢ VÀ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

- Đánh giá khả năng phục hồi của doanh nghiệp và tài sản đảm bảo sau đó chuyển khoản nợ thành cổ 

phần để tiếp tục đồng hành cùng khách hàng

- Tái cấu trúc doanh nghiệp, bỏ chi phí sửa chữa thiết bị, sắp sếp lại toàn bộ máy, quan hệ lại khách 

hàng tiềm năng sau đó vận hành tiếp tục khai thác và mở rộng sản xuất…. 

- Bán nợ: Tìm khách hàng có nhu cầu mua lại khoản nợ hoặc tài sản đảm bảo khoản nợ đàm phán bán 

lại để thu hồi vốn, chi phí liên quan và lợi nhuận

2. TƯ VẤN, MÔI GIỚI MUA BÁN NỢ

- Tư vấn mua bán nợ là dịch vụ thông qua việc sử dụng kiến thức chuyên môn phát hiện vấn đề, đề xuất 

giải pháp liên quan đến hoạt động mua, bán nợ; được thực hiện độc lập, khách quan theo yêu cầu của 

khách hàng và được hưởng phí tư vấn theo thỏa thuận

- Môi giới mua bán nợ là dịch vụ làm trung gian, dàn xếp việc mua bán nợ giữa các bên mua bán nợ và 

được hưởng phí dịch vụ môi giới theo thỏa thuận, không bao gồm hoạt động bán đấu giá của các tổ 

chức bán đấu giá chuyên nghiệp.



4. CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN

 Quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã 

mất khả năng thanh toán, gồm:

- Xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ;

- Bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán; ngăn 

chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản;

- Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

- Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản;

- Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản;

- Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản theo quy định của Luật này; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, 

thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện 

thanh lý tài sản;

- Gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm 

quyền mở tại ngân hàng.

 Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có 

người đại diện theo pháp luật.

 Báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tham gia 

xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng 

thanh toán. 
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          Đề nghị Thẩm phán tiến hành các công việc sau:

- Thu thập tài liệu, chứng cứ;

- Tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc 

chuyển giao bất hợp pháp;

- Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng biện pháp xử phạt hành chính; chuyển hồ sơ sang cơ 

quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật;

          Tư vấn các biện pháp bảo toàn tài sản cho doanh nghiệp; 

          Tư vấn thủ tục thanh lý tài sản;  

          Tư vấn phương án để thu hồi khoản nợ khó đòi;

          Dịch vụ tư vấn thu hồi và xử lý nợ:

- Tư vấn thu hồi nợ công nợ cá nhân, tổ chức;

- Tư vấn hoàn thiện hồ sơ, biện pháp thu hồi nợ;

- Đại diện khách hàng thu hồi, xử lý nợ;

- Tư vấn, mua bán các khoản nợ xấu.

Dịch vụ
tư vấn pháp luật

Tư vấn
pháp lý M&A 

Tư vấn
thẩm định giá,
đấu giá tài sản

Tư vấn xử lý
nợ ngân hàng

Tư vấn pháp lý
doanh nghiệp

CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN NAVINA

5. NGOÀI RA CÔNG TY CÒN CÓ CÁC CHỨC NĂNG SAU
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BIỂU PHÍ DỊCH VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP THANH LÝ TÀI SẢN

Căn cứ vào Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Công ty Hợp danh NAVINA thông báo 

mức thu phí dịch vụ đấu giá tài sản như sau:

Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

1. Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được thanh toán từ giá trị tài sản của 

doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh 

lý tài sản bao gồm thù lao Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và chi phí khác.

2. Thù lao được tính dựa trên các căn cứ sau đây:

A) Thời gian Quản tài viên sử dụng để thực hiện nhiệm vụ;

B) Công sức của Quản tài viên trong việc thực hiện nhiệm vụ;

C) Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quản tài viên;

3. Thù lao được tính dựa trên một hoặc các phương thức sau đây:

A) Giờ làm việc của Quản tài viên;

B) Mức thù lao trọn gói;

C) Mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố 

phá sản thu được sau khi thanh lý.
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4. Mức thù lao được xác định cụ thể như sau:

A) Đối với trường hợp Tòa án nhân dân ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản theo quy định 

tại Điều 86 của Luật Phá sản thì mức thù lao do Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản và Quản tài viên, 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thỏa thuận trên cơ sở xem xét, áp dụng căn cứ quy định tại 

Khoản 2 và phương thức quy định Khoản 3 Điều này;

B) Đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định tại Khoản 3 Điều 80, 

Khoản 4 Điều 83, Khoản 7 Điều 91 của Luật Phá sản thì mức thù lao được xác định như sau:

Mức thù laoSTT

Dưới 100 triệu đồng 01 5% tổng giá trị tài sản thu được sau khi thanh lý

Từ 100 triệu đồng đến
500 triệu đồng

02

Tổng giá trị tài sản thu được 
sau khi thanh lý

5 tháng lương cơ sở theo quy định của pháp luật về lương 

cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang + 4% của phần giá trị tài sản thu được sau khi thanh 

lý vượt quá 100 triệu đồng.

Từ trên 500 triệu đồng
đến 1 tỷ đồng

03

20 tháng lương cơ sở theo quy định của pháp luật về 

lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang + 3% của phần giá trị tài sản thu được sau 

khi thanh lý vượt quá 500 triệu đồng

Từ trên 1 tỷ đồng đến
10 tỷ đồng

04

20 tháng lương cơ sở theo quy định của pháp luật về 

lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang + 3% của phần giá trị tài sản thu được sau 

khi thanh lý vượt quá 500 triệu đồng

Từ trên 10 tỷ đến
50 tỷ đồng

05

Mức thù lao đối với tổng giá trị tài sản thu được sau khi 

thanh lý đến 10 tỷ đồng xác định theo mục 4 của Bảng 

này + 0,5% của phần giá trị tài sản thu được sau khi thanh 

lý vượt quá 10 tỷ đồng

Từ trên 50 tỷ đồng06

Mức thù lao đối với tổng giá trị tài sản thu được sau khi 

thanh lý đến 50 tỷ đồng xác định theo mục 5 của Bảng 

này + 0,3% của phần giá trị tài sản thu được sau khi thanh 

lý vượt quá 50 tỷ đồng.
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C) Đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định tại Điểm b hoặc 

Điểm c Khoản 1 Điều 95 của Luật Phá sản thì thù lao bao gồm mức thù lao được xác định theo từng 

trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này cộng với thù lao giám sát hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp trong quá trình doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thực hiện phương 

án phục hồi kinh doanh. Thù lao giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do Thẩm phán và 

Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thỏa thuận trên cơ sở căn cứ quy định tại Khoản 

2 và phương thức quy định tại Khoản 3 Điều này;

D) Đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc trường hợp thực hiện xong phương án phục hồi 

kinh doanh quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 95 của Luật Phá sản thì mức thù lao do Thẩm phán tiến 

hành thủ tục phá sản và Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thỏa thuận trên cơ sở căn 

cứ quy định tại Khoản 2 và phương thức quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Trong trường hợp Hội nghị chủ nợ và Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có 

thỏa thuận khác về mức thù lao quy định tại Khoản 4 Điều này thì mức thù lao được áp dụng theo thỏa 

thuận đó.

6. Trong trường hợp phá sản tổ chức tín dụng theo quy định tại Chương VIII của Luật Phá sản thì thù 

lao Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được xác định theo quy định tại Điểm a, Điểm 

b Khoản 4 Điều này.

7. Chi phí khác của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bao gồm tiền tàu xe, lưu trú và 

các chi phí hợp lý khác cho việc thực hiện hoạt động quản lý, thanh lý tài sản. Việc thanh, quyết toán 

chi phí khác của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được thực hiện theo quy định 

của pháp luật hiện hành.

8. Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản căn cứ vào từng vụ việc cụ thể quyết định mức tạm ứng chi 

phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh 

lý tài sản nhận chi phí tạm ứng thực hiện việc thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật về tài 

chính, kế toán.
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Trình tự thủ tục phá sản theo Luật Phá sản năm 2014 theo đó việc tuyên bố phá sản của Tòa án được 

thực hiện trước thủ tục thanh lý tài sản, cụ thể:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và nộp tiền tạm ứng phí phá sản.

Bước 2: Hòa giải và Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Tòa án nhận đơn, xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, tiếp theo Tòa án trả lại đơn hoặc Chuyển 

cho tòa án có thẩm quyền hoặc thông báo việc nộp lệ phí và tạm ứng phí phá sản hoặc yêu cầu sửa đổi, 

bổ sung đơn (trả lại đơn nếu người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn), tiếp đó tuyên bố Doanh 

nghiệp, Hợp tác xã (DN. HTX) bị phá sản trong trường hợp đặc biệt hoặc hòa giải đối với trường hợp hòa 

giải trước khi mở thủ tục phá sản và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kể từ ngày nộp biên lại nộp 

tiền lệ phí, tạm ứng phí phá sản và sau cùng Tòa án ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

Bước 3: Mở thủ tục phá sản

Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, tiếp đó thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ 

tục phá sản, sau đó xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản: Kiểm kê tài sản; Lập 

danh sách chủ nợ; Lập danh sách người mắc nợ.

Bước 4: Hội nghị chủ nợ

Triệu tập Hội nghị chủ nợ (HNCN):

+ Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất (hoãn Hội nghị chủ nợ);

+ Hội nghị chủ nợ lần thứ hai:

  * Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản khi có người tham gia HNCN vắng mặt;

 * Thông qua nghị quyết của HNCN về các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh; về Kế hoạch 

thanh toán cho các chủ nợ… 

Tiếp đó, tiến hành Phục hồi DN hoặc tiến hành Thủ tục thanh toán tài sản phá sản.

Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp

Phục hồi DN, tiếp đó Đình chỉ thủ tục phá sản hoặc Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh.

Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản
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Thứ nhất, giúp cho Tòa án giải quyết nhanh thủ tục tuyên bố DN, HTX bị phá sản, tạo điều kiện cho 

DN, HTX mất khả năng thanh toán được rút khỏi thị trường một cách hợp pháp, qua đó, góp phần làm 

bình ổn nền kinh tế thị trường. Qua tổng kết thi hành Luật phá sản năm 2004 của 63 Tòa án nhân dân 

cấp tỉnh thì có 49 Tòa án có nhận đơn và giải quyết tổng số 336 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản. Trong 

tổng số 336 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản, Tòa án đã ra 236 Quyết định mở thủ tục phá sản và trong 

đó ra 83 Quyết định tuyên bố phá sản. Đây là một con số được xem là khá “khiêm tốn”, vì thực tế có 

hàng nghìn DN, HTCX đã mất khả năng thanh toán nhưng Tòa án không thể ra quyết định tuyên bố 

phá sản (vì các DN, HTX này vẫn còn tài sản nhưng không bán được hoặc còn khoản nợ phải thu nhưng 

chưa thu hồi được nên phương án phân chia tài sản chưa được thực hiện xong nên chưa thể ra quyết 

định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản để từ đó ra quyết định tuyên bố phá sản).

Thứ hai, tạo sự tương thích với thông lệ quốc tế. Hiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới khi giải 

quyết vụ việc phá sản đều tuân theo quy trình Tòa án tuyên bố phá sản rồi mới tiến hành thanh lý tài 

sản, các khoản nợ. Việc đảo ngược trình tự như Luật phá sản năm 2004 vừa không  phù hợp với thông 

lệ quốc tế, vừa gây khó khăn cho các doanh nghiêp. Bởi lẽ khi tiến hành thủ tục thanh lý tài sản có 

nghĩa là doanh nghiệp lúc này không còn khả năng phục hồi hoạt động kinh doanh nữa, đồng thời lúc 

này chỉ còn các khoản nợ khó đòi và tài sản không còn giá trị thương mại. Do đó, làm kéo dài thời gian 

thanh lý khiến việc ra quyết định tuyên bố phá sản khó thực hiện.

Bước 7: Thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

+ Thanh lý tài sản phá sản;

+ Phân chia tiền thu được từ việc bán tài sản của DN, HTX cho các đối tượng theo thứ tự phân chia 

tài sản.

Quy định việc tuyên bố phá sản của Tòa án được thực hiện trước thủ tục thanh lý tài sản sẽ có tác động 

tích cực:
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 Luật Phá sản số: 51/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19/06/2014 và có hiệu lực ngày 
01/01/2015.

 Nghị định số: 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của luật phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

 Thông tư số: 01/2015/TT-CA ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Tòa án Nhân dân Tối Cao quy định về 
quy chế làm việc của các tổ thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản.

 Nghị quyết số: 03/2016/NQ-HĐTP ngày 26/08/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân Dân Tối 
Cao hướng dẫn thi hành một số quy định của luật phá sản.

 Thông tư số: 31/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Bộ tài chính hướng dẫn việc xử lý tài 
sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản.

 Thông tư liên tịch số: 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 12 tháng 06 năm 2018 của Bộ tư 
pháp - Viện kiểm sát Nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao quy định việc phối hợp trong thi hành 
quyết định của tòa án giải quyết phá sản.

PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN
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Tuyên bố DN, HTX phá sản
trong trường hợp đặc biệt

Thụ lý đơn kể từ ngày
nộp lệ phí, tạm ứng phí

phá sản

Tòa án quyết định mở/
không mở thủ tục phá sản

Tuyên bố DN, HTX, phá sản trong
trường hợp không còn tài sản

Đình chỉ thủ tục
phá sản

Đình chỉ thủ tục
phục hồi

Thông báo quyết định mở
hoặc không mở thủ tục

phá sản

Kiểm kê tài sản
Lập danh sách chủ nợ

Lập danh sách người mắc nợ

Quyết định công nhận
sự thỏa thuận của các bên

Thương lượng trước
khi thụ lý

Quyết định mở thủ tục phá sản

Hội nghị chủ nợ

Thủ tục phục hồi Ra quyết định tuyên bố phá sản
Đình chỉ

(hòa giải, rút đơn)

Thi hành quyết định tuyên bố phá sản
+ Mở thủ tục thanh lý tài sản phá sản;
+ Phân chia tiền thu được từ việc bán 
tài sản của doanh nghiệp cho các đối 
tượng theo thứ tự phân chia tài sản.
+ Xử lý các trường hợp khác theo quy 
định của pháp luật

Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục
phá sản DN, HTX

Chuyển TA có
thẩm quyền

Yêu cầu sửa đổi, 
bổ sung đơn/ trả lại đơn

Thông báo nộp lệ phí
phá sản, tạm ứng phí

phá sản

Tòa án nhận đơn, xem xét đơn

Trả lại đơn
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ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
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CÔNG TY HỢP DANH NAVINA

Địa chỉ: Số 39-41 Lê Thạch, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0862 707 178

Di động-  Zalo: 09 457 45678 (Mr. Phú)

Website: www.navina.com.vn 

Email: quantaivien2020@gmail.com

MUA BÁN NỢ - QUẢN LÝ TÀI SẢN


