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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Đặng Hồ Điệp 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

 Bà Phạm Thị Thúy Hải 

 Bà Nguyễn Thị Linh Chi 

- Thư ký phiên toà: Ông Phạm Ngọc Tiến - Thẩm tra viên Toà án nhân dân 

thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa: Bà Phạm Thị Hồng Thúy - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 04/2018/TLST-

KDTM ngày 15 tháng 3 năm 2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng phần 

vốn góp theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 4026/2018/QĐXXST-KDTM ngày 

26 tháng 12 năm 2018 và Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 957/2019/QĐ-PT 

ngày 11 tháng 3 năm 2019, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty TNHH MTV Thủy sản; địa chỉ trụ sở: Số 1 L, 

phường M, quận N, thành phố Hải Phòng.  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn:  

+ Bà Mai Thị Th; chức vụ: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Công ty 

TNHH MTV Thủy sản là người đại diện theo ủy quyền; có mặt. 

+ Ông Nguyễn Văn T; chức vụ: Phó Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Công ty 

TNHH MTV Thủy sản là người đại diện theo ủy quyền; có mặt. 

(Đều theo Giấy ủy quyền số 405/GUQ-TSHL-HCTH ngày 20 tháng 11 năm 

2018 của ông Lê Duy Sơn. Chức vụ: Chủ tịch - người đại diện theo pháp luật Công 

ty TNHH MTV Thủy sản). 
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- Bị đơn: Công ty J.B; địa chỉ trụ sở: 6F-4, N0.129, Sung Chiang Road, 

Chungshan District, Taipei 104, Taiwan.  

Người đại diện hợp pháp của Công ty J.B: Ông Dương Mạnh H; nơi cư trú: 

Số 12 ngõ Đ, quận H, thành phố Hà Nội là người đại diện theo ủy quyền (theo 

Giấy ủy quyền ngày 07 tháng 11 năm 2018 có hợp pháp hóa lãnh sự); có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Công ty Cổ phần Sơn H; địa chỉ trụ sở: Số 69, ngách 32, ngõ 76 phố A, 

phường Y, quận T, thành phố Hà Nội.  

Người đại diện hợp pháp của Công ty Cổ phần Sơn H: Bà Nguyễn Thị L - 

Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật; vắng mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Sơn H: Bà 

Nguyễn Thị Thu Ph – Luật sư Văn phòng Luật Sư Q, Đoàn Luật sư Thành phố Hà 

Nội; có mặt. 

+ Ông Nguyễn Huy V, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy 

sản; nơi cư trú: Số 8/326 H, phường C, quận L, thành phố Hải Phòng; vắng mặt. 

+ Công ty Liên doanh; 

Người đại diện hợp pháp của Công ty Liên doanh: Bà Nguyễn Thị L, Chủ 

tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật, nơi cư trú: Số 69, ngách 

32 ngõ 76 phố A, phường Y, quận T, thành phố Hà Nội; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung và các bản tự khai, nguyên đơn 

Công ty TNHH MTV Thủy sản trình bày: 

Công ty TNHH một thành viên Thủy sản (sau đây viết tắt là Công ty Thủy 

sản) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

Công ty Thủy sản hiện đang là đối tác góp vốn trong Công ty Liên doanh 

(Công ty liên doanh Haitaico.Ltd). 

Công ty TNHH Liên doanh trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy Hải 

Phòng – Đài Loan được thành lập trên cơ sở Hợp đồng liên doanh ký ngày 16 

tháng 12 năm 1991 và theo Giấy phép đầu tư số 413/GP do Ủy ban Nhà nước về 

hợp tác và đầu tư cấp ngày 04 tháng 9 năm 1992, với hai bên liên doanh gồm: 

 Bên Việt Nam: Xí nghiệp Liên hiệp Thủy sản (nay là Công ty TNHH Một 

thành viên Thủy sản) góp 5.745.600.000 VNĐ tương đương 540.000 USD, bao 

gồm góp vốn bằng quyền sử dụng 50.000m
2
 đất và mặt nước trong 10 năm đầu 

(tính từ năm 1992) và tài sản, tiền Việt Nam, chiếm 23,737% vốn điều lệ. 
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Bên Đài Loan: Công ty J.B góp 18.459.571.016 VNĐ tương đương 

1.755.000 USD, góp bằng máy móc thiết bị và tiền nước ngoài chiếm 76,263% vốn 

điều lệ. 

Vốn điều lệ của Công ty Liên doanh hiện nay là 24.205.171.016 đồng, 

(tương đương 2.295.000 đô la Mỹ). Thời hạn hoạt động của Công ty Liên doanh là 

30 năm (ba mươi năm) kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.  

Trước thực tế sản xuất kinh doanh khó khăn của Công ty TNHH Liên doanh 

trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy Hải Phòng – Đài Loan, ngày 26 tháng 11 

năm 2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Haitaico., Ltd là ông Chu đã ký 

Biên bản thỏa thuận với Công ty Thủy sảndo ông Nguyễn Huy Viễn, chức vụ Tổng 

Giám đốc công ty làm đại diện với nội dung: Hai bên chủ động thống nhất giao 

cho Công ty TNHH MTV Thủy sản toàn quyền đầu tư, khai thác và điều hành các 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Haitaico từ ngày 01 tháng 01 năm 

2015. 

Theo Biên bản thoả thuận trên, phía đối tác Đài Loan đã chuyển đi toàn bộ 

máy móc, thiết bị - là phần vốn góp vào liên doanh về các nhà máy của Tập đoàn 

JEN BEEN CHYI (đây là giá trị góp vốn theo Hợp đồng liên doanh ngày 16 tháng 

12 năm 1991). Công ty Thủy sảnđược Công ty Haitaico., Ltd bàn giao lại mặt bằng 

đất đai, khu văn phòng, 02 nhà cân điện tử để quản lý. Việc giao nhận tài sản cụ 

thể được thể hiện tại Biên bản bàn giao tài sản ngày 30 tháng 12 năm 2014 giữa hai 

bên góp vốn vào liên doanh.  

Khi Công ty Liên doanh dừng hoạt động, đất đai được bàn giao trả về cho bên 

góp vốn là Công ty Thủy sản để Công ty quản lý và tiếp tục nộp thuế đất duy trì phục 

vụ sản xuất kinh doanh. 

Việc dừng hoạt động của Công ty Liên doanh Haittaico là hoàn toàn phù hợp 

với Điều 25 Chương V quy định về chuyển nhượng, sát nhập và giải thể Công ty 

Liên doanh của Điều lệ Công ty ngày 16 tháng 12 năm 1991 - nêu rõ trường hợp 

Công ty liên doanh có thể giải thể trước thời hạn vì lý do thua lỗ nhưng đến ngày 

03 tháng 6 năm 2016, Công ty TNHH MTV Thủy sản nhận được Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 3 của Công ty Liên doanh Haitaico số 

0200109861 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 29 tháng 4 

năm 2016. Theo đó, hai thành viên góp vốn hiện nay là Công ty TNHH MTV Thủy 

sản và Công ty Cổ phần Sơn H. Việc này có nghĩa là Công ty J.B Đài Loan đã làm 

thủ tục chuyển nhượng phần vốn cho Công ty Cổ phần Sơn H thông qua Hợp đồng 

chuyển nhượng phần vốn góp ký ngày 18 tháng 4 năm 2016. 

Công ty TNHH MTV Thủy sản nhận thấy, thời điểm Công ty J.B ký kết 

Biên bản thỏa thuận ngày 26 tháng 11 năm 2014, bàn giao cho Công ty Thủy sản 

“toàn quyền đầu tư, khai thác và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty Haitaico từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Công ty Thủy sảncó trách nhiệm 

nộp tiền thuế đất hàng năm cho Nhà nước Việt Nam kể từ năm 2015” và việc Công 
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ty J.B chuyển đi toàn bộ máy móc, thiết bị - là phần vốn góp vào liên doanh về các 

nhà máy của Tập đoàn JEN BEEN CHYI được xác định là thời điểm Liên doanh 

Haitaico đã chính thức dừng hoạt động và việc dừng hoạt động này là ý chí chủ 

động, thống nhất từ hai phía góp vốn vào liên doanh là Công ty J.B và Công ty TNHH 

Một thành viên Thủy sản Hạ Long.  

Do đó, việc Công ty J.B - Đài Loan thực hiện chuyển nhượng phần vốn đã 

góp vào liên doanh cho Công ty Cổ phần Sơn H là không có căn cứ, vì việc chuyển 

nhượng phần vốn góp diễn ra sau thời điểm liên doanh đã dừng hoạt động và toàn 

bộ vốn góp của Công ty J.B tại Liên doanh Haitaico đã được Công ty J.B rút khỏi 

liên doanh và chuyển đi nơi khác. Nên có thể khẳng định việc chuyển nhượng vốn 

góp của Công ty J.B - Đài Loan khi liên doanh dừng hoạt động trái với sự thỏa 

thuận của hai bên và quy định của liên doanh là Công ty Thủy sản và Công ty J.B - 

Đài Loan. 

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Thủy sản đã yêu cầu văn thư kiểm tra 

toàn bộ công văn đến và công văn đi của Công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 

đến ngày 29 tháng 4 năm 2016 - là thời điểm Công ty TNHH MTV Thủy sản có 

nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200109861 (thay đổi lần 3) 

của Công ty Liên doanh Haitaico do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng 

cấp, Công ty TNHH MTV Thủy sản đã không tìm thấy các tài liệu liên quan đến 

việc chuyển nhượng vốn tại Công ty Liên doanh Haitaico, duy nhất có 01 Công 

văn số 131/TSHL-TB ngày 07 tháng 9 năm 2015 do ông Nguyễn Huy Viễn – là 

người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Haitaico ký gửi Công ty J.B có nội 

dung “đề nghị Quý công ty chuyển nhượng vốn góp cho đối tác bên ngoài…”. 

Việc ông Nguyễn Huy V ký các văn bản về chuyển nhượng vốn và biểu 

quyết thông qua các nội dung về chuyển nhượng vốn, thông qua việc bầu, miễn 

nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và 

hoạt động của Công ty TNHH Liên doanh Chế biến cây nguyên liệu Giấy Hải 

Phòng – Đài Loan tại các cuộc họp Hội đồng thành viên của liên doanh mà không 

báo cáo và xin ý kiến Chủ tịch công ty, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là sai thẩm quyền, đã vi phạm khoản 1 Điều 

49 của Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp; vi phạm điểm a, điểm b khoản 2 Điều 6 của Quy chế Quản lý người 

đại diện ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 

2014 của Bộ Tài chính. 

Vì vậy, có thể khẳng định Công ty J.B – Đài Loan ký Hợp đồng chuyển 

nhượng phần vốn (đã góp vào liên doanh với Công ty TNHH MTV Thủy sản) cho 

Công ty Cổ phần Sơn H là hoàn toàn không hợp pháp, không hợp lệ và hợp đồng 

chuyển nhượng phần vốn góp là hợp đồng vô hiệu. 

Từ những phân tích trên, yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 

tuyên hủy Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa Công ty J.B và Công ty 
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Cổ phần Sơn H là hợp đồng vô hiệu; trả lại 50.000m² đất đã góp vốn vào liên 

doanh cho Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Hạ Long. 

Bị đơn Công ty J.B – do người đại diện theo ủy quyền ông Dương Mạnh H 

trình bày: 

Công ty J.B đã biết việc Tòa án ra Thông báo về việc thụ lý vụ án và công ty 

sẽ có mặt tại phiên tòa để tham gia tố tụng thực hiện quyền và nghĩa vụ của bị đơn.  

Việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty J.B với Công ty Cổ phần 

Sơn H là hợp lệ, hợp pháp, được ký kết trên cơ sở tự nguyện và tuân thủ theo Luật 

Doanh nghiệp và Giấy phép đầu tư vẫn đang còn giá trị thực hiện. Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hải Phòng và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã có 

văn bản khẳng định về việc này theo đúng pháp luật và Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp thay đổi lần 3 của Công ty Liên doanh Haitaico.Ltd số 0200109861 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp là một minh chứng rõ ràng 

nhất về sự hợp lệ, hợp pháp. 

Căn cứ theo hợp đồng liên doanh cùng nhiều văn bản khác cũng như bên 

Công ty TNHH MTV Thủy sản đã nhiều lần xác định rõ Công ty J.B góp vốn bằng 

máy móc, thiết bị và tiền. Do đó, Công ty J.B có rút một số máy móc, thiết bị để sử 

dụng cho các nhà máy của tập đoàn JEN BEEN CHYI CO., LTD thì giá trị vốn 

góp bằng tiền vẫn còn nguyên giá trị và điều đó là cơ sở, căn cứ cho phép công ty 

được quyền chuyển nhượng vốn. Do vậy, Công ty TNHH MTV Thủy sản cho rằng 

Công ty J.B đã chuyển máy móc, thiết bị đi thì công ty không còn giá trị vốn góp 

nữa nên không còn gì để chuyển nhượng là một sự khẳng định thiếu căn cứ, đề 

nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH MTV Thủy 

sản. 

Về chữ ký tại hợp đồng chuyển nhượng, theo thông lệ và pháp luật nước 

ngoài chữ ký mới là quan trọng, còn dấu đóng hay không chỉ là hình thức, cần hoặc 

không cần. Là người đứng đầu một tập đoàn lớn, phải đi nhiều nước, ký nhiều văn 

bản bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, do vậy khi ký vào văn bản tiếng ngoại ngữ 

khác nhau ông Chu sẽ có thể ký bằng loại chữ ký khác nhau. Tại bản hợp đồng 

chuyển nhượng vốn là chữ ký thật của ông Chu bằng tiếng Trung.  

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Công ty Cổ phần Sơn H trình bày:  

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ký ngày 18 tháng 4 năm 2016 giữa 

Công ty J.B và Công ty Cổ phần Sơn H là hợp lệ, hợp pháp, có giá trị pháp lý vì: 

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty liên doanh 

Haitaico.Ltd là ông Chu đã ký Biên bản thỏa thuận với Công ty TNHH MTV Thủy 

sản do ông Nguyễn Huy Viễn là đại diện với nội dung: Hai bên chủ động thống 

nhất giao cho Công ty TNHH MTV Thủy sản toàn quyền đầu tư khai thác và điều 

hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh Haitaico.Ltd từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2015. Đó là một thực tế nhưng về pháp lý các bên chưa làm 

các thủ tục chính thức để giải thể liên doanh theo các quy định của pháp luật hiện 
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hành; cho đến thời điểm trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ngày 

18 tháng 4 năm 2016 giữa Công ty J.B và Công ty Cổ phần Sơn H thì Công ty 

TNHH MTV Thủy sản và Công ty J.B vẫn là đối tác trong liên doanh của công ty 

Haitaico cùng được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp. 

Mặt khác, việc giao toàn quyền cho Công ty liên doanh Haitaico.Ltd theo 

Biên bản ngày 26 tháng 11 năm 2014 nêu trên không hề đồng nghĩa với việc Công 

ty liên doanh Haitaico.Ltd đã giải thể cũng như Công ty J.B đã thôi hẳn, chấm dứt 

hẳn việc liên doanh tại Haitaico.Ltd, đồng thời việc giao toàn quyền này cũng 

không thuộc nội dung, phạm trù pháp lý giải thể theo quy định về giải thể trong 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên doanh Haitaico.Ltd ngày 16 tháng 

11 năm 1991.  

Theo Giấy phép đầu tư số 413/GP do Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư 

cấp ngày 04 tháng 9 năm 1992 cho liên doanh vẫn đang còn giá trị (ba mươi năm 

kể từ ngày 04 tháng 9 năm 1992). Như vậy, Công ty liên doanh Haitaico.Ltd vẫn 

đang tồn tại và Công ty J.B ở thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp 

vẫn đủ tư cách điều kiện pháp lý để ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp. 

Phần vốn góp khi thành lập Công ty liên doanh Haitaico.Ltd bao gồm không 

chỉ là bằng máy móc thiết bị mà còn bằng tiền nước ngoài chiếm 76,263% vốn 

điều lệ trong liên doanh để có vốn điều lệ của công ty liên doanh hiện nay là 

24.205.171.000 đồng (tương đương 2.295.000 đô la Mỹ). Do đó, nguyên đơn cho 

rằng đối tác Đài Loan đã chuyển đi toàn bộ máy móc, thiết bị để bác bỏ việc 

chuyển nhượng (không còn vốn góp thì làm sao mà chuyển nhượng) là sự khẳng 

định thiếu căn cứ và không phù hợp với thực tế đối với toàn bộ tài sản góp vốn. 

Ngày 03 tháng 6 năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đã 

căn cứ vào hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong đó có các văn bản, 

hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hợp lệ để cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp số 0200109861 thay đổi lần thứ 3 cho Công ty liên doanh 

Haitaico.Ltd có tên Công ty Cổ phần Sơn H là thành viên. Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng cũng đã chính thức có văn bản số 5346/UBND-KTND 

ngày 24 tháng 8 năm 2017 xác định: Việc chuyển nhượng vốn nêu trên là hợp lệ, 

hợp pháp. 

Các thủ tục hành chính, báo cáo, xin ý kiến nếu có sơ xuất khiếm khuyết thì 

thuộc lề lối, công việc nội bộ của bên khởi kiện, không ảnh hưởng đến tính hợp 

pháp hợp lệ và giá trị pháp lý thực hiện hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.   

Người đại diện hợp pháp của ông Nguyễn Huy Viễn là người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan trình bày:  

Việc chuyển nhượng phần vốn góp ngày 18 tháng 4 năm 2016 giữa Công ty 

J.B và Công ty Cổ phần Sơn H là hợp lệ, hợp pháp đúng thủ tục, hồ sơ quy định về 

chuyển nhượng nên Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đã cấp Giấy 
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chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để xác định Công ty Cổ phần Sơn H là một 

trong những cổ đông góp vốn là đúng đắn. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

cũng đã có văn bản xác định về tính hợp lệ, hợp pháp của việc ký hợp đồng chuyển 

nhượng phần vốn góp giữa các bên. Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ chủ quản, 

phải giữ nguyên trạng phần vốn góp trong liên doanh nên việc chuyển nhượng của 

các bên không phụ thuộc vào ý chí của tôi. Ông Viễn vẫn giữ, bảo toàn lượng vốn 

góp với Nhà nước thậm chí còn tăng lên một phần. Nếu có sai sót về thủ tục thì 

việc này thuộc nội bộ của Công ty TNHH MTV Thủy sản không ảnh hưởng đến 

tính hợp lệ, hợp pháp của việc chuyển nhượng phần vốn góp giữa các bên đã ký.  

Người đại diện hợp pháp của Công ty liên doanh Haitaico.Ltd là người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày: 

 Hiện nay công ty liên doanh Haitaco vẫn đang tồn tại và hoạt động bình 

thường thông qua công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư  Hải Phòng đã trả lời. Công 

ty Liên doanh Haitaco chưa hề có công văn hay biên bản đề nghị xin giải thể hay  

ngừng hoạt động công ty gửi tới cấp có thẩm quyền giải quyết. Công ty liên doanh 

Haitaco hoàn hành đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm thuế, tài chính với nhà nước 

hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Thời hạn hoạt động của công ty Liên doanh 

Haitaco là 30 năm (kể từ năm 1992 đến năm 2022). 

Khi thấy tình hình hoạt động của công ty Haitaco không còn hiệu quả thì ông 

Chumuốn bán phần vốn của mình trong Công ty Liên doanh Haitaco để nhằm duy 

trì sự phát triển của công ty Liên doanh Haitaco. Ông Chuđã chuyển nhượng đúng 

trình tự, thủ tục vốn, cổ phần sang cho Công ty Cổ phần Sơn H với số vốn trong 

công ty 18.459.571.016 đồng (mười tám tỷ, bốn trăm năm chín triệu, năm trăm bẩy 

mốt nghìn, không trăm mười sáu đồng). Công ty Cổ phần Sơn H đã thực hiện đúng 

trình tự pháp luật về việc nhận chuyển nhượng vốn trong công ty. Tại Công văn số 

5346 ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã trả 

lời về việc chuyển nhượng vốn là hợp lệ. 

Về việc còn tồn đọng trong Công ty Liên Doanh Haitaco là do Hợp đồng 

thuê đất đối với Công ty TNHH MTV Thủy sản chưa thanh toán đầy đủ số tiền cho 

Công Ty Liên doanh Haitaco đến thời điểm này.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu quan điểm 

giải quyết vụ án:  

Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và các đương sự đã thực hiện 

đúng các quyền và nghĩa vụ theo các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Công ty TNHH MTV Thủy sản và Công ty J.B ký Hợp đồng liên doanh 

thành lập Công ty liên doanh Haitaico.Ltd ngày 16/12/1991 là hoàn toàn hợp pháp, 

bởi lẽ : Theo Điều 23 Điều lệ của Công ty Haitaico “… Mọi bên liên doanh có 

quyền chuyển nhượng vốn của mình , ưu tiên chuyển nhượng vốn cho bên ki a của 

công ty liên doanh và phải thông báo cho bên kia biết trước tối thiểu là 03 

tháng....”. Ngày 16/8/2015, Công ty J.B có thư chào bán góp vốn gửi Công ty Thủy 
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sản. Ngày 7/9/2015, ông Nguyễn Huy Viễn đại diện phần vốn góp của Công ty 

Thủy sản có công văn trả lời đề nghị Công ty J.B chào bán phần vốn góp ra bên 

ngoài (BL109). Ngày 28/4/2016, Công ty J.B mới ký Hợp đồng chuyển nhượng 

phần vốn góp với Công ty cổ phần Sơn Công ty Cổ phần Sơn H Việt Nam. Sau đó, 

Công ty Haitaico.Ltd đã nộp hồ sơ đăng ký thay đổi và được Sở kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 3 ngày 

29/4/2016 với thành v iên là Công ty TNHH MTV Thủy sản có giá trị vốn góp 

23,737% vốn điều lệ và Công ty Cổ phần Sơn H có giá trị vốn góp 76,263% vốn 

điều lệ. 

- Công ty Thủy sản Hạ Long cho rằng : thời điểm Công ty J.B ký biên bản 

thỏa thuận ngày 26/11/2014 được xác định là thời điểm Haitaico.Ltd chính thức 

dừng hoạt động là không có căn cứ, bởi lẽ: Sau  thời điểm này, Công ty Liên doanh 

Haitaico.Ltd vẫn ký kết cá c hợp đồng cho Công ty TNHH MTV Thủy  Sản Hạ 

Long thuê tài sản (hợp đồng số 197 ngày 29/12/2014, các phụ lục hợp đồng ngày 

28/1/2015, ngày 10/3/2015, ngày 25/12/2015 và ngày 29/12/2015...). Chính vì biên 

bản thỏa thuận ngày 26/11/2014, theo quy định của pháp luật không đảm bảo , 

không có giá trị xác  định Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long là chủ sử dụng 

đất mà chủ sử dụng hợp pháp vẫn là Công ty TNHH Liên doanh trồng và chế biến 

cây nguyên liệu giấy Hải Phòng – Đài Loan (Công ty liên doanh Haitaico.Ltd). 

Tại B áo cá o kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính năm 2015 của 

Haitaico.Ltd, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt cho rằng các thỏa thuận tại biên 

bản ký ngày 26/11/2014 đang trái ngược với các quy định về quyền và trách nhiệm 

của các bên liên quan tại hợp đồng liên doanh ký ngày 16/12/1991. 

- Báo cáo tài chính của Haitaico .Ltd các năm 2014, năm 2015 thể hiện: Vốn 

của Liên doanh và tỷ lệ vốn góp của các bên liên doanh không có sự thay đổi 

(Công ty TNHH MTV Thủy sản có giá trị vốn góp 23,53% vốn điều lệ); Toàn bộ 

tài sản hữu hình đã được Công ty TNHH Liên doanh trồng và chế biến cây nguyên 

liệu giấy Hải Phòng – Đài Loan (Công ty liên doanh Haitaico.Ltd) khấu hao hết 

(chi phí khấu hao trong năm bằng 0).  

Căn cứ hợp đồng chuyển nhượng vốn và các tài liệu liên quan , Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thành phố Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

(thay đổi lần 3) ngày 29/4/2016, vốn đều lệ của Công ty TNHH MTV Thủy Sản Hạ 

Long (vốn Nhà nước tại Liên doanh) được xác định là 23,737%, tăng 0,207% 

(trước đó là 23,53%). Qua đây cho thấy phần vốn Nhà nước không bị ảnh hưởng, 

thiệt hại gì. 

Tại Công văn số 2630 ngày 29/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

không có ý kiến đề nghị mua lại phần vốn góp của Công ty JEN BEEN CHYI., 

LTD mà đề nghị xem xét quyền sử dụng đất nguyên là của Công ty TNHH MTV 

Thủy sản Hạ Long (thuộc vốn Nhà nước góp vào thành lập liên doanh).  
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Đối chiếu với các quy định của B ộ luật Dân sự về điều kiện có hiệu lực của 

giao dịch dân sự cho thấy hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa công ty 

Công ty JEN BEEN CHYI., LTD và Công ty Cổ phần Sơn H ký ngày 18/4/2016 là 

hợp pháp do có đủ các điều kiện để có hiệu lực , không vi phạm điều cấm của pháp 

luật, không có căn cứ cơ sở để hủy bỏ  hợp đồng trên. Khoản 2 Điều 51 của Luật 

Doanh nghiệp năm 2014 quy định về trách nhiệm của thành viên góp vốn Công ty 

TNHH 2 thành viên trở lên như sau: “2. Không được rút vốn đã góp ra khỏi Công 

ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, Điều 53, Điều 54 

và Điều 68 của Luật này”. Việc ông Nguyễn Huy Viễn – đại diện phần vốn góp 

của Công ty TNHH MTV Thủy sản tại Công ty Haitaico.Ltd thực hiện không đúng 

thẩm quyền (nếu có) là sai sót và phạm vi trách nhiệm nội bộ của công ty Hạ Long, 

không ảnh hưởng đến việc chuyển nhượng trên. 

Từ phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ khoản 4 Điều 30, điểm a 

khoản 1 Điều 37, Điều 469 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 122 của Bộ luật Dân 

sự năm 2005, Điều 50, Điều 54 và Điều 68 Luật Doanh nghiệp; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án; không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH MTV Thủy sản. 

Tại phiên tòa, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, các đương sự 

không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết: Bị đơn là Công ty J.B, có trụ sở tại 6F-4, 

N0.129, Sung Chiang Road, Chungshan District, Taipei 104, Taiwan. Theo quy 

định tại khoản 4 Điều 30 và khoản 3 Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ án 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. 

[2] Về sự vắng mặt của người đại diện hợp pháp của Công ty liên doanh 

Haitaico.Ltd và Công ty Cổ phần Sơn H nhưng có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt. 

Căn cứ Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ.  

+ Xét các căn cứ khởi kiện của nguyên đơn về yêu cầu huỷ hợp đồng chuyển 

nhượng phần vốn góp: 

 [3] Công ty liên doanh Haitaico.Ltd được thành lập theo giấy phép đầu tư số 

431/GP ngày 04 tháng 9 năm 1992. Ngày 16 tháng 12 năm 1992, Xí nghiệp Liên 

hiệp Thuỷ sản Hạ Long (sau đổi thành Công ty TNHH MTV Thủy sản) và Công ty 

J.B kí hợp đồng liên doanh về việc trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy. Thời 

hạn hợp đồng là 30 năm. Hai bên tiến hành góp vốn theo tỷ lệ thoả thuận (bao gồm 

cả máy móc thiết bị và bằng tiền đô la Mỹ). Công ty đã làm thủ tục đăng kí lại 
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doanh nghiệp và được Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận 

đầu tư số 021022000272 ngày 12 tháng 02 năm 2015. 

[4] Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty liên 

doanh Haitaico.Ltd là ông Chuđã ký Biên bản thỏa thuận với Công ty TNHH MTV 

Thủy sản do ông Nguyễn Huy Viễn là người đại diện với nội dung: Hai bên chủ 

động thống nhất giao cho Công ty TNHH MTV Thủy sản toàn quyền đầu tư khai 

thác và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh 

Haitaico.Ltd từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Tại đơn khởi kiện và lời khai của 

Công ty TNHH MTV Thủy sản cho rằng theo nội dung thỏa thuận trên thì Công ty 

liên doanh Haitaico.Ltd đã giải thể nhưng tại phiên tòa người đại diện hợp pháp 

của Công ty TNHH MTV Thủy sản trình bày Liên doanh chưa giải thể mà chỉ tạm 

dừng hoạt động. Người đại diện theo pháp luật của Công ty liên doanh 

Haitaico.Ltd xác nhận hiện nay Công ty vẫn đang tồn tại và hoạt động bình 

thường. Về nội dung thỏa thuận ngày 26 tháng 11 năm 2014: Tại báo cáo kiểm 

toán độc lập đã xác định việc thỏa thuận của các bên liên doanh là trái với quy định 

về quyền và trách nhiệm của các bên liên doanh tại Hợp đồng liên doanh ngày 16 

tháng 12 năm 1991 nên Công ty TNHH MTV Thủy sản cho rằng việc chuyển 

nhượng phần vốn góp diễn ra sau thời điểm liên doanh đã dừng hoạt động và toàn 

bộ vốn góp của Công ty J.B tại Liên doanh Haitaico.LTD đã được Công ty JEN 

BEEN CHYI CO.,LTD rút khỏi liên doanh và chuyển đi nơi khác là không có căn 

cứ.  

 [5] Về vốn góp của Công ty J.B tại liên doanh Haitaico.Ltd có cả bằng tiền 

đô la Mỹ và bằng thiết bị, máy móc. Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của 

Công ty TNHH MTV Thủy sản thừa nhận Công ty J.B chỉ bàn giao các tài sản cho 

Công ty TNHH MTV Thủy sản như Biên bản bàn giao ngày 30 tháng 12 năm 

2014. Trong số tài sản thiết bị, máy móc là phần vốn góp của Công ty J.B có hai 

máy băm dăm gỗ đã đưa vào hoạt động từ khi thành lập Liên doanh đến năm 2010, 

do quá trình sử dụng lâu ngày máy đã cũ hỏng không còn giá trị sử dụng nên khi 

bàn giao lại mặt bằng cho Công ty TNHH MTV Thủy sản theo Hợp đồng thuê tài 

sản nên Công ty TNHH MTV Thủy sản yêu cầu Công ty J.B phải điều phối hai 

máy băm gỗ này đi nơi khác để giải phóng mặt bằng. Mặt khác, đối chiếu với tài 

liệu chứng cứ do nguyên đơn cung cấp tại phiên tòa thấy tại bảng cân đối kế toán 

năm 2015, năm 2016 các bên liên doanh xác định tài sản cố định hữu hình nguyên 

giá là 706.264.073 đồng, giá trị hao mòn lũy kế là 706.264.073 đồng, tại bản thuyết 

minh tài chính năm 2015 xác định tài sản cố định hữu hình của Công ty đã khấu 

hao hết nhưng còn sử dụng. Cũng tại hai bản thuyết minh năm 2014 và năm 2015 

các bên liên doanh cùng thống nhất tỉ lệ vốn góp bên Việt Nam là 23,53% vốn điều 

lệ, bên nước ngoài là 76,47%. Công ty TNHH MTV Thủy sản trình bày theo báo 

cáo tài chính thì hoạt động kinh doanh của Liên doanh đã bị thua lỗ nên Công ty 

J.B không còn vốn để chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Sơn H, do vậy hợp 

đồng chuyền nhượng vốn giữa hai bên vô hiệu nhưng Hội đồng xét xử thấy quá 

trình kinh doanh của các bên liên doanh bị thua lỗ hay có lãi là hoạt động kinh 
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doanh của các bên liên doanh, không ảnh hưởng đến phần vốn góp của các bên. 

Như vậy, phần vốn góp của Công ty JEN BEEN CHYI CO. LTD trong Công ty 

liên doanh Haitaico.Ltd vẫn đảm bảo tỷ lệ vốn góp là 18.459.571.016 đồng.   

 [6] Tại khoản 2 Điều 53 của Luật Doanh nghiệp quy định: “Thành viên 

chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần 

vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, 

c và d khoản 1 Điều 49 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng kí thành viên”. 

Cũng tại Công văn số 5346/UBND-KTĐN ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng trả lời kiến nghị của Công ty TNHH một thành viên 

Thuỷ sản Hạ Long liên quan đến liên doanh Haitaico.Ltd như sau: “Theo báo cáo 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, hiện nay, dự án đầu tư của Công 

ty liên doanh Haitaico.Ltd chưa thuộc diện cơ quan đăng ký đầu tư dự án chấm dứt 

hoạt động đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư; do đó đề nghị 

của Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ sản về việc thu hồi Giấy phép đầu tư đã 

cấp cho Công ty liên doanh Haitaico.Ltd nhằm chấm dứt hoạt động đầu tư là chưa 

đủ cơ sở xem xét, giải quyết” và theo Giấy phép đầu tư số 413/GP do Ủy ban Nhà 

nước về hợp tác đầu tư cấp ngày 04 tháng 9 năm 1992 cho liên doanh vẫn đang còn 

hiệu lực (ba mươi năm kể từ ngày 04 tháng 9 năm 1992). Như vậy, cho đến thời 

điểm trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ngày 18 tháng 4 năm 

2016 giữa Công ty J.B và Công ty Cổ phần Sơn H thì Công ty TNHH MTV Thủy 

sản và Công ty J.B vẫn là đối tác trong liên doanh của Công ty Liên doanh 

Haitaico cùng được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 12 tháng 02 năm 2015 nên 

Công ty Thủy sản cho rằng thời điểm liên doanh chính thức dừng hoạt động là thời 

điểm Công ty J.B kí biên bản thỏa thuận ngày 26 tháng 11 năm 2014, giao cho 

Công ty TNHH MTV Thủy sản “toàn quyền đầu tư, khai thác và điều hành các 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Haitaico từ ngày 01/01/2015....” là 

không có căn cứ. 

 [7] Theo Hợp đồng liên doanh và theo nhận định như trên thì Công ty J.B 

có số vốn góp 18.459.571.016 đồng chiếm 76,47% vốn điều lệ của Công ty. Ngày 

06 tháng 8 năm 2015, Công ty J.B có thư chào bán vốn góp gửi Công ty TNHH 

một thành viên Thuỷ sản Hạ Long mong muốn chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp 

của Công ty tại liên doanh cho Công ty TNHH một thành viên Thuỷ sản Hạ Long. 

Ngày 07 tháng 9 năm 2015, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một 

thành viên Thuỷ sản Hạ Long là ông Nguyễn Huy Viễn có công văn số 131/TSHL-

TB trả lời Công ty J.B như sau: “Công ty TNHH một thành viên Thuỷ sản không 

đủ khả năng để nhận chuyển nhượng phần vốn góp của quý Công ty tại liên doanh 

… Công ty TNHH một thành viên Thuỷ sản là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước 

đang trong quá trình chuyển đổi doanh nghiệp, nguồn tài chính hết sức khó khăn 

nên không được phép đầu tư, nhận chuyển nhượng vốn góp … đề nghị quý Công 

ty chuyển nhượng phần vốn cho đối tác bên ngoài...”. Như vậy, Công ty J.B có 

quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình có trong liên doanh cho Công ty Cổ 
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phần Sơn H theo Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ngày 18 tháng 4 năm 

2016 là đúng quy định tại Điều 52, Điều 53, Điều 114 của Luật Doanh nghiệp và 

Điều 23 của Phụ lục Hợp đồng liên doanh này 20 tháng 4 năm 1992. Việc chuyển 

nhượng phần vốn góp của Công ty J.B cho Công ty Cổ phần Sơn H đã được các 

thành viên Hội đồng quản trị của liên doanh Haitaico Ltd đồng ý tại Biên bản ngày 

19 tháng 4 năm 2016 và Sở K cũng báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

về việc chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên đã được Uỷ ban Nhà nước về Đầu 

tư đồng ý chấp thuận. 

[8] Theo nội dung công văn số 131/TSHL-TB, ông Nguyễn Huy V là người 

đại diện phần vốn Nhà nước tại liên doanh Haitaico.Ltd không chào bán phần vốn 

của Công ty TNHH một thành viên Thuỷ sản tại liên doanh mà ông V đã từ chối 

mua lại phần vốn của Công ty J.B. Phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành 

viên Thuỷ sản tại liên doanh vẫn còn nguyên. Từ các căn cứ trên thấy, nguyên đơn 

cho rằng ông Nguyễn Huy V ký các văn bản về chuyển nhượng vốn … không báo 

cáo và xin ý kiến Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước là sai thẩm quyền, đã vi phạm 

khoản 1 Điều 49 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp; vi phạm điểm a, điểm b khoản 2 Điều 6 Quy chế Quản lý 

người đại diện ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 02 

năm 2014 của Bộ Tài chính là không có căn cứ. 

+ Xét yêu cầu đòi lại 50.000m
2
 đất theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

[9] Về nội dung này đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng trả lời 

tại Công văn số 5346/UBND-KTĐT ngày 24 tháng 8 năm 2017 như sau “Việc 

giao quyền sử dụng đất để góp vốn thành lập Công ty liên doanh Haitaico.Ltd đã 

được Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đồng ý tại Công văn số 129/CV-UB 

này 18 tháng 11 năm 1992 gửi Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, trong đó 

nêu rõ: Đồng ý giao quyền sử dụng 50.000m
2
 đất thuộc Xí nghiệp Liên hiệp Thuỷ 

sản Hải Phòng để đơn vị này đưa vào góp vốn để liên doanh với Công ty J.B. Tuy 

nhiên, từ năm 1992 đến nay Công ty liên doanh Haitaico.Ltd chưa làm thủ tục thuê 

đất, ký hợp đồng thuê đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Về nộp tiền thuê đất, Chi 

cục Thuế quận Ngô Quyền đã có công văn xác nhận Công ty liên doanh 

Haitaico.Ltd là đơn vị nộp tiền thuê đất … Công ty liên doanh Haitaico.Ltd được 

nhận quyền sử dụng đất thông qua nhận vốn góp bằng quyền sử dụng đất, có quyền 

thuê đất đến hết thời hạn góp vốn thực hiện dự án theo Giấy phép đầu tư. Do vậy, 

Công ty liên doanh Haitaico.Ltd có quyền lập hồ sơ xin thuê đất, ký hợp đồng thuê 

đất, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Trường hợp 

Công ty liên doanh Haitaico.Ltd không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất hoặc vi 

phạm pháp luật về đất đai thì Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ thực hiện 

thu hồi đất theo quy định của pháp luật”. Như vậy, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải 

Phòng đồng ý giao 50.000m
2
 đất cho Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ sản Hạ 

Long với mục đích để đưa vào góp vốn Công ty J.B, trong trường hợp Công ty liên 
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doanh Haitaico.Ltd không còn hoạt động thì Uỷ ban nhân dân thành phố Hải 

Phòng sẽ thực hiện thu hồi đất theo quy định của pháp luật nên Công ty TNHH 

Một thành viên Thuỷ sản Hạ Long không có quyền đòi lại 50.000m
2 
đất  do Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng đồng ý cho Công ty TNHH một thành viên Thuỷ 

sản Hạ Long đưa vào góp vốn trong liên doanh. Và hiện nay diện tích đất 

50.000m
2
 đang được Công ty TNHH một thành viên Thuỷ sản Hạ Long thuê lại 

theo Hợp đồng thuê với Công ty liên doanh Haitaico.Ltd. 

[10] Từ việc đánh giá chứng cứ nêu trên, Hội đồng xét xử thấy không có căn 

cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Hạ 

Long. 

[11] Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty TNHH MTV Thủy 

sản phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm theo quy định. 

[12] Về chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài: Công ty TNHH MTV Thủy 

sản phải chịu chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài theo quy định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 4 Điều 30, khoản 2 Điều 37, điểm a khoản 1 Điều 39, 

Điều 147, Điều 266 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào các Điều 52, Điều 53, Điều 114 của Luật Doanh nghiệp; 

Căn cứ vào khoản 1 và khoản 3 Điều 26 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án,  

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 

Một thành viên Thủy sản về việc: Hủy hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp 

giữa Công ty J.B và Công ty Cổ phần Sơn H và trả lại 50.000 m² đất của Công ty 

TNHH Liên doanh cho Công ty TNHH MTV Thủy sản quản lý, sử dụng. 

 2. Công ty Cổ phần Sơn H có phần vốn góp tại Công ty TNHH Liên doan là 

18.459.571.016 đồng.   

3. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 

Một thành viên Thủy sản phải chịu 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) tiền án phí kinh 

doanh thương mại sơ thẩm. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thủy 

sản đã nộp 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) tiền tạm ứng án phí kinh doanh thương 

mại sơ thẩm tại Biên lai thu tiền tạm ứng án phí Tòa án số AA/2014/0003686 ngày 

14 tháng 3 năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng. Công ty 

TNHH MTV Thủy sản đã nộp đủ tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. 

4. Về chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài: Công ty TNHH MTV Thủy sản 

phải chịu 200.000 đồng tiền chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài. Công ty TNHH 
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MTV Thủy sản đã nộp 200.000 đồng tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước 

ngoài theo Biên lai thu tiền phí, lệ phí số AA-16P 0009151 ngày 08/5/2018 tại Cục 

Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng. Công ty TNHH MTV Thủy sản đã nộp 

đủ tiền chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài. 

5. Về quyền kháng cáo:  

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thủy sản, Công ty J.B có 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Công ty TNHH Liên doanh, Công ty Cổ phần Sơn H và ông Nguyễn Huy 

Viễn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết. 

6. Quyền yêu cầu thi hành án: Trường hợp bản án được thi hành theo qui định 

tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014, người 

được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 

theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a và Điều 9 của Luật Thi hành án dân 

sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

qui định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 

2014. 

Nơi nhận: 

- VKSNDTP Hải Phòng; 

- Cục THADSTP Hải Phòng; 

- Đương sự; 

- Lưu: HCTP, hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 
 

 

 

Đặng Hồ Điệp 

 

 

 

 

 


