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Bài tập 1 – PL về phá sản DN, HTX 

Công ty A là công ty TNHH 1 thành viên, do công ty TNHH B làm chủ sở hữu, có trụ sở đặt 
tại quận C tỉnh D. Từ năm 2003, do không tính tóan chặt chẽ chi phí sản xuất nên sản phẩm của A 
làm ra có giá thành cao, càng tiêu thụ càng bị lỗ nặng. TÍnh đến cuối năm 2006, A đã tạo ra các 
khoản nợ sau: 

 Nợ Ngân hàng Vietcombank 800 triệu với tài sản thế chấp trị giá 1 tỷ đồng. 
 Nợ Ngân hàng AgriBank 600 triệu đồng với tài sản cầm cố 400 triệu đồng 
 Được Ngân hàng IncomBank đứng ra bảo lãnh đ ể mua hàng trả chậm của công ty E trị giá 

1,5 tỷ đồng. Do A không thanh toán cho E nên AgriBank phải thanh toán cho N số nợ trên. 
 Nợ công ty vận tải F 100 triệu đồng theo hợp đồng A thuê F vận chuyển hàng hóa 
 Nợ công ty TNHH G 1 tỷ đồng không có bảo đảm 
 Nợ doanh nghiệp tư nhân K 600 triệu đồng không có bảo đảm 
 Nợ tiền thuế của nhà nước 1 tỷ 200 triệu 
 Nợ lương công nhân 450 triệu 

Tất cả các khoản nợ trên đã đến hạn thanh toán. Do không thanh toán được các khoản nợ đến 
hạn, một số chủ nợ đã nộp đơn đến tòa án yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty A. 

1. Lập danh sách chủ nợ của A, phân định rõ số lượng và tính chất của từng khoản nợ? Căn cứ 
pháp lý?  

2. Những chủ nợ nào có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty X? Căn cứ pháp 
lý? 

3. Tòa án nhân dân quận C có quyền thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với công ty A  hay 
không? Căn cứ pháp lý? Giả sử tòa án C thụ lý đơn thì Tòa án ph ải làm gì tiếp theo? Căn cứ 
pháp lý?  

4. Công ty A, B có quyền, hoặc nghĩa vụ nộp đơn không? Căn cứ pháp lý?  
Sau khi nhận được đơn yêu cầu của các chủ nợ, trên cơ sở giấy tờ tài liệu do A cung cấp, tòa án đã 
thụ lý nhận thấy tình hình tài chính, và hoạt động sản xuất  của công ty A như sau: 

- Tiền mặt trong tài khoản của A còn 250 triệu 
- Các khoản nợ khó đòi của khách hàng còn nợ từ các hợp đồng bán sản phẩm, nếu thu hồi hết 

chỉ khoảng 500 triệu 
- A thua lỗ trong thời gian dài nên các ngân hàng không cho A vay tiền 
- Tình hình tài chính của B cũng đang hạn chế nên không thể đầu tư bổ sung cho A hay cho A 

vay để thanh toán nợ 
- A còn một lượng hàn tồn kho, nếu đem bán hết thu hồi được 700 triệu 
- Máy móc, nhà xưởng của A đem bán hết được 1,6 tỷ 

5. Tòa án có đủ căn cứ để ra quyết định mở thủ tục phá sản A chưa? Căn cứ pháp lý?  
6. Giả sử tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp A thì quyết định này đúng hay sai? 

Căn cứ pháp lý?  
7. Giả sử sau khi lập xong danh sách chủ nợ và A đã tiến hành kiểm kê xong tài sản, Tòa án tiến 

hành triệu tập hội nghị chủ nợ. Điều kiện để Hội nghị chủ nợ được tổ chức thành là gì? Căn cứ 
pháp lý? 

8. Nếu Hội nghị chủ nợ được tổ chức không thành, tòa án có quyền tuyên bố phá sản A hay không? 
Căn cứ pháp lý? Biết rằng giá trị tài sản còn lại của A là 3 tỷ (không kể các tài sản cấm cố, thế 
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chấp cho VietcomBank và Incombank), chi phí phá sản là 50 triệu. Hãy phân chia cho các chủ 
nợ? Căn cứ pháp lý?  

 

Bài tập 2 – PL về phá sản DN, HTX 

Cty cổ phần Mai Long chuyên kinh doanh nhà hàng và khách sạn được phòng đăng kí kinh doanh 
thuộc sở kế hoạch và đầu từ khánh hòa cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh vào ngày 21/2/2002 
. Có trụ sở chính tại thành phố Nha Trang do ông Nguyễn Minh Long làm chủ tịch HĐQT kiêm 
giám đốc công ty 

Sau 1 thời gian hoạt động có hiệu quả ...đầu năm 2007 do không nắm bắt được nhu cầu thị trường và 
bị ảnh hưởng bởi dịch heo tai xanh nên tình hình hoạt động của công ty ngày càng khó khăn và bắt 
đầu thua lỗ 

Vào tháng 6/2007 trong quá trình giải quyết tranh chấp về hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa 
giữa công ty Mai Long và CTTNHH Minh Phước (có trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương). Tòa án 
nhân dân tỉnh bình dương phát hi ện công ty Mai Long mất khả năng thanh toán nợ đến hạn. 
 
Hỏi:

Câu 4.....sau khi công ty mai long bị mở thủ tục phá sản...quyết định mở thủ túc phá sản đã đư ợc 
đăng báo công khai theo giấy đòi nợ được gởi đến tòa án đúng hạn ..tổ thanh lý tài sản lập danh sách 

 
 
Câu 1.......Sau khi phát hiện công ty Mai Long mất khả năng thanh toán nợ đến hạn , tóa án nhân dân 
tỉnh Bình Dương có quyền ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty Mai Long hay không ? 
Tại sao? 

Câu 2......Để mở thủ tục phá sản đối với công ty mai long phải tiến hành thủ tụ pháp lý gì ? ( nêu quy 
trình) 

Câu 3.....Hãy phân tích 1 số sự kiến pháp lý sau : (công ty mai long bị mở thủ tục phá sản vào ngày 
20/10/2007) 

a/ Ngày 25/10/2007, các chủ nợ đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản để nghị tòa án cho rút đơn 
yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty mai long, nhưng tòa không chấp nhận mà vẫn tiếp tục giải quyết 

b/ Ngày 26/10/2007 ,công ty tiến hành thanh toán 50 triệu đồng nợ không đảm bảo cho mỗi chủ nợ 
sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của thẩm phán phụ trách vụ phá sản 

c/ Ngày 27/10/2007 thẩm phán phụ trách vụ phá sản đồng ý bằng văn bản cho mai long thanh toán 
số nợ 500 triệu (có đảm bảo bằng 1 xe ô tô được định giá khi cầm cố là 500 triệu đồng cho công ty 
hoàng hà bằng phương thức bán đấu giá .khi bán đấu giá chiếc xe chỉ bán được 400 triệu, thẩm phán 
đồng ý cho Mai Long trích 100 triệu tiền mặt để thanh toán nốt 
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gồm 20 chủ nợ với tổng số nợ là 8.4 tỷ trong đó có 2 chủ nợ có bảo đảm với số nợ là 5 tỷ ...1 chủ nợ 
có bảo đảm 1 phẩn với số nợ là 500 triệu (trong đó phần có đảm bảo là 400 triệu)....17 chủ nợ không 
có bảo đảm với số nợ là 2.9 tỷ. Hãy xác định điều kiện hợp lệ của hội nghị chủ nợ 

 
Câu 5......do hội nghị chủ nợ không thông qua phương án phục hồi kinh doanh của công ty mai long 
nên thẩm phán đã ra quyết định mở thủ tục thanh lý ...tổ quản lý thanh lý tài sản tiến hành thu hồi lại 
toàn bộ tài sản của công ty và tổ chức bán đấu giá...tổng cộng thu được 7,45 tỷ ....hãy thanh toán các 
khoản nợ dưới đây theo thứ tự ưu tiên mà pháp luật quy định  

- phí phá sản 50 triệu 

- nợ ngân hàng sài gòn thương tín 5 tỷ (có tài sản thế chấp 6 tỷ) 

- nợ công ty hoành hà 500 triệu (tài sản thế chấp 400 triệu) 

- nợ bưu điện hà nội 80 triệu 

- nợ người lao động 800 triệu 

- nợ thuế 500 triệu 

- nợ các chủ nợ không đảm bảo khác 2 tỷ 
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