
5. Thay ñổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay ñổi chủ 

doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 

Trình tự thực hiện:  

- Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thay ñổi thành viên hợp danh của công ty 

hợp danh hoặc thay ñổi chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân làm ñề nghị thay ñổi 

gửi ñến Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp có trụ sở. 

- Sở Tư pháp xem xét quyết ñịnh thay ñổi thành viên hợp danh của công ty hợp 

danh hoặc thay ñổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp tư nhân cho doanh nghiệp 

quản lý, thanh lý tài sản. 

Cách thức thực hiện:  

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi hồ sơ ñề nghị thay ñổi thành viên hợp danh của 

công ty hợp danh hoặc thay ñổi chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân qua ñường bưu ñiện 

hoặc trực tiếp ñến Sở Tư pháp và nộp lệ phí ñăng ký hành nghề theo quy ñịnh của pháp luật.  

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ ñề nghị ñăng ký hành nghề quản lý, thanh lý 

tài sản trực tiếp tại Sở Tư pháp thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên 

của những người ñược ñề nghị thay ñổi ñể ñối chiếu. 

Trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ ñề nghị ñăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài 

sản qua ñường bưu ñiện ñến Sở Tư pháp khi có yêu cầu thì phải xuất trình bản chính 

chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những người ñược ñề nghị thay ñổi. 

Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp ñề nghị ñăng ký hành nghề quản lý, thanh 

lý tài sản nộp Phiếu lý lịch tư pháp của những người ñược ñề nghị thay ñổi theo yêu cầu 

của Sở Tư pháp. 

Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản ñề nghị thay ñổi. 

- Bản chụp Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp. 

- Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của thành viên hợp danh mới; bản 

chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của chủ doanh nghiệp tư nhân mới. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp 

quyết ñịnh thay ñổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay ñổi chủ doanh 

nghiệp của doanh nghiệp tư nhân cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. 

Trong trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ 

chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy ñịnh của pháp luật. 
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ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh thay ñổi thành viên hợp danh 

của công ty hợp danh hoặc thay ñổi chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân cho 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. 

Lệ phí (nếu có): Không quy ñịnh.  

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

Mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không quy ñịnh. 

Căn cứ pháp lý: 

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014. 

 - Nghị ñịnh số 22/2015/Nð-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi 

hành một số ñiều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. 

 

 

 

 

 

 

 

 


