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Kết cấu bài trình bày

Mục đích của việc xây dựng Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề
nghiệp Quản tài viên (“Bộ Quy tắc”)
Phương pháp luận của việc xây dựng Bộ Quy tắc

Cấu trúc của Bộ Quy tắc

Những vấn đề thảo luận
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Mục đích của việc xây dựng Bộ Quy tắc
• Luật Phá sản 2014

• Môi trường hành nghề chuyên nghiệp

• Môi trường kinh doanh
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Phương pháp luận của việc xây dựng Bộ Quy tắc

Căn cứ pháp lý

nghề nghiệp

Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp
luật 2015

Luật sư

Nghị định

Kiểm toán viên

22/2015/NĐ-CP

hướng dẫn Luật
Phá sản
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Đặc trưng

Tham khảo các nguồn
nước ngoài

IPA Code of
Ethics
Quy tắc đạo
đức và ứng
xử nghề
nghiệp của
một số quốc
gia (Serbia,
Hoa Kỳ, Úc)

Phương pháp luận của việc xây dựng Bộ Quy tắc

Quá trình xây dựng Bộ Quy tắc

Tham vấn ý kiến
Bộ Tư pháp
Tham vấn ý kiến
chuyên gia quốc tế/IFC
Xây dựng Đề cương
và soạn thảo Bộ Quy tắc
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Cấu trúc của Bộ Quy tắc

8 Chương,
34 Điều

Theo quy
trình giải
quyết vụ
việc phá sản

Lồng ghép quy tắc
đạo đức và ứng
xử nghề nghiệp
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Cấu trúc của Bộ Quy tắc (tiếp)
Chương I
Quy tắc
chung

Chương III
Xác định các
nguy cơ ảnh
hưởng tới các
nguyên tắc cơ
bản
Chương VI
Giám sát,
phục hồi
hoạt động
kinh doanh
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Chương II
Các nguyên
tắc cơ bản
đối với QTV

Chương IV
Từ chối tiếp
nhận vụ việc
phá sản

Chương V
Quản lý tài sản,
giám sát hoạt
động kinh doanh
của DN, HTX sau
khi có quyết định
mở thủ tục phá
sản

Chương VII
Xử lý tài sản
trong trường
hợp có quyết
định tuyên bố
DN, HTX phá
sản

Chương VIII
Các nguyên tắc
khác

Tóm tắt nội dung (Chương I – Chương IV)

• Chương I: Quy tắc chung
• Chương II: Các nguyên tắc cơ bản đối với QTV
• Chương III: Xác định các nguy cơ ảnh hưởng
tới các nguyên tắc cơ bản
• Chương IV: Từ chối tiếp nhận vụ việc phá sản
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Tóm tắt nội dung (Chương I – Chương IV)
Quy tắc chung (Chương I)
1. Mục đích:
a. Xác lập chuẩn mực đạo đức;
b. Hướng dẫn hoạt động hành nghề để đảm bảo
chuẩn mực đạo đức.
2. Phạm vi áp dụng: Cá nhân có chứng chỉ QTV
a. Hoạt động với tư cách cá nhân;
b. Hoạt động tại doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài
sản.
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Tóm tắt nội dung (Chương I – Chương IV)

Các nguyên tắc cơ bản đối với QTV (Chương II)
Tuân thủ Hiến pháp
và pháp luật

Độc lập và
khách quan
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Trung thực

Ý thức trách nhiệm
(năng lực chuyên
môn + cẩn trọng +
hành vi nghề nghiệp)

Liêm khiết

Giữ bí mật thông tin
+ Bảo quản hồ sơ

Tóm tắt nội dung (Chương I – Chương IV)
Xác định các nguy cơ ảnh hưởng tới các nguyên tắc cơ bản
(Chương III)
Phương pháp xác định nguy cơ

Xác định nguy cơ
(hiện hữu/tiềm ẩn)
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Đánh giá nguy cơ

Biện pháp ngăn
chặn (từ chối nếu
không ngăn chặn
được nguy cơ)

Tóm tắt nội dung (Chương I – Chương IV)
Xác định các nguy cơ ảnh hưởng tới các nguyên tắc cơ bản
(Chương III)

Đánh giá nguy cơ
•
•
•
•
•

Lợi ích cá nhân
Cung cấp dịch vụ
Quan hệ cá nhân
Bị đe dọa
Thiếu năng lực chuyên
môn

Xác định nguy cơ

• Khả năng vi phạm
nguyên tắc cơ bản
• Yếu tố định lượng và
định tính
• Bên thứ ba khách quan
• Đánh giá mức độ ảnh
hưởng

• Biện pháp ngăn chặn
(nghiên cứu thông tin về
DN, HTX và bên liên
quan; những công việc
QTV/các cá nhân, tổ chức
hỗ trợ đã thực hiện trong
03 năm gần nhất…)
• Xây dựng môi trường
hành nghề (tuân thủ
nguyên tắc, giám sát chất
lượng…)

Biện pháp ngăn chặn
nguy cơ (giảm thiểu
nguy cơ vi phạm)
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Gợi ý thảo luận – Phần I
Cấu trúc, ngôn ngữ và các vấn đề chưa rõ/bất cập của Bộ Quy tắc

Giai đoạn nộp đơn và thụ lý đơn

Giai đoạn mở thủ tục phá sản

yêu cầu mở thủ tục phá sản

Các quy tắc
đạo đức và
nguyên tắc cơ
bản để QTV từ
chối/tiếp nhận
vụ việc phá
sản?
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Các tiêu chí đạo
đức và chuyên
môn để Thẩm
phán lựa chọn và
chỉ định QTV?

Các quy tắc đạo
đức, ứng xử
nghề nghiệp áp
dụng trong phân
công công việc
giữa các QTV
cùng tham gia
một vụ việc phá
sản?

Gợi ý thảo luận – Phần I

THẢO LUẬN
THEO NHÓM
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Tóm tắt nội dung (Chương V – Chương VIII)

• Chương V: Quản lý tài sản, giám sát hoạt động
kinh doanh của DN, HTX sau khi có quyết định
mở thủ tục phá sản
• Chương VI: Giám sát phục hồi hoạt động kinh
doanh
• Chương VII: Xử lý tài sản trong trường hợp có
quyết định tuyên bố DN, HTX phá sản
• Chương VIII: Các nguyên tắc khác
• Các Phụ lục
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Tóm tắt nội dung (Chương V – Chương VIII)
Quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh của DN, HTX
sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản
(Chương V)
Đề nghị thay
đổi người đại
diện theo
pháp luật

Tham gia Hội
nghị chủ nợ

Đề xuất xử lý
khoản nợ có
bảo đảm

Đề nghị Tòa án
xem xét tuyên
bố giao dịch
vô hiệu

Giám sát bù trừ
nghĩa vụ theo
hợp đồng

Yêu cầu Tòa án
áp dụng biện
pháp khẩn cấp
tạm thời

...
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Tóm tắt nội dung (Chương V – Chương VIII)
Giám sát phục hồi hoạt động kinh doanh
(Chương VI)

Giám sát thực
hiện phương án
phục hồi hoạt
động kinh doanh
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Sửa đổi, bổ sung
phương án phục
hồi hoạt động
kinh doanh

Tóm tắt nội dung (Chương V – Chương VIII)
Xử lý tài sản trong trường hợp có quyết định
tuyên bố DN, HTX phá sản
(Chương VII)

Tham
gia giải
quyết
tranh
chấp về
tài sản
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Tổ chức
thực
hiện
thanh lý
tài sản

Định giá
tài sản
& Bán
tài sản

Đề nghị
thu hồi
tài sản

Xử lý tài
sản phát
sinh

Tóm tắt nội dung (Chương V – Chương VIII)
Các nguyên tắc khác
(Chương VIII)

Chi phí
QTV

19

Lưu trữ và
thống kê

Tóm tắt nội dung (Chương V – Chương VIII)
Các Phụ lục
Phụ lục I: Nội dung cơ bản phương án phục hồi
hoạt động kinh doanh

Phụ lục II: Mẫu báo cáo tài sản và nợ của doanh
nghiệp phá sản

Phụ lục III: Mẫu báo cáo kết thúc vụ việc phá sản
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Gợi ý thảo luận – Phần II

Cấu trúc các Chương

Ngôn ngữ của Bộ Quy tắc

Các Phụ lục

Một số vấn đề chưa rõ/bất cập…

3

Gợi ý thảo luận – Phần II
Quy tắc đạo đức và nguyên tắc cơ
bản đối với QTV trong giám sát
hoạt động/phục hồi hoạt động kinh
doanh của DN, HTX

Quy tắc đạo đức và nguyên tắc cơ bản
đối với QTV trong định giá/thanh lý tài
sản/báo cáo xử lý tài sản?

Quy tắc đạo đức và nguyên tắc cơ
bản đối với QTV trong việc tính chi
phí QTV?

Khả năng thực hiện các mẫu báo
cáo, biểu mẫu thống kê, phương
án phục hồi kinh doanh
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Gợi ý thảo luận – Phần II
MỘT SỐ VẤN ĐỀ THẢO LUẬN KHÁC

Thực tiễn xử lý các khoản nợ có
bảo đảm?

Thực tiễn quản lý tiền thu được
từ việc bán tài sản?

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý
của QTV?
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Gợi ý thảo luận – Phần II

THẢO LUẬN
THEO NHÓM
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Cảm ơn!
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