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TỔNG QUAN NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2020  
Nguyễn Thanh Lý1

Tóm tắt: Luật đầu tư năm 2014 đã góp phần xóa bỏ rào cản trong hoạt động đầu tư, 
kinh doanh không phù hợp với kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam, tạo 
cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng 
thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm thi hành, Luật đầu tư năm 2014 đã bộc lộ một 
số bất cập trong các quy định và vướng mắc trong quá trình thực thi, do đó, đặt ra yêu 
cầu phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa một số quy định để phù hợp với thực tiễn phát triển 
kinh tế xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đó, Luật đầu tư số 61/2020/QH14 được 
thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 
01/01/2021 có một số điểm mới quan trọng nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của 
Luật đầu tư năm 2014. Bài viết này khái quát bối cảnh xây dựng và ban hành Luật đầu 
tư năm 2020, đồng thời tổng quan những điểm mới nổi bật của Luật đầu tư năm 2020. 

Từ khóa: Luật đầu tư năm 2020, môi trường đầu tư, nhà đầu tư. 
Nhận bài: 01/4/2021; Hoàn thành biên tập: 08/4/2021; Duyệt đăng: 23/4/2021. 
 
Abstract: The Law on Investment 2014 has contributed to removing barriers in 

investment and business activities that are inconsistent with the market economy and 
Vietnam's integration commitment, creating a legal basis for the improvement of the 
investment and business environment, towards increasing convenience, transparency and 
equality among investors and enterprises of all economic sectors. However, after more 
than 5 years of implementation, Law on Investment 2014 revealed a number of 
shortcomings in the regulations and problems in the implementation process, so it is 
required to continue to further improve, regulation number to match the socio-economic 
development practice of the country. In that context, the Law on Investment No. 
61/2020/QH14 passed at the 9th session, the XIV National Assembly on June 17, 2020 
and takes effect from January 1, 2021, has a number of new points, to overcome the 
limitations and shortcomings of the Law on Investment 2014. This article outlines the 
context of the formulation and promulgation of the Law on Investment 2020, and an 
overview of the outstanding new points of the Law on Investment 2020. 
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1  Tiến sỹ, Giảng viên Học viện Khoa học Xã hội.

1. Bối cảnh xây dựng và ban hành 
Luật đầu tư năm 2020 

Luật đầu tư là một trong những đạo luật 
quan trọng, có sự tác động lớn đến nhiều 
ngành, lĩnh vực. Thực hiện Nghị Quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và 
triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, 

Quốc hội đã ban hành, sửa đổi, bổ sung 
nhiều đạo luật, trong đó có Luật đầu tư. 
Đặc biệt, trong bối cảnh nước ta với nền 
kinh tế mở, nhiều thành phần kinh tế đang 
đẩy nhanh tiến độ hội nhập kinh tế quốc tế 
thì các quy định về đầu tư cũng cần phải 
thay đổi cho phù hợp với tình hình mới. Có 
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thể khẳng định, việc xây dựng và ban hành 
Luật đầu tư năm 2020 là cần thiết và cấp 
bách, xuất phát từ những lý do sau: 

Một là, Luật đầu tư cần được tiếp tục 
sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính thống 
nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về 
đầu tư, kinh doanh. Quá trình thực hiện 
Luật đầu tư năm 2014 và một số Luật liên 
quan đến đầu tư, kinh doanh như: Luật đầu 
tư công, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà 
nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 
doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật đất 
đai, Luật xây dựng, Luật kinh doanh bất 
động sản, Luật nhà ở, Luật bảo vệ môi 
trường và một số luật chuyên ngành 
khác… cho thấy còn một số nội dung chưa 
được quy định thống nhất, đồng bộ giữa 
các Luật, đặc biệt là các vấn đề liên quan 
đến thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, 
nhà ở, kinh doanh bất động sản, môi 
trường... Sự trùng lặp, chồng chéo trong 
các quy định về vấn đề này giữa các Luật 
đã và đang gây nhiều khó khăn cho cả nhà 
đầu tư cũng như cơ quan quản lý trong việc 
triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh 
cũng như công tác quản lý nhà nước đối 
với các hoạt động này. Bởi vậy, cần khắc 
phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, 
bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, minh 
bạch và khả thi trong việc thực hiện các 
quy định của Luật đầu tư và các luật có 
liên quan đến đầu tư, kinh doanh. 

Hai là, Luật đầu tư phải đáp ứng yêu 
cầu huy động, sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực cho đầu tư phát triển phù hợp với 
tình hình mới. Sau 5 năm thực hiện, Luật 
đầu tư năm 2014 đã bộc lộ một số bất cập 
như: (1) Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện chưa được quy định đầy đủ, chưa 
có cơ chế kiểm soát, giám sát chặt chẽ; (2) 
Các hình thức đầu tư chậm được đổi mới, 
chưa thích ứng với sự phát triển nhanh 
chóng của các mô hình, phương thức tổ 

chức kinh doanh mới trong bối cảnh cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4; (3) Các lĩnh 
vực, ngành, nghề ưu đãi, hỗ trợ đầu tư còn 
dàn trải, hình thức; (4) Các quy định về 
ngành, nghề cấm đầu tư và đầu tư có điều 
kiện từ Việt Nam ra nước ngoài chưa được 
cập nhật, hệ thống hóa để bảo đảm tính 
minh bạch và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà 
nước đối với hoạt động này… Để khắc 
phục những khiếm khuyết của Luật đầu tư 
năm 2014, việc xây dựng và ban hành Luật 
đầu tư năm 2020 có ý nghĩa lớn từ phương 
diện khoa học pháp lý. 

Ba là, bên cạnh những thành tựu quan 
trọng, việc thu hút và sử dụng nguồn vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian 
qua đã bộc lộc một số hạn chế, bất cập và 
những vấn đề mới phát sinh, đòi hỏi phải 
có quan điểm, định hướng và giải pháp mới 
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút 
nguồn vốn này cũng như công tác quản lý 
nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh 
doanh. Do đó, Luật đầu tư cần được tiếp tục 
sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện công cụ 
cần thiết để bảo đảm, thu hút nhà đầu tư 
trong nước và ngoài nước. 

Bốn là, Luật đầu tư cần được tiếp tục 
hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện 
các cam kết hội nhập, góp phần cải thiện, 
nâng cao sức cạnh tranh của môi trường 
đầu tư, kinh doanh. Trong thời gian qua, 
Việt Nam tham gia Hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới với phạm vi, mức độ cam 
kết cao hơn về mở cửa thị trường và tự do 
hóa đầu tư, thương mại cũng đặt ra yêu cầu 
phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, 
chính sách, trong đó có Luật đầu tư nhằm 
bảo đảm thực hiện cam kết hội nhập. 

Từ thực tế trên, việc sửa đổi Luật đầu tư 
cần được thực hiện một cách toàn diện 
nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập 
của quy định pháp luật hiện hành và tháo 
gỡ những vướng mắc trong quá trình thực 
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hiện pháp Luật đầu tư. Việc xây dựng và 
ban hành Luật đầu tư năm 2020 cũng nhằm 
mục đích thể chế hóa các Nghị quyết của 
Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát 
triển kinh tế tư nhân và hoàn thiện thể chế, 
chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. 

2. Một số điểm mới nổi bật của Luật 
đầu tư năm 2020 

Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh, 
nguyên tắc áp dụng Luật đầu tư và các luật 
có liên quan đến đầu tư, kinh doanh. 

Nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, 
mâu thuẫn, bảo đảm tính đồng bộ, thống 
nhất, minh bạch và khả thi trong việc thực 
hiện các quy định của Luật đầu tư và các 
luật có liên quan đến đầu tư, kinh doanh, 
Luật đầu tư năm 2020 đã làm rõ hơn về 
phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc áp dụng, 
cụ thể như sau: Trước đây, theo quy định 
của Luật đầu tư năm 2014 thì: “trường hợp 
có quy định khác nhau giữa Luật này và 
luật khác về ngành, nghề cấm đầu tư kinh 
doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư thì thực 
hiện theo quy định của Luật này, trừ trình 
tự, thủ tục đầu tư kinh doanh theo quy định 
tại Luật chứng khoán, Luật các tổ chức tín 
dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật 
dầu khí. Hiện nay, Luật đầu tư năm 2020 
đã phân định rõ phạm vi điều chỉnh cũng 
như nguyên tắc áp dụng của Luật đầu tư và 
các Luật khác có liên quan”2. Theo đó, 
“trường hợp có quy định khác nhau giữa 
Luật đầu tư và luật khác đã được ban hành 
trước ngày Luật đầu tư có hiệu lực thi hành 
về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh 
hoặc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện thì thực hiện theo quy định của 

Luật đầu tư. Quy định về tên ngành, nghề 
cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện trong các luật 
khác phải thống nhất với Điều 6 và các Phụ 
lục của Luật đầu tư”3. 

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính thống 
nhất, Luật đầu tư năm 2020 đã sửa đổi, bổ 
sung một số khái niệm, thuật ngữ gồm: (1) 
Bổ sung khái niệm “chấp thuận chủ trương 
đầu tư” để làm rõ mục đích, bản chất của 
việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương thực hiện dự án; (2) Sửa 
đổi, bổ sung các khái niệm về “đầu tư kinh 
doanh”, “ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện”, “điều kiện đầu tư kinh doanh”, 
“điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu 
tư nước ngoài” theo hướng làm rõ hình 
thức, nội dung cụ thể của khái niệm này 
nhằm bảo đảm tính khả thi, minh bạch và 
thống nhất trong quá trình thực hiện; (3) 
Sửa đổi khái niệm “vốn đầu tư” để thể hiện 
đầy đủ các hình thái tài sản được hình thành 
từ vốn đầu tư phù hợp với quy định của 
pháp luật về dân sự và Điều ước quốc tế; 
(4) Bãi bỏ khái niệm “hợp đồng đầu tư theo 
hình thức đối tác công tư” và quy định về 
đầu tư theo hình thức PPP để bảo đảm áp 
dụng thống nhất khái niệm này với Luật 
đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

Thứ hai, về ngành, nghề cấm đầu tư 
kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện. 

Một là, chính thức cấm kinh doanh dịch 
vụ đòi nợ. Hoạt động “kinh doanh dịch vụ 
đòi nợ” là ngành, nghề đầu tư kinh doanh 
có điều kiện, được quy định tại Nghị định 
số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của 
Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ. 
Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số tổ 
chức, cá nhân đã không tuân thủ điều kiện 

2 Khoản 2, Điều 4, Luật đầu tư năm 2014. 
3 Khoản 2, Điều 4, Luật đầu tư năm 2020. 
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đầu tư kinh doanh cũng như quy định của 
pháp luật có liên quan khi kinh doanh dịch 
vụ đòi nợ thuê, dẫn đến phát sinh nhiều hệ 
quả tiêu cực đối với xã hội. Khắc phục tình 
trạng này, Luật đầu tư năm 2020 đã đưa 
ngành nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” 
vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh 
doanh và được quy định tại Khoản 1, Điều 
6, Luật đầu tư năm 2020.  

Hai là, số lượng ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện giảm còn 227 
ngành, nghề.  

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện trước đây được áp dụng 
theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung 
Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, 
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của 
Luật đầu tư năm 2014, bao gồm 243 ngành, 
nghề. Quá trình thực hiện Luật đầu tư năm 
2014 cho thấy, một số ngành, nghề trong 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh 
có điều kiện theo quy định tại Phụ lục 4 
Luật đầu tư không liên quan trực tiếp hoặc 
không chứng minh được có ảnh hưởng trực 
tiếp tới các nội dung quốc phòng, an ninh 
quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã 
hội, sức khỏe của cộng đồng (Khoản 2 
Điều 14 Hiến pháp, Khoản 1 Điều 7 Luật 
đầu tư). Trên thực tế, ngoài việc quản lý 
bằng điều kiện đầu tư kinh doanh, một số 
ngành, nghề còn được quản lý thông qua 
các phương thức khác như quản lý bằng 
quy chuẩn, tiêu chuẩn; quản lý chất lượng 
đầu ra theo thị trường, khách hàng lựa 
chọn, sàng lọc và quyết định hoặc các sản 
phẩm, dịch vụ công ích được lựa chọn, 
kiểm soát thông qua đấu thầu, đặt hàng của 
Nhà nước. Các ngành, nghề này không cần 
thiết phải tiếp tục quản lý bằng điều kiện 
đầu tư kinh doanh để bảo đảm hiệu quả 
quản lý nhà nước, tránh chồng chéo4.  

Khắc phục những khó khăn, bất cập 
trên, từ ngày 01/01/2021, số lượng ngành, 
nghề kinh doanh có điều kiện sẽ được giảm 
xuống còn 227 ngành nghề theo Danh mục 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 
kiện ban hành kèm theo Luật đầu tư năm 
2020. Việc rà soát và giảm bớt số lượng 
ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo 
Luật đầu tư năm 2020 sẽ góp phần nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện. Đồng thời, tạo thuận lợi cho việc 
gia nhập thị trường của người dân và 
doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện đầy đủ, 
nhất quán quyền tự do kinh doanh của 
người dân và doanh nghiệp trong những 
ngành, nghề mà Luật không cấm hoặc quy 
định phải có điều kiện.  

Ba là, Luật đầu tư năm 2020 quy định 
hướng tiếp cận rõ ràng về ngành, nghề và 
điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà 
đầu tư nước ngoài. Quy định này nhằm 
bảo đảm hiệu quả thực hiện cam kết về tự 
do hóa và mở cửa thị trường đầu tư của 
Việt Nam theo các Hiệp định đầu tư song 
phương và các Hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới. Theo đó, căn cứ luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị 
định của Chính phủ và điều ước quốc tế 
mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là thành viên, Chính phủ công bố 
Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận 
thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, 
bao gồm: a) Ngành, nghề chưa được tiếp 
cận thị trường; b) Ngành, nghề tiếp cận thị 
trường có điều kiện. Ngoài 2 nhóm ngành, 
nghề này, nhà đầu tư nước ngoài được áp 
dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy 
định đối với nhà đầu tư trong nước.  

4 Chính phủ (2019), Báo cáo Đánh giá tác động chính sách của Dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi).
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Theo quy định của Luật đầu tư năm 
2020, điều kiện tiếp cận thị trường đối với 
nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh 
mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị 
trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao 
gồm 6 nội dung: Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ 
của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức 
kinh tế; Hình thức đầu tư; Phạm vi hoạt 
động đầu tư; Năng lực của nhà đầu tư; Đối 
tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư; 
Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định 
của Chính phủ và điều ước quốc tế mà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thành viên.  

Thứ ba, về thực hiện chính sách ưu đãi, 
hỗ trợ đầu tư. 

Quá trình thực hiện Luật đầu tư năm 
2014 cho thấy, các lĩnh vực, ngành, nghề 
ưu đãi đầu tư còn thiếu tính chọn lọc. Một 
số tiêu chí, điều kiện và hình thức áp dụng 
ưu đãi đầu tư thiếu tính linh hoạt, chậm 
được đổi mới để đáp ứng yêu cầu thu hút 
các nguồn vốn đầu tư. Bên cạnh đó, danh 
mục địa bàn ưu đãi đầu tư còn dàn trải do 
chưa có tiêu chí xác định cụ thể và hợp lý; 
chưa có sự phân biệt ưu đãi giữa ngành sản 
xuất với các hoạt động thương mại, dịch vụ 
và giữa các ngành, nghề đầu tư khác nhau 
trong các Khu kinh tế; chưa có cơ chế phù 
hợp, có tính vượt trội để thu hút các nhà 
đầu tư chiến lược, nhà đầu tư nước ngoài5. 
Do đó, Luật doanh nghiệp năm 2020 đã 
khắc phục hạn chế này bằng cách: 

Một là, bổ sung nhiều ngành, nghề ưu 
đãi đầu tư6  so với hiện nay, gồm: Giáo dục 
đại học; Sản xuất các sản phẩm hình thành 
từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy 

định của pháp luật về khoa học và công 
nghệ; Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục 
sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát 
triển; Bảo quản thuốc, sản xuất trang thiết 
bị y tế; Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch 
vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm 
liên kết ngành. 

Hai là, Luật đầu tư năm 2020 bổ sung 
thêm hình thức ưu đãi đầu tư7 (Khoản 1 Điều 
15) bao gồm: Ưu đãi thuế thu nhập doanh 
nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế 
thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế 
suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ 
thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, 
giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định 
của pháp luật về thuế thu nhập doanh 
nghiệp; Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng 
hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên 
liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất 
theo quy định của pháp luật về thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu; Miễn, giảm tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất; 
Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ 
khi tính thu nhập chịu thuế (đây là quy định 
mới so với Luật đầu tư năm 2014). 

Ba là, Luật đầu tư năm 2020 đã bổ sung 
chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt 
tại Điều 20. Theo đó, việc áp dụng ưu đãi, 
hỗ trợ đầu tư đặc biệt nhằm khuyến khích 
phát triển một số dự án đầu tư có tác động 
lớn đến phát triển kinh tế - xã hội do Chính 
phủ quyết định và được áp dụng đối với 
các đối tượng sau đây: Dự án đầu tư thành 
lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án 
thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới 
sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát 
triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng 
trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 
tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 

5 Chính phủ (2019), Báo cáo Đánh giá tác động chính sách của Dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi). 
6  Khoản 1, Điều 16, Luật đầu tư năm 2020. 
7  Khoản 1, Điều 15, Luật đầu tư năm 2020. 
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được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung 
tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành 
lập theo quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ; Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc 
biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 
30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân 
tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 
năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương 
đầu tư. 

Mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt: Mức 
ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt 
thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu 
nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai. 
Hỗ trợ đầu tư đặc biệt được thực hiện theo 
các hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 18 
của Luật đầu tư 2020. 

Bốn là, Luật đầu tư năm 2020 đã bổ 
sung nhiều đối tượng được hưởng ưu đãi 
đầu tư so với quy định của Luật đầu tư năm 
2014. Cụ thể, các đối tượng được hưởng 
ưu đãi đầu tư từ ngày 01/01/2021 sẽ bao 
gồm: Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu 
đãi đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 16 
Luật đầu tư năm 2020; Dự án đầu tư tại địa 
bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 2 
Điều 16 Luật đầu tư 2020; Dự án đầu tư có 
quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực 
hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong 
thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp 
thuận chủ trương đầu tư, đồng thời có một 
trong các tiêu chí sau: có tổng doanh thu 
tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong 
thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm 
có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao 
động; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; 
dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng 
từ 500 lao động trở lên; dự án đầu tư sử 
dụng lao động là người khuyết tật theo quy 
định của pháp luật về người khuyết tật; 
Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức 
khoa học và công nghệ; dự án có chuyển 
giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ 
khuyến khích chuyển giao theo quy định 
của pháp luật về chuyển giao công nghệ; 
cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo 
quy định của pháp luật về công nghệ cao, 
pháp luật về khoa học và công nghệ; doanh 
nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết 
bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu 
cầu về bảo vệ môi trường theo quy định 
của pháp luật về bảo vệ môi trường; Dự án 
đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi 
mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát 
triển; Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối 
sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo 
doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh 
doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 
theo quy định của pháp luật về hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Thứ tư, về cải cách thủ tục đầu tư, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh. 

Về hình thức đầu tư, Luật đầu tư năm 
2014 quy định các hình thức đầu tư kinh 
doanh gồm: (i) đầu tư thành lập tổ chức 
kinh tế; (ii) đầu tư theo hình thức góp vốn, 
mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức 
kinh tế; (iii) đầu tư theo hình thức hợp đồng 
hợp tác kinh doanh; (iv) thực hiện dự án 
đầu tư. Thực tiễn thực hiện cho thấy, các 
hình thức đầu tư này còn thiếu tính đa dạng, 
chậm được đổi mới, không phù hợp và 
chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng 
của các mô hình đầu tư kinh doanh mới 
đang phát triển nhanh chóng trong bối cảnh 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ở Việt 
Nam và trên thế giới (như mô hình kinh tế 
chia sẻ, ủy thác đầu tư, cung cấp dịch vụ 
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xuyên biên giới…)8. Bên cạnh đó, thủ tục 
quyết định chủ trương đầu tư đã phát sinh 
nhiều vướng mắc. Bởi vậy, Luật đầu tư 
năm 2020 đã có nhiều quy định mới nhằm 
thực hiện mục tiêu tiếp tục cải cách, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi 
cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, đồng 
thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh 
doanh phù hợp với quy hoạch, định hướng 
phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn trên cơ 
sở bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển 
bền vững và bảo vệ môi trường9. Một số 
điểm mới nổi bật có thể kể đến như sau: 

Một là, Luật đầu tư năm 2020 đã hoàn 
thiện các quy định về thủ tục chấp thuận 
chủ trương đầu tư theo hướng: bổ sung quy 
định để làm rõ nguyên tắc, điều kiện áp 
dụng từng hình thức lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện dự án có sử dụng đất, gồm: đấu 
giá quyền sử dụng đất theo pháp luật đất 
đai; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án đầu tư theo quy định của luật đấu 
thầu; chấp thuận chủ trương đầu tư theo 
Luật đầu tư. Đồng thời, sửa đổi thủ tục 
thẩm định dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ 
tướng Chính phủ, Quốc hội theo hướng đơn 
giản hóa thủ tục lấy ý kiến thẩm định của 
Bộ, cơ quan liên quan, xóa bỏ thủ tục trùng 
lặp 02 bước lấy ý kiến (Cơ quan đăng ký 
đầu tư lấy ý kiến Bộ, cơ quan liên quan và 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục lấy kiến 
của các cơ quan này trong quá trình thẩm 
định dự án). 

Hai là, sửa đổi, bổ sung một số quy định 
nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho 
việc triển khai dự án đầu tư, cụ thể:  

(1) Để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư, 
Luật đầu tư năm 2020 ngoài quy định nhà 
đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh 
ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm 
thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước 
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất. Việc bổ sung biện 
pháp bảo lãnh nghĩa vụ thực hiện dự án đầu 
tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
(ngoài biện pháp ký quỹ) nhằm mở rộng, 
đa dạng hóa các hình thức bảo đảm thực 
hiện dự án đầu tư.  

(2) Luật đầu tư năm 2020 bỏ quy định 
về giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư để 
thực hiện thống nhất thủ tục điều chỉnh tiến 
độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định của 
Luật đầu tư và đồng bộ với quy định của 
Luật đất đai (bãi bỏ Điều 46 Luật đầu tư 
năm 2014).  

(3) Sửa đổi, bổ sung một số quy định 
khác về điều kiện, thủ tục chấm dứt hoạt 
động của dự án đầu tư; trình tự, thủ tục 
thanh lý tài sản là quyền sử dụng đất và 
tài sản gắn liền với đất theo hướng thống 
nhất với quy định có liên quan của Luật 
đất đai10. 

Ba là, hoàn thiện các quy định về thủ 
tục thực hiện hoạt động đầu tư của nhà đầu 
tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài với 2 nội dung quan trọng là:  

(1) Bổ sung quy định không yêu cầu 
nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư 
và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
trước khi thành lập doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp 
sáng tạo. Bởi, dự án đầu tư khởi nghiệp 
sáng tạo là dự án đầu tư thực hiện ý tưởng 

8  Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2019), Báo cáo số 6671/BC-BKHĐT ngày 13/9/2019 Nghiên cứu về pháp Luật đầu tư 
của một số nước. 
9  Chính phủ (2019), Báo cáo Đánh giá tác động chính sách của Dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi). 
10  Điều 48, Luật đầu tư năm 2020. 
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trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công 
nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả 
năng tăng trưởng nhanh. Luật đầu tư năm 
2020 đã xác định dự án khởi nghiệp là đối 
tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, do đó, 
việc bổ sung quy định: “trước khi thành lập 
tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải 
có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều 
chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ 
trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư 
khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của 
pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa” là phù hợp với đối tượng và thống 
nhất với quy định của Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa11. 

(2) Sửa đổi quy định về thủ tục góp vốn, 
mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư 
nước ngoài theo hướng: Phân định rõ điều 
kiện, thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần 
vốn góp theo quy định của Luật đầu tư và 
điều kiện, thủ tục góp vốn, mua, bán cổ 
phần của công ty đại chúng; tỷ lệ sở hữu 
của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại 
chúng theo Luật chứng khoán. Trường hợp 
pháp luật về chứng khoán không quy định 
về điều kiện, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư 
nước ngoài thì thực hiện theo quy định của 
pháp luật về đầu tư. Bãi bỏ thủ tục đăng ký 
trong trường hợp việc góp vốn, mua cổ 
phần, phần vốn góp không làm tăng tỷ lệ 
sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong 
doanh nghiệp. Ngoài ra, Luật đầu tư đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện 
thống nhất thủ tục đăng ký góp vốn, mua 
cổ phần và thay đổi nội dung đăng ký 
doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký đầu tư12. 
Đây là những sửa đổi cần thiết của Luật 
đầu tư năm 2020 nhằm thống nhất với các 

quy định của Luật doanh nghiệp và Luật 
chứng khoán mới được sửa đổi trước đó. 

Bốn là, Luật đầu tư năm 2020 đã sửa 
đổi, bổ sung một số quy định nhằm nâng 
cao chất lượng, hiệu quả quản lý dự án đầu 
tư, bảo đảm an ninh, quốc phòng, môi 
trường. Cụ thể như sau:  

(1) Luật đầu tư đã bổ sung nguyên tắc 
nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về hiệu quả 
hoạt động đầu tư kinh doanh. Đồng thời, 
bổ sung quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý 
để cơ quan quản lý áp dụng các biện pháp 
cần thiết (như từ chối cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ 
trương đầu tư, ngừng, chấm dứt hoạt động 
đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư...) trong 
trường hợp các hoạt động này gây phương 
hại hoặc có nguy cơ gây phương hại đến 
an ninh, quốc phòng, di tích lịch sử, văn 
hóa, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng và 
môi trường.  

(2) Luật đầu tư năm 2020 đã bổ sung 
quy định yêu cầu chấp thuận của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền đối với nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài trong trường hợp đầu tư góp 
vốn mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh 
nghiệp có dự án đầu tư, kinh doanh trong 
một số địa bàn có ảnh hưởng đến quốc 
phòng, an ninh13. 

(3) Các dự án sử dụng công nghệ lạc 
hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường, thâm dụng tài nguyên và dự án có 
điều kiện chuyển giao không bồi hoàn 
(Khoản 4 Điều 44) khi hết thời hạn thực 
hiện dự án không được xem xét gia hạn thực 
hiện dự án đầu tư... Ngoài ra, Luật đầu tư 
năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về giám định vốn đầu tư trong trường 

11  Khoản 7 Điều 3; Điểm e, Khoản 2, Điều 15; Điểm c, Khoản 1, Điều 22 Luật đầu tư năm 2020. 
12  Chính phủ (2019), Báo cáo Đánh giá tác động chính sách của Dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi). 
13  Điểm c, Khoản 2, Điều 26 Luật đầu tư năm 2020. 
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hợp cần thiết để xác định căn cứ tính thuế, 
góp phần hạn chế tình trạng chuyển giá, 
trốn thuế14, đồng thời, bổ sung quy định về 
chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong 
trường hợp nhà đầu tư thực hiện hoạt động 
đầu tư trên cơ sở giao dịch giả tạo về vốn, 
đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xử lý các 
trường hợp đầu tư chui, đầu tư núp bóng 
diễn ra phổ biến trong thời gian qua15. 

Thứ năm, về quản lý hoạt động đầu tư 
từ Việt Nam ra nước ngoài. 

Sau 5 năm thực hiện Luật đầu tư năm 
2014, các ngành, nghề cấm đầu tư ra nước 
ngoài và ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài 
có điều kiện chưa được cập nhật, hệ thống 
hóa để bảo đảm tính minh bạch, đảm bảo 
hiệu quả quản lý nhà nước. Quá trình thực 
hiện cho thấy hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước 
ngoài và triển khai hoạt động đầu tư ở 
nước ngoài còn phức tạp, thiếu tính khả 
thi. Vì vậy, theo quy định mới của Luật 
đầu tư năm 2020, từ ngày 01/01/2021 các 
nhà đầu tư Việt Nam khi đầu tư, kinh 
doanh ra nước ngoài không được đầu tư, 
kinh doanh các ngành nghề sau: (i) Ngành, 
nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại 
Điều 6 của Luật này và các điều ước quốc 
tế có liên quan; (ii) Ngành, nghề có công 
nghệ, sản phẩm thuộc đối tượng cấm xuất 
khẩu theo quy định của pháp luật về quản 
lý ngoại thương; (iii) Ngành, nghề cấm đầu 
tư kinh doanh theo quy định của pháp luật 
nước tiếp nhận đầu tư. Luật đầu tư cũng bổ 
sung quy định về ngành, nghề đầu tư ra 
nước ngoài có điều kiện, gồm các ngành, 
nghề: ngân hàng; bảo hiểm; chứng khoán; 
báo chí, phát thanh, truyền hình; và kinh 
doanh bất động sản16. Bên cạnh đó, Luật 
đầu tư năm 2020 đã sửa đổi Khoản 1 Điều 

66 của Luật đầu tư năm 2014 để cho phép 
nhà đầu tư được giữ lại lợi nhuận thu từ 
đầu tư ở nước ngoài để tái đầu tư trong 3 
trường hợp: Tiếp tục góp vốn đầu tư ở 
nước ngoài trong trường hợp chưa góp đủ 
vốn theo đăng ký; Tăng vốn đầu tư ra nước 
ngoài; Thực hiện dự án đầu tư mới ở nước 
ngoài. Những quy định mới này của Luật 
đầu tư năm 2020 sẽ đảm bảo tính minh 
bạch trong chính sách về đầu tư ra nước 
ngoài, giúp nhà đầu tư Việt Nam tiếp cận 
thị trường nước ngoài một cách thuận lợi 
hơn. Đồng thời, đây cũng là cơ sở pháp lý 
cho việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 
nước đối với một số ngành, nghề cấm và 
ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều 
kiện góp phần nâng cao hiệu quả quản lý 
nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước 
ngoài.  

Ngoài những điểm mới nổi bật trên, 
Luật đầu tư năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung 
nhiều quy định khác của Luật đầu tư năm 
2014 nhằm khắc phục những điểm còn 
khiếm khuyết, hạn chế, bất cập của Luật 
đầu tư năm 2014 và hệ thống pháp luật về 
đầu tư nói chung. Trong thời gian qua, 
Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung và ban hành 
nhiều đạo luật quan trọng, do đó, việc xây 
dựng và ban hành Luật đầu tư năm 2020 là 
cấp thiết, góp phần nâng cao sự phù hợp, 
đồng bộ, thống nhất của cả hệ thống pháp 
luật. Đặc biệt, những sửa đổi, bổ sung này 
có tác động lớn đối với hoạt động đầu tư, 
kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, 
nhà đầu tư, cũng như cơ quan quản lý nhà 
nước về đầu tư. Hy vọng trong thời gian 
tới, những điểm mới này của Luật đầu tư 
năm 2020 sẽ có những đóng góp tích cực 
cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và nền 
kinh tế Việt Nam./.

14  Điều 45 Luật đầu tư năm 2020. 
15  Điểm e, Khoản 2, Điều 48 Luật đầu tư năm 2020. 
16  Điều 53, Điều 54, Luật đầu tư năm 2020.



Luật đầu tư năm 2020 được ban hành 
đã góp phần xóa bỏ rào cản trong hoạt 
động đầu tư, kinh doanh không phù hợp 
với kinh tế thị trường và cam kết hội nhập 
của Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc 
hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh 
theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch 
và bình đẳng giữa các nhà đầu tư, doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Mục 
đích của việc quy định về thủ tục đầu tư 
nhằm đảm bảo sự quản lý nhà nước đối với 
các dự án đầu tư nói riêng cũng như các 
hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, 

tránh sự lãng phí, kém hiệu quả trong đầu 
tư. Đồng thời, thông qua đó, nhà nước thừa 
nhận tính hợp pháp của hoạt động đầu tư, 
từ đó có cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và 
lợi ích chính đáng của nhà đầu tư. Một 
trong số những điểm mới đáng lưu ý của 
Luật đầu tư năm 2020 là quy định về thủ 
tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam.  

1. Bổ sung quy định không yêu cầu 
nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu 
tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi 
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MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ THỦ TỤC ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
TẠI VIỆT NAM THEO LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2020 

 
Nguyễn Thị Vân Anh1  

 
Tóm tắt: Luật đầu tư năm 2020 có thể coi là một bước đột phá trong vấn đề điều 

chỉnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Nhiều quy định đã dỡ bỏ các thủ tục hành chính 
không cần thiết trong thủ tục đầu tư. Bên cạnh những quy định mang tính cởi mở về các 
thủ tục hành chính, Luật đầu tư năm 2020 còn có những quy định đòi hỏi chặt chẽ hơn 
như quy định liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư 
nước ngoài đối với các dự án tại khu vực có vị trí địa lý trọng yếu, ảnh hưởng đến quốc 
phòng, an ninh. Bài viết dưới đây nhằm phân tích một số điểm mới về thủ tục đầu tư của 
nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

Từ khóa: Nhà đầu tư nước ngoài, thủ tục đầu tư, Luật đầu tư năm 2020. 
Nhận bài: 01/4/2021; Hoàn thành biên tập: 08/4/2021; Duyệt đăng: 23/4/2021. 
 
Abstract: The Law on Investment in 2020 is considered as a breakthrough in adjusting 

investment activities in Vietnam. Many regulations have removed unnecessary 
administrative procedures in investment procedure. Besides open regulations on 
administrative procedure, the Law on Investment in 2020 has strict regulations such as 
regulations on contributing capital, buying shares, contributed capital of foreign 
investors over projects in areas with important geographical position affecting national 
defense and security. The below article aims at analyzing some new points on investment 
procedure for foreign investors in Vietnam. 

Keywords: Foreign investors, investment procedure, the Law on Investment in 2020. 
Date of receipt: 01/4/2021; Date of revision: 08/4/2021; Date of Approval: 23/4/2021.

1  Tiến sĩ, Giảng viên Khoa Đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp. 
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thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 
nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi 
nghiệp sáng tạo 

Luật đầu tư năm 2020 lần đầu đưa ra 
định nghĩa về “Dự án đầu tư khởi nghiệp 
sáng tạo” tại Khoản 7 Điều 3 của Luật 
này. Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 
là dự án đầu tư thực hiện ý tưởng trên cơ 
sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, 
mô hình kinh doanh mới và có khả năng 
tăng trưởng nhanh. Trên cơ sở khai thác 
tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình mới, 
các dự án khởi nghiệp có khả năng áp 
dụng nhanh.  

Đối với việc thành lập doanh nghiệp 
nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ 
đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư 
nước ngoài không phải thực hiện thủ tục 
cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư. Điểm c Khoản 1 Điều 22 Luật đầu 
tư năm 2020 quy định: “Trước khi thành 
lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài 
phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, 
điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp 
nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ 
đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định 
của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa.”  

Theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa năm 2017 thì doanh nghiệp nhỏ và vừa 
khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp nhỏ 
và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng 
trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công 
nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả 
năng tăng trưởng nhanh. Tiêu chí để xác 
định doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy 
định như sau: 

 Doanh nghiệp có số lao động tham gia 
bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 

200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí 
sau đây:   

(i) Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ 
đồng; hoặc 

(ii)Tổng doanh thu của năm trước liền 
kề không quá 300 tỷ đồng. 

Ngoài ra, tùy theo lĩnh vực hoạt động 
như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 
công nghiệp và xây dựng; thương mại và 
dịch vụ sẽ có quy định cụ thể.   

Về quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, 
Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 
11/03/2018 quy định chi tiết về đầu tư cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 
sáng tạo tại Điều 2 như sau: “Quỹ đầu tư 
khởi nghiệp sáng tạo là quỹ được hình 
thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư 
nhân để thực hiện đầu tư khởi nghiệp sáng 
tạo” và được quy định cụ thể tại Điều 5 
của Nghị định này.  

Như vậy, Luật đầu tư năm 2020 mang 
tính hỗ trợ cho các dự án về đầu tư khởi 
nghiệp, dự án đầu tư nước ngoài vào hoạt 
động khởi nghiệp tại Việt Nam, phù hợp 
với chủ trương, định hướng phát triển kinh 
tế trong thời gian qua. Quy định mới được 
sửa đổi này nhằm thu hút đầu tư nước 
ngoài trong các dự án đầu tư về khởi 
nghiệp sáng tạo. 

2. Luật hóa quy định sau khi thành 
lập thì tổ chức kinh tế là nhà đầu tư thực 
hiện dự án. 

Luật đầu tư năm 2020 đã có quy định rõ 
ràng về việc tổ chức kinh tế do nhà đầu tư 
nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực 
hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư. Thông tư số 
16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và 
báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam có 



quy định tại điểm a Khoản 4 như sau: “Sau 
khi thành lập tổ chức kinh tế, tổ chức kinh 
tế là nhà đầu tư đứng tên và ký các văn bản, 
biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo 
cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.” Mặc 
dù Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 
18/11/2015 đã có quy định như vậy nhưng 
chỉ trong một số văn bản như: Báo cáo thực 
hiện dự án, Đề xuất giãn tiến độ, Thông báo 
tạm ngừng hoạt động dự án... thì tổ chức 
kinh tế mới được ký với tư cách nhà đầu tư 
thực hiện dự án.  

Với quy định bổ sung tại Khoản 2 Điều 
22 Luật đầu tư năm 2020 khẳng định kể từ 
ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị 
pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do 
nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà 
đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy 
định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư2. 
Quy định mới được luật hóa này nhằm 
minh bạch hóa, khẳng định sau khi thành 
lập thì tổ chức kinh tế là nhà đầu tư thực 
hiện dự án. 

3. Minh bạch hóa điều kiện cấp giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà 
đầu tư nước ngoài 

Luật đầu tư năm 2020 đã có quy định 
bổ sung điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài 
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
Trừ trường hợp những dự án đầu tư thuộc 
diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu 
tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện 
về dự án không thuộc ngành, nghề cấm đầu 
tư kinh doanh; bảo đảm phù hợp với quy 
hoạch; đáp ứng các tiêu chí, định mức về 
sử dụng đất đai, lao động. Cụ thể là các 
điều kiện được quy định tại Khoản 3 Điều 
30 Luật đầu tư năm 2020 như sau:  

a) Dự án đầu tư không thuộc ngành, 
nghề cấm đầu tư kinh doanh; 

b) Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư; 
c) Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch 

quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 33 của 
Luật này; 

d) Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên 
một diện tích đất, số lượng lao động sử 
dụng (nếu có); 

đ) Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường 
đối với nhà đầu tư nước ngoài. 

Việc quy định về điều kiện nhà đầu tư 
nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư đã tạo cơ sở pháp lý cho 
việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh theo hướng thuận lợi, minh bạch phù 
hợp với kinh tế thị trường và cam kết hội 
nhập của Việt Nam. 

4. Giảm tỷ lệ sở hữu vốn để áp dụng 
điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài (từ 
51% xuống còn 50%) 

Điều 23 Khoản 1 đã sửa đổi quy định 
này như sau: Tổ chức kinh tế phải đáp ứng 
điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo 
quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi 
đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu 
tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn 
góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo 
hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh 
tế đó thuộc một trong các trường hợp sau: 

 (a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 
trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành 
viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối 
với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh; 

(b) Có tổ chức kinh tế theo quy định tại 
điểm a này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 

(c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức 
kinh tế quy định tại điểm a này nắm giữ 
trên 50% vốn điều lệ.  

Với quy định này được hiểu là khi các 
doanh nghiệp có thành viên, cổ đông là nhà 
đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có 
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2  Khoản 2 Điều 22 Luật đầu tư năm 2020.
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3  Điểm a Khoản 1 Điều 24 Luật đầu tư năm 2020. 

vốn đầu tư nước ngoài từ 50% trở lên và 
tiếp tục đầu tư thì các doanh nghiệp đó vẫn 
phải chịu sự hạn chế của điều này và sẽ bị 
quy về Khoản 1 Điều 23 Khoản 1 và thực 
hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với 
nhà đầu tư nước ngoài. Quy định này mang 
tính nghiêm ngặt, chặt chẽ hơn đối với các 
hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài 
với các dự án tại Việt Nam. 

5. Bổ sung các điều kiện nhà đầu tư 
nước ngoài phải đáp ứng khi góp vốn, 
mua cổ phần, phần vốn góp đặc biệt liên 
quan đến an ninh quốc phòng và quyền 
sử dụng đất 

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ 
phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh 
tế phải đáp ứng các quy định, điều kiện sau 
đây: (a) Điều kiện tiếp cận thị trường đối 
với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại 
Điều 9; (b) Bảo đảm quốc phòng, an ninh 
theo quy định của Luật này; (c) Quy định 
của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận 
quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất 
tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã 
phường, thị trấn ven biển3. (Điều 24 Khoản 
2 Luật đầu tư năm 2020). 

Quy định mới được bổ sung này mang 
tính nghiêm ngặt hơn đối với hoạt động góp 
vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà 
đầu tư nước ngoài và phù hợp với quy định 
của Luật đất đai năm 2013. Hoạt động góp 
vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà 
đầu tư nước ngoài trong trường hợp ảnh 
hưởng tới an ninh quốc phòng theo quy 
định pháp luật đất đai, bao gồm: các dự án 
nằm tại các khu vực có vị trí địa lý trọng 
yếu, ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng 
như ở các xã, phường, thị trấn, thị xã biên 
giới, ven biển… đều phải xin sự chấp thuận 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quy 

định như vậy thể hiện việc kiểm soát của 
nhà nước, hạn chế tình trạng thông qua việc 
góp vốn, mua cổ phần, các doanh nghiệp 
nước ngoài kiểm soát được những khu đất 
ở vị trí mang tính trọng yếu đối với an ninh 
quốc phòng. 

6. Làm rõ các trường hợp nhà đầu tư 
nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng 
ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn 
góp của tổ chức kinh tế trước khi thay 
đổi thành viên, cổ đông công ty 

Khoản 2 Điều 26 Luật đầu tư năm 2020 
đã sửa đổi những trường hợp nhà đầu tư 
nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký 
khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 
của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành 
viên, cổ đông công ty trong những trường 
hợp sau: 

a) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua 
phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các 
nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế 
kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường 
có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài; 

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua 
phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước 
ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm 
a, b và c Khoản 1 Điều 23 của Luật này 
nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức 
kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở 
hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài 
từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng 
tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư 
nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã 
sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức 
kinh tế; 

c) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua 
cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức 
kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; 

(Xem tiếp trang 21)



1. Những điểm mới quan trọng của 
Luật đầu tư năm 2020 ảnh hưởng tới 
môi trường đầu tư, kinh doanh của 
Việt Nam 

Môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt 
Nam sẵn có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, 
nguồn lao động, sự ổn định chính trị nhưng 
vẫn còn nhiều hạn chế liên quan đến cơ chế 
hành chính, chính sách pháp lý, cơ sở hạ 
tầng. Trong những năm gần đây, Đảng và 
Chính phủ đang nỗ lực không ngừng để gỡ 
bỏ những “nút thắt” này, trước hết từ việc 

sửa đổi hệ thống văn bản pháp quy về lĩnh 
vực đầu tư. Theo đó, Luật đầu tư năm 2020 
có rất nhiều những điểm mới quan trọng, 
tác động mạnh mẽ đến môi trường đầu tư, 
kinh doanh của Việt Nam.  

Thứ nhất, cắt giảm ngành, nghề kinh 
doanh có điều kiện. 

So sánh Phụ lục IV Luật đầu tư năm 
2020 với Phụ lục 4 của Luật đầu tư năm 
2014 dễ dàng nhận thấy số lượng ngành, 
nghề kinh doanh có điều kiện đã giảm đáng 
kể (từ 267 xuống còn 227 ngành, nghề). 
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NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2020 TÁC ĐỘNG TỚI 
MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH CỦA VIỆT NAM 

 
Nguyễn Văn Thi1 

Nguyễn Thị Phương Thảo2 
 
Tóm tắt: Kể từ ngày 01/01/2021, Luật đầu tư số 61/2020/QH14 chính thức có hiệu 

lực thi hành. Luật đầu tư năm 2020 ra đời trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu ảnh 
hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, được kỳ vọng sẽ thu hút, tận dụng được tối đa 
nguồn lực trong và ngoài nước, khôi phục sự phát triển kinh tế. Bài viết phân tích những 
điểm mới quan trọng trong Luật đầu tư năm 2020 tác động tới môi trường đầu tư, kinh 
doanh của Việt Nam và đưa ra những khuyến nghị hữu ích đối với nhà đầu tư để thích 
nghi, tiếp cận với những thay đổi của chính sách pháp luật. 
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Abstract: From January 1, 2021, the Law on Investment No. 61/2020/QH14 officially 

takes effect. The Law on Investment promulgated in the context when the economy is 
negatively affected by the pandemic is expected to attract, take full use of local and 
international resources and recover economic development. The article analyzes 
important new points in the Law on Investment in 2020 which have affect on investment 
and business environment of Vietnam and suggests useful recommendations for investors 
to adapt and approach changes of legal policies. 
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Nhiều ngành, nghề đã được gỡ bỏ điều kiện 
kinh doanh như: Dịch vụ Logistic; nhượng 
quyền thương mại; dịch vụ xét nghiệm 
HIV; dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 
về môi giới bất động sản… Cơ sở để cắt 
giảm các ngành nghề này đó là xem xét tính 
ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc 
phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 
hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng 
đồng. Nếu không chứng minh được “ảnh 
hưởng trực tiếp” thì trao quyền lựa chọn, 
sàng lọc, quyết định hàng hóa, dịch vụ của 
những ngành, nghề này cho thị trường, trên 
cơ sở chất lượng đầu ra của sản phẩm, dịch 
vụ. Sự thay đổi này, đã giúp tiết kiệm đáng 
kể thời gian, công sức, vật chất của nhà đầu 
tư khi lựa chọn kinh doanh, tạo điều kiện 
thuận lợi cho quá trình gia nhập thị trường 
của người dân và doanh nghiệp. 

Thứ hai, tăng cường ưu đãi, hỗ trợ 
đầu tư. 

Luật đầu tư năm 2020 đã bổ sung toàn 
diện từ đối tượng được hưởng ưu đãi; 
ngành, nghề được ưu đãi đến hình thức ưu 
đãi đầu tư.  

- Về đối tượng được hưởng ưu đãi đầu 
tư, bên cạnh các đối tượng được hưởng ưu 
đãi đầu tư liên quan đến địa bàn, ngành 
nghề, quy mô vốn, Luật đầu tư năm 2020 
bổ sung thêm một số đối tượng mới như: 
“Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội”, 
“Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo”, đầu 
tư kinh doanh liên quan đến sự phát triển 
của hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

- Về ngành, nghề ưu đãi đầu tư, Luật 
đầu tư năm 2020 đã bổ sung một số ngành 
nghề trong danh mục ưu đãi như: giáo dục 
đại học; bảo quản thuốc; sản xuất trang 
thiết bị y tế; sản xuất sản phẩm hình thành 
từ kết quả khoa học, công nghệ… Sự bổ 
sung này nhằm bảo đảm thu hút đầu tư 
một cách có chọn lọc, chất lượng và bền 

vững; đặc biệt phù hợp với bối cảnh dịch 
bệnh chưa thể ngăn chặn dứt điểm trên 
toàn thế giới. 

- Về hình thức ưu đãi đầu tư, bên cạnh 
ba hình thức ưu đãi đã được quy định tại 
Luật đầu tư năm 2014, Luật đầu tư năm 
2020 bổ sung hình thức “Khấu hao nhanh, 
tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập 
chịu thuế”. Hình thức ưu đãi này tác động 
trực tiếp, giảm số thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp; giúp cho các nhà đầu tư 
nhanh chóng thu hồi được vốn đầu tư trong 
những năm đầu sử dụng tài sản cố định, hạn 
chế ảnh hưởng của hao mòn vô hình và có 
thể liên tục đổi mới kỹ thuật, công nghệ.  

Hơn thế nữa, lần đầu tiên trong luật quy 
định về “ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt” 
(Điều 20) “nhằm khuyến khích phát triển 
một số dự án đầu tư có tác động lớn đến 
phát triển kinh tế - xã hội”. Việc cho phép 
Chính phủ có quyền quyết định việc áp 
dụng các yếu tố đặc biệt này sẽ tạo ra một 
cơ chế mở, linh động, kịp thời thu hút dòng 
vốn FDI đang dịch chuyển nhanh chóng 
trong bối cảnh hiện nay. 

Thứ ba, thay đổi tỷ lệ nắm giữ vốn điều 
lệ đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thực 
hiện hoạt động đầu tư. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 
Luật đầu tư năm 2020, tổ chức kinh tế phải 
đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu 
tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước 
ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 
khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua 
phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu 
tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ 
chức kinh tế đó thuộc một trong các trường 
hợp sau đây: (i) Có nhà đầu tư nước ngoài 
nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa 
số thành viên hợp danh là cá nhân nước 
ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp 
danh; (ii) Có tổ chức kinh tế quy định tại 



điểm (a) nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;(iii) 
Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh 
tế quy định tại điểm (a) nắm giữ trên 50% 
vốn điều lệ. 

Như vậy, tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của 
nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế 
vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam đã giảm từ 51% 
xuống 50%. Đây tưởng chừng là một thay 
đổi không đáng kể, nhưng thực chất tác 
động lớn đến các nhà đầu tư nước ngoài 
trong các tổ chức kinh tế tại Việt Nam. Theo 
các quy định tại Điều 80, Điều 145, Điều 
148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, việc 
nắm giữ trên 50% vốn điều lệ được coi là 
nắm quyền chi phối doanh nghiệp, bởi vì tỷ 
lệ 50% vốn điều lệ là đủ điều kiện để cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành 
và thông qua các Nghị quyết quan trọng của 
Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông. 
Do vậy, sự thay đổi của Luật đầu tư năm 
2020 về tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ đối với 
nhà đầu tư nước ngoài sẽ chấm dứt tình 
trạng các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn 
cơ cấu giao dịch theo hướng: chỉ nắm giữ 
trên 50% nhưng dưới 51% vốn điều lệ 
nhưng vừa có quyền chi phối doanh nghiệp 
vừa được đối xử như nhà đầu tư trong nước 
khi góp vốn, mua cổ phần của công ty khác.  

Thứ tư, cải cách thủ tục đầu tư. 
Một thay đổi nổi bật về thủ tục đầu tư 

đó là bổ sung quy định về hình thức lựa 
chọn nhà đầu tư, bao gồm: (1) Đấu giá 
quyền sử dụng đất; (2) Đấu thầu lựa chọn 
nhà đẩu tư; (3) Chấp thuận nhà đầu tư. Quy 
định này đã tạo ra sự đồng bộ, thống nhất 
giữa Luật đầu tư và hàng hoạt các đạo luật 
khác như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật 
Đấu thầu…; đồng thời, tháo gỡ được 
vướng mắc tồn đọng về lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh có 
sử dụng đất.  

Bên cạnh đó, Luật đầu tư năm 2020 đã 
phân định rõ ràng thủ tục pháp lý chấp 
thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà 
đầu tư. Hay nói cách khác, trong thủ tục 
chấp thuận chủ trương đầu tư không có nội 
dung chấp thuận nhà đầu tư mà tách biệt 
hai thủ tục pháp lý này. 

Theo quy định tại Điều 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36 Luật đầu tư năm 2020, đối với 
dự án bắt buộc phải chấp thuận chủ trương 
đầu tư thì phải tiến hành thủ tục chấp thận 
chủ trương đầu tư trước sau đó mới tiến 
hành thực hiện lựa chọn nhà đầu tư. Duy 
nhất trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 
29 thì Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận 
chủ trương đầu tư đồng thời lựa chọn chấp 
thuận nhà đầu tư, cụ thể:  

“a) Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất, 
trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì 
mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất 
để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 
gia, công cộng theo quy định của pháp luật 
và đất đai;  

b) Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, 
nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông 
nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, 
kinh doanh phi nông nghiệp không thuộc 
trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy 
định của pháp luật về đất đai;  

c) Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư 
trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao;  

d) Trường hợp khác không thuộc diện 
đấu giá, đấu thầu theo quy định của 
pháp luật”. 

Như vậy, Luật đầu tư năm 2020 đã quy 
định tách biệt chấp thuận chủ trương đầu 
tư và lựa chọn nhà đầu tư là hai thủ tục 
độc lập, chỉ duy nhất trường hợp tại 
Khoản 4 Điều 29 thủ tục chấp thuận đầu 
tư và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đồng 
thời với nhau. 
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Về thẩm quyền chấp thuận chủ trương 
đầu tư đã được phân cấp hợp lý và loại bỏ 
tính hình thức triệt để hơn, theo đó, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh được bổ sung thêm 
quyền chấp thuận chủ trương đối với dự án 
đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn; các 
dự án có vốn nước ngoài tại địa bàn biên 
giới, ven biển, ảnh hưởng đến an ninh, 
quốc phòng… Các dự án đầu tư của hộ gia 
đình, cá nhân có giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng 
không thuộc diện phải có văn bản chấp 
thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo 
quy định của pháp luật về đất đai thì không 
cần phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ 
trương đầu tư. 

Thứ năm, Luật đầu tư năm 2020 đã có 
nhiều thay đổi về bảo đảm thực hiện dự án 
đầu tư theo hướng có lợi cho nhà đầu tư. 

Về bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký 
quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư: 
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật 
đầu tư năm 2020, nhà đầu tư được lựa chọn 
ký quỹ hoặc thực hiện bảo lãnh ngân hàng 
về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện 
dự án đầu tư. Như vậy, thay vì chỉ có một 
biện pháp là ký quỹ như Luật đầu tư năm 
2014 thì Luật đầu tư năm 2020 có bổ sung 
biện pháp bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ 
ký quỹ để thực hiện dự án, đây là một điểm 
mới thuận lợi hơn cho nhà đầu tư cũng như 
lợi ích chung của nền kinh tế. Trước đây 
chỉ có một hình thức ký quỹ, trong khi các 
dự án kinh doanh bất động sản kéo dài từ 
lúc được chấp thuận chủ trương đầu tư đến 
khi dự án hoàn thành dự án có thể mất 05 
năm đến 10 năm và số tiền ký quỹ là rất 
lớn, chiếm từ 1% đến 3% vốn đầu tư theo 
quy định của Luật đầu tư năm 2014, dẫn 
đến số tiền trên không được đưa vào lưu 
thông là một sự lãng phí lớn cho nhà đầu 
tư và cho xã hội. 

Đặc biệt Luật đầu tư năm 2020 quy định 
bốn trường hợp nhà đầu tư không phải ký 
quỹ thực hiện dự án đầu tư gồm: (i) Nhà 
đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để 
thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao 
đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu 
tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; 
(ii) Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự 
án đầu tư có sử dụng đất; (iii) Nhà đầu tư 
được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên 
cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã 
thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc 
góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy 
định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu 
tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; (iv) 
Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho 
thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ 
sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất của người sử dụng 
đất khác. 

Đây là điểm mới rất có lợi cho nhà đầu 
tư trong quá trình triển khai dự án đầu tư, 
tránh phải ký quỹ thực hiện dự án không 
cần thiết và giúp nhà đầu tư sử dụng vốn 
đầu tư hiệu quả hơn trong quá trình triển 
khai dự án đầu tư. 

Thứ sáu, với mục tiêu phát triển các dự 
án khởi nghiệp sáng tạo, Luật đầu tư năm 
2020 đã đặt ra một ngoại lệ về thủ tục đầu 
tư đối với trường hợp nhà đầu tư nước 
ngoài tham gia thành lập doanh nghiệp 
nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ 
đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định 
của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa. Cụ thể, theo quy định tại điểm c 
Khoản 1 Điều 22, đối với các trường hợp 
này, nhà đầu tư nước ngoài không cần phải 
có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều 
chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
trước khi thành lập tổ chức kinh tế. 

Thứ bảy, một cải cách đơn giản nhưng 
thực sự cởi trói cho các nhà đầu tư, tôn 



trọng quyền tự do kinh doanh của nhà đầu 
tư, rất đáng ghi nhận trong Luật đầu tư 
2020 đó là: bỏ chế độ báo cáo tháng về 
tình hình thực hiện dự án đầu tư đối với 
các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện 
dự án đầu tư.  

2. Đánh giá tác động của Luật đầu tư 
năm 2020 tới môi trường kinh doanh, 
đầu tư Việt Nam và khuyến nghị pháp lý 
với các nhà đầu tư 

Những thay đổi của Luật đầu tư năm 
2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành 
được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư 
đón nhận và đánh giá tích cực. Bên cạnh 
đó, việc kiểm soát tốt dịch Covid 19 của 
Việt Nam là một cơ hội để khẳng định với 
thế giới: Việt Nam là một điểm đến đầu tư 
an toàn. Các thay đổi tích cực về chính sách 
đầu tư phù hợp với tinh thần các Hiệp định 
thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia 
cũng nâng cao điểm số về khả năng cạnh 
tranh của môi trường đầu tư kinh doanh tại 
Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế. 
Luật đầu tư năm 2020 đã tác động mạnh 
mẽ tới hoạt động đầu tư, kinh doanh của 
Việt Nam như sau: 

Thứ nhất, việc cắt giảm bớt các ngành 
nghề kinh doanh có điều kiện là một động 
thái quyết liệt của các nhà làm chính sách, 
việc này sẽ tác động mạnh theo hướng 
khuyến khích nhà đầu tư tự làm, tự chịu 
trách nhiệm, góp phần nhanh chóng tạo 
các động lực mới cho nền kinh tế phát 
triển bền vững hơn. Trong thời gian tới, 
nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài 
vào Việt Nam sẽ tiếp tục được tăng cường, 
đặc biệt đầu tư vào các dự án khởi nghiệp 
sáng tạo.  

Thứ hai, với các bước thay đổi mạnh 
mẽ từ cơ chế kiểm soát sang cơ chế tự chịu 
trách nhiệm với các gỡ bỏ mạnh mẽ về thủ 
tục đầu tư, chúng ta kỳ vọng các dòng vốn 

nhàn rỗi sẽ được huy động mạnh mẽ hơn 
nữa cho sự phát triển của đất nước. 

Thứ ba, việc đồng ý để Chính phủ 
quyết định các chính sách ưu đãi đặc biệt 
là một động thái chính sách mang tính 
chất bước ngoặt quan trọng trong việc 
nhanh chóng tạo các lợi thế quan trọng 
trong việc tạo ra môi trường cạnh tranh 
năng động trong khu vực và toàn cầu, tạo 
điều kiện thu hút mạnh mẽ hơn nữa nguồn 
vốn đầu tư nước ngoài và trong nước 
trong công cuộc phát triển bền vững nền 
kinh tế. 

Để phát huy năng lực của các nhà đầu 
tư, chúng tôi có một số khuyến nghị nhằm 
giúp các nhà đầu tư nắm bắt nhanh và tận 
dụng tốt sự thay đổi của chính sách đầu tư 
như sau: 

Một là, các nhà đầu tư cần cập nhật 
thường xuyên quy định pháp luật và chính 
sách của địa phương. 

Có thể thấy, trong những năm gần đây, 
hệ thống các văn bản pháp luật liên quan 
đến doanh nghiệp và đầu tư thường xuyên 
được thay đổi và hoàn thiện; song song với 
đó, từng địa phương cũng ban hành những 
chính sách riêng theo từng thời kỳ để thu 
hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Do 
vậy, nếu không nắm bắt được những sự 
biến đổi này, các nhà đầu tư có thể bỏ lỡ 
những cơ hội đầu tư tiềm năng, những ưu 
đãi đầu tư thiết thực cũng như phải chi trả 
nguồn chi phí không đáng có cho những 
điều kiện kinh doanh đã được gỡ bỏ.  

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần đặc biệt 
lưu ý, ưu đãi đầu tư được áp dụng cho tất 
cả các dự án đủ điều kiện, nhưng phải trên 
cơ sở doanh nghiệp, nhà đầu tư tự xác 
định và đề nghị chấp thuận. Vì thế, các 
doanh nghiệp cần thiết phải xây dựng bộ 
phận pháp chế doanh nghiệp, hoặc thông 
qua một đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn 
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pháp luật thường xuyên, để có thể thích 
nghi với sự thay đổi của chính sách pháp 
luật, tận dụng ưu đãi, hỗ trợ của Nhà 
nước và đón đầu xu hướng đầu tư kinh 
doanh, chủ động nắm bắt các chủ trương, 
chính sách pháp luật mới đảm bảo tham 
mưu tốt cho lãnh đạo doanh nghiệp trong 
việc tối ưu hóa các nguồn lực cho doanh 
nghiệp mình. 

Hai là, tham gia vào hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo.  

Lần đầu tiên trong lịch sử của Luật đầu 
tư, các chế định về hỗ trợ khởi nghiệp 
không còn quy định chung chung, mà được 
cụ thể hóa thành các quy định về ưu đãi, hỗ 
trợ đối với các dự án khởi nghiệp sáng tạo, 
cũng như được cụ thể hóa trong hàng loạt 
các văn bản hướng dẫn trong những năm 
gần đây. Chúng tôi đề nghị, các nhà đầu tư 
trong chiến lược phát triển của mình, đặc 
biệt quan tâm và tận dụng tốt chính sách ưu 
đãi nêu trên cho sự phát triển bền vững của 
doanh nghiệp mình. 

Tất cả những phân tích nêu trên cho 
thấy rằng, khởi nghiệp sáng tạo đang là 
một điểm sáng đầy tiềm năng, được Đảng, 
Chính phủ và toàn xã hội quan tâm, được 
ưu tiên đặc biệt để phát triển trong giai 
đoạn này. Do vậy, những “start-up”, những 
bạn trẻ đang mang trong mình các ý 
tưởng, mô hình kinh doanh mới mẻ, cần 
phải nhanh chóng tận dụng thời cơ này để 
hiện thức hóa giấc mơ của mình. Với các 
nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước 
ngoài, nên chuyển dịch vốn đầu tư từ 
những lĩnh vực đầu tư truyền thống sang 
đầu tư vào các dự án khởi nghiệp sáng tạo.  

Trên đây là những quan điểm, phân tích 
pháp lý của nhóm tác giả liên quan đến 
những điểm mới của Luật đầu tư năm 2020 
tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh 
của Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng, 
những khuyến nghị này sẽ thực sự hữu ích 
đối với những nhà đầu tư, doanh nghiệp và 
làm lành mạnh hơn nữa môi trường đầu tư, 
kinh doanh tại Việt Nam./.

xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác 
có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. 

Như vậy, quy định mới được bổ sung 
này liên quan đến việc góp vốn, mua cổ 
phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước 
ngoài dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu 
tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh 
doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có 
điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài 
hoặc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước 
ngoài ít nhất là từ dưới hoặc bằng 50% lên 
trên 50% vốn điều lệ. Bổ sung trường hợp 
phải đăng ký đối với việc góp vốn, mua cổ 
phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế khi 

có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 
đảo, xã, phường, thị trấn ven biển và các 
khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc 
phòng, an ninh. Quy định mới này cũng bãi 
bỏ thủ tục đăng ký trong trường hợp việc 
góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không 
làm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước 
ngoài trong doanh nghiệp (Khoản 1 Điều 
26 Luật đầu tư năm 2014). 

Như vậy, một số quy định mới về thủ 
tục đầu tư tại Việt Nam theo Luật đầu tư 
năm 2020 được sửa đổi đã góp phần nâng 
cao chất lượng, hiệu quả và thúc đẩy hoạt 
động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam./.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ THỦ TỤC ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI... 
(Tiếp theo trang 15)
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Các quy định về lựa chọn nhà đầu tư để 
thực hiện các dự án đầu tư không phải là 
nội dung mới trong pháp luật Việt Nam. 
Trước thời điểm Quốc hội ban hành Luật 
đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 

năm 2020 (Luật đầu tư năm 2020), một số 
văn bản pháp luật đã quy định về vấn đề 
này một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Tuy 
nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy các quy 
định này còn thiếu tính nhất quán, chưa rõ 

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ  
THEO LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2020 

Lê Ngọc Cẩm1 
 
Tóm tắt: Nội dung về lựa chọn nhà đầu tư đã được quy định trong khá nhiều văn bản 

pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, nhà ở... Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy các 
quy định này còn thiếu tính nhất quán, chưa rõ ràng, gây không ít khó khăn cho nhà đầu 
tư cũng như các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện, đặc biệt là những quy 
định liên quan đến các dự án đầu tư có sử dụng đất. Trong bối cảnh đó, Luật đầu tư năm 
2020 bước đầu đã có những giải pháp để làm rõ các nguyên tắc, điều kiện áp dụng từng 
hình thức lựa chọn nhà đầu tư, góp phần tháo gỡ các vướng mắc nêu trên. Trong phạm 
vi bài viết này, tác giả sẽ phân tích các điểm mới của Luật đầu tư năm 2020 về lựa chọn 
nhà đầu tư, đồng thời đánh giá về giải pháp được quy định trong Luật đầu tư năm 2020 
để giải quyết các bất cập liên quan đến nội dung này. 
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ràng, gây không ít khó khăn cho nhà đầu tư 
cũng như gây lúng túng cho các cơ quan 
có thẩm quyền trong quá trình thực hiện3. 

Để góp phần giải quyết vấn đề này, 
Luật đầu tư năm 2020 đã bổ sung một số 
quy định nhằm làm rõ các nguyên tắc, điều 
kiện áp dụng từng hình thức lựa chọn nhà 
đầu tư, đặc biệt liên quan đến các dự án 
đầu tư có sử dụng đất. Trên cơ sở đó, Luật 
đầu tư năm 2020 bước đầu đã phân định 
thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư với 
thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu 
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư 
có sử dụng đất theo quy định tương ứng 
của pháp luật đất đai và pháp luật đấu thầu. 

Dưới đây là một số phân tích về các 
quy định liên quan đến việc lựa chọn nhà 
đầu tư theo Luật đầu tư năm 2020: 

1. Nội dung bổ sung mới về lựa chọn 
nhà đầu tư theo Luật đầu tư năm 2020 

Luật đầu tư năm 2020 đã bổ sung hai 
nội dung quan trọng, thể hiện quan điểm 
của các nhà lập pháp trong việc giải quyết 
các vướng mắc liên quan đến việc lựa 
chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu 
tư, đặc biệt đối với các dự án có sử dụng 
đất, cụ thể: 

Thứ nhất, sử dụng và định nghĩa thuật 
ngữ “chấp thuận chủ trương đầu tư”. 

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 do Quốc 
hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 
(Luật đầu tư năm 2014) sử dụng cụm từ 
“quyết định chủ trương đầu tư” nhưng 

không định nghĩa về thuật ngữ này. Đến 
Luật đầu tư năm 2020, các nhà lập pháp 
đã thay thế bằng cụm từ “chấp thuận chủ 
trương đầu tư” đồng thời định nghĩa cụm 
từ này tại Khoản 1 Điều 3 như sau: “chấp 
thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về 
mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời 
hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc 
hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ 
chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực 
hiện dự án đầu tư”4. Theo Báo cáo 
Thuyết minh chi tiết Luật đầu tư (sửa 
đổi), mục tiêu của quy định này để làm rõ 
mục đích, bản chất của việc cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền chấp thuận chủ 
trương thực hiện dự án5. Có hai nội dung 
sau cần lưu ý trong khái niệm “chấp thuận 
chủ trương đầu tư” theo quy định của 
Luật đầu tư năm 2020: 

Một là, các nhà lập pháp nhìn nhận bản 
chất của hoạt động chấp thuận chủ trương 
đầu tư là hoạt động tập trung vào việc 
đánh giá và chấp thuận các điều kiện để 
thực hiện dự án đầu tư như mục tiêu, địa 
điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện 
dự án… 

Hai là, theo Luật đầu tư năm 2014, 
vào thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra 
quyết định chủ trương đầu tư, thông tin về 
nhà đầu tư thực hiện dự án đã phải được 
xác định. Tuy nhiên, theo Luật đầu tư 
năm 2020, việc chấp thuận, lựa chọn nhà 
đầu tư được nhận diện là một hoạt động 

3  Khoản 1 Điều 3 Luật đầu tư năm 2020. 
4  Báo cáo Thuyết minh chi tiết Luật đầu tư (sửa đổi) số 7869/BC-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 
ngày 25/10/2019, tr.1;  
5  Báo cáo Thuyết minh chi tiết Luật đầu tư (sửa đổi) số 7869/BC-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 
ngày 25/10/2019, tr.26. 
6  Khoản 2 Điều 29 Luật đầu tư 2020. 
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không bắt buộc khi cơ quan có thẩm 
quyền của nhà nước ra quyết định chấp 
thuận chủ trương đầu tư đối với dự án. 
Khi chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ 
quan có thẩm quyền có thể đồng thời chấp 
thuận nhà đầu tư thực hiện dự án nhưng 
cũng có thể chỉ cần quyết định về hình 
thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. 
Nội dung này tiếp tục được cụ thể hóa 
trong Điều 29 Luật đầu tư năm 2020 sẽ 
được phân tích dưới đây. 

Thứ hai, bổ sung Điều 29 về lựa chọn 
nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư. 

Với mục đích làm rõ nguyên tắc, điều 
kiện áp dụng từng hình thức lựa chọn nhà 
đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất6. 
nhất quán với cách tiếp cận về “chấp thuận 
nhà đầu tư” được đưa ra trong định nghĩa 
về “chấp thuận chủ trương đầu tư”, Luật 
đầu tư năm 2020 bổ sung Điều 29 quy 
định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 
án đầu tư. 

Khoản 1 Điều 29 Luật đầu tư năm 
2020 quy định ba hình thức lựa chọn nhà 
đầu tư thực hiện dự án gồm: (i) đấu giá 
quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai; 
(ii) đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo 
pháp luật đấu thầu; và (iii) chấp thuận 
nhà đầu tư. Theo đó, không phải với bất 
cứ hình thức lựa chọn nhà đầu tư nào, 
việc lựa chọn nhà đầu tư cũng được thực 
hiện ở bước chấp thuận chủ trương đầu 
tư, cụ thể: 

Trường hợp dự án đầu tư thuộc diện 
chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng cũng 
thuộc diện lựa chọn nhà đầu tư theo hình 
thức đấu giá quyền sử dụng đất theo pháp 
luật đất đai hoặc đấu thầu lựa chọn nhà 
đầu tư theo pháp luật đấu thầu thì việc 
chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ được 
thực hiện trước khi thực hiện việc lựa 
chọn nhà đầu tư7. Theo hướng dẫn hiện 
nay của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với 
nội dung liên quan đến nhà đầu tư, cơ 
quan có thẩm quyền chỉ cần đưa ra chấp 
thuận về hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự 
kiến cùng các điều kiện đối với nhà đầu tư 
thực hiện dự án (nếu có)8. 

Trong trường hợp sau đó tổ chức đấu 
giá quyền sử dụng đất mà chỉ có một người 
đăng ký tham gia hoặc đấu giá không 
thành theo quy định của pháp luật về đất 
đai hoặc trường hợp tổ chức đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư mà chỉ có một nhà đầu tư 
đăng ký theo quy định của pháp luật về đấu 
thầu, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ 
tục chấp thuận nhà đầu tư khi nhà đầu tư 
đáp ứng các điều kiện theo quy định của 
pháp luật có liên quan9. 

Nếu dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận 
chủ trương đầu tư nhưng không thuộc 
trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất 
hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thì cơ 
quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương 
đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 
trong các trường hợp sau10: 

7  Công văn số 324 /BKHĐT-PC do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 20 tháng 01 năm 2021 v/v triển khai 
thi hành Luật đầu tư. 
8  Khoản 3 Điều 29 Luật đầu tư 2020. 
9  Khoản 4 Điều 29 Luật đầu tư 2020. 
10  Báo điện tử Đấu thầu, Nguyệt Minh, Chưa rõ cơ chế giao đất, nhà đầu tư và Nhà nước cùng thiệt, đăng ngày 
15/11/2019, truy cập ngày 28/3/2021, link truy cập: https://baodauthau.vn/chua-ro-co-che-giao-dat-nha-dau-tu-va-
nha-nuoc-cung-thiet-post80763.html
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Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất, trừ 
trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục 
đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để 
phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 
gia, công cộng theo quy định của pháp luật 
và đất đai; 

Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận 
góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông 
nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, 
kinh doanh phi nông nghiệp không thuộc 
trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy 
định của pháp luật về đất đai; 

Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong 
khu công nghiệp, khu công nghệ cao; và 

Trường hợp khác không thuộc diện đấu 
giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật. 

2. Đánh giá những điểm mới về lựa 
chọn nhà đầu tư theo Luật đầu tư 
năm 2020 

Qua phân tích về các điểm mới tại Mục 
1 trên đây, có thể thấy rằng, theo Luật đầu 
tư năm 2020, không phải trong mọi trường 
hợp việc chấp thuận chủ trương đầu tư 
phải đi kèm với việc lựa chọn nhà đầu tư. 
Nếu thuộc trường hợp phải sử dụng các cơ 
chế đấu giá, đấu thầu để lựa chọn nhà đầu 
tư thì cơ quan có thẩm quyền không cần 
phải quyết định nội dung về nhà đầu tư khi 
thực hiện việc chấp thuận chủ trương đầu 
tư, chỉ đưa ra chấp thuận về hình thức lựa 
chọn nhà đầu tư dự kiến cùng các điều kiện 
đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu 
có). Điều này khác biệt với Luật đầu tư 
năm 2014 bởi Luật này quy định vào thời 
điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định 
chủ trương đầu tư, thông tin về nhà đầu tư 
thực hiện dự án đã phải được xác định. 

Để hiểu rõ hơn về sự thay đổi trong 
cách tiếp cận của các nhà làm luật, cần đặt 
việc lựa chọn nhà đầu tư theo Luật đầu tư 
năm 2020 trong tương quan với thủ tục đấu 
giá quyền sử dụng đất theo quy định của 
pháp luật đất đai và thủ tục đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có 
sử dụng đất theo quy định của pháp luật 
đấu thầu. 

Theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 
do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 
năm 2013 (Luật đấu thầu năm 2013) và 
Nghị định số 30/2015/NĐ-CP do Chính 
phủ ban hành ngày 17 tháng 03 năm 2015 
quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 
(Nghị định số 30/2015/NĐ-CP), việc lựa 
chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 
dụng đất tại các khu đất có giá trị lợi thế 
thương mại cao phải thực hiện theo hình 
thức đấu thầu. Hình thức đấu thầu để lựa 
chọn nhà đầu tư thường áp dụng cho khu 
đất thực hiện dự án chưa hoàn thành giải 
phóng mặt bằng11. 

Theo quy định tại Luật nhà ở số 
65/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 
25 tháng 11 năm 2014, bên cạnh hình thức 
đấu thầu dự án có sử dụng đất và chỉ định 
chủ đầu tư thì đấu giá quyền sử dụng đất 
cũng được ghi nhận là một hình thức lựa 
chọn chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng 
nhà ở thương mại.  

Theo quy định của Luật Đất đai số 
45/2013/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 
29 tháng 11 năm 2013 (Luật đất đai năm 
2013), hầu hết, các dự án đầu tư có sử dụng 
đất đều thuộc trường hợp Nhà nước giao 
đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất 

11  Khoản 8 Điều 33, Khoản 6 Điều 34 và Khoản 8 Điều 35 Luật đầu tư năm 2014.
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theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. 
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Luật đất đai 
năm 2013 không có bất cứ quy định nào về 
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 
án có sử dụng đất. Ngoài ra, trong quy định 
về các trường hợp Nhà nước giao đất, cho 
thuê đất không thông qua đấu giá của Luật 
đất đai năm 2013 cũng không quy định bao 
gồm cả trường hợp “giao đất cho nhà đầu 
tư đã trúng đấu thầu dự án đầu tư có sử 
dụng đất”. 

Trong khi đó, theo Luật đầu tư năm 
2014, thông tin nhà đầu tư thực hiện dự án 
sẽ được ghi nhận trong quyết định chủ 
trương đầu tư12. Điều này có thể giải thích 
là khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định 
chấp thuận chủ trương đầu tư, thông tin về 
nhà đầu tư thực hiện dự án đã phải được 
xác định, tức đã lựa chọn được chủ đầu tư 
cho dự án. Luật đầu tư năm 2014 không có 
bất cứ quy định nào khác về việc lựa chọn 
nhà đầu tư. Hệ quả là, đối với việc lựa 
chọn nhà đầu tư cho các dự án có sử dụng 
đất, cơ quan nhà nước và các nhà đầu tư 
gặp vướng mắc: 

Thứ nhất, chưa có sự phân định rõ thủ 
tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo 
Luật đầu tư với thủ tục đấu giá quyền sử 
dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo 
quy định tương ứng của Luật đất đai năm 
2013 và Luật đấu thầu năm 2013.  

Như đã đề cập trên đây, Luật đầu tư 
năm 2014 không làm rõ nội dung này. 
Mặc dù, Điều 22 Nghị định 118/2015/NĐ-
CP do Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 

11 năm 2015 quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 
(Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) về trình 
tự thực hiện dự án đầu tư đã quy định: 
“Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng 
đất hoặc trúng đấu thầu dự án đầu tư có 
sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư theo 
quy định tương ứng tại văn bản quyết định 
phê duyệt kết quả trúng đấu giá, văn bản 
phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và 
quy định của pháp luật về đầu tư, xây 
dựng và pháp luật có liên quan mà không 
phải thực hiện thủ tục quyết định chủ 
trương đầu tư”.  

Tuy nhiên, bản chất của hoạt động đấu 
thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định 
của pháp luật đấu thầu và hoạt động đấu 
giá quyền sử dụng đất theo quy định của 
pháp luật đất đai là nhằm vào việc lựa chọn 
được nhà đầu tư phù hợp nhất, sử dụng 
hiệu quả nhất các nguồn lực, qua đó, thu 
được nguồn lợi lớn nhất cho Nhà nước. 
Hoạt động đấu thầu, đấu giá không hướng 
đến việc thẩm định, xem xét, đánh giá tính 
khả thi, hiệu quả của dự án đầu tư. Do đó, 
giải pháp đưa ra tại quy định tại Điều 22 
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP không thể 
hiện được bản chất của hoạt động đấu thầu 
lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử 
dụng đất cũng như bản chất của hoạt động 
chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự 
án đầu tư. 

Thứ hai, chưa có sự nhất quán trong 
việc áp dụng các quy định về đấu giá 
quyền sử dụng đất trong pháp luật đất đai 
và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong 

12  Báo điện tử Đấu thầu, Nguyệt Minh, Chưa rõ cơ chế giao đất, nhà đầu tư và Nhà nước cùng thiệt, đăng ngày 
15/11/2019, truy cập ngày 28/3/2021, link truy cập: https://baodauthau.vn/chua-ro-co-che-giao-dat-nha-dau-tu-va-
nha-nuoc-cung-thiet-post80763.html.
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pháp luật đấu thầu đối với các dự án có sử 
dụng đất.  

Trước năm 2019, theo hướng dẫn của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ 
TN&MT), đối với trường hợp khu đất để 
thực hiện dự án bất động sản chưa thực 
hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 
nhưng thuộc trường hợp Nhà nước giao 
đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền 
sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 
năm 2013, hình thức đấu thầu để lựa chọn 
nhà đầu tư sẽ được áp dụng cho dự án nếu 
căn cứ theo quy định tại Luật đấu thầu năm 
2013 và quy định tại Nghị định số 
30/2015/NĐ-CP. Một số địa phương đã 
thực hiện thủ tục giao đất/cho thuê đất cho 
nhà đầu tư được lựa chọn thông qua đấu 
thầu theo trình tự, thủ tục giao đất, cho 
thuê đất quy định tại Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP13. 

Ngày 28/12/2018, tại Hội nghị trực 
tuyến Chính phủ với các địa phương, Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương đã đề nghị Chính phủ 
cho phép các dự án đã đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư dự án theo pháp luật về đấu 
thầu và đầu tư, đồng thời nhà đầu tư đã ứng 
tiền giải phóng mặt bằng thì không phải 
đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất, cho 
thuê đất. 

Tuy nhiên, ngày 10/4/2019, thực hiện 
nhiệm vụ do Văn phòng Chính phủ giao 
tại Công văn số 720/VPCP-QHĐP ngày 
24/01/2019 và Công văn số 18799/VPCP-

QHĐP ngày 07/3/3019, Bộ TN & MT đã 
trả lời đề nghị trên của các địa phương 
trong Công văn số 1647/BTNMT-PC như 
sau: “Tại Điều 118 Luật Đất đai quy định 
các trường hợp Nhà nước giao đất có thu 
tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình 
thức đấu giá hoặc không đấu giá quyền sử 
dụng đất. Hiện nay pháp luật về đất đai 
không quy định giao đất không thông qua 
hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối 
với dự án thực hiện lựa chọn chủ đầu tư 
theo Luật đầu tư, Luật Nhà ở và nhà đầu 
tư đã ứng tiền giải phóng mặt bằng”14. 

Trên cơ sở phúc đáp nêu trên, nhiều 
dự án đã hoàn thành thủ tục đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư đã tạm dừng xem xét 
việc giao đất/cho thuê đất đối với nhà đầu 
tư trúng thầu thực hiện dự án. Thậm chí, 
một số địa phương còn dừng việc tổ chức 
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện 
các dự án có sử dụng đất đã được hội 
đồng nhân dân thông qua. Về phía nhà 
đầu tư, tại nhiều dự án trong diện “tạm 
dừng” để xem xét việc giao đất, cho thuê 
đất, nhà đầu tư đã phải bỏ ra hàng trăm 
tỷ đồng để thực hiện việc giải phóng mặt 
bằng khu đất thực hiện dự án mà mình đã 
trúng thầu. Điều này đẩy nhà đầu tư 
không chỉ đứng trước nguy cơ thiệt hại 
về chi phí đã đầu tư, mà còn có thể mất 
rất nhiều cơ hội kinh doanh. Mặt khác, 
nếu dừng đấu thầu thì địa phương cũng 
không thể tổ chức đấu giá quyền sử dụng 
đất vì không bố trí được đủ nguồn vốn để 

13  Công văn số 1647/BTNMT – PC ngày 10/4/2019 của Bộ TN&MT gửi Văn phòng chính phủ về việc trả lời kiến nghị 
của các địa phương tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ, truy cập ngày 31/3/2021 link truy cập: 
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanChiDao/Attachments/1955/1647-btnmt-pc_Signed.pdf. 
14  Báo điện tử Đấu thầu, Nguyệt Minh, Chưa rõ cơ chế giao đất, nhà đầu tư và Nhà nước cùng thiệt, đăng ngày 
15/11/2019, truy cập ngày 28/3/2021, link truy cập: https://baodauthau.vn/chua-ro-co-che-giao-dat-nha-dau-tu-va-
nha-nuoc-cung-thiet-post80763.html.
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thực hiện giải phóng trước toàn bộ mặt 
bằng, tạo quỹ đất sạch15. 

Trong bối cảnh tồn tại những bất cập 
về lựa chọn nhà đầu tư theo Luật đầu tư 
năm 2014 và pháp luật liên quan như đã 
phân tích trên đây, các nhà lập pháp đã 
đưa ra giải pháp trong việc phân định thủ 
tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo 
Luật đầu tư trong tương quan với thủ tục 
đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có 
sử dụng đất theo quy định tương ứng của 
Luật đất đai năm 2013 và Luật đấu thầu 
năm 2013 theo nguyên tắc: Nếu thuộc 
diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư thì 
chắc chắn phải thực hiện việc chấp thuận 
chủ trương đầu tư; Trường hợp thuộc diện 
phải chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng 
phải lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình 
thức đấu giá, đấu thấu thì sẽ ưu tiên lựa 
chọn nhà đầu tư theo các hình thức này. 
Bên cạnh đó, khi lựa chọn nhà đầu tư theo 
hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì 
tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất 
đai, nếu chọn hình thức đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư thì theo quy định của pháp luật 
về đấu thầu. Chỉ một số trường hợp thuộc 
diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư 
nhưng (i) không thuộc diện phải thực hiện 
đấu giá, đấu thầu do pháp luật quy định; 
hoặc (ii) đấu giá không thành hoặc tổ chức 
đấu giá, đấu thầu nhưng chỉ có một 

người/nhà đầu tư tham gia thì mới thực hiện 
lựa chọn nhà đầu tư thông qua việc chấp 
thuận nhà đầu tư. 

Như vậy, Luật đầu tư năm 2020 không 
quy định về giải pháp lựa chọn nhà đầu tư 
trong trường hợp thuộc diện phải chấp 
thuận chủ trương đầu tư, không thuộc diện 
phải thực hiện đấu giá, đấu thầu nhưng 
không nằm trong các trường hợp luật quy 
định được thực hiện chấp thuận chủ trương 
đầu tư đồng thời với việc chấp thuận nhà 
đầu tư. Việc không quy định về nội dung 
này có thể sẽ đặt ra vấn đề về sự tồn tại của 
một hình thức lựa chọn nhà đầu tư khác 
ngoài ba hình thức lựa chọn đầu tư đang 
được liệt kê tại Khoản 1 Điều 29 Luật đầu 
tư năm 2020 hoặc đặt ra vấn đề về việc áp 
dụng hình thức nào trong ba hình thức đó 
để giải quyết trường hợp này. 

Giải pháp hiện nay trong Luật đầu tư 
năm 2020 về lựa chọn nhà đầu tư được 
đánh giá là đã bước đầu góp phần tháo gỡ 
nút thắt lớn mà Báo cáo “Chồng chéo pháp 
luật về đầu tư, kinh doanh” của VCCI đã 
điểm danh đến16, đó là sự không rõ ràng 
trong lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu 
giá đất, đấu thầu dự án có gắn liền với 
quyền sử dụng đất quy định tại Luật đất đai 
năm 2013 và Luật đấu thầu năm 201317. 
Đại diện Ban soạn thảo Luật đầu tư năm 
2020 cũng thẳng thắn nhìn nhận, Luật đầu 
tư năm 2020 không thể quy định trường 

15  Khánh An, “Vào cuộc gỡ nút thắt quy trình, thủ tục đầu tư”, Báo điện tử Đầu tư, đăng ngày 26/05/2020, link 
truy cập: https://baodautu.vn/vao-cuoc-go-nut-that-quy-trinh-thu-tuc-dau-tu-d122847.html, truy cập ngày 
01/4/2021. 
16  VCCI, “Báo cáo chồng chéo pháp luật về đầu tư kinh doanh”, truy cập ngày 1/4/2021, 
link truy cập: http://vibonline.com.vn/wp-content/uploads/2020/02/VCCI-B%C3%A1o-c%C3%A1o-
ch%E1%BB%93ng-ch%C3%A9o-PL-2019.12.26.pdf, tr.7 – 8. 
17  Khánh An, “Vào cuộc gỡ nút thắt quy trình, thủ tục đầu tư”, Báo điện tử Đầu tư, đăng ngày 26/05/2020, link 
truy cập: https://baodautu.vn/vao-cuoc-go-nut-that-quy-trinh-thu-tuc-dau-tu-d122847.html, truy cập ngày 
01/4/2021.
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hợp nào thực hiện đấu giá, trường hợp nào 
thực hiện đấu thầu để giải quyết triệt để 
vấn đề chồng chéo đề cập trên đây, bởi đó 
là phạm vi của luật khác. Tuy nhiên, ít nhất 
Luật đầu tư năm 2020 đã làm rõ nếu lựa 
chọn hình thức nào thì tuân thủ theo quy 
trình, thủ tục của hình thức đó18. 

Cần lưu ý rằng, phương án trên đây 
không phải phương án ban đầu được đề 
xuất. Theo phương án được đề xuất tại Dự 
thảo Luật đầu tư, cùng với đấu giá quyền 
sử dụng đất theo pháp luật đất đai và đấu 
thầu lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật 
đấu thầu, chấp thuận chủ trương đầu tư, 
không phải chấp thuận nhà đầu tư mới là 
một hình thức lựa chọn nhà đầu tư. Theo 
đó, hình thức chấp thuận chủ trương đầu 
tư chỉ được áp dụng trong trường hợp dự 
án không đáp ứng điều kiện tổ chức đấu 
giá, đấu thầu. Nếu dự án thuộc diện chấp 
thuận chủ trương đầu tư và thuộc diện tổ 
chức đấu giá, đấu thầu, thì các tiêu chí về 
đánh giá dự án như mục tiêu, địa điểm, 
điều kiện thực hiện dự án… sẽ được trình 
lên cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ 
trương đầu tư để xem xét trước khi đấu 
giá, đấu thầu hoặc được đưa vào tiêu chí 
đấu giá, đấu thầu tùy tính chất dự án. 
Ngoài ra, sau thời hạn dự án được công bố 
theo quy định của pháp luật về đấu giá, 
đầu thầu mà chỉ có một nhà đầu tư đăng 
ký hoặc đấu giá không thành thì Cơ quan 
có thẩm quyền sẽ lựa chọn nhà đầu tư 
thông qua thủ tục chấp thuận chủ trương 
đầu tư. 

Phương án nêu trên cũng liệt kê các dự 
án không phải thực hiện thủ tục chấp 
thuận chủ trương đầu tư. Ngoài trường 
hợp Dự án mà nhà đầu tư được lựa chọn 

thông qua đấu giá hoặc đấu thầu, còn bao 
gồm cả (i) Dự án thuộc Danh mục dự án 
được phê duyệt theo Luật Quy hoạch, trừ 
các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận 
chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ 
tướng Chính phủ; và (ii) Dự án không 
thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư 
theo Luật đầu tư.  

Theo giải pháp được đề xuất tại Dự 
thảo luật, việc đấu giá, đấu thầu – hướng 
đến việc đánh giá chủ đầu tư sẽ loại trừ 
việc chấp thuận chủ trương đầu tư – với 
bản chất là đánh giá dự án một cách toàn 
diện để phê duyệt việc thực hiện dự án. 
Quan điểm này tiếp cập hoạt động đấu giá, 
đấu thầu và chấp thuận chủ trương đầu tư 
giống như quy định tại Điều 22 Nghị định 
số 118/2015/NĐ-CP nên cũng gặp phải 
vấn đề tương tự như đã phân tích trên đây. 
Vì vậy, theo quan điểm cá nhân, so với giải 
pháp được đề xuất trong Dự thảo Luật đầu 
tư, giải pháp quy định tại Luật đầu tư 2020 
rõ ràng hơn, hiệu quả hơn, phản ánh đúng 
bản chất của hoạt động chấp thuận chủ 
trương đầu tư cũng như hoạt động đấu giá 
quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư thực hiện dự án hơn.  

Trên đây là những phân tích và đánh giá 
về điểm mới trong Luật đầu tư năm 2020 
liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư. 
Những quy định mới này hiện đang được 
kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ các vướng 
mắc trong chọn lựa nhà đầu tư thực hiện dự 
án, giảm thiểu rủi ro, tạo ra môi trường 
pháp lý an toàn hơn cho các nhà đầu tư đặc 
biệt là các nhà đầu tư trong các dự án có sử 
dụng đất, qua đó phát huy tốt các nguồn lực 
và giúp thúc đẩy phát triển thị trường đầu 
tư, kinh doanh ở Việt Nam./.

18  Báo cáo Thuyết minh chi tiết Luật đầu tư (sửa đổi) số 7869/BC-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 
ngày 25/10/2019, tr.26 – 28. 
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1. Ngành nghề cấm kinh doanh theo 
quy định của Luật đầu tư năm 2020 

Nội dung về ngành nghề cấm kinh 
doanh cũng đã được đưa ra bàn thảo về 
việc thêm bớt những ngành nghề nào cho 
hợp lý. Một số phương án đã được đề xuất 
trong các dự thảo và cuối cùng Luật đầu tư 
năm 2020 đã được thông qua với 8 ngành 
nghề cấm kinh doanh. Ngoài việc không 
thay đổi ở một số ngành nghề thì những 
ngành nghề khác đã có bổ sung như sau: 

Thứ nhất, kinh doanh các chất ma túy 
theo Phụ lục 1. 

Về nội dung này đã từng có ý kiến cho 
rằng chỉ cần quy định “Kinh doanh các 
chất ma túy” còn những chất ma túy gì thì 
sẽ quy định ở văn bản khác để thuận tiện 
cho quá trình bổ sung, sửa đổi nếu có. Tuy 
nhiên, với quan điểm rõ ràng, minh bạch, 
thuận tiện cho nhà đầu tư, đồng thời vì đây 
là những nội dung liên quan đến hạn chế 
quyền con người, quyền công dân nên Luật 

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2020  
VỀ NGÀNH NGHỀ CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH  

 
Võ Thị Hoài1 
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vẫn quyết định giữ nguyên quy định về các 
chất ma túy theo Phụ lục 1. Theo đó tại nội 
dung về các chất ma túy được liệt kê đã có 
một số thay đổi.  

Một là, bảng danh mục các chất ma túy 
bị cấm trong Luật đầu tư được chia thành 
4 bảng cụ thể chứ không gộp chung  một 
bảng Danh mục các chất ma túy bị cấm 
đầu tư kinh doanh như Luật đầu tư năm 
2014. Các chất ma túy được chia thành các 
nhóm: (i) Các chất và muối, đồng phân, 
ester, ether và muối của các đồng phân, 
ester, ether có thể tồn tại của các chất này; 
(ii) Các chất và muối, đồng phân có thể 
tồn tại của các chất này; (iii) Các chất và 
muối có thể tồn tại của các chất này. 

Tuy nhiên sự thay đổi này chỉ là thay 
đổi về mặt hình thức, còn về nội dung các 
chất ma túy bị cấm trong danh mục này 
không có sự thay đổi. 

Hai là, ba chất ma túy mới bị cấm 
được bổ sung vào trong bảng riêng bao 
gồm: Cần sa và các chế phẩm từ cần sa; lá 
khat; thuốc phiện và các chế phẩm từ 
thuốc phiện (trừ trường hợp ethyl este của 
acid béo iod hóa trong dầu hạt thuốc phiện 
mà không còn chứa chất ma túy từ thuốc 
phiện). Quy định này xuất phát từ thực 
trạng trong thời gian vừa qua đã xuất hiện 
các loại ma túy mới, số lượng người sử 
dụng các chất này nhiều (đặc biệt là giới 
trẻ), gây những tác hại lớn. Cần sa là một 
loại ma túy lấy từ cây dầu gai có tên là 
Cannabis Sativa. Hiện nay trong giới trẻ 
sử dụng các tên khác nhau cho cùng một 
loại cần sa xuất phát từ cây Cannabis 
Sativa như “bồ đà”, “bu”, “cỏ”, “tài mà”, 
“pin” được sử dụng dưới dạng hút, vape, 
hít, uống hoặc ăn nhằm mục đích thỏa 
mãn cá nhân và giải trí gây là tình trạng 

ảo giác, ảo tưởng, rối loạn tâm thần. Nhiều 
vụ tai nạn giao thông, giết người do ngáo 
đá khi sử dụng các chất ma túy này đặt ra 
yêu cầu cần sớm có quy định cấm kinh 
doanh. Lá Khat có nguồn gốc từ Đông Phi 
và các nước Ả rập. Thành phần gây kích 
thích trong lá Khat là hai chất cathinone 
và cathine. Các thành phần này có tác 
dụng nhanh hơn so amphetamine nên mức 
độ cũng nguy hiểm hơn ma túy đá gấp 
nhiều lần.  

Thứ hai, kinh doanh các loại hóa chất, 
khoáng vật quy định tại Phụ lục II của 
Luật này. 

Danh mục các loại hóa chất có bổ sung 
thêm quy định cấm chất Dodecyl benzene 
sulfonic acid. Tuy nhiên, đối với hóa chất 
Dodecyl benzene sulfonic acid thực ra 
không phải là quy định cấm mới, trước 
đây loại hóa chất này đã được cấm xuất 
nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 
40/2006/QĐ-BCN ngày 01/12/2006. Việc 
đưa hóa chất này vào danh mục nhằm 
ngăn chặn quyết liệt việc kinh doanh loại 
hóa chất này vì nguy cơ gây ung thư 
trong khi nó có thể được sử dụng trong 
các chất tẩy rửa. 

 Về các loại khoáng vật, trước đây Luật 
đầu tư năm 2014 chỉ quy định cấm các 
Amiang màu thuộc nhóm Amphibol mà 
không liệt kê rõ các loại khoáng chất này. 
Nay Luật đầu tư năm 2020 quy định rõ các 
khoáng vật bị cấm bao gồm: Amiăng 
crocidolip; Amiăng amosit; Amiăng 
anthophyllit; Amiăng actinolit; Amiăng 
tremolit 

Thứ ba, kinh doanh mẫu vật các loài 
thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc 
khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục 
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I của Công ước về buôn bán quốc tế các 
loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; 
mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật 
rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm 
I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy 
định tại Phụ lục III của Luật này. 

Những điểm mới của nhóm ngành nghề 
này bao gồm: 

- Bổ sung cụm từ “có nguồn gốc khai 
thác từ tự nhiên” so với Luật đầu tư năm 
2014 nhằm loại trừ các trường hợp kinh 
doanh các loài lai tạo, cấy ghép, áp dụng 
công nghệ sinh học để trồng tại nhà, tại 
vườn bởi hiện nay rất nhiều loại thực vật 
quý hiếm đã được trồng, cấy ghép, lai tạo. 
Vì vậy nếu cấm kinh doanh tất cả các loại 
thực vật này là không phù hợp. Ví dụ như 
sâm Ngọc Linh hay nhiều giống lan quý 
hiếm đã được người trồng lai tạo, gây 
giống để cung cấp cho người chơi lan; bán 
làm thuốc chữa bệnh và bồi bổ sức khỏe. 

- Thay thế “thực vật rừng, động vật 
rừng” cho từ “động vật, thực vật hoang 
dã”; đồng thời thêm thủy sản nguy cấp, 
quý, hiếm vào danh mục cần bảo vệ. Đối 
với danh mục các loài thực vật rừng cấm 
kinh doanh đã được bổ sung thêm thành 39 
loài thay vì 19 loài như trước đây. Trong 
đó đặc biệt liệt kê tên các loài lan quý hiếm 
thay vì chỉ quy định chung chung các loài 
lan kim tuyến và các loài lan hài. Quy định 
này là cần thiết do thời điểm gần đây 
phong trào chơi lan và mua bán các loài lan 
quý hiếm, đột biến đang trở nên rầm rộ. 
Nhiều giao dịch lan với giá trị rất cao, điều 
đó có thể thúc đẩy việc săn lùng các loài 
lan rừng quý để mua bán khiến các loài lan 
quý có thể bị tuyệt chủng. Danh mục động 
vật và đặc biệt các loài thủy sản được quy 
định chi tiết và mở rộng từ chỉ có 90 loài 

đã lên tới 219 loài. Quy định đó cho thấy 
chúng ta luôn quan tâm và cập nhật danh 
mục các loài động, thực vật rừng, thủy sản 
nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ. 

Thứ tư, mua, bán người, mô, xác, bộ 
phận cơ thể người, bào thai người. 

Luật đầu tư năm 2020 đã bổ sung thêm 
ngành nghề kinh doanh bị cấm ở nhóm này 
bao gồm cả kinh doanh xác người và bào 
thai người. Trong một vài năm gần đây 
đang diễn ra tình trạng dụ dỗ phụ nữ nghèo 
đang có thai gặp nhiều khó khăn sang 
Trung Quốc chờ sinh và bán con với giá 
khoảng từ 50 đến 100 triệu đồng. Việc mua 
bán bào thai này về mặt bản chất là mua 
bán trẻ em. Tuy nhiên, trong giai đoạn 
mang thai, bà mẹ chưa sinh con cho nên 
nếu truy tố về tội mua bán người theo Ðiều 
150 và tội mua bán người dưới 16 tuổi theo 
Ðiều 151 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017) thì không phù hợp 
và chưa có văn bản nào hướng dẫn truy tố 
về hành vi này. Hành vi bắt đầu diễn ra ở 
thời điểm đang mang thai, đứa trẻ chưa 
được sinh ra nên về bản chất chỉ có thể xử 
lý khi đứa trẻ đã sinh ra. Điều đó rất khó 
phát hiện vì hành vi diễn ra ở nước ngoài, 
có sự đồng thuận của các bên. Vì vậy, để 
ngăn chặn tình trạng này, việc đưa ra quy 
định cấm về việc kinh doanh bào thai 
người là việc cần thiết nhằm ngăn chặn từ 
gốc rễ hoạt động mua bán người biến 
tướng. Về quy định cấm kinh doanh xác 
người thực ra không phải là quy định mới. 
Việc cấm mua bán xác người đã được quy 
định tại Khoản 3 Điều 11 Luật hiến, lấy, 
ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy 
xác năm 2006. Tuy nhiên, việc đưa vào 
Luật đầu tư là cần thiết vì nếu so với Luật 
hiến, lấy, ghép mô bộ phận cơ thể người 
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và hiến, lấy xác thì Luật đầu tư được coi là 
luật chuyên ngành về kinh doanh nên cần 
quy định cụ thể về những ngành nghề bị 
cấm. Việc bổ sung này nhằm thể hiện đầy 
đủ nội dung, giúp quy định cấm được triệt 
để và có chế tài cụ thể để xử lý. Đồng thời 
nhằm ngăn chặn những hình thức kinh 
doanh trên xác người bởi trên thực tế đã 
và đang tồn tại tình trạng mua bán xác 
người cho những mục đích khác nhau như 
mục đích nghiên cứu hay mục đích mê tín 
dị đoan. 

Thứ năm, kinh doanh dịch vụ đòi nợ. 
Đây là ngành nghề kinh doanh bị cấm 

hoàn toàn mới được bổ sung vào trong 
Luật đầu tư năm 2020 và cũng là vấn đề có 
nhiều quan điểm trái chiều. Nhiều ý kiến 
không đồng tình với việc cấm bởi các lý 
do như: việc thuê một đơn vị trung gian 
đứng ra thu hồi nợ xuất phát từ nhu cầu 
thực tế của cuộc sống, đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng khi các công ty kinh doanh 
dịch vụ đòi nợ sử dụng các công cụ, biện 
pháp đạt kết quả, phù hợp với các quy định 
của pháp luật. Mặc dù có nhiều cách thức 
khác để đòi nợ qua thủ tục tố tụng nhưng 
thủ tục này mất nhiều thời gian và nhiều 
khi không thi hành án được do chậm trễ. 
Nếu vì các tiêu cực phát sinh thì cần bổ 
sung quy định điều kiện chặt chẽ đối với 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 
giám sát, quản lý chặt chẽ hơn các hoạt 
động của các doanh nghiệp này. Nếu vì lý 
do không quản lý được nên cấm là không 
phù hợp. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng 
kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị “khai tử” 

vì trên cơ sở đánh giá những đóng góp của 
lĩnh vực ngành nghề này cho xã hội và 
những tiêu cực phát sinh thì dịch vụ đòi nợ 
đã bị nhiều doanh nghiệp, cá nhân lợi 
dụng, biến tướng thành các băng nhóm tội 
phạm nhằm cưỡng đoạt tài sản, gây áp lực 
đối với con nợ, cho vay nặng lãi, hoạt động 
tín dụng đen, gây mất trật tự, an toàn xã 
hội, dẫn tới nhiều hệ quả xấu đối với xã 
hội. Như vậy từ ngày 01/01/2021 các 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ 
chấm dứt hoạt động; hợp đồng cung cấp 
dịch vụ đòi nợ chấm dứt hiệu lực kể từ 
ngày Luật đầu tư năm 2020 có hiệu lực và 
doanh nghiệp sẽ phải thanh lý hợp đồng đã 
ký kết2. 

2. Một số kiến nghị đề xuất về các 
quy định liên quan đến ngành nghề cấm 
đầu tư kinh doanh 

Nhìn lại cả quá trình xây dựng và ban 
hành các quy định về ngành nghề cấm kinh 
doanh cho thấy vẫn còn một số tồn tại cần 
có giải pháp tháo, gỡ như sau: 

Thứ nhất, chưa có sự phân biệt rạch 
ròi giữa ngành nghề cấm kinh doanh, hàng 
hóa cấm kinh doanh và hoạt động cấm đầu 
tư kinh doanh. Từ đó dẫn tới trong một số 
văn bản quy định hàng hóa, dịch vụ cấm 
kinh doanh nhưng bao gồm cả ngành nghề 
cấm kinh doanh. Khi góp ý xây dựng Luật 
đầu tư, ngay cả các đại biểu Quốc hội là 
người làm luật cũng có sự nhầm lẫn này 
khi “Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định 
cấm đầu tư kinh doanh dịch vụ điều tra, 
thám tử tư, vật liệu nổ khác (ngoài pháo 
nổ), các ngành thải hóa chất độc hại ra môi 

2  Khoản 5 Điều 77 Luật đầu tư năm 2020. 
3  https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/co-nen-dua-dich-vu-doi-no-va-tham-tu-tu-vao-luat-dau-
tu-88908.html.
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trường”3. Từ việc không rõ ràng này dẫn 
tới tình trạng thêm rồi bỏ rất phức tạp 
trong khi vẫn cấm. Chỉ khác là không cấm 
trong ngành nghề kinh doanh mà cấm 
trong hàng hóa hoặc hành vi. Nhiều quy 
định bãi bỏ vì cho rằng nó là hàng hóa 
cấm kinh doanh chứ không phải ngành 
nghề. Ví dụ: nhóm ngành nghề “Kinh 
doanh các loại sản phẩm, hàng hoá và 
thiết bị cấm lưu hành, cấm sử dụng hoặc 
chưa được phép lưu hành và/hoặc sử dụng 
tại Việt Nam”4  bị bỏ đi trong khi vẫn cấm 
ở các luật chuyên ngành. Chẳng hạn như 
hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động 
trồng trọt. Nếu hiểu rằng mua bán giống 
cây trồng, phân bón chưa được quyết định 
công nhận lưu hành là cấm một loại hàng 
hóa trong ngành nghề về nông nghiệp. 
Vậy liệu cách hiểu pháo nổ chỉ là một loại 
hàng hóa thuộc nhóm “ngành nghề kinh 
doanh các loại pháo” là ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện có hợp lý? Cho nên chỉ 
cần xếp pháo nổ vào hàng hóa cấm kinh 
doanh chứ không nằm trong ngành nghề 
cấm kinh doanh? Vì vậy cần xây dựng 
khái niệm “ngành nghề kinh doanh” trong 
luật để bảo đảm việc hiểu một cách thống 
nhất, từ đó giúp cho việc xây dựng quy 
định này được hợp lý, tránh tình trạng 
thêm bỏ rất mâu thuẫn. 

Thứ hai, việc cấm kinh doanh dịch 
vụ đòi nợ đặt ra yêu cầu cần có một cơ 
chế hữu hiệu hơn trong việc giải quyết 
quyền đòi nợ của người dân để tránh tình 
trạng phát sinh những cách thức đòi nợ 
tiêu cực hơn so với trước và không quản 
lý được. 

Thứ ba, sớm xây dựng chế tài cho 
hành vi mua bán xác người và hành vi 
mua bán bào thai người để phát huy được 
ý nghĩa của quy định cấm. Vì đối với hành 
vi mua bán xác người, bào thai người 
không xếp được vào tội sản xuất, mua bán 
hàng cấm theo Điều 190 của Bộ luật hình 
sự. Nghiên cứu mức độ nguy hiểm để 
quyết định áp dụng chế tài hành chính hay 
chế tài hình sự cho hành vi này là điều cần 
được quan tâm. 

Tóm lại, Luật đầu tư năm 2020 đã được 
xây dựng đáp ứng mục tiêu thực hiện được 
các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia, hỗ trợ phát triển và cắt 
giảm chi phí cho doanh nghiệp. Ngành 
nghề kinh doanh bị cấm; ngành, nghề kinh 
doanh có điều kiện và điều kiện kinh 
doanh được quy định cụ thể, rõ ràng, minh 
bạch là những nội dung tác động trực tiếp 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp, là yếu tố quan trọng ảnh 
hưởng tới môi trường kinh doanh. Để đảm 
bảo sự cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ lợi 
ích của cộng đồng, duy trì trật tự an toàn xã 
hội và mục tiêu tự do hóa quyền kinh 
doanh, thu hút tốt hơn nguồn lực từ người 
dân và doanh nghiệp cho đầu tư và phát 
triển, việc rà soát hệ thống các quy định về 
ngành, nghề kinh doanh trên cơ sở đánh 
giá một cách toàn diện để cập nhật những 
thay đổi cần thiết góp phần hoàn thiện hơn 
nữa môi trường kinh doanh thuận lợi cho 
doanh nghiệp là yêu cầu trước mỗi lần xây 
dựng, sửa đổi, bổ sung một đạo luật về 
kinh doanh./.

4  Điểm o Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 139/2007 ngày 05/9/2007 NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành 
một số điều của Luật doanh nghiệp. 
5  Điều 9 Luật trồng trọt năm 2018. 
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NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2020 
VỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 

 
Vũ Phương Đông1 

 

Tóm tắt: Luật đầu tư năm 2020 ban hành đã tiếp tục ghi nhận những điểm tiến 
bộ của Luật đầu tư năm 2014 và hoàn thiện một số nội dung mới về ưu đãi đầu tư. 
Những điểm mới về ưu đãi đầu tư trong Luật đầu tư năm 2020 tập trung vào nguyên 
tắc ưu đãi đầu tư, hình thức ưu đãi đầu tư, đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư, ngành, 
nghề ưu đãi đầu tư và chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt. Những điểm mới của 
Luật đầu tư năm 2020 về ưu đãi đầu tư phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng 
về phát triển kinh tế bền vững, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật chuyên 
ngành có liên quan đến ưu đãi đầu tư, giảm thiểu các ảnh hưởng của thể chế đối với 
môi trường đầu tư. 
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on the principles of investment incentives, forms of investment incentives, subjects 
entitled to investment incentives, sectors and tradeseligible forinvestment incentives 
and special investment incentives and supports policy. New points of investment 
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Năm 2020 do những tác động tiêu cực 
từ đại dịch Covid 19 trên toàn thế giới, hoạt 
động thương mại hàng hoá giảm 13-23%, 
đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 30-40% 
và hành khách hàng không quốc tế giảm 
44-80%2. Việt Nam cũng không nằm ngoài 
sự ảnh hưởng tiêu cực đó, Theo báo cáo 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 
20/12/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, 
điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của 
nhà đầu tư nước ngoài đạt 28,53 tỷ USD, 
bằng 75% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn 
thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước 
ngoài ước đạt 19,98 tỷ USD, bằng 98% so 
với cùng kỳ năm 20193. Tuy nhiên, so với 
mức giảm chung của toàn cầu, đây vẫn là 
chỉ số đáng lạc quan, cho thấy những thành 
công của Việt Nam trong hoạt động thu hút 
nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong bối 
cảnh tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến 
phức tạp. 

Thành công trong hoạt động thu hút vốn 
đầu tư nước ngoài năm 2020, tiếp nối sự 
thành công của hoạt động thu hút vốn đầu 
tư nước ngoài trong những năm vừa qua, 
đây là kết quả của những chính sách, quy 
định pháp luật về ưu đãi đầu tư nhằm đưa 
Việt Nam trở thành khu vực đầu tư an toàn 
và hấp dẫn. 

Quy định về ưu đãi đầu tư trong Luật 
đầu tư năm 2014 đã có nhiều điểm tiến bộ, 
những nội dung này tiếp tục được ghi nhận 
trong Luật đầu tư năm 2020. Bên cạnh đó, 
Luật đầu tư năm 2020 có những điểm mới 
về ưu đãi đầu tư nhằm khắc phục những tồn 
tại, hạn chế của Luật đầu tư năm 2014. 

1. Điểm mới về nguyên tắc ưu đãi 
đầu tư 

Luật đầu tư năm 2020 bổ sung thêm 
một nguyên tắc ưu đãi đầu tư: “Ưu đãi đầu 
tư được áp dụng có thời hạn và trên cơ sở 
kết quả thực hiện dự án của nhà đầu tư. 
Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện hưởng 
ưu đãi theo quy định của pháp luật trong 
thời gian hưởng ưu đãi đầu tư”4. Đây là 
nguyên tắc quan trọng, nhằm giải quyết 
vấn đề ưu đãi đầu tư tràn lan, nhà đầu tư 
chỉ được hưởng ưu đãi khi dự án đầu tư 
hoạt động có hiệu quả, tránh trường hợp 
lợi dụng ưu đãi đầu tư để trốn thuế, để 
chuyển giá như tình trạng đã xảy ra phức 
tạp tại Việt Nam trong những năm vừa 
qua5. Cơ quan nhà nước sẽ giám sát việc 
hưởng ưu đãi đầu tư của nhà đầu tư nhằm 
đảm bảo nhà đầu tư được hưởng đúng 
những ưu đãi theo điều kiện hưởng và 
trong khoảng thời gian theo luật định. 

2. Điểm mới về hình thức ưu đãi 
đầu tư 

Luật đầu tư năm 2020 tiếp tục ghi nhận 
03 (ba) hình thức ưu đãi đầu tư bao gồm: 

Một là, ưu đãi thuế thu nhập doanh 
nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất 
thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức 
thuế suất thông thường, có thời hạn hoặc 
toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; 
miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác 
theo quy định của pháp luật về thuế thu 
nhập doanh nghiệp; 

Hai là, miễn thuế nhập khẩu đối với 
hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; 
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3  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo cáo đầu tư nước ngoài năm 2020. 
4  Khoản 6 Điều 15 Luật đầu tư năm 2020. 
5  Mạnh Bôn, Còn ưu đãi tràn lan thì chuyển giá còn phức tạp, Báo đầu tư điện tử 
https://baodautu.vn/con-uu-dai-tran-lan-thi-chuyen-gia-con-phuc-tap-d93034.html, Truy cập lần cuối ngày 26 tháng 
03 năm 2021. 
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nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để 
sản xuất theo quy định của pháp luật về 
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;  

Ba là, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất, thuế sử dụng đất6; 

Và bổ sung thêm một hình thức ưu đãi 
đầu tư đó là: “Khấu hao nhanh, tăng mức 
chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu 
thuế”7. 

Trong quá trình tính thuế thu nhập 
doanh nghiệp, khấu hao tài sản được tính 
vào chi phí kinh doanh. Do chi phí kinh 
doanh tăng, khấu hao sẽ làm giảm thu nhập 
của doanh nghiệp, qua đó giảm mức thuế 
thu nhập mà doanh nghiệp phải đóng. Nói 
cách khác, khấu hao càng tăng thì thuế thu 
nhập càng giảm. Trong hoạt động kinh 
doanh, doanh nghiệp có thể thực hiện một 
số phương thức khấu hao, ví dụ như: 
phương pháp khấu hao đường thẳng, 
phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần 
có điều chỉnh, phương pháp khấu hao theo 
số lượng, khối lượng sản phẩm8. Trong đó, 
phương pháp khấu hao đường thẳng là 
phương pháp trích khấu hao theo mức tính 
ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định 
tham gia vào hoạt động kinh doanh9. 
Phương pháp khấu hao nhanh là phương 
pháp tính trên một thực tế là tài sản đầu tư 
được sử dụng tối đa vào giai đoạn đầu, 
giảm dần về giai đoạn sau và cuối cùng bị 
thay thế. Vì vậy, khấu hao nhanh là phương 

pháp tính nâng cao giá trị khấu hao ở giai 
đoạn đầu của dự án đầu tư và giảm dần về 
giai đoạn sau. Như vậy, khi áp dụng 
phương pháp này, doanh nghiệp sẽ được 
hưởng mức thuế thu nhập thấp hơn ở giai 
đoạn đầu của dự án và cao hơn ở giai đoạn 
về sau. Qua đó, các nhà đầu tư sẽ nhận 
được ưu đãi về thuế thông qua việc chuyển 
một khoản tiền thuế về giai đoạn sau của 
dự án, giảm thiểu áp lực tài chính cho 
doanh nghiệp trong giai đoạn đầu. Theo 
quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC 
ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng 
và trích khấu hao tài sản cố định, doanh 
nghiệp chỉ được áp dụng trích khấu hao 
nhanh khi doanh nghiệp hoạt động có hiệu 
quả kinh tế cao. Tuy nhiên, Luật đầu tư 
năm 2020 đã đưa phương pháp khấu hao 
này trở thành một hình thức ưu đãi đầu tư, 
doanh nghiệp được áp dụng phương pháp 
này khi đáp ứng đủ các điều kiện về ưu đãi. 

Đây là điểm mới quan trọng, cho thấy sự 
thay đổi về cách thức tiến hành ưu đãi đầu 
tư của Việt Nam, việc ưu đãi đầu tư thông 
qua các hình thức miễn, giảm thuế làm ảnh 
hưởng tới nguồn thu ngân sách quốc gia. Vì 
ưu đãi thuế kéo dài, Việt Nam mỗi năm thất 
thu 50.000 tỷ đồng, tương đương 1% 
GDP10. Nhiều chuyên gia đã khuyến nghị 
Việt Nam có thể bỏ các ưu đãi các loại thuế 
mà không tổn hại đến khả năng cạnh tranh 
quốc gia11. Vì vậy, việc đưa phương pháp 

6  Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 15 Luật đầu tư năm 2020. 
7  Điểm d Khoản 1 Điều 15 Luật đầu tư năm 2020 
8  Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ 
quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 
9  Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ 
quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 
10  OECD, OECD investment policy reviews Southeast-Asia, tr.18. 
11  Nguyên Đức, Ưu đãi thuế “thông minh” hơn để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạp chí điện tử Báo đầu tư 
https://baodautu.vn/uu-dai-thue-thong-minh-hon-de-hut-von-dau-tu-nuoc-ngoai-d110990.html. Truy cập lần cuối 
ngày 26 tháng 03 năm 2021.



khấu hao nhanh tài sản trở thành một biện 
pháp ưu đãi đầu tư thể hiện những chuyển 
biến tích cực trong tư duy về ưu đãi đầu tư 
của Việt Nam. Phương pháp khấu hao 
nhanh vừa tạo ưu đãi cho các nhà đầu tư vừa 
không làm mất nguồn thu ngân sách của 
Việt Nam. Tất nhiên, nhìn từ khía cạnh của 
một quốc gia đang thu hút đầu tư, việc Luật 
đầu tư năm 2020 vẫn giữ các hình thức ưu 
đãi đầu tư như trước đây là phù hợp với bối 
cảnh cạnh tranh về thu hút đầu tư của các 
quốc gia vô cùng gay gắt hiện nay.  

Có thể khẳng định, thông qua điểm mới 
về hình thức đầu tư trong Luật đầu tư năm 
2020, Việt Nam đã cho thấy sự thay đổi về 
tư duy trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư. 

3. Điểm mới về đối tượng hưởng ưu 
đãi đầu tư 

Luật đầu tư năm 2020 đã mở rộng đối 
tượng hưởng ưu đãi đầu tư, từ 05 loại dự 
án12 lên 13 loại dự án được hưởng ưu đãi13, 
trong đó có một số loại dự án đáng chú ý 
như sau: 

Một là, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã 
hội, hiện nay, nhu cầu nhà ở xã hội tại Việt 
Nam rất lớn, nhà ở xã hội cho người thu 
nhập thấp khu vực đô thị là 2,8 triệu m2 và 
công nhân khu công nghiệp là 2,3 triệu. Kết 
quả đạt được là cố gắng nhưng còn thấp so 
với yêu cầu (mới giải quyết 41,5% so với 
yêu cầu, trong tổng số 12 triệu m2 nhà ở xã 
hội)14. Mặc dù, lĩnh vực đầu tư nhà ở xã hội 
đã được hưởng nhiều ưu đãi, tuy nhiên, 
nhiều nhà đầu tư vẫn thờ ơ đối với các dự 

án nhà ở xã hội do lợi nhuận bị hạn chế bởi 
quy định hạn chế về giá bán căn hộ. Việc 
được ghi nhận trong Luật đầu tư năm 2020 
sẽ tạo điều kiện cho các dự án đầu tư xây 
dựng nhà ở xã hội được hưởng thêm nhiều 
hình thức ưu đãi khác, tăng tính hấp dẫn 
của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 
đối với các nhà đầu tư. 

Hai là, dự án đầu tư sử dụng lao động là 
người khuyết tật theo quy định của pháp 
luật về người khuyết tật. Theo quy định 
pháp luật về người khuyết tật, pháp luật về 
lao động, đối với các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh có sử dụng người khuyết tật được 
hưởng các chế độ miễn giảm thuế thu nhập 
doanh nghiệp, được hưởng các chế độ chính 
sách ưu tiên. Tuy nhiên, do chưa được quy 
định trong pháp luật về đầu tư nên các chính 
sách còn khá tản mạn, quy định ở nhiều hệ 
thống văn bản pháp luật khác nhau. Việc 
ghi nhận trở thành đối tượng hưởng ưu đãi 
đầu tư là cơ sở để ban hành các chính sách 
ưu đãi thống nhất hơn cho các dự án sử 
dụng người lao động là người khuyết tật, thể 
hiện sự nhân văn trong quản lý, điều hành 
đất nước của Chính phủ Việt Nam. 

Ba là, dự án có chuyển giao công nghệ 
thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích 
chuyển giao theo quy định của pháp luật về 
chuyển giao công nghệ. Việc bổ sung thêm 
các dự án này vào danh mục các dự án 
được hưởng ưu đãi đầu tư là phù hợp với 
tinh thần thúc đẩy phát triển khoa học công 
nghệ theo tinh thần của Nghị quyết số 
20/NQ-TƯ15, phù hợp với quy định pháp 
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12  Khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư năm 2014. 
13  Khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư năm 2020. 
14  Xem nội dung bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tại kỳ họp Quốc hội ngày 06 tháng 11 
năm 2020. 
15  Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) ngày 01/11/2012 về phát triển khoa 
học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
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16  Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh 
tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. 
17  Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, 
sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. 
18  Điểm i Khoản 1 Điều 16 Luật đầu tư năm 2014.

luật về chuyển giao công nghệ, đặc biệt là 
sau khi Luật chuyển giao công nghệ năm 
2017 được Quốc hội khóa XIV, thông qua 
tại kỳ họp thứ 3, có hiệu lực từ ngày 
01/7/2018, thay thế Luật chuyển giao công 
nghệ năm 2006.  

Bốn là, nhóm các dự án của các doanh 
nghiệp khởi nghiệp, nhỏ và vừa, bao gồm: 
Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung 
tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên 
cứu và phát triển; Đầu tư kinh doanh 
chuỗi phân phối sản phẩm của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư kinh doanh cơ 
sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và 
vừa; Đầu tư kinh doanh khu làm việc 
chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của 
pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa. Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và hỗ 
trợ doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ 
đang là một trong những giải pháp quan 
trọng thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-
TƯ16, do vai trò và vị trí đặc biệt của 
nhóm doanh nghiệp này trong khối kinh 
tế tư nhân. Trong năm 2020, Quốc hội đã 
xin ý kiến nhiều cơ quan, ban, ngành, hiệp 
hội doanh nghiệp về chính sách thuế thu 
nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát 
triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, điều đó, 
cho thấy sự quan tâm phát triển nhóm 
doanh nghiệp “yếu thế” trên thị trường. 
Luật đầu tư năm 2020 đưa thêm nhóm đối 
tượng này trở thành đối tượng được 
hưởng ưu đãi cũng thể hiện rõ chủ trương 
này của Chính phủ Việt Nam, đồng thời 
tạo sự thống nhất giữa hệ thống pháp Luật 

đầu tư và pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp 
vừa và nhỏ. 

Mặc dù có bổ sung thêm nhiều đối 
tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, tuy 
nhiên, đây đều là những đối tượng cần có 
sự quan tâm, có chính sách hỗ trợ phù hợp 
vì sự phát triển có tính bền vững. Đồng 
thời, việc bổ sung thêm các đối tượng này 
cũng đảm bảo phù hợp với quy định pháp 
luật chuyên ngành trong các lĩnh vực được 
ban hành trước thời điểm ban hành Luật 
đầu tư năm 2020. 

4. Điểm mới về ngành, nghề ưu đãi 
đầu tư 

Luật đầu tư năm 2020 bổ sung thêm 
một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư so với 
Luật đầu tư năm 2014, bao gồm: 

Một là, giáo dục đại học. Lĩnh vực đầu 
tư giáo dục bậc đại học nhằm thu hút nhà 
đầu tư tiến hành đầu tư trong lĩnh vực đào 
tạo có tính nghề nghiệp, nhằm nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực theo tinh thần 
Nghị quyết 39-NQ/TƯ17. Trong những 
năm gần đây, giáo dục đại học ít được 
quan tâm hơn so với giáo dục phổ thông 
do yêu cầu cao về đầu tư cơ sở vật chất, 
nguồn nhân lực trong khi mức độ cạnh 
tranh của các trường đại học công lập lại 
rất lớn. Do đó, để thu hút được nguồn vốn 
đầu tư, tạo sự cân bằng giữa đầu tư giáo 
dục đại học và giáo dục phổ thông, Luật 
đầu tư năm 2020 đưa thêm lĩnh vực giáo 
dục đại học trở thành lĩnh vực ưu đãi đầu 
tư bên cạnh các lĩnh vực giáo dục giáo dục 
mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục 
nghề nghiệp đã được ưu đãi theo Luật đầu 
tư năm 201418. 



Hai là, sản xuất các sản phẩm hình 
thành từ kết quả khoa học và công nghệ 
theo quy định của pháp luật về khoa học và 
công nghệ; Sản xuất sản phẩm thuộc Danh 
mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên 
phát triển. Đây là nhóm những lĩnh vực đầu 
tư theo quy định pháp luật về chuyển giao 
công nghệ và chính sách thúc đẩy hoạt 
động khoa học, công nghệ theo pháp luật 
về khoa học công nghệ. 

Ba là, bảo quản thuốc, sản xuất trang 
thiết bị y tế. Theo quy định tại Điều 11 
Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 
tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định 
về quản lý trang thiết bị y tế, hoạt động sản 
xuất trang thiết bị y tế được hưởng các ưu 
đãi về tiền thuê đất và một số ưu đãi khác. 
Trong những năm gần đây, lĩnh vực sản 
xuất trang thiết bị y tế được đặc biệt quan 
tâm, đặc biệt bối cảnh dịch bệnh và những 
nguy cơ về bệnh dịch toàn cầu đã khiến 
lĩnh vực sản xuất trang thiết bị y tế trở 
thành lĩnh vực cần thu hút thêm nguồn vốn 
đầu tư. Những ưu đãi trong Nghị định số 
36/2016/NĐ-CP còn chưa hấp dẫn, do đó, 
việc ghi nhận trong Luật đầu tư năm 2020 
sẽ tạo thêm sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư 
khi đầu tư vào lĩnh vực này. Việc bổ sung 
lĩnh vực bảo quản thuốc trở thành lĩnh vực 
ưu đãi đầu tư nhằm đảm bảo yêu cầu dự trữ 
thuốc nhằm phòng tránh các nguy cơ rủi ro 
từ bệnh dịch, khi các lĩnh vực sản xuất 
thuốc đã được hưởng ưu đãi đầu tư từ Luật 
đầu tư năm 201419. 

Bốn là, sản xuất hàng hóa, cung cấp 
dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, 
cụm liên kết ngành. Luật đầu tư năm 2020 

bổ sung thêm ngành nghề này vào danh 
mục ngành, nghề được ưu đãi đầu tư nhằm 
phù hợp với quy định về ưu đãi theo pháp 
luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụm 
liên kết ngành là hình thức liên kết giữa các 
doanh nghiệp trong cùng ngành và doanh 
nghiệp, tổ chức có liên quan cùng hợp tác 
và cạnh tranh20. Chuỗi giá trị là mạng lưới 
liên kết tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm 
hoặc dịch vụ, bao gồm các giai đoạn tiếp 
nối nhau từ hình thành ý tưởng, thiết kế, 
sản xuất, phân phối sản phẩm đến người 
tiêu dùng21. Như vậy, có thể thấy việc tham 
gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sẽ đem 
lại nhiều cơ hội, lợi ích cho các doanh 
nghiệp, giúp các doanh nghiệp hỗ trợ nhau 
trong sản xuất, cung ứng dịch vụ. Luật đầu 
tư năm 2020 ưu đãi những lĩnh vực này 
nhằm tạo điều kiện phát triển thuận lợi cho 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như mô 
hình kinh tế dựa trên chuỗi giá trị mà Việt 
Nam xây dựng. 

Như vậy, những ngành nghề được bổ 
sung vào danh mục ngành nghề ưu đãi đều 
là những ngành nghề có ý nghĩa quan trọng 
đối với việc phát triển kinh tế bền vững, 
đồng thời phù hợp với quy định pháp luật 
về ưu đãi trong hệ thống các văn bản pháp 
luật chuyên ngành. 

5. Điểm mới về chính sách ưu đãi và 
hỗ trợ đầu tư đặc biệt 

Luật đầu tư năm 2020 lần đầu tiên quy 
định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư 
đặc biệt dành cho những dự án đặc biệt, có 
mức độ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển 
kinh tế- xã hội22, bao gồm: 
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19  Điểm k Khoản 1 Điều 16 Luật đầu tư năm 2014. 
20  Khoản 7 Điều 3 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. 
21  Khoản 3 Điều 3 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. 
22  Khoản 2 Điều 20 Luật đầu tư năm 2020.
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Một là, dự án đầu tư thành lập mới (bao 
gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới 
đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung 
tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn 
đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện 
giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời 
hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận 
chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng 
tạo quốc gia được thành lập theo quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ; 

Hai là, dự án đầu tư thuộc ngành, nghề 
đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư 
từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải 
ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 
03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ 
trương đầu tư. 

Các mức ưu đãi, hỗ trợ, thời hạn ưu đãi, 
hỗ trợ đối với những dự án này đều được 
quy định ở mức độ tối đa theo khung quy 
định tại pháp luật về thuế, đất đai, v.v.. 

Điểm mới này cho thấy quyết tâm của 
Chính phủ Việt Nam trong việc thay đổi 
căn bản các yếu tố chi phối nền kinh tế theo 
tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW về một 
số chủ trương, chính sách chủ động tham 
gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư, với mục tiêu tổng quát “Tận dụng có 
hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy 
quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ 
cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột 
phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; 
phát triển mạnh mẽ kinh tế số, phát triển 
nhanh và bền vững dựa trên khoa học - 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực 
chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc 
sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm 
vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi 
trường sinh thái”. 

Luật đầu tư năm 2020 đã có những 
điểm mới quan trọng về ưu đãi đầu tư. 
Những điểm mới này đã cho thấy sự thay 
đổi về tư duy ban hành các chính sách ưu 
đãi đầu tư, giảm thiểu việc ưu đãi tràn lan, 
“cạnh tranh xuống đáy” trong ưu đãi đầu 
tư. Luật đầu tư năm 2020 đã bước đầu thay 
thế những hình thức ưu đãi đầu tư thông 
qua thuế, sang những hình thức ưu đãi đầu 
tư mới hấp dẫn hơn, nhưng vẫn đảm bảo 
nguồn thu ngân sách nhà nước. Những 
điểm mới của Luật đầu tư năm 2020 về ưu 
đãi đầu tư phù hợp với chủ trương, đường 
lối của Đảng về phát triển kinh tế bền 
vững, đảm bảo phù hợp với quy định pháp 
luật chuyên ngành có liên quan đến ưu đãi 
đầu tư, tránh những xung đột pháp luật xảy 
ra trong thời gian vừa qua làm ảnh hưởng 
tiêu cực tới môi trường đầu tư. Tuy nhiên, 
hiệu quả thực sự của những đổi mới này 
cũng cần một vài năm triển khai trên thực 
tế để có những đánh giá chính xác và phù 
hợp hơn./. 
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Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 
tháng 11 năm 2014 (sau đây gọi tắt là 
“LĐT năm 2014”) đã góp phần tích cực 
trong việc tạo cơ sở pháp lý cho việc cải 
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo 
hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và 
bình đẳng giữa các nhà đầu tư, doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; xóa 
bỏ những rào cản, sự thiếu minh bạch, 

trong hoạt động đầu tư, kinh doanh không 
phù hợp với kinh tế thị trường và cam kết 
hội nhập của Việt Nam. Tuy nhiên, LĐT 
năm 2014 còn một số tồn tại nhất định, 
trong số đó có những quy định bất cập về 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh và ưu đãi 
đầu tư. Thông qua việc tổng kết thực tiễn 
thi hành LĐT năm 2014, Luật đầu tư số 
61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ  
ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ THEO LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2020 

 
Nguyễn Thị Minh Huệ1 

 
Tóm tắt: Hoàn thiện các quy định về hình thức, điều kiện, thủ tục ưu đãi đầu tư nhằm 

thu hút đầu tư có chọn lọc, chất lượng; sửa đổi, bổ sung các quy định về ngành, nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh theo hướng cắt giảm một số 
ngành, nghề không cần thiết, bất hợp lý để đảm bảo tốt hơn quyền tự do kinh doanh của 
nhà đầu tư trong những ngành nghề mà luật không cấm hoặc quy định phải có điều kiện 
là những mục tiêu mà Luật đầu tư năm 2020 hướng đến. Trong khuôn khổ bài viết này, 
tác giả nhận diện, giới thiệu và luận giải một số điểm mới quan trọng về ngành, nghề đầu 
tư kinh doanh và ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư năm 2020.  
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(say đây gọi tắt là “LĐT năm 2020”) đã 
hoàn thiện những quy định về ngành, nghề 
đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện 
kinh doanh và ưu đãi đầu tư để tạo điều 
kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động đầu 
tư, cắt giảm chi phí và thủ tục hành chính.  

1. Một số điểm mới về ngành, nghề 
đầu tư kinh doanh 

Thứ nhất, về ngành, nghề cấm đầu tư 
kinh doanh (Điều 6 LĐT năm 2020): Nếu 
như trước đây ngành, nghề kinh doanh dịch 
vụ đòi nợ không bị cấm và được quy định 
cụ thể tại Nghị định số 104/2007/NĐ-CP 
ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh 
doanh dịch vụ đòi nợ. Tuy nhiên, ngành, 
nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” đã được 
bổ sung vào ngành, nghề cấm kinh doanh. 
Sự điều chỉnh này xuất phát từ thực tế là 
trong thời gian qua, đã phát sinh tình trạng 
một số tổ chức, cá nhân không tuân thủ quy 
định của pháp luật khi kinh doanh dịch vụ 
đòi nợ dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực đối 
với xã hội. Có một số cá nhân, tổ chức lợi 
dụng danh nghĩa thực hiện dịch vụ đòi nợ 
thuê để thu giữ, phá hoại tài sản trái pháp 
luật hoặc có hành vi đe dọa, trấn áp, khủng 
bố tinh thần gây hoang mang cho con nợ, 
thậm chí còn phát triển thành các băng 
nhóm cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, 
“tín dụng đen”. 

Thứ hai, về việc số lượng ngành, nghề 
đầu tư kinh doanh có điều kiện (Khoản 2 
Điều 7 LĐT năm 2020): Danh mục ngành 
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được 
quy định cụ thể tại Phụ lục IV của LĐT 
năm 2020. Theo Danh mục ngành, nghề 
đầu tư kinh doanh có điều kiện của LĐT 
năm 2014, số lượng ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện là 243 ngành, 
nghề. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2021 thì số 
lượng này sẽ được giảm xuống còn 227 

ngành nghề. Nhiều ngành, nghề trước đây 
thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện nay đã được bãi bỏ, 
gồm: Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng 
tài thương mại; nhượng quyền thương mại; 
kinh doanh dịch vụ Logistic; kinh doanh 
dịch vụ đại lý tàu biển; kinh doanh dịch vụ 
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới 
bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất 
động sản; kinh doanh dịch vụ xét nghiệm 
HIV; kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, 
lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi; kinh doanh 
dịch vụ xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh 
truyền nhiễm; kinh doanh dịch vụ tiêm 
chủng; kinh doanh dịch vụ điều trị nghiện 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 
Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; 
Kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật 
mang thai hộ. Như vậy, LĐT năm 2020 đã 
bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề để 
phù hợp với yêu cầu, thực tiễn quản lý nhà 
nước đối với các ngành, nghề này và bảo 
đảm tính thống nhất với các luật có liên 
quan.  

Thứ ba, về hình thức và nội dung điều 
kiện kinh doanh (Khoản 5, 6 Điều 7 LĐT 
năm 2020). Ngoài việc làm rõ mục đích, 
nội hàm của một số khái niệm liên quan 
đến ngành, nghề và điều kiện đầu tư kinh 
doanh như được giới thiệu ở trên, LĐT năm 
2020 đã bổ sung các quy định về hình thức 
và nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh 
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực 
thi nguyên tắc bảo đảm quyền tự do đầu tư 
kinh doanh của người dân và doanh nghiệp 
trong những ngành, nghề đầu tư kinh doanh 
có điều kiện. Theo đó, khi các tổ chức có 
thẩm quyền ban hành điều kiện đầu tư kinh 
doanh phải đáp ứng các quy định sau: 

+ Nội dung của điều kiện đầu tư kinh 
doanh: Theo Khoản 5 Điều 7 LĐT năm 
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2020, quy định về điều kiện đầu tư kinh 
doanh phải có các nội dung sau: Đối tượng 
và phạm vi áp dụng điều kiện đầu tư kinh 
doanh; hình thức áp dụng điều kiện đầu tư 
kinh doanh; nội dung điều kiện đầu tư kinh 
doanh; hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính 
để tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh 
(nếu có); cơ quan quản lý nhà nước, cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính đối với điều kiện đầu tư kinh doanh; 
thời hạn có hiệu lực của giấy phép, giấy 
chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác 
nhận, chấp thuận khác (nếu có). 

+ Hình thức của điều kiện đầu tư kinh 
doanh: Khoản 6 Điều 7 LĐT năm 2020 quy 
định cụ thể hình thức thể hiện của các điều 
kiện đầu tư kinh doanh, bao gồm: Giấy 
phép; giấy chứng nhận; Chứng chỉ; văn bản 
xác nhận, chấp thuận; các yêu cầu khác mà 
cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để 
thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà 
không cần phải có xác nhận bằng văn bản 
của cơ quan có thẩm quyền. 

Thứ tư, về ngành, nghề và điều kiện 
tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước 
ngoài (Điều 9 LĐT năm 2020). LĐT năm 
2020 bổ sung Điều 9 quy định về danh mục 
ngành, nghề tiếp cận thị trường thị trường 
có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài 
theo cách tiếp cận chọn bỏ. Danh mục này 
bao gồm: Ngành, nghề nhà đầu tư nước 
ngoài chưa được tiếp cận thị trường; ngành, 
nghề nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận 
thị trường có điều kiện. Ngoài danh mục 
này, nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng 
điều kiện tiếp cận thị trường như quy định 
đối với nhà đầu tư trong nước. 

Việc bổ sung Điều 9 nêu trên xuất phát 
từ việc thể chế hóa quan điểm, chủ trương, 
giải pháp đối với hoạt động thu hút đầu tư 
nước ngoài theo Nghị quyết số 50-NQ/TW 

của Bộ Chính trị. Điều 9 LĐT năm 2020 
quy định về Danh mục ngành, nghề tiếp 
cận thị trường thị trường có điều kiện đối 
với nhà đầu tư nước ngoài theo cách tiếp 
cận chọn bỏ (cách tiếp cận này có ý nghĩa 
là ngoài danh mục ngành, nghề tiếp cận thị 
trường có điều kiện, nhà đầu tư nước ngoài 
được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường 
như quy định đối với nhà đầu tư trong 
nước). Quy định mới và cách tiếp cận chọn 
bỏ hướng đến việc nâng cao tính minh 
bạch, khả thi trongviệc áp dụng cam kết về 
mở cửa thị trường của Việt Nam phù hợp 
với các Hiệp định thương mại tự do thế hệ 
mới và các điều ước quốc tế về đầu tư, 
đồng thời khắc phục tình trạng thiếu thống 
nhất trong việc áp dụng các cam kết của 
Việt Nam tại các hiệp định có cách tiếp cận 
khác nhau về mở cửa thị trường (chọn cho 
và/hoặc chọn bỏ). Nếu như theo LĐT năm 
2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, 
các nhà đầu tư phải tự tìm hiểu, tra cứu nội 
dung này ở rất nhiều văn bản, từ các cam 
kết, điều luật đến thực tiễn áp dụng pháp 
luật của Việt Nam thì mới xác định được 
chính xác điều kiện tiếp cận thị trường đối 
với mình. Tuy nhiên, với quy định mới này 
các nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần đọc danh 
mục, sẽ xác định được mình chưa được làm 
gì, có thể đầu tư vào lĩnh vực gì, với các 
điều kiện ra sao, từ đó cũng xác định rõ quy 
trình, thủ tục mà họ sẽ phải tuân thủ. 

Thứ năm, về ngành, nghề ưu đãi đầu tư 
(Khoản 1 Điều 16 LĐT năm 2020): LĐT 
năm 2020 đã bổ sung một số ngành, 
nghề/hoạt động đầu tư được hưởng ưu đãi 
đâu tư như: Giáo dục đại học; Sản xuất các 
sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học 
và công nghệ theo quy định của pháp luật 
về khoa học và công nghệ; Sản xuất sản 
phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; Bảo quản 
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thuốc, sản xuất trang thiết bị y tế; Sản xuất 
hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc 
tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành. 

2. Một số điểm mới về ưu đãi đầu tư 
Một trong những tồn tại của LĐT năm 

2014 liên quan đến ưu đãi đầu tư là hình 
thức, tiêu chí, điều kiện áp dụng ưu đãi đầu 
tư thiếu linh hoạt, chưa thực sự hướng 
mạnh vào việc thu hút các nguồn lực đầu 
tư nhằm cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi 
mô hình tăng trưởng dựa trên sáng tạo và 
đổi mới công nghệ. Khắc phục những tồn 
tại nêu trên và với mục tiêu thu hút đầu tư 
có chọn lọc, chất lượng, LĐT năm 2020 đã 
có những thay đổi như sau: 

Thứ nhất, Về hình thức đãi đầu tư 
(Khoản 1 Điều 15 LĐT năm 2020): Khấu 
hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi 
tính thu nhập chịu thuế là một hình thức ưu 
đãi đầu tư lần đầu tiên được quy định trong 
Luật đầu tư. Quy định này tạo ra sự linh hoạt 
cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư cao và hoạt động kinh 
doanh với quy mô lớn khi tiến hành hạch 
toán khấu hao, chi phí và đảm bảo sự phù 
hợp giữa quy định của LĐT năm 2020 với 
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn 
bản hướng dẫn thi hành Luật này.  

Thứ hai, về đối tượng áp dụng ưu đãi 
đầu tư (Khoản 2 Điều 15 LĐT năm 2020): 
LĐT năm 2020 bổ sung điều kiện hưởng 
ưu đãi đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ 
đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 
6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ 
ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư. 
Theo điểm c Khoản 2 Điều 15 LĐT năm 
2020, dự án muốn được hưởng ưu đãi đầu 
tư thuộc trường hợp nêu trên cần phải đồng 
thời đáp ứng các tiêu chí sau: “có tổng 
doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi 

năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm 
kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 
3.000 lao động”. Sự bổ sung này là để đảm 
bảo sự nhất quán giữa quy định của LĐT 
năm 2020 với quy định của Luật Thuế thu 
nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật này. Bên cạnh đó, LĐT 
năm 2020 còn bổ sung thêm nhiều đối 
tượng được hưởng ưu đãi đầu tư nhằm 
khuyến khích việc thực hiện các dự án này, 
bao gồm: 

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;  
+ Dự án đầu tư sử dụng lao động là 

người khuyết tật theo quy định của pháp 
luật về người khuyết tật; 

+ Dự án có chuyển giao công nghệ 
thuộc danh mục công nghệ khuyến khích 
chuyển giao theo quy định của pháp luật về 
chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm tạo 
công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ theo quy định của 
pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về 
khoa học và công nghệ; doanh nghiệp sản 
xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản 
phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về 
bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường; 

+ Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, 
trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm 
nghiên cứu và phát triển; 

+ Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối 
sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo 
doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh 
doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 
theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

Thứ ba, về việc không áp dụng ưu đãi 
đầu tư với một số dự án thuộc đối tượng 
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hưởng ưu đãi đầu tư (Khoản 5 Điều 15 
LĐT năm 2020): LĐT năm 2020 bổ sung 
dự án xây dựng nhà ở thương mại vào 
trường hợp loại trừ để loại bỏ ra khỏi đối 
tượng hưởng ưu đãi đầu tư nhằm đảm bảo 
sự thống nhất với pháp luật về đất đai. Bên 
cạnh đó, LĐT năm 2020 quy định các dự 
án sản xuất tàu bay, du thuyền – tuy là các 
dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh hàng hóa 
dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ 
đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu 
thụ đặc biệt nhưng vẫn được hưởng ưu đãi 
đầu tư vì đây là các dự án cần khuyến khích 
trong giai đoạn hiện nay. 

Thứ tư, về thời hạn, điều kiện áp dụng 
chính sách ưu đãi đầu tư (Khoản 6 Điều 15 
LĐT năm 2020): Nếu như LĐT năm 2014 
chưa quy định cụ thể, rõ ràng về thời hạn, 
điều kiện áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư 
thì LĐT năm 2020 bổ sung quy định tại 
Khoản 6 Điều 15 về thời hạn, điều kiện áp 
dụng chính sách ưu đãi đầu tư như sau: 
“Ưu đãi đầu tư được áp dụng có thời hạn 
và trên cơ sở kết quả thực hiện dự án của 
nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải đáp ứng điều 
kiện hưởng ưu đãi theo quy định của pháp 
luật trong thời gian hưởng ưu đãi đầu tư”. 
Quy định này giúp nhà đầu tư ý thức rõ 
ràng và triệt để hơn về nghĩa vụ của mình 
trong thời gian hưởng ưu đãi đầu tư và hạn 
chế được thực tế là có nhiều nhà đầu tư lợi 
dụng sự chưa rõ ràng của pháp luật để 
hưởng những ưu đãi đầu tư song không đáp 
ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư trong 
quá trình triển khai dự án.  

Thứ năm, về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu 
tư (Điều 17 LĐT năm 2020): LĐT năm 
2020 sửa đổi thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư 
để đảm bảo sự thống nhất giữa dự án được 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và dự 
án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư. Theo Điều 17 LĐT năm 2020, căn cứ đối 
tượng quy định tại Khoản 2 Điều 15 của 
LĐT năm 2020, văn bản chấp thuận chủ 
trương đầu tư (nếu có), giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư (nếu có), quy định khác của 
pháp luật có liên quan, nhà đầu tư tự xác 
định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục 
hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ 
quan tài chính, cơ quan hải quan và cơ quan 
khác có thẩm quyền tương ứng với từng loại 
ưu đãi đầu tư. 

Thứ sáu, về ưu đãi và hỗ trợ đặc biệt 
(Điều 20 LĐT năm 2020). LĐT năm 2014 
đã quy định cơ chế mở rộng ưu đãi đầu tư 
theo cách thức quy định tại Điều 18: 
“Chính phủ trình Quốc hội quyết định áp 
dụng các ưu đãi đầu tư khác với các ưu đãi 
đầu tư được quy định trong Luật này và các 
luật khác trong trường hợp cần khuyến 
khích phát triển một ngành đặc biệt quan 
trọng hoặc đơn vị hành chính - kinh tế đặc 
biệt”. Tuy nhiên, nếu theo quy định này, 
Chính phủ chỉ có vai trò đệ trình, không có 
thẩm quyền quyết định việc áp dụng ưu đãi, 
hỗ trợ đầu tư đặc biệt cho những dự án cần 
đặc biệt khuyến khích phát triển và có tác 
động lớn đến phát triển kinh tế xã hội.  

Theo LĐT năm 2020, Chính phủ có 
quyền quyết định việc áp dụng ưu đãi, hỗ 
trợ đầu tư đặc biệt đối với các dự án: (i)Dự 
án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc 
mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung 
tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu 
và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ 
đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 
1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ 
ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; 
trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được 
thành lập theo quyết định của Thủ tướng 

(Xem tiếp trang 53)
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Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign 
Direct Investment) (“FDI”) đã và đang đưa 
lại những tác động mạnh mẽ, tích cực đối 
với nền kinh tế Việt Nam. Đây là hình thức 
đầu tư dài hạn của cá nhân hoặc tổ chức của 
một nước (nước chủ đầu tư) vào Việt Nam 
(nước thu hút đầu tư) bằng cách thiết lập cơ 
sở sản xuất, kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi 
nhuận và nắm quyền quản lý trực tiếp cơ 
sở sản xuất, kinh doanh này.  

Phương diện quản lý vốn một cách trực 
tiếp là điểm khác biệt cơ bản của FDI so 
với các công cụ tài chính khác. Cụ thể hơn, 
các nhà đầu tư – chủ sở hữu của tổ chức 
kinh tế - doanh nghiệp FDI không chỉ quan 
tâm đến việc làm thế nào để “bỏ vốn đầu 
tư” mà còn luôn “đau đáu” tìm kiếm các 
biện pháp pháp lý nhằm quản lý vốn hiệu 
quả trong toàn bộ quá trình trước, trong và 
sau khi thành lập công ty tại Việt Nam. 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ THỎA THUẬN GÓP VỐN  
CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 

Trần Thị Ngân1 
 
Tóm tắt: Thỏa thuận góp vốn có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi chung là “Thỏa 

thuận góp vốn”), trong giới hạn của bài viết này, được hiểu là thỏa thuận giữa các tổ 
chức/cá nhân về việc đưa tài sản của mình thành vốn điều lệ của công ty, trong đó có ít 
nhất một bên góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài. Đặt trong giới hạn này, thỏa thuận góp 
vốn còn có một số tên gọi khác như Hợp đồng liên doanh, Thỏa thuận cổ đông, Hợp 
đồng tiền thành lập công ty,... Thỏa thuận góp vốn được đề cập tại bài viết này không 
bao gồm thỏa thuận góp vốn giữa các bên Việt Nam và hợp đồng góp vốn đầu tư theo 
quy định của pháp luật về chứng khoán. Bài viết dưới đây chia sẻ một số vấn đề pháp lý 
có liên quan đến thỏa thuận góp vốn. 
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Abstract: The capital contribution agreement involving foreign elements (“Capital 

Contribution Agreement”), within the confines of this article, is understood as an 
agreement between organizations/individuals to incorporate their assets into the Charter 
capital of the Company, in which at least one capital contributor is a foreign investor. 
Within such confines, the capital contribution agreement for the establishment of a 
company also has a number of other names such as Joint Venture Contract, Shareholder 
Agreement, Pre - Incorporation Agreement,... For clarity, the capital contribution 
agreement mentioned in this article shall not include the capital contribution agreement 
between the Vietnamese parties and the investment capital contribution contract under 
the provisions of laws on securities. The following article shares some legal issues related 
to the Capital Contribution Agreement. 

Keywords: Capital contribution agreement, shareholder agreement, joint venture 
contract. 
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  1 Thạc sỹ, Luật sư, Giảng viên thỉnh giảng, Khoa Đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp.
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Theo đó, các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà 
đầu tư nước ngoài luôn cân nhắc một cách 
kỹ lưỡng toàn bộ nội dung hợp đồng/ thỏa 
thuận góp vốn trước khi họ ký vào bộ hồ 
sơ đăng ký đầu tư, đăng ký thành lập công 
ty tại Việt Nam.  

1. Khái niệm, tên gọi, phạm vi điều 
chỉnh của thỏa thuận góp vốn 

Thỏa thuận góp vốn hiện không được 
quy định trong các văn bản quy phạm 
pháp luật của Việt Nam như một thuật 
ngữ pháp lý. Hợp đồng liên doanh – một 
tên gọi khác của thỏa thuận góp vốn, 
trước ngày 01/7/2015 (ngày Luật đầu tư 
năm 2014 có hiệu lực) được điều chỉnh 
bởi pháp luật về đầu tư (như Luật đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam năm 1987, Luật 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 
1996, Luật đầu tư năm 2005 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành tùy từng thời 
điểm). Khi đó, hợp đồng liên doanh 
được hiểu là văn bản ký kết giữa bên 
Việt Nam và bên nước ngoài nhằm 
thành lập pháp nhân tại Việt Nam để 
triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh, 
đồng thời, đây cũng là một trong tài liệu 
bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký 
đầu tư đối với dự án đầu tư có vốn đầu 
tư nước ngoài2.  

Sau ngày 01/7/2015, pháp luật về đầu tư 
không có quy định riêng về thoả thuận góp 
vốn hay hợp đồng liên doanh như trước đó. 
Theo đó, Bộ luật dân sự năm 2015 được 
xem là văn bản quy phạm pháp luật điều 
chỉnh những vấn đề chung nhất đối với hợp 
đồng này. Việc ký kết hợp đồng liên doanh 
hiện nay sẽ tùy thuộc vào mong muốn và 
quyết định của các bên.  

Trong giới hạn của bài viết, “thỏa thuận 
góp vốn” có thể được hiểu là hợp đồng giữa 
các bên (bao gồm bên có quốc tịch nước 
ngoài) – chủ sở hữu của công ty nhằm xác 
lập quyền, nghĩa vụ, cơ chế bảo vệ quyền, 
lợi ích của họ trong một, một số hoặc toàn 
bộ các quá trình: chuẩn bị thành lập công 
ty; thành lập công ty; điều hành, quản trị; 
chấm dứt hoạt động và các quyền và nghĩa 
vụ còn lại sau khi công ty chấm dứt hoạt 
động. Thông thường, thỏa thuận góp vốn 
được xác lập trước khi công ty được thành 
lập. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, 
thỏa thuận góp vốn có thể được các bên ký 
kết sau khi công ty đã ra đời nhằm quy định 
hoặc cụ thể hóa một số điều khoản đặc thù 
xác lập quyền cho một/ nhiều bên tham gia 
thỏa thuận hoặc nhằm quản trị, điều hành 
công ty.  

Về tên gọi của loại hợp đồng này, phù 
hợp với loại hình doanh nghiệp dự định 
thành lập là Công ty TNHH, Công ty hợp 
danh hay Công ty cổ phần mà có thể có 
tên là “Thỏa thuận góp vốn”, “Thỏa thuận 
hợp danh” hay “Thỏa thuận cổ đông”. 
Trong giới hạn của bài viết như đã nêu 
trên đây, “Thỏa thuận tiền thành lập Công 
ty” (Pre-Incorporation Agreement), “Hợp 
đồng liên doanh” (Joint Venture Contract) 
cũng là những tên gọi khác của loại hợp 
đồng này. 

Phạm vi của thỏa thuận góp vốn sẽ 
khác nhau tùy thuộc vào ý chí và quyết 
định của các bên trong hợp đồng. Cụ thể 
hơn, thỏa thuận góp vốn có thể quy định 
quyền, nghĩa vụ của các bên về toàn bộ 
quá trình thành lập, vận hành, chấm dứt 
công ty. Trong những trường hợp khác, 
thỏa thuận góp vốn có thể là thỏa thuận của 

2  Điều 46 Luật đầu tư 2005, Điều 44 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư năm 2005
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các bên về một/ một số vấn đề nào đó liên 
quan đến công ty, đến việc góp vốn và 
quyền lợi từ việc góp vốn vào công ty như 
quyền biểu quyết của thành viên/cổ đông, 
điều kiện chuyển nhượng vốn/chuyển 
nhượng cổ phần, ưu đãi/quyền ưu tiên của 
một hay nhiều bên, các quyền/trách nhiệm 
còn lại của các bên sau khi công ty chấm 
dứt hoạt động,... 

2. Sự cần thiết của thỏa thuận góp vốn 

Như đã đề cập trên đây, kể từ ngày 
01/07/2015, việc ký kết hợp đồng liên 
doanh/thoả thuận góp vốn sẽ tùy thuộc vào 
quyết định của các bên trong hợp đồng. Dù 
vậy, (các) nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư 
nước ngoài thường có mong muốn xác lập 
hợp đồng. Khi hợp đồng liên doanh/thỏa 
thuận góp vốn được giao kết đáp ứng các 
điều kiện có hiệu lực của hợp đồng3  thì 
hợp đồng này sẽ có giá trị ràng buộc đối 
với các bên, theo đó, các bên sẽ thực hiện 
quyền và nghĩa vụ theo quy định của hợp 
đồng đã ký. 

Tại sao pháp luật hiện hành không quy 
định thỏa thuận góp vốn là tài liệu bắt buộc 
phải có trong hồ sơ đăng ký tại cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền mà các bên vẫn mong 
muốn xác lập hợp đồng này? Câu trả lời có 
thể là một số, toàn bộ hoặc nhiều hơn các lý 
giải dưới đây: 

- Thỏa thuận góp vốn thường hướng 
đến việc phân định tài sản góp vốn, tiến độ, 
cơ chế xử lý chậm góp vốn; quyền ưu tiên/ 
hạn chế/điều kiện đặc thù liên quan đến 
mua/bán/chuyển nhượng vốn; thông qua 
đó việc mua/bán/tăng/giảm vốn có thể 
được kiểm soát theo ý chí và quyết định 
của các bên; 

- Thỏa thuận góp vốn có thể cho phép 
các bên thiết lập cơ chế điều hành, quản trị 
công ty linh hoạt hơn so với Điều lệ, 
trao/hạn chế một số quyền đặc thù cho 
một/một số bên trong hợp đồng; tạo ra cơ 
chế nhất trí/biểu quyết thông qua (các) vấn 
đề trọng yếu của công ty;… 

- Thỏa thuận góp vốn giúp các bên trong 
hợp đồng cân bằng quyền lực, ngoài 
nguyên tắc “đối vốn” – bên nào sở hữu tỷ 
lệ vốn lớn, bên đó có nhiều quyền hơn, các 
bên có thể tạo lập những nguyên tắc khác 
như quyền của thành viên/nhóm thành viên 
sở hữu tỷ lệ vốn nhỏ; 

- Các bên trong, thỏa thuận góp vốn 
được quyền lựa chọn luật áp dụng và dự trù 
phương thức giải quyết tranh chấp trong 
tương lai; 

- Thỏa thuận góp vốn giải quyết các vấn 
đề trước khi công ty được thành lập và khi 
công ty đã chấm dứt hoạt động; 

- Thỏa thuận góp vốn có tính bảo mật, 
không buộc phải thông báo, đệ trình đến cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam. 

3. Cấu trúc, nội dung chính của Thỏa 
thuận góp vốn 

Tùy thuộc vào mục đích của hợp đồng 
này liên quan đến doanh nghiệp FDI được 
dự định thành lập hoặc đã thành lập mà cấu 
trúc của thỏa thuận góp vốn được thiết kế 
khác nhau. Trên thực tế, do có sự tham gia 
của bên nước ngoài nên trong một số 
trường hợp, nhằm hướng đến khả năng 
chấp thuận ký kết hợp đồng của bên nước 
ngoài, thỏa thuận góp vốn có sự mô phỏng 
theo cấu trúc hợp đồng mà bên nước ngoài 
đưa ra có tính đến sự phù hợp/không trái 
với pháp luật Việt Nam.  

3 Điều 117 Bộ Luật dân sự năm 2015.
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Nội dung chính của thỏa thuận góp vốn 
cũng sẽ khác nhau đối với từng trường hợp 
cụ thể, gắn với phạm vi và mục đích của 
từng hợp đồng trong từng bối cảnh riêng. 
Dưới đây là nội dung chính mang tính chất 
gợi ý, tham khảo cho loại hợp đồng này: (a) 
Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đầu tư 
tham gia góp vốn và người đại diện theo 
pháp luật của các bên góp vốn; tên, địa chỉ 
của doanh nghiệp FDI dự định thành lập; (b) 
Loại hình doanh nghiệp FDI dự định thành 
lập; (c) Lĩnh vực, ngành nghề và phạm vi 
kinh doanh; (d) Vốn điều lệ, phần góp vốn 
của mỗi bên, loại tài sản góp vốn, phương 
thức, tiến độ góp vốn điều lệ; (e) Xử lý chậm 
góp vốn; (f) Điều kiện/Quyền ưu tiên 
mua/bán/chuyển nhượng vốn; (g) Tiến độ 
thực hiện dự án; (h) Thời hạn hoạt động của 
dự án; (i) Địa điểm thực hiện dự án; (k) 
Quyền và nghĩa vụ của các bên; (l) Cơ chế 
biểu quyết, thông qua những vấn đề trọng 
yếu; (m) Các nguyên tắc quản lý tài chính; 
phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ trong kinh 
doanh; (n) Thể thức sửa đổi và chấm dứt hợp 
đồng, điều kiện chuyển nhượng, điều kiện 
chấm dứt hoạt động, giải thể doanh nghiệp; 
(o) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; (p) 
Các quyền và trách nhiệm còn lại; sự hợp 
tác trong tương lai (nếu có); (q) Cam kết và 
bảo đảm của các bên; (r) Luật áp dụng và 
phương thức giải quyết tranh chấp. 

Ngoài các nội dung trên, các bên có 
quyền thỏa thuận những nội dung khác 
trong thoả thuận góp vốn nhưng không trái 
với quy định của pháp luật Việt Nam. 

4. Thỏa thuận góp vốn và Điều lệ 
công ty  

Về mặt bản chất, điều lệ và thoả thuận 
góp vốn đều được xem là “Constitutional 

Documents of a Company” - những thỏa 
thuận của các thành viên/ cổ đông áp dụng 
trong quá trình thành lập, hoạt động của 
doanh nghiệp. 

Thông thường, điều lệ quy định về cơ 
cấu tổ chức, phương thức vận hành và quản 
trị doanh nghiệp. điều lệ của một công ty 
bao gồm điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp 
và điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá 
trình hoạt động4. Nội dung chủ yếu của 
điều lệ được quy định tại Khoản 2 Điều 24 
Luật Doanh nghiệp năm 2020.  

 Trong khi đó, thỏa thuận góp vốn thông 
thường được xác lập trước khi các bên ký 
kết/thông qua điều lệ và được xem là tiền đề 
cho việc thành lập, vận hành công ty. Nói 
cách khác, thỏa thuận góp vốn có thể có 
phạm vi rộng hơn điều lệ công ty. Trường 
hợp thỏa thuận góp vốn không trái điều lệ 
và không trái luật, về mặt nguyên tắc chung, 
hợp đồng này sẽ được ưu tiên áp dụng so với 
điều lệ. Mặc dù nhận định này hiện còn là 
vấn đề gây tranh cãi, nhưng thực tế cho thấy, 
do điều lệ của công ty chịu sự điều chỉnh 
trực tiếp của pháp luật về doanh nghiệp tại 
Việt Nam, nhằm tối ưu quyền quản lý vốn 
trực tiếp của mình, các bên trong thoả thuận 
góp vốn có xu hướng quy định một cách 
rộng hơn các cơ chế bảo đảm quyền, lợi ích 
của mình tại Thoả thuận góp vốn.  

Ví dụ, chúng ta cùng xem xét nội dung 
sau của một thoả thuận góp vốn: 

“Chủ tịch và Tổng Giám đốc do Thành 
viên nước ngoài cử để Hội đồng thành viên 
bầu (đối với chức danh Chủ tịch) và bổ 
nhiệm (đối với chức danh Tổng Giám đốc). 
Các Phó Tổng Giám đốc do các Thành 
viên Việt Nam cử để Hội đồng thành viên 
bổ nhiệm”. 

4 Khoản 1 Điều 24 Luật Doanh Nghiệp năm 2020.



Soá 04/2021 - Naêm thöù möôøi saùu

51

Theo quy định của Điều lệ và pháp luật 
về doanh nghiệp, các thành viên/cổ đông 
có quyền tự do bầu Chủ tịch Hội đồng 
thành viên, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và 
các chức danh quản lý khác theo ý chí và 
mong muốn của mình. Tuy nhiên, như đã 
đề cập ở trên, các bên trong thoả thuận góp 
vốn có xu hướng quy định một cách rộng 
hơn các cơ chế bảo đảm quyền, lợi ích của 
mình.  

Một ví dụ khác, tại thỏa thuận góp vốn 
có quy định: “Trong trường hợp có sự mâu 
thuẫn trong điều khoản quy định tại thoả 
thuận góp vốn và Điều lệ thì ưu tiên áp 
dụng thoả thuận góp vốn” thì đây cũng có 
thể được xem là căn cứ cho việc ưu tiên áp 
dụng thoả thuận góp vốn, với điều kiện là 
các thỏa thuận tại hợp đồng này không 
thuộc các trường hợp hợp đồng vô hiệu 
theo quy định của pháp luật về dân sự. 

Trên thực tế, khi Điều lệ và hợp đồng 
liên doanh/Thỏa thuận góp vốn mâu thuẫn 
nhau (quy định không đồng nhất về cùng 
một vấn đề), việc xác định Điều lệ hay hợp 
đồng liên doanh/Thoả thuận góp vốn là căn 
cứ pháp lý được ưu tiên hơn hiện còn đặt ra 
nhiều tranh cãi. Theo quan điểm của tác giả, 
để trả lời được câu hỏi tài liệu nào được ưu 
tiên áp dụng thì cần thiết đánh giá đối tượng, 
nội dung cụ thể của tranh chấp (tranh chấp 
về các vấn đề quản trị công ty hay tranh 
chấp về vấn đề liên doanh, hợp tác, quyền 
và nghĩa vụ của các bên trong toàn bộ dự 
án,..), rà soát toàn bộ các quy định tại điều lệ 
và thoả thuận góp vốn, đồng thời xem xét 
quy định của pháp luật hiện hành có liên 
quan đến vụ việc tranh chấp.  

Nhằm hạn chế mâu thuẫn có thể xảy ra, 
lời khuyên đối với các bên – các nhà đầu 

tư là thoả thuận góp vốn (nếu các bên xác 
lập hợp đồng này) có thể có phạm vi rộng 
hơn Điều lệ nhưng không nên có các nội 
dung tạo ra mâu thuẫn với điều lệ. Bên 
cạnh đó, khi tiến hành sửa đổi, bổ sung 
Hợp đồng liên doanh/Thoả thuận góp vốn 
hoặc Điều lệ, các nhà đầu tư nên lưu ý sửa 
đổi, bổ sung tương ứng với quy định tại văn 
bản còn lại. 

5. Về luật áp dụng, cơ chế giải quyết 
tranh chấp Thoả thuận góp vốn 

Thỏa thuận góp vốn, trong giới hạn của 
bài viết là hợp đồng có ít nhất một trong các 
bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước 
ngoài, vì vậy, đây là quan hệ dân sự có yếu 
tố nước ngoài5. Điều 664 của Bộ luật dân sự 
năm 2015 có quy định về việc xác định pháp 
luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu 
tố nước ngoài. Theo đó, việc xác định pháp 
luật áp dụng đối với thỏa thuận góp vốn 
trước hết sẽ căn cứ trên cơ sở điều ước quốc 
tế mà Việt Nam là thành viên hoặc luật Việt 
Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên hoặc luật Việt Nam có 
quy định các bên có quyền lựa chọn thì pháp 
luật áp dụng đối với thỏa thuận góp vốn 
được xác định theo lựa chọn của các bên.  

Ngoài ra, đối với trường hợp không xác 
định được pháp luật áp dụng cụ thể theo 
điều ước quốc tế hoặc luật Việt Nam, theo 
quy định tại Khoản 3 Điều 664 Bộ luật dân 
sự năm 2015, pháp luật áp dụng sẽ là pháp 
luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với 
quan hệ hợp tác góp vốn đầu tư giữa các 
bên. Trong trường hợp cụ thể này, do doanh 
nghiệp FDI được thành lập, hoạt động và 
chấm dứt tại Việt Nam nên có quan điểm 
cho rằng pháp luật của nước có mối liên hệ 
gắn bó nhất sẽ là pháp luật Việt Nam. 

5 Điểm a Khoản 2 Điều 663 Bộ Luật dân sự năm 2015.
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Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phân 
biệt 02 khái niệm: luật áp dụng (“applicable 
laws”) và luật điều chỉnh (“governing 
laws”) quan hệ hợp đồng. Cụ thể hơn, ngay 
cả khi các bên trong Thỏa thuận góp vốn 
lựa chọn luật áp dụng là luật pháp nước 
ngoài thì các quy định của pháp luật Việt 
Nam về hành chính (như xử lý vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu 
tư,...) và hình sự sẽ vẫn điều chỉnh khi giải 
quyết một vấn đề cụ thể phát sinh từ hợp 
đồng xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. 

Về cơ chế giải quyết tranh chấp, theo 
quy định tại Điều 464 và Điều 469 của Bộ 
Luật tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án Việt 
Nam có thẩm quyền chung trong giải quyết 
các tranh chấp dân sự phát sinh từ thỏa 
thuận góp vốn. Mặc dù vậy, trong một số 
trường hợp cụ thể, Tòa án Việt Nam có thể 
trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu hoặc đình 
chỉ giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước 
ngoài nếu vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền 
chung của Tòa án Việt Nam thuộc các 
trường hợp quy định tại Điều 472 của Bộ 
Luật tố tụng dân sự năm 2015, cụ thể:  

Các đương sự được thỏa thuận lựa chọn 
phương thức giải quyết tranh chấp theo 
quy định của pháp luật áp dụng đối với 
quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và đã 
lựa chọn trọng tài hoặc tòa án nước ngoài 
giải quyết vụ việc đó.Trường hợp các bên 
thay đổi thỏa thuận lựa chọn trọng tài hoặc 
tòa án nước ngoài bằng thỏa thuận lựa 
chọn tòa án Việt Nam hoặc thỏa thuận lựa 
chọn trọng tài hoặc tòa án nước ngoài bị 
vô hiệu hoặc không thể thực hiện được, 
hoặc trọng tài hoặc tòa án nước ngoài từ 
chối thụ lý đơn thì tòa án Việt Nam vẫn có 
thẩm quyền giải quyết; 

Vụ việc không thuộc thẩm quyền riêng 
biệt của Tòa án Việt Nam và vụ việc thuộc 

thẩm quyền riêng biệt của Tòa án nước 
ngoài có liên quan; 

Vụ việc không thuộc thẩm quyền riêng 
biệt của Tòa án Việt Nam và đã được 
trọng tài hoặc Tòa án nước ngoài thụ lý 
giải quyết; 

Vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, 
quyết định của Tòa án nước ngoài hoặc 
phán quyết của trọng tài. Trường hợp bản 
án, quyết định của Tòa án nước ngoài, phán 
quyết của Trọng tài nước ngoài không được 
Tòa án Việt Nam công nhận thì Tòa án Việt 
Nam vẫn có thẩm quyền giải quyết vụ 
việc đó; 

Bị đơn được hưởng quyền miễn trừ tư 
pháp. 

Ngoài ra, Điều 470 của Bộ Luật tố tụng 
dân sự năm 2015 quy định về các vụ án dân 
sự/ vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải 
quyết riêng biệt của Tòa án Việt Nam. 

Đối với Thỏa thuận góp vốn, do đây là 
quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, các 
bên có quyền thỏa thuận lựa chọn cơ quan 
giải quyết tranh chấp không chỉ là Tòa án 
Việt Nam mà có thể là Tòa án nước ngoài 
hoặc Trọng tài. Tòa án nước ngoài và trọng 
tài nước ngoài thường có thẩm quyền đối 
với các vụ việc quốc tế trừ khi các vụ việc 
đó thuộc thẩm quyền riêng biệt của tòa án 
Việt Nam. Trên thực tế, tùy thuộc vào nội 
dung tranh chấp, đối tượng tranh chấp, cơ 
quan tài phán được các bên lựa chọn giải 
quyết tranh chấp vẫn có thể có quyền từ 
chối giải quyết (như trong trường hợp Tòa 
án Việt Nam có quyền từ chối các trường 
hợp quy định tại Điều 472 của Bộ Luật tố 
tụng dân sự năm 2015 nêu trên).  

Trường hợp các bên lựa chọn Tòa án 
nước ngoài hoặc Trọng tài nước ngoài giải 
quyết tranh chấp, được các cơ quan tài 
phán này thụ lý, giải quyết và có bản án, 
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quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, 
phán quyết của trọng tài nước ngoài, để 
được công nhận và thi hành tại Việt Nam, 
một bên sẽ phải gửi đơn yêu cầu Tòa án 
Việt Nam để bản án, quyết định dân sự 
của Tòa án nước ngoài, phán quyết của 
trọng tài nước ngoài được xem xét công 
nhận và thi hành tại Việt Nam phù hợp với 
quy định của pháp luật tố tụng dân sự của 
Việt Nam6.  

Với những phân tích như nêu trên đây, 
các bên trong Thỏa thuận góp vốn cần xem 
xét, cân nhắc kĩ lưỡng việc lựa chọn luật áp 
dụng và cơ chế giải quyết tranh chấp. Đối 
với các nhà đầu tư, thành viên/ cổ đông của 
doanh nghiệp FDI, Thỏa thuận góp vốn 
được xem là công cụ pháp lý quan trọng 

bảo vệ quyền, lợi ích của họ trong hoạt 
động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. 
Trong một chừng mực nhất định, hợp đồng 
này là tiền đề tiên quyết cho quyết định góp 
vốn, tạo lập pháp nhân, là “sự nối dài” của 
Điều lệ, bổ sung cho Điều lệ công ty nhằm 
điều chỉnh những vấn đề mà pháp luật về 
doanh nghiệp Việt Nam chưa có quy định 
cụ thể. Lời khuyên đối với các nhà đầu tư 
– thành viên/ cổ đông công ty là khi soạn 
thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng này nên 
tham vấn ý kiến của các hãng luật, luật sư 
am hiểu và có kinh nghiệm chuyên sâu về 
tư vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn quản trị 
doanh nghiệp, tư vấn và tham gia giải quyết 
tranh chấp phát sinh từ hoạt động đầu tư, 
kinh doanh./.

Chính phủ; (ii)Dự án đầu tư thuộc ngành, 
nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn 
đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện 
giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời 
hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận 
chủ trương đầu tư. Mức ưu đãi và thời hạn 
áp dụng ưu đãi đặc biệt thực hiện theo quy 
định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 
và pháp luật về đất đai. Đối với các ưu đãi 
đầu tư khác với ưu đãi đầu tư được quy định 
tại LĐT năm 2020 này và các luật khác 
trong trường hợp cần khuyến khích phát 
triển một dự án đầu tư đặc biệt quan trọng 
hoặc đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thì 
Chính phủ trình Quốc hội quyết định. 

Những điểm mới về ngành, nghề đầu 
tư kinh doanh và ưu đãi đầu tư theo LĐT 
năm 2020 nêu trên cho thấy LĐT năm 
2020 đã ghi nhận và cụ thể hóa mục tiêu, 
quan điểm tổng quát và yêu cầu đặt ra khi 
xây dựng LĐT năm 2020. Các quy định 
mới này góp phần xóa bỏ các rào cản trong 
hoạt động đầu tư, kinh doanh không phù 
hợp với kinh tế thị trường và cam kết hội 
nhập của Việt Nam, thu hút các nguồn lực 
đầu tư, nhà đầu tư phù hợp với mô hình 
tăng trưởng dựa trên sáng tạo và đổi mới 
công nghệ, đồng thời thức đẩy sự liên kết 
giữa các ngành, vùng, giữa doanh nghiệp 
trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài./.

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH... 
(Tiếp theo trang 46)

6.   Phần thứ bảy: Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định dân 
sự của tòa án nước ngoài; công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài – Bộ Luật Tố Tụng Dân 
Sự năm 2015.



1. Khái quát chung về điều kiện kinh 
doanh bất động sản  

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là 
ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động 
đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó 
phải đáp ứng điều kiện theo pháp luật quy 
định vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức 
khỏe của cộng đồng và chỉ khi đáp ứng các 
điều kiện theo pháp luật quy định mới được 
cấp giấy phép kinh doanh. Điều kiện đầu 
tư kinh doanh được áp dụng theo các hình 

thức như: vốn pháp định; giấy phép; giấy 
chứng nhận; chứng chỉ; văn bản xác nhận, 
chấp thuận; các yêu cầu khác mà cá nhân, 
tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện 
hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần 
phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan 
có thẩm quyền. Pháp luật đặt ra các điều 
kiện đầu tư kinh doanh như: vốn pháp định 
đối với một số ngành nghề kinh doanh như 
bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng…; 
chứng chỉ hành nghề đối với những ngành 
nghề liên quan đến sức khỏe, tính mạng của 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH  
BẤT ĐỘNG SẢN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

THEO LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2020 
 

Đỗ Thị Thu Hằng1   
Trần Văn Duy2  

 
Tóm tắt: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc thu hút đầu 
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con người như kinh doanh dịch vụ khám 
chữa bệnh, kinh doanh dịch vụ pháp lý, 
dược phẩm; giấy phép áp dụng đối với một 
số ngành nghề kinh doanh đặc biệt liên 
quan đến lợi ích quốc gia như kinh doanh 
vàng, ngoại hối, casino; các điều kiện 
chung về an toàn thực phẩm, phòng chống 
cháy nổ áp dụng đối với một số ngành nghề 
dịch vụ về thực phẩm, kinh doanh khách 
sạn, nhà hàng… Danh mục chi tiết các 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 
được quy định tại Phụ lục IV của Luật đầu 
tư năm 2020, theo đó số lượng ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện được giảm xuống 
còn 227 ngành nghề. 

Có thể nói, điều kiện kinh doanh được 
quy định phù hợp với mục tiêu hoạt động, 
phù hợp với bối cảnh kinh tế thị trường và 
hoàn cảnh đất nước theo từng giai đoạn 
phát triển. Toàn bộ các quy định về điều 
kiện kinh doanh phải bảo đảm tính công 
khai, minh bạch, khách quan và công bằng 
cho các nhà đầu tư. Việc quy định về điều 
kiện kinh doanh phải bảo đảm tiết kiệm 
thời gian thực hiện, tiết kiệm chi phí và yêu 
cầu sự tuân thủ, phối hợp của nhà đầu tư, 
tránh tạo rào cản, gây khó khăn cho hoạt 
động thực hiện kinh doanh của các nhà đầu 
tư trong bối cảnh mở cửa thị trường hiện 
nay của Việt Nam.  

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư 
vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, 
nhận chuyển nhượng để bán, chuyển 
nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê 
mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi 
giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất 
động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc 
quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh 
lợi3. Việc đặt ra các điều kiện cho ngành 
nghề kinh doanh bất động sản đối với nhà 

đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vì thị 
trường kinh doanh bất động sản là một thị 
trường đặc biệt, bất động sản cũng là một 
loại hàng hóa đặc biệt có giá trị rất lớn và 
ảnh hưởng trực tiếp đến đời  sống kinh tế - 
xã hội, đặc biệt là thị trường nhà đất tại Việt 
Nam. Các giao dịch liên quan đến bất động 
sản đã góp phần vào việc thúc đẩy kinh tế - 
xã hội của đất nước, làm thay đổi bộ mặt đô 
thị và nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá – 
hiện đại hoá. Vì vậy, pháp luật quy định các 
điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề 
này nhằm đảm bảo được mọi hoạt động 
kinh doanh nằm trong phạm vi kiểm soát và 
quản lý của nhà nước Việt Nam.  

2. Điều kiện kinh doanh bất động sản 
đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài theo 
Luật đầu tư năm 2020 và một số đề xuất 
kiến nghị 

Luật đầu tư năm 2020 đã có nhiều bước 
tiến quan trọng trong việc quy định về điều 
kiện kinh doanh bất động sản. Hiện nay 
Khoản 2 Điều 75 Luật đầu tư năm 2020  
quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật kinh doanh bất động sản số 
66/2014/QH13 như sau: “1. Tổ chức, cá 
nhân kinh doanh bất động sản phải thành 
lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây 
gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp 
quy định tại Khoản 2 Điều này”. Như vậy, 
Luật đầu tư năm 2020 bỏ quy định điều kiện 
về vốn pháp định tạo điều kiện thuận lợi cho 
các nhà đầu tư nói chung và các tổ chức, cá 
nhân nước ngoài nói riêng được gia nhập thị 
trường bất động sản ở Việt Nam. Tổ chức, 
cá nhân nước ngoài có quyền tự do đăng ký 
kinh doanh đối với ngành, nghề không 
thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh hoặc 
ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo 

3 Khoản Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014. 
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quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay 
Điều 3 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 
10 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết một 
số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 
(Nghị định số 76/2015/NĐ-CP) vẫn chưa 
được sửa đổi để phù hợp với Luật đầu tư 
năm 2020. Theo đó, vẫn tồn tại quy định về 
“mức vốn pháp định không được thấp hơn 
20 tỷ đồng” đối với tổ chức, cá nhân kinh 
doanh bất động sản. Sự chồng chéo quy 
định tại Nghị định số 76/2015/NĐ-CP với 
quy định tại Điều 75 Luật đầu tư năm 2020 
sẽ gây ra nhiều cách hiểu khác nhau cho nhà 
đầu tư nước ngoài trong quá trình thực hiện 
và đem đến nhiều hệ quả tiêu cực đối với 
doanh nghiệp. Đồng thời, theo Luật đầu tư, 
các tổ chức, cá nhân nước ngoài lần đầu tiên 
đầu tư vào Việt Nam để thành lập doanh 
nghiệp sẽ phải có dự án đầu tư và làm thủ 
tục đăng ký hoặc thẩm tra đầu tư với hồ sơ 
phức tạp trong khi các nhà đầu tư nội địa 
không phải làm việc này. Nhà đầu tư trong 
nước chỉ phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy 
chứng nhận đầu tư với những dự án có vốn 
lớn còn nhà đầu tư nước ngoài phải thực 
hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư bất kể quy 
mô dự án như thế nào. Quy định này cho 
thấy quyền đầu tư kinh doanh của nhà đầu 
tư nước ngoài bị hạn chế hơn so với nhà đầu 
tư trong nước khi nhà đầu tư nước ngoài 
muốn gia nhập thị trường phảithực hiện thủ 
tục đăng ký, còn cơ quan có thẩm quyền có 
thể chấp nhận hoặc từ chối.  

Trong thời gian qua, các nhà đầu tư 
nước ngoài đang quan tâm đến các doanh 
nghiệp kinh doanh bất động sản có quỹ đất 
sạch hoặc đang khó khăn về nguồn vốn và 
có ý định bán bớt dự án. Đặc biệt, những 

doanh nghiệp bất động sản có cổ phiếu 
niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ thu 
hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Dự báo, 
thời gian tới, lực cầu sẽ còn tăng mạnh khi 
các doanh nghiệp quyết định mở cửa cho 
các nhà đầu tư nước ngoài tham gia, ví dụ: 
“Từ đầu năm 2019 đến nay, hàng loạt các 
doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư vào thị 
trường bất động sản Việt Nam. Điều đó cho 
thấy niềm tin của các doanh nghiệp ngoại 
đang tăng lên. Tập đoàn Lotte của Hàn 
Quốc mới đây đã mua lại cổ phần kiểm soát 
của trung tâm thương mại bậc nhất 
Diamond Plaza tại TP Hồ Chí Minh. Cùng 
với đó, Chủ tịch Lotte cho biết sẽ xúc tiến 
nhanh việc đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ 
Thiêm với dự án Eco Smart City”4.   

Trong khi đó, tại Hà Nội, Keangnam 
Landmark, tòa tháp 72 tầng cao nhất Việt 
Nam được định giá 770 triệu USD đang 
được nhiều “đại gia” muốn mua lại như 
Ngân hàng Goldman Sachs, Quỹ đầu tư 
Qatar Investment Authority… Ngày 
26/7/2019, Quỹ đầu tư Creed Group (Nhật 
Bản) và Công ty Đầu tư và phát triển BĐS 
An Gia (An Gia Investment) cũng đã ký kết 
thỏa thuận hợp tác. Theo đó, Creed Group 
sẽ đầu tư 100 triệu USD vào An Gia 
Investment để thực hiện các dự án BĐS theo 
tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản tại TP Hồ 
Chí Minh. Ông Nguyễn Bá Sáng, Tổng 
giám đốc Gia An Investment, cho biết, theo 
kế hoạch mỗi năm, Gia An sẽ đưa ra thị 
trường khoảng 2.000 căn hộ trung và cao 
cấp. Việc hợp tác với Creed Group sẽ giúp 
Gia An có được nguồn lực tài chính vững 
mạnh để thực hiện điều này. Quỹ đầu tư 
Creed Group, nhận định, kinh tế Việt Nam 

4 Trần Văn Nam (2019), Một số kiến nghị về chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam. Hội thảo 
“Quan điểm phát triển nền kinh tế thị trường đến năm 2025”. Hà Nội, Đề tài cấp Nhà nước, Hội Khoa học Kinh tế 
Việt Nam, tr.34. 
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đang hồi phục và ngày càng hội nhập vào 
kinh tế thế giới. Cùng với đó, tín dụng được 
khơi thông, lãi suất giảm đang tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp bất động sản phát triển 
dự án. Trước đó, công ty BĐS Gamuda 
Land của Malaysia cũng đã chi hơn 1.400 tỷ 
đồng để mua lại toàn bộ cổ phần của liên 
doanh phát triển dự án Celadon City tại quận 
Tân Phú (TP Hồ Chí Minh)5.  

Để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài 
tham gia phát triển kinh tế tại Việt Nam 
trong lĩnh vực bất động sản, nhóm tác giả 
đưa ra một số đề xuất, kiến nghị như sau:  

Thứ nhất, cần sửa đổi Điều 3 Nghị định 
số 76/2015/NĐ-CP Luật kinh doanh bất 
động sản để phù hợp, nhất quán với quy 
định tại Điều 75 của Luật đầu tư năm 2020. 
Bên cạnh đó cần có hướng dẫn cụ thể về 
Khoản 2 Điều 9 Luật đầu tư năm 2020 về 
Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị 
trường đối với nhà đầu tư nước ngoài và 
Khoản 3 Điều 9 Luật đầu tư năm 2020 về 
điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà 
đầu tư nước ngoài như: “Tỷ lệ sở hữu vốn 
điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ 
chức kinh tế; hình thức đầu tư; phạm vi 
hoạt động đầu tư; năng lực của nhà đầu tư; 
đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu 
tư; điều kiện khác theo quy định tại luật, 
nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
nghị định của Chính phủ và điều ước quốc 
tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là thành viên” để tránh tạo rào cản cản 
trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động 
sản cho các nhà đầu tư nước ngoài.  

Việc rà soát, sửa đổi các quy định pháp 
luật để đồng bộ hóa tinh thần cởi mở của 

Luật đầu tư năm 2020 cho phù hợp với lĩnh 
vực kinh doanh bất động sản. Cần bám sát 
vào nguyên lý rằng: bất động sản là một 
loại hàng hóa đặc biệt, kinh doanh bất động 
sản cũng là một ngành nghề kinh doanh đặc 
thù tại Việt Nam, vì vậy, các quy định pháp 
luật về kinh doanh bất động sản cũng cần 
được quản lý chặt chẽ và ràng buộc bởi các 
điều kiện pháp lý tương ứng nhưng vẫn 
đảm bảo bình đẳng giữa nhà đầu tư trong 
nước và nước ngoài. Việc đưa ra các điều 
kiện kinh doanh và giới hạn phạm vi kinh 
doanh của ngành nghề đặc thù này đối với 
nhà đầu tư nước ngoài cần tính toán sẽ đảm 
bảo được mọi hoạt động kinh doanh nằm 
trong phạm vi kiểm soát và quản lý của nhà 
nước Việt Nam6. 

Thứ hai, cần có giải pháp tư vấn hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhằm tháo gỡ rào 
cản pháp lý, khuyến khích, tạo điều kiện 
thuận lợi nhà đầu tư nước ngoài hoạt động 
kinh doanh bất động sản có hiệu quả tại thị 
trường Việt Nam. Xây dựng quy định pháp 
luật kinh doanh bất động sản đối với người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài và doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bảo đảm 
không ảnh hưởng đến vấn đề quyền sử 
dụng đất và sở hữu nhà ở theo pháp luật đất 
đai và pháp luật nhà ở. Tuy nhiên, cũng cần 
phải nhận thức rõ rằng, để thúc đẩy sự phát 
triển và tạo sự đột phá trong phát triển thị 
trường bất động sản trong nước, thì cần 
thiết phải tạo được không gian, phạm vi 
pháp lý thông thoáng hơn. 

Thứ ba, minh bạch hóa thủ tục cấp phép 
điều kiện kinh doanh bất động sản của nhà 
đầu tư nước ngoài góp phần tạo điều kiện 

5  https://viettimes.vn/do-tai-san-hai-dai-gia-muon-mua-keangnam-ha-noi-post4391.html. 
6  Lê Xuân Bá (2013), Sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam, 
NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, tr.108.

(Xem tiếp trang 74)



1. Quy định về đánh giá tác động đến 
an ninh quốc gia trong tiếp nhận và 
quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài của 
một số quốc gia và Việt Nam 

1.1. Tổng quan chung  
Theo Báo cáo đầu tư thế giới, những 

năm gần đây các quốc gia có xu hướng gia 

tăng kiểm soát nguồn vốn đầu tư nước 
ngoài (FDI) dựa trên đánh giá tác động đến 
an ninh quốc gia2. Điều đáng nói là việc rà 
soát FDI nói chung lẽ ra phải giảm xuống 
theo mức độ tự do hoá thị trường đầu tư 
trên thế giới3. Tuy nhiên, đến năm 2019, 
phần lớn quốc gia phát triển đã và đang ban 
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Tóm tắt: Những năm gần đây, nhiều quốc gia trên thế giới bắt đầu ban hành chính 
sách kiểm soát nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) do những quan ngại liên 
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của một số quốc gia trên thế giới, với ví dụ cụ thể các trường hợp của Úc, Trung Quốc 
và Việt Nam, từ đó đưa ra một số so sánh bình luận, cũng như khuyến nghị cho việc thực 
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hành các biện pháp cứng rắn về sàng lọc 
FDI trong những lĩnh vực chiến lược trên 
cơ sở đánh giá tác động của nguồn vốn FDI 
này tới an ninh quốc gia, với những đặc 
điểm chung như sau4: 

Thứ nhất, những biện pháp kiểm soát 
FDI bao gồm: (i) mở rộng phạm vi rà soát 
bằng việc bổ sung thêm các ngành, lĩnh vực 
kinh tế là đối tượng bị rà soát; (ii) hạ thấp 
mức vốn đầu tư tối thiểu trong vùng rà 
soát5; (iii) mở rộng các tiêu chuẩn rà soát, 
tăng cường thiết chế ngăn cản các giao dịch 
mua bán sáp nhập doanh nghiệp, cũng như 
kéo dài thời gian rà soát, cho phép hoặc 
chấp thuận các giao dịch này và thiết lập 
các cơ quan kiểm soát FDI6; (iv) một số 
chính sách mới hướng tới việc mở rộng 
phạm vi nghĩa vụ thông báo của nhà đầu tư 
nước ngoài trong quá trình xem xét tiếp 
nhận, hoặc trong quản lý hoạt động đầu tư; 
(v) quy định về thời hạn để cơ quan quản lý 
xem xét, chấp thuận các giao dịch mua bán 
sáp nhập doanh nghiệp có yếu tố nước 
ngoài đã được nới lỏng. Điều này cho phép 
cơ quan có thẩm quyền có nhiều thời gian 
và sự linh hoạt trong hoạt động kiểm soát; 
(vi) việc ban hành các biện pháp trừng phạt 
kể cả về dân sự, hình sự và hành chính cho 
những đối tượng không tuân thủ7.  

Thứ hai, số lượng các dự án FDI bị từ 
chối với lý do ảnh hưởng tới an ninh quốc 

gia, hoặc là đối tượng bị kiểm soát bởi các 
điều kiện bổ sung đang gia tăng, mặc dù 
dấu hiệu ảnh hưởng hoặc xâm phạm an 
ninh quốc gia của những dự án này có thể 
không rõ ràng8. Cụ thể có khoảng 11 giao 
dịch mua bán sáp nhập lớn và giá trị vượt 
quá 50 triệu USD đã bị huỷ bỏ do những 
quan ngại chính trị9. Thống kê năm 2018 
cho thấy khoảng 150,6 tỉ USD, tương ứng 
với 11.6% dòng vốn FDI toàn cầu đã bị 
từ chối10. 

Thứ ba, việc rà soát thường dựa trên 
nhiều yếu tố hỗn hợp, bao gồm cân nhắc 
mức độ ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, 
chính sách đảm bảo cạnh tranh, bài toán về 
lợi ích kinh tế và lợi nhuận ròng (net 
benifit) của hoạt động đầu tư tại quốc gia 
tiếp nhận FDI, việc kiểm soát chỉ tập trung 
vào những lĩnh vực kinh tế trọng điểm như 
tài chính, bảo hiểm, khai thác tài nguyên, 
hệ thống thông tin, viễn thông… Ngoài ra, 
các quốc gia đã thiết lập các chương trình 
kiểm soát cho cả hai giai đoạn tiền đầu tư 
và hậu đầu tư dựa trên các yếu tố được cân 
nhắc tổng thể nêu trên, kết quả thường dẫn 
tới hạn chế đầu tư, một số nhà đầu tư tiềm 
năng thậm chí đã bị từ chối tiếp cận thị 
trường11. Các chương trình kiểm soát FDI 
nêu trên bị cho là bất công, phân biệt đối 
xử khi chúng chỉ nhắm các nhà đầu tư 
nước ngoài.  

4   UNCITAD, National security-related screening mechanisms for foreign investment, page 4. 
5   UNCITAD, National security-related screening mechanisms for foreign investment, page 4 . 
6   UNCITAD, Báo cáo đầu tư thế giới năm 2020, trang 18. 
7   UNCITAD, National security-related screening mechanisms for foreign investment, page 4. 
8   UNCITAD, National security-related screening mechanisms for foreign investment, page 1. 
9   UNCITAD, Báo cáo đầu tư thế giới năm 2020, trang 18. 
10  UNCITAD, National security-related screening mechanisms for foreign investment, page 1. 
11  OECD, Sourthest Asia Investment policy perspectives, (Bối cảnh chính sách đầu tư khu vực Đông Nam Á), 

trang 15.  



Thứ tư, các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế 
hiện đại như đối xử quốc gia, đối xử tối huệ 
quốc, không phân biệt đối xử… được áp 
dụng phổ biến trong lĩnh vực đầu tư quốc tế. 
Tuy nhiên luôn luôn có ngoại lệ đối với các 
nguyên tắc bảo hộ nêu trên, trong đó có 
ngoại lệ về an ninh quốc gia12. Việc sử dụng 
ngoại lệ an ninh quốc gia như thế nào vẫn 
còn gây tranh cãi. Hầu hết các Hiệp định đầu 
tư quốc tế (IIAs) quy định danh mục ngoại 
lệ được thiết kế riêng khi đàm phán13, do đó 
về nguyên tắc danh mục ngoại lệ này phải 
được công khai và cụ thể14, nhưng thực tế áp 
dụng có thể sẽ khác. Khi các quốc gia lạm 
dụng ngoại lệ an ninh quốc gia để biến 
chúng thành biện pháp bảo hộ, các IIAs có 
cơ chế cho phép nhà đầu tư khởi kiện quốc 
gia tiếp nhận đầu tư, và nếu bị phán vi phạm 
IIAs, các quốc gia này phải chịu trách nhiệm 
và bồi thường. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại 
nếu chứng minh được việc vi phạm các 
nghĩa vụ của IIAs vì mục đích bảo vệ lợi ích 
công cộng, trong đó có an ninh quốc gia, các 
quốc gia áp dụng biện pháp vi phạm sẽ được 
miễn trách15. Do vậy, chứng minh một biện 
pháp có nằm trong ngoại lệ an ninh quốc gia 
hay không là công việc của cả bên áp dụng 
và bên bị tác động của biện pháp.  

Thứ năm, dưới tác động của đại dịch 
Covid 19, chính sách đầu tư của hầu hết 
các quốc gia, trong đó có các quốc gia 
G20 đang được điều chỉnh, một mặt vẫn 
nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, nhưng mặt 
khác cũng có điều chỉnh để bảo đảm an 
ninh, lợi ích quốc gia. Xu hướng này 
thậm chí đang có dấu hiệu mạnh mẽ hơn 
trong thời kỳ đại dịch. Điều này thu hút 
sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và đặt 
ra nhu cầu phải có các thảo luận để tìm 
ra biện pháp cân bằng giữa kiểm soát 
nguy cơ, rủi ro của FDI và cơ hội mà FDI 
mang lại16.  

1.2. Úc  

Úc đã ban hành Luật về mua bán sáp 
nhập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài 
năm 197517 (FATA) và Chính sách đầu tư 
nước ngoài (AFIP)18. Theo quy định hiện 
hành của Úc, nhà đầu tư nước ngoài và 
khoản đầu tư của họ chịu sự điều chỉnh 
của rất nhiều quy định chung về thuế hoặc 
chính sách cạnh tranh và phải tuân thủ các 
điều kiện riêng khi thực hiện các giao dịch 
mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, hoạt 
động đầu tư, mua bán tài sản ở Úc, đặc 
biệt là trong những lĩnh vực đầu tư cơ sở 
hạ tầng lớn19. Tất cả dự án FDI phải trải 
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12  OECD, Sourthest Asia Investment policy perspectives, (Bối cảnh chính sách đầu tư khu vực Đông Nam Á), 
trang 37. 

13  UNCITAD, Investment policies in response to covid 19 Pandemic, Annex . 
14  OECD, Sourthest Asia Investment policy perspectives, (Bối cảnh chính sách đầu tư khu vực Đông Nam Á), 

trang 37. 
15  Paul Blyschak, State-Owned Enterprises and International Investment Treaties: When are State-Owned Entities 

and Their Investments Protection, 6 J. INT'l L & INT'l REL.1 (2011) page 50. 
16  OECD, Twenty-third Report on G20 Investment Measures, page 9. 
17  Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975, No. 92, 1975, (Luật về mua bán sát nhập có yếu tố nước ngoài 

năm 1975) truy cập tại https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00023. 
18  Chính sách đầu tư nước ngoài của Úc, truy cập https://www.dfat.gov.au/trade/investment/Pages/australias-

foreign-investment-policy. 
19   Tomasic, R.; Xiong, P. Mapping the legal landscape: Chinese state-owned companies in australia, 48(2) Victoria 

U. Wellington L. Rev. 323 (2017) page 325. 
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qua bài kiểm tra về “lợi ích quốc gia” 
(national interest test). Điều đáng nói là cả 
FATA và AFIP đều không định nghĩa “lợi 
ích quốc gia”. AFIP chỉ nêu một số hướng 
dẫn về vấn đề lợi ích quốc gia và sử dụng 
phương pháp tiếp cận theo từng vụ việc cụ 
thể. Năm 2003, Sách trắng về chính sách 
đầu tư nước ngoài và thương mại của Úc 
định nghĩa “lợi ích quốc gia như là an 
ninh và thịnh vượng của nước Úc và 
người Úc”20. Từ đặc điểm này, Cơ quan 
rà soát đầu tư nước ngoài của Úc (Foreign 
Investment Review Board (FIRB- một cơ 
quan bao gồm 4 nhân sự bán thời gian, 
những người không phải công chức nhà 
nước và một thành viên điều hành toàn 
thời gian)21 có thẩm quyền rất lớn và linh 
hoạt khi rà soát dự án FDI22. Điều này 
cũng đồng nghĩa với việc FIRB không bị 
hạn chế hoạt động theo các nguyên tắc 
minh bạch hoá.  

Theo quy định, doanh nghiệp nhà nước 
(DNNN) của quốc gia khác tới đầu tư tại 
Úc là đối tượng đặc biệt chịu sự rà soát về 
lợi ích quốc gia23. AFIP đã có hướng dẫn 
riêng về kiểm soát đầu tư với nhóm 
DNNN, với 6 yếu tố, bao gồm cân nhắc 
hoạt động thương mại, mối quan hệ của 

DNNN và các cổ đông bên ngoài, mục 
đích chiến lược và chính trị trong hoạt 
động của DNNN khi đầu tư vào một số 
ngành kinh tế trọng yếu24, các yếu tố phi 
thương mại trong hoạt động của nhóm 
doanh nghiệp này25… Những yếu tố này 
đều chỉ được quy định chung mà không có 
hướng dẫn cụ thể. Trong thời gian qua các 
yếu tố nêu trên đã bị chỉ trích vì không 
minh bạch26, tạo ra khó khăn trong việc 
hiểu và ước đoán được hệ quả cũng như lý 
do mà FIRB đưa ra khi rà soát các dự án 
FDI. Đáng chú ý là theo quy định pháp luật 
Úc, FIRB không có nghĩa vụ giải thích lý 
do vì sao họ từ chối một dự án FDI vì lý do 
lợi ích quốc gia. Nhà đầu tư nước ngoài 
không có quyền khiếu kiện hành chính, tư 
pháp nếu họ bị từ chối hoặc ngưng dự án 
FDI. Cũng có ý kiến cho rằng việc không 
quy định cụ thể các tiêu chí cho bài kiểm 
tra về lợi ích quốc gia của FIRB dẫn tới 
quyết định của FIRB mang màu sắc chính 
trị, hơn là áp dụng quy định pháp luật. Bên 
cạnh đó, một số nhà chính trị có thể can 
thiệp vào sự hiện diện của một số dự án 
đầu tư lựa chọn27. Các nhà kinh tế lo ngại 
cách tiếp cận này có thể dẫn tới việc Úc sẽ 
mất một lượng đầu tư đáng kể mà lẽ ra họ 

20   Vivienne Bath, Foreign Investment, the National Interest and National Security - Foreign Direct Investment in 
Australia and China, 34 Sydney L. REV. 5 (2012) page 12-13. 

21   Vivienne Bath, Foreign Investment, the National Interest and National Security - Foreign Direct Investment in 
Australia and China, 34 Sydney L. REV. 5 (2012) page13. 

22   International Bar Association, Doing Business in Asia Pacific, page 20. 
23   Ming Du, The Regulation of Chinese State-Owned Enterprises in National Foreign Investment Laws: A 

Comparative Analysis, 5 GLOBAL J. COMP. L. 118 (2016), page 131. 
24  Ming Du, The Regulation of Chinese State-Owned Enterprises in National Foreign Investment Laws: A 

Comparative Analysis, 5 GLOBAL J. COMP. L. 118 (2016), page 131. 
25  Robert Sroka, Friends with Net Benefits: The Investment Canada Act and State Owned Enterprises, 17 Asper 

REV. INT'l Bus. & TRADE L. 181 (2017), page 214. 
26  Robert Sroka, Friends with Net Benefits: The Investment Canada Act and State Owned Enterprises, 17 Asper 

REV. INT'l Bus. & TRADE L. 181 (2017), page 214. 
27   Ling Ling He, International Regulation of Investment by State-Owned Enterprises: A Comparative Perspective, 

13 J. COMP. L. 189 (2018), page 210-212. 



vẫn có thể thu hút được28. Cũng có ý kiến 
cho rằng phạm vi lợi ích quốc gia của Úc 
đang được hiểu quá rộng và không rõ ràng, 
khái niệm này nên được hiểu theo nghĩa 
hẹp liên quan đến các vấn đề an ninh quốc 
gia (đó là vấn đề về quốc phòng và an ninh 
quân sự), hơn là cách hiểu bao gồm cả lợi 
ích cộng đồng, cân nhắc về kinh tế và các 
vấn đề khác như hiện nay29.  

1.3. Trung Quốc  

Trung Quốc quy định nhà đầu tư nước 
ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài thực hiện các hoạt động đầu tư 
tại quốc gia này sẽ phải tuân thủ pháp luật 
quốc gia và không được làm phương hại 
tới an ninh quốc gia và lợi ích công cộng30. 
Chính phủ Trung Quốc thiết lập một hệ 
thống rà soát an ninh quốc gia để thực 
hiện rà soát đối với đầu tư nước ngoài có 
tác động hoặc có thể tác động tới an ninh 
quốc gia31.  

Những dự án nằm trong các nhóm sau 
đây, có thể phải kiểm tra tác động đến an 
ninh quốc gia, thứ nhất là nhà đầu tư nước 
ngoài đang cố gắng thực hiện giao dịch 
mua lại doanh nghiệp trong nước, hoạt 
động trong lĩnh vực có liên quan đến an 
ninh quốc phòng hoặc thứ hai là nhà đầu tư 
nước ngoài cố gắng mua lại doanh nghiệp 
trong nước hoạt động ở những ngành công 
nghiệp chủ chốt như sản xuất sản phẩm 

nông nghiệp, năng lượng, khai khoáng 
những tài nguyên quan trọng, các ngành 
công nghệ then chốt khác và việc mua bán, 
sáp nhập doanh nghiệp này có thể dẫn tới 
việc nhà đầu tư nước ngoài nắm quyền 
kiểm soát các doanh nghiệp này.  

Nếu việc mua bán sáp nhập doanh 
nghiệp có khả năng rơi vào phạm vi ảnh 
hưởng tới an ninh quốc gia, nhà đầu tư 
nước ngoài phải tự nguyện thông báo với 
cơ quan chức năng. Nếu không thực hiện 
nghĩa vụ thông báo, cơ quan chức năng 
Trung Quốc có quyền tự mình khởi xướng 
điều tra hoặc điều tra theo yêu cầu của bên 
thứ ba, bất kể giao dịch đó đã hoàn tất hay 
chưa32. Thông báo về hệ thống rà soát an 
ninh quốc gia bao gồm những hoạt động 
đầu tư cần rà soát, nội dung rà soát. Như đã 
nêu không phải bất kỳ giao dịch mua bán, 
sáp nhập doanh nghiệp trong nước nào của 
nhà đầu tư nước ngoài cũng trở thành đối 
tượng bị rà soát, việc rà soát được thực hiện 
nếu việc kiểm soát doanh nghiệp, trực tiếp 
hoặc gián tiếp bị rơi vào tay nhà đầu tư 
nước ngoài33. 

Tương tự như Úc, Trung Quốc đặc ra 
yêu cầu rà soát đặc biệt với giao dịch mua 
bán, sáp nhập nhắm tới DNNN Trung 
Quốc. Bởi lẽ theo pháp luật Trung Quốc, 
việc mua bán sáp nhập liên quan đến đối 
tượng là DNNN sẽ phải trải qua quy trình 
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28  Vivienne Bath, Foreign Investment, the National Interest and National Security - Foreign Direct Investment in 
Australia and China, 34 Sydney L. REV. 5 (2012), page 16. 

29  Vivienne Bath, Foreign Investment, the National Interest and National Security - Foreign Direct Investment in 
Australia and China, 34 Sydney L. REV. 5 (2012) page 16. 

30  Điều 6 Luật đầu tư Trung Quốc. 
31  Điều 35 của Luật đầu tư Trung Quốc quy định. 
32  International Bar Association, Doing Business in Asia Pacific, page 58. 
33  Vivienne Bath, Foreign Investment, the National Interest and National Security - Foreign Direct Investment in 

Australia and China, 34 Sydney L. REV. 5 (2012) page 21-22.
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thủ tục đặc biệt, có thể kéo dài hơn và 
không chắc chắn về kết quả. Các yêu cầu 
đặc biệt này, không chỉ giới hạn bởi: sự phê 
duyệt của chính phủ nếu như việc mua bán, 
sáp nhập có thể dẫn tới việc nhà nước mất 
quyền kiểm soát đối với doanh nghiệp đó, 
mà các bên phải nhận được sự chấp thuận 
trước của cơ quan chức năng trước khi giao 
dịch diễn ra. Tiếp theo là sự kiểm soát về 
mặt tài sản, giá trị của giao dịch mua bán, 
sáp nhập có liên quan đến DNNN phải 
không thấp hơn mức giá đã được thẩm định 
bởi một cơ quan thẩm định của Trung 
Quốc. Ngoài ra, pháp luật Trung Quốc 
cũng yêu cầu các giao dịch tương tự phải 
được thực hiện thông qua Trung tâm bán 
đấu giá Trung Quốc-một cơ quan bán công 
quyền ở Trung Quốc34.  

Về hệ quả của các giao dịch có khả 
năng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, 
pháp luật Trung Quốc quy định các giao 
dịch loại này phải bị chấm dứt hoặc phải 
có biện pháp khác để giảm thiểu tác động 
đến an ninh quốc gia35. Lưu ý rằng các 
quy định trong Vùng đặc quyền kinh tế có 
thể khác với quy định pháp luật quốc gia 
nói chung. Trong Vùng đặc quyền kinh tế, 
nhà đầu tư nước ngoài trong những lĩnh 
vực văn hoá quan trọng và sản phẩm và 
dịch vụ công nghệ thông tin quan trọng 
cũng là đối tượng rà soát an ninh quốc 
gia. Phạm vi rà soát có thể bao gồm các 

dự án mới hoặc việc dự án được chuyển 
đổi từ trước đó36. 

Tương tự như Úc, các quy định pháp 
luật của Trung Quốc dựa vào khái niệm rất 
mơ hồ của lợi ích công, an ninh quốc gia 
hoặc an ninh kinh tế quốc gia37. Việc thực 
thi các quy định này trao quyền chủ động 
khá lớn cho cơ quan cấp Bộ, ngành trong 
việc hiểu, diễn giải các khái niệm nêu trên. 
Năm 2011, Trung Quốc bổ sung thêm một 
lớp rà soát của Uỷ ban phối hợp của các 
Bộ, ngành. Cơ quan này khá giống với thiết 
chế của Hoà Kỳ38, tập hợp đại diện của rất 
nhiều ngành khác nhau như Ủy ban dữ trữ 
quốc gia, quốc phòng, thương mại và nội 
vụ... Cơ quan này được ngầm hiểu là hệ 
thống đối chọi lại với cơ quan tương ứng 
của Hoa Kỳ, để đảm bảo khi các khoản đầu 
tư của Trung Quốc đến Hoa Kỳ bị rà soát 
thì chúng phải được đối xử minh bạch, 
công bằng và khách quan.  

Nếu như ở Úc, vẫn còn có ý kiến tranh 
luận và đề xuất về việc an ninh quốc gia 
chỉ nên được hiểu là các vấn đề liên quan 
đến quốc phòng và an ninh, thì khái niệm 
an ninh quốc gia ở Trung Quốc sẽ vượt xa 
khỏi lĩnh vực an ninh quốc phòng. Trung 
Quốc duy trì một danh mục các ngành 
công nghiệp bị cấm tham gia đầu tư bởi 
nhà đầu tư nước ngoài nếu “việc cho phép 
đầu tư vào những lĩnh vực đó sẽ nguy hại 

34   Vivienne Bath, Foreign Investment, the National Interest and National Security - Foreign Direct Investment in 
Australia and China, 34 Sydney L. REV. 5 (2012) page 22. 

35   International Bar Association, Doing Business in Asia Pacific, page 66. 
36   Vivienne Bath, Foreign Investment, the National Interest and National Security - Foreign Direct Investment in 

Australia and China, 34 Sydney L. REV. 5 (2012) page 6. 
37   Vivienne Bath, Foreign Investment, the National Interest and National Security - Foreign Direct Investment in 

Australia and China, 34 Sydney L. REV. 5 (2012) page 6. 
38   Vivienne Bath, Foreign Investment, the National Interest and National Security - Foreign Direct Investment in 

Australia and China, 34 Sydney L. REV. 5 (2012) page 7. 



tới lợi ích xã hội”39. Đầu tư ra nước ngoài 
của Trung Quốc sẽ không phải là đối tượng 
chịu sự điều chỉnh của các đánh giá tác 
động đến an ninh quốc gia. Ngoài ra Trung 
Quốc cũng có một khái niệm khác để rà 
soát việc tiếp nhận khoản đầu tư, đó là “an 
ninh kinh tế”. Có thể nhận thấy, không 
giống với Úc khi việc kiểm soát dựa trên 
yếu tố quy mô dự án, cũng như mức độ 
nhạy cảm của dự án trong những ngành 
công nghiệp chủ chốt, hệ thống thông báo 
rà soát của Trung Quốc gắn với lĩnh vực 
cụ thể, mặc dù khá rộng và không có yêu 
cầu tối thiểu cho quy mô của dự án. Ngoài 
ra, khái niệm an ninh quốc gia, an ninh 
kinh tế cũng không được định nghĩa bởi 
luật và quy định. Trung Quốc có vẻ như có 
ý định giữ cho những khái niệm này chung 
nhất có thể, và không chỉ để giải quyết các 
vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư 
nước ngoài, mà phạm vi có thể bao trùm 
cả vấn đề an ninh nội địa, cụ thể là vấn đề 
liên quan đến tiết lộ thông tin và kinh tế 
trong nước40.  

1.4. Việt Nam 

Về chiến lược thu hút đầu tư nước 
ngoài, Việt Nam xác định “xây dựng các 
tiêu chí về đầu tư để lựa chọn, ưu tiên thu 
hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, định 
hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn. 
Xây dựng cơ chế đánh giá an ninh và tiến 

hành rà soát an ninh đối với các dự án, hoạt 
động đầu tư nước ngoài có hoặc có thể ảnh 
hưởng đến an ninh quốc gia”41. Như vậy, 
về mặt định hướng chiến lược, Việt Nam 
cũng có kế hoạch xây dựng cơ chế đánh 
giá tác động an ninh quốc gia của dự án 
đầu tư nước ngoài. Theo quy định của 
pháp luật Việt Nam, an ninh quốc gia cũng 
được định nghĩa khá rộng và chung, theo 
đó “an ninh quốc gia là sự ổn định, phát 
triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa 
và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, 
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ 
của Tổ quốc”42. 

Khi xem xét dự án đầu tư nước ngoài, 
Việt Nam quy định nhà đầu tư bị đình chỉ, 
ngừng, chấm dứt hoạt động đầu tư kinh 
doanh nếu hoạt động này gây phương hại 
hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc 
phòng, an ninh quốc gia”43. Bên cạnh đó, 
Luật đầu tư năm 2020 xây dựng một danh 
mục các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện 
hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, 
nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì 
lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, 
an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe 
của cộng đồng44. Liên quan đến nguyên tắc 
bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh khi 
có thay đổi pháp luật, Việt Nam bảo lưu 
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42   Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4 Điều 3 Luật an ninh quốc gia năm 2004. 
43   Khoản 3 Điều 5 Luật đầu tư năm 2020. 
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một nguyên tắc cho phép không tiếp tục 
dành ưu đãi, hoặc áp dụng việc bồi thường 
cho nhà đầu tư nước ngoài trong trường 
hợp thay đổi quy định của văn bản pháp 
luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức 
khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường45. 
Về thẩm quyền, Luật đầu tư năm 2020 quy 
định thủ tướng Chính phủ quyết định 
ngừng, ngừng một phần hoạt động của dự 
án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện 
dự án đầu tư gây phương hại hoặc có nguy 
cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh 
quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư46. 

Xét về khía cạnh cam kết quốc tế, Việt 
Nam đã ký 67 Hiệp định khuyến khích và 
bảo hộ đầu tư (BITs)47, 13 Hiệp định 
thương mại tự do, 02 Hiệp định đang chờ 
phê chuẩn, có cam kết về bảo hộ đầu tư48. 
Phần lớn các Hiệp định FTA đều có quy 
định về ngoại lệ an ninh, trật tự công và bảo 
vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, đối với 
các BITs được đàm phán từ những năm 
1990 (BITs cũ) không phổ biến việc đưa 
ngoại lệ vào các Hiệp định này. Gần đây, 
khi Việt Nam đẩy mạnh việc đàm phán ký 
kết các FTAs thế hệ mới, ngoại lệ về an 
ninh là một trong những điều khoản tiêu 
chuẩn quy định tại Chương về ngoại lệ 
chung (trường hợp của Hiệp định CPTPP49  
và EVFTA50).  

2. Bình luận và khuyến nghị 

Khuôn khổ pháp luật của Việt Nam quy 
định về vấn đề an ninh quốc gia trong quản 
lý đầu tư nước ngoài đã bước đầu được 
hình thành, trên cả hai phương diện pháp 
luật quốc gia và cam kết quốc tế, mặc dù 
còn chưa cụ thể. Khi so sánh với kinh 
nghiệm của Úc và Trung Quốc có thể nhận 
thấy những đặc điểm sau: 

Thứ nhất, nếu như Úc và Trung Quốc 
đều có một cơ quan chuyên trách về rà 
soát tác động tới an ninh quốc gia, trong 
trường hợp Trung Quốc, đây là cơ quan 
Bộ, ngành liên ngành, thì Việt Nam trao 
thẩm quyền rà soát nêu trên cho Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, thiết chế này 
của Việt Nam dường như không tạo ra sự 
khác biệt với việc rà soát các dự án đầu tư 
thông thường. Trong tương lai, cùng với 
xu hướng hội nhập quốc tế và kinh nghiệm 
từ các quốc gia tiếp nhận đầu tư khác, Việt 
Nam có thể cân nhắc kiện toàn bộ máy và 
thiết chế để việc rà soát đánh giá tác động 
của an ninh quốc gia đối với dự án đầu tư 
nước ngoài hoàn thiện và hiệu quả hơn. 
Đặc biệt là các trường hợp đòi hỏi phải có 
sự phối hợp liên ngành, giữa các Bộ, 
ngành khác nhau.  

Thứ hai, Úc và Trung Quốc đều đưa 
ra định nghĩa khá chung, tiếp cận vấn đề 
theo từng vụ việc cụ thể, nhưng ít nhất hai 
quốc gia này đều có hướng dẫn về vấn đề 

44   Khoản 1 Điều 7 Luật đầu tư năm 2020. 
45   Khoản 3 Điều 13 Luật đầu tư năm 2020. 
46   Khoản 3 Điều 47, Luật đầu tư năm 2020. 
47   https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/229/viet-nam. 
48   https://trungtamwto.vn/thong-ke/12065-tong-hop-cac-fta-cua-viet-nam-tinh-den-thang-112018. 
49   Điều 29.2 Hiệp định CPTPP. 
50   Điều 2.22 (Ngoại lệ chung), 8.53 (Ngoại lệ chung) và 9.3 (Ngoại lệ an ninh và ngoại lệ chung). 



rà soát, đặc biệt là rà soát hoạt động đầu 
tư của các DNNN của quốc gia khác đến 
đầu tư. Do vậy, khi xem xét theo khía 
cạnh này, Việt Nam có thể cân nhắc việc 
đưa ra các hướng dẫn nội bộ cho cơ quan 
thực hiện nhiệm vụ rà soát các dự án đầu 
tư, để đảm bảo việc rà soát được xây dựng 
trên các tiêu chí và tiêu chuẩn chung. 
Đồng thời Việt Nam cũng cần có cơ chế 
theo dõi và đánh giá tình hình đầu tư ra 
nước ngoài và tiếp nhận đầu tư của 
DNNN. 

Thứ ba, một trong những vấn đề mà các 
quốc gia còn đang thảo luận tích cực và có 
những ý kiến trái chiều liên quan đến việc 
mức độ và phạm vi rà soát tới đâu thì được 
cho là phù hợp để đảm bảo vẫn thu hút đầu 
tư nước ngoài, tận dụng nguồn lực của các 
FDI để phát triển đất nước trong khi vẫn 
bảo đảm kiểm soát được an ninh quốc gia 
trước những nguy cơ và rủi ro của FDI, đặc 
biệt là FDI từ DNNN của quốc gia khác. 
Do vậy, việc tham gia vào các diễn đàn đa 
phương, đàm phán sửa đổi các quy tắc 
trong các hiệp định đầu tư và thương mại, 
cũng như cân nhắc và đánh giá tác động 
cẩn trọng về vấn đề này là giải pháp mà 
Việt Nam nên cân nhắc./. 
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PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM TRONG MỐI QUAN HỆ 
VỚI VIỆC THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ TRONG KHUÔN KHỔ ASEAN 

Trần Anh Tuấn1  
Tóm tắt: Trong thời gian gần đây, Việt Nam đã cùng các quốc gia ASEAN khác tích 

cực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc tế chung của ASEAN, trong đó có các điều ước 
quốc tế về đầu tư trong khuôn khổ nội khối và với các nước ngoài khối. Bên cạnh đó, Việt 
Nam cũng có những bước tiến lớn trong cải cách pháp luật về đầu tư nhằm thu hút đầu 
tư nước ngoài. Năm 2020, Việt Nam tiếp tục đánh dấu tiến trình cải cách pháp luật về 
đầu tư thông qua việc ban hành Luật đầu tư năm 2020 với các nội dung hướng tới thu 
hút đầu tư, phát triển bền vững và thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế.  

Để tiếp tục thực hiện mạnh mẽ định hướng này, Việt Nam cũng cần tiếp tục cân nhắc 
hoàn thiện các cam kết quốc tế của mình trong khuôn khổ ASEAN cũng như hoàn thiện 
pháp luật trên cơ sở tiếp thu các tiêu chuẩn tiến bộ về đầu tư trong pháp luật quốc tế. 
Hai quá trình đổi mới này cần được đồng bộ, thống nhất tạo sự cộng hưởng thì mới nâng 
cao được chất lượng, hiệu quả của đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Bài viết dưới đây 
nhằm làm rõ tính phù hợp của một số quy định mới trong Luật đầu tư năm 2020 với cam 
kết của Việt Nam trong ASEAN và những nội dung liên quan còn cần được tiếp tục hoàn 
thiện trong pháp luật Việt Nam cũng như tại các điều ước quốc tế của ASEAN. 

Từ khóa: ACIA, cộng đồng Kinh tế ASEAN, Luật đầu tư năm 2020, RCEP. 
Nhận bài: 01/4/2021; Hoàn thành biên tập: 08/4/2021; Duyệt đăng: 23/4/2021.  
Abstract: In recent times, Vietnam has joined other ASEAN countries to actively 

complete the common international legal framework of ASEAN, including treaties on 
investment within the intra-regional framework and with non-ASEAN countries. In 
addition, Vietnam has also made great strides in reforming the investment law in order 
to attract foreign investment. In 2020, Vietnam continues to mark the progress of its 
investment law reform through the enactment of the Investment Law of 2020 with contents 
aimed at attracting investment, sustainable development and responsible implementation 
of international commitment.  

In order to continue to strongly implement this orientation, Vietnam also needs to continue 
to consider completing its international commitments with ASEAN as well as perfecting the 
law on the basis of absorbing progressive investment standards in international law. These 
two innovation processes need to be synchronized and unified to create resonance in order 
to improve the quality and efficiency of foreign investment in Vietnam. The following article 
clarifies the suitability of the new articles of the  Investment Law of 2020 with Vietnam's 
commitments in ASEAN on investment and the remaining content on investment  that 
continues to be improved in Vietnamese laws as well as treaties of ASEAN. 

Keywords: ACIA, ASEAN Economic Community, Investment Law 2020, RCEP. 
Date of receipt: 01/4/2021; Date of revision: 08/4/2021; Date of Approval: 23/4/2021.

1 Tiến sỹ, Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp.



Cộng đồng ASEAN được thành lập từ 
năm 2015 dựa trên hội nhập của ba trụ cột 
là: Cộng đồng Chính trị - an ninh, cộng 
đồng Kinh tế và cộng đồng văn hóa - xã 
hội, trong đó hội nhập ở cộng đồng kinh tế 
là sâu rộng nhất. 

Đối với cộng đồng kinh tế, đầu tư được 
coi là một trong lĩnh vực quan trọng, góp 
phần thúc đẩy tiến trình xây dựng một khu 
vực đầu tư tự do, mở cửa, minh bạch để 
phát triển đầu tư nội khối và thu hút đầu tư 
từ các quốc gia ngoài khối. Cho đến nay, cơ 
sở pháp lý quốc tế chung, quan trọng nhất 
của ASEAN trong việc đầu tư nội khối và 
thu hút đầu tư từ các quốc gia ngoài khối là 
Hiệp định Đầu tư toàn diện trong ASEAN 
(ASEAN Comprehensive Investment Agreement 
- ACIA) và các Chương/Hiệp định đầu tư 
trong khuôn khổ những khu thương mại tự 
do (FTA) giữa ASEAN với các đối tác 
ngoài khối như Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Ấn Độ, Hồng Kông (Trung 
Quốc), Australia và New Zealand.  

Năm 2020, ASEAN với Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New 
Zealand đã ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn 
diện khu vực (Regional Comprehensive 
Economic Partnership – RCEP). Theo lời 
văn của RCEP (Điều 20.2 Chương 20 về 
Các điều khoản cuối cùng), RCEP sẽ không 
thay thế các FTA đã có trước đó giữa 
ASEAN với 05 đối tác nêu trên mà được 
hiểu là các FTA này sẽ cùng tồn tại với 
RCEP. Tuy nhiên, do Chương 10 về Đầu tư 
của RCEP có đa số tiêu chuẩn bảo hộ đầu tư 
cao hơn nên trên thực tế, về cơ bản nó sẽ 
thay cho các Chương/Hiệp định đầu tư của 
những FTA giữa ASEAN với 05 đối tác 
ngoài khối đã ký RCEP.  

Theo tiến trình nêu trên, cơ sở pháp lý 
quốc tế cho đầu tư trong khu vực ASEAN 

đang tiếp cận nhanh tới các tiêu chuẩn được 
ghi nhận tại FTA thế hệ mới, trong đó có 
các FTA mà Việt Nam đã là thành viên như 
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp 
định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam với Liên 
minh châu Âu (EVIPA). 

Trước bối cảnh cơ sở pháp lý quốc tế 
cho đầu tư ASEAN đang có những bước 
phát triển nhanh trong những năm qua, Việt 
Nam liên tục hoàn thiện pháp luật về đầu 
tư với nhiều quy tắc mới, tiến bộ phục vụ 
cho hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước. 
Hai quá trình này đã có những cộng hưởng 
tích cực, góp phần tạo nên thành quả trong 
thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. 

1. Khung pháp lý quốc tế về đầu tư 
của ASEAN 

Với thực trạng thể chế pháp lý quốc tế 
chung về đầu tư của ASEAN, trong thời 
gian tới các điều ước quốc tế điều chỉnh thực 
tế quan hệ đầu tư trong ASEAN sẽ gồm:  

1.1. Hiệp định đầu tư toàn diện 
ASEAN  

ACIA gồm những nguyên tắc, tiêu 
chuẩn cho đầu tư trong nội bộ khối với các 
nghĩa vụ bảo hộ đầu tư nước ngoài như 
nghĩa vụ đối xử quốc gia (National 
Treatment - NT), đối xử tối huệ quốc (Most 
Favoured Nation - MFN), đãi ngộ đầu tư 
(Treatment of Investment), bồi thường 
trong trường hợp có xung đột 
(Compensation in Cases of Strife), đền bù 
và bồi thường thiệt hại (Expropriation and 
Compensation), cho phép tự do chuyển 
tiền, thu nhập hợp pháp (Transfers), cam 
kết liên quan đến nhân sự quản lý cao cấp 
và ban giám đốc (Senior Management and 
Board of Directors), giải quyết tranh chấp 
giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước 
tiếp nhận đầu tư (ISDS)… Các nguyên tắc, 
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tiêu chuẩn này tương tự như nguyên tắc bảo 
hộ đầu tư được quy định tại các Hiệp định 
khuyến khích và bảo hộ đầu tư song 
phương (BIT) của Việt Nam đã ký với 
những quốc gia khác trong và ngoài 
ASEAN. Tuy nhiên, những năm gần đây, 
nhất là từ sau khi Cộng đồng ASEAN được 
thành lập (2015), ASEAN đã tích cực hoàn 
thiện thể chế pháp lý nội khối, trong đó có 
ACIA. Theo đó, ACIA đang được nâng cấp 
dần qua 04 lần sửa đổi (ở các năm 2014, 
2017, 2018 và 2019) để tiếp cận những tiêu 
chuẩn hiện đại hơn về bảo hộ đầu tư. Trong 
03 lần sửa đầu, các nội dung mới đưa vào 
ACIA chủ yếu liên quan đến các vấn đề kỹ 
thuật như: quy trình sửa đổi Hiệp định và 
Danh mục bảo lưu, định nghĩa về nhà đầu 
tư là thể nhân, hướng dẫn loại bỏ và sửa đổi 
bảo lưu trong đầu tư. Tuy nhiên, lần sửa thứ 
tư ACIA vừa qua đã thay thế hoàn toàn 
Điều 7 ACIA về cấm đặt ra các yêu cầu 
thực hiện đầu tư trên cơ sở cách tiếp cận ở 
các FTA thế hệ mới để tạo điều kiện thuận 
lợi cho đầu tư nội khối.  

1.2. Hiệp định Đối tác kinh tế toàn 
diện khu vực 

Bên cạnh ACIA, ASEAN cũng vừa ký 
với 05 đối tác ngoài khối một FTA mới là 
RCEP như trên đã đề cập. Chương 10 của 
RCEP đặt ra các nghĩa vụ bảo hội đầu tư với 
tiêu chuẩn khá cao trong các nghĩa vụ về 
MFN, NT, bồi thường thiệt hại, không tước 
quyền sở hữu của nhà đầu tư…. RCEP có 
cam kết cao hơn so với các FTA mà 
ASEAN đã có trước đó với 05 quốc gia 
ngoài khối cùng ký RCEP, như bổ sung 
nghĩa vụ ngoài các nghĩa vụ quy định tại 

Hiệp định Các biện pháp đầu tư có liên quan 
đến thương mại (TRIMs) của WTO; cam 
kết về MFN tự động; cam kết nghĩa vụ đơn 
phương tự do hóa theo nguyên tắc chỉ tiến 
không lùi (Ratchet) đối với Danh mục A tại 
Phụ lục Danh mục bảo lưu và các biện pháp 
không tương thích của các nước (Nghĩa vụ 
Ratchet chỉ áp dụng đối với các nước sau 5 
năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực).  

Tuy nhiên, Chương 10 của RCEP cũng 
có các quy định làm giảm sự bất lợi cho 
nước tiếp nhận đầu tư nhằm đạt sự cân 
bằng về lợi ích giữa nhà đầu tư nước ngoài 
và quốc gia tiếp nhận đầu tư. Theo đó, các 
quy định liên quan được bổ sung như cơ 
chế xem xét, hỗ trợ giải quyết các vướng 
mắc của nhà đầu tư nước ngoài trong quá 
trình thực hiện đầu tư phù hợp với pháp 
luật của nước tiếp nhận đầu tư, không quy 
định về vấn đề tước quyền sở hữu liên quan 
đến thuế, cũng như đang thận trọng hơn 
liên quan đến việc quy định cơ chế ISDS 
(Nội dung này sẽ tiếp tục được thảo luận 
sau khi RCEP có hiệu lực).  

Tại RCEP, Việt Nam bảo lưu quy định 
không áp dụng MFN tự động trong lĩnh vực 
đầu tư. Nhìn chung, các nghĩa vụ bảo hộ 
như đối xử quốc gia, cấm đặt ra các yêu cầu 
thực hiện đầu tư và các cam kết khác của 
Việt Nam trong RCEP không cao hơn mức 
cam kết của ta trong những FTA thế hệ mới 
đã ký, trong đó có CPTPP, EVIPA2. 

Mặc dù Chương 10 RCEP đã khắc phục 
được nhiều hạn chế trong các BIT và quy 
định về đầu tư tại FTA thế hệ cũ, nhưng như 
đã nêu ở trên, RCEP không thay thế cho các 
FTA mà ASEAN đã ký trước đó với Trung 

2 Bộ Công Thương, Nội dung tóm tắt Hiệp định RCEP, truy cập ngày 26/3/2021 trên 
https://www.moit.gov.vn/documents/36315/0/FILE_20201115_115103_20201115_115046.pdf/d468691e-9a1c-
4866-a3ae-366af39cf11a.



Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và 
New Zealand. Trong khi đó, Khoản 2 Điều 
20.2 của RCEP lại quy định nếu một Bên 
cho rằng một điều khoản của Hiệp định này 
không nhất quán với một điều khoản của 
một thỏa thuận khác mà Bên đó và ít nhất 
một bên khác tham gia, theo yêu cầu, các 
bên liên quan là thành viên của thỏa thuận 
kia phải tham vấn ý kiến để đạt được một 
giải pháp thỏa đáng chung (Khoản này 
không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ 
của một bên theo Chương 19 về Giải quyết 
tranh chấp). Đây là điều khoản khá không 
rõ ràng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác 
định quan hệ giữa RCEP và các điều ước 
quốc tế khác mà các Bên của RCEP là thành 
viên, trong đó có các FTA mà ASEAN đã 
ký trước đó với 05 đối tác ngoài khối là 
thành viên của RCEP. Theo đó, trong 
trường hợp có sự không thống nhất ở một 
hoặc một số tiêu chuẩn bảo hộ theo quy 
định của RCEP và các FTA này thì sẽ rất 
phức tạp để đạt được thỏa thuận về việc lựa 
chọn quy định áp dụng.  

1.3. Các Hiệp định đầu tư trong khuôn 
khổ FTA giữa ASEAN với Ấn Độ và Hồng 
Kông (Trung Quốc) 

Như trên đã nêu trên, ngoài các quốc 
gia ngoài khối đã ký RCEP thì ASEAN 
cũng có Hiệp định đầu tư với Ấn Độ, Hiệp 
định đầu tư với Hồng Kông (Trung Quốc) 
trong khuôn khổ các FTA tương ứng giữa 
ASEAN với hai đối tác này. Đây là những 
hiệp định về cơ bản có các tiêu chuẩn bảo 
hộ tương tự các BIT truyền thống nhưng 
được nâng cấp hiện đại hơn để tiếp cận dần 
với tiêu chuẩn mới rõ ràng, bảo đảm cân 
bằng lợi ích giữa nhà đầu tư nước ngoài và 
nước tiếp nhận đầu tư nhưng so với FTA 

thế hệ mới thì mức độ bảo hộ đầu tư không 
chặt chẽ và có tiêu chuẩn cao bằng. 

2. Thực tiễn đầu tư vào Việt Nam từ 
các quốc gia ASEAN và các đối tác đã ký 
hiệp định thương mại tự do với ASEAN 

Trong bối cảnh khung pháp lý chung 
của ASEAN về đầu tư đang trong quá trình 
hoàn thiện; Việt Nam có BIT, FTA với 
một số quốc gia ASEAN và những đối tác 
ngoài khối của ASEAN (Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Ấn Độ, Australia) đã tạo nên tổng 
thể cơ sở pháp lý quốc tế về đầu tư đan xen 
nhưng khá mở cho đầu tư từ các quốc gia 
này vào Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam 
cũng tích cực hoàn thiện pháp luật về đầu 
tư của mình trên cơ sở các cam kết quốc tế 
và yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư 
trong nước. Hai quá trình này đã có tác 
động tích cực đến việc thu hút đầu tư từ 
các quốc gia trong khu vực ASEAN và các 
nước/vùng lãnh thổ có FTA với ASEAN 
vào Việt Nam.  

Hiện tại, trong 10 quốc gia có đầu tư 
trực tiếp lớn nhất tại Việt Nam trong những 
năm qua thì có 03 nước thuộc ASEAN 
(Singapore, Malaysia và Thái Lan) và 03 
đang có FTA với ASEAN (Trung Quốc, 
Hàn Quốc và Nhật Bản)3. Theo đó, số liệu 
của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, tính đến cuối tháng 12/2020, 
tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài trực 
tiếp vào Việt Nam đạt trên 384 tỷ USD, 
trong đó của các nhà đầu tư đến từ 
Singapore: trên 56,50 tỷ USD, Malaysia: 
gần 13 tỷ USD, Thái Lan: gần 13 tỷ USD, 
Indonesia: gần 607,70 triệu USD, 
Philippines: 560,50 triệu USD, Lào: gần 71 
triệu USD, Campuchia: gần 70,80 triệu 
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USD, Myanmar: 800 nghìn USD, Hàn 
Quốc: trên 70,64 tỷ USD, Nhật Bản: trên 
60,26 tỷ USD, Trung Quốc: gần 18,46 tỷ 
USD, Hồng Kông (Trung Quốc): trên 
25,66 tỷ USD, Australia: gần 2 tỷ USD, Ấn 
Độ: 898,65 triệu USD, New Zealand: gần 
209,60 triệu USD4. Riêng trong năm 2020, 
trong 112 quốc gia/vùng lãnh thổ có đầu tư 
trực tiếp vào Việt Nam, Singapore dẫn đầu 
với tổng vốn đầu tư gần 9 tỷ USD, chiếm 
31,5% tổng vốn đầu tư trực tiếp vào Việt 
Nam; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn 
đầu tư trên 3,9 tỷ USD, chiếm 13,8% tổng 
vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam; Trung 
Quốc đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu 
tư đăng ký 2,46 tỷ USD, chiếm 8,6% tổng 
vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam5. 

3. Quy định mới của Luật đầu tư năm 
2020 trong mối quan hệ thực hiện các 
cam kết quốc tế về đầu tư trong khuôn 
khổ ASEAN  

Trong bối cảnh cần tăng chất lượng, hiệu 
quả đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, ngày 
20/8/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị 
quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn 
thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài 
đến năm 2030 (Nghị quyết số 50-NQ/TW), 
trong đó một trong những định hướng lớn là 
“Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước 
ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, 
công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí 
đánh giá chủ yếu. Ưu tiên các dự án có công 
nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ 
cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá 
trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối 

chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu”. 
Bám sát định hướng tại Nghị quyết số 

50-NQ/TW, trên cơ sở kế thừa Luật đầu 
tư năm 2014 và tiếp tục nội luật hóa các 
cam kết quốc tế mới về đầu tư của Việt 
Nam, trong đó có ACIA, ngày 17/6/2020, 
Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông 
qua Luật đầu tư mới (Luật đầu tư năm 
2020) với những điều chỉnh mới theo 
hướng thông thoáng, thuận lợi hơn cho 
đầu tư nước ngoài nhưng cũng bảo đảm 
hiệu quả, tránh những tác động tích cực 
đến sự phát triển bền vững của đất nước 
như Nghị quyết số 50-NQ/TW đã đề ra. 
Theo đó, Luật này có một số điểm nổi bật 
sau đây:  

Thứ nhất, mặc dù Việt Nam khuyến 
khích, tạo điều kiện cho đầu tư nước ngoài 
nhưng Luật đầu tư năm 2020 cũng quy định 
rõ ràng việc hoạt động đầu tư nước ngoài sẽ 
bị đình chỉ, ngừng, chấm dứt nếu gây 
phương hại hoặc có nguy cơ gây phương 
hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia 
(Khoản 3 Điều 5). Bên cạnh đó, Việt Nam 
cũng kiểm soát chặt chẽ hơn những tác 
động xấu từ các hoạt động đầu tư đến môi 
trường, nguồn tài nguyên của đất nước và 
không gia hạn đối với các dự án đầu tư sử 
dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường, làm suy thoái, cạn 
kiệt tài nguyên (Khoản 1 Điều 30, điểm d 
Khoản 1 Điều 33, Khoản 3 Điều 42, điểm 
a Khoản 4 Điều 44, điểm b Khoản 2 Điều 
47, điểm a Khoản 2 Điều 72, điểm c Khoản 
2 Điều 75 và một số điều khoản liên quan 
khác của Luật đầu tư năm 2020).  

4   Cục Đầu tư nước ngoài, Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2020, truy cập ngày 27/3/2021 trên: 
http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=48566&idcm=208. 
5   Hải quan Online, Năm 2020, Singapore là “quán quân” về đầu tư FDI vào Việt Nam, truy cập ngày 28/3/2021 
trên: https://haiquanonline.com.vn/nam-2020-singapore-la-quan-quan-ve-dau-tu-fdi-vao-viet-nam-139372.html 



Thứ hai, về danh mục ngành, nghề tiếp 
cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu 
tư nước ngoài đã tiếp cận mở cửa theo cách 
tiếp cận chọn bỏ (Điều 9 Luật đầu tư năm 
2020). Đây là cách tiếp cận mới trong cam 
kết đầu tư tại FTA thế hệ mới (trong đó có 
RCEP); đồng thời, cách tiếp cận này cũng 
phản ánh xu thế chung trong cải cách của 
ASEAN. Với phương châm như vậy, danh 
mục này bao gồm ngành, nghề nhà đầu tư 
nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường 
và ngành, nghề nhà đầu tư nước ngoài 
được tiếp cận thị trường có điều kiện. 
Ngoài 02 danh mục này, nhà đầu tư nước 
ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị 
trường như quy định đối với nhà đầu tư 
trong nước. 

Thứ ba, không yêu cầu nhà đầu tư nước 
ngoài phải có dự án đầu tư và được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành 
lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và 
quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (điểm c 
Khoản 1 Điều 22 Luật đầu tư năm 2020). 

Thứ bốn, minh bạch hóa hơn thủ tục 
đầu tư, điều kiện cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư theo hướng tạo thuận lợi 
cho nhà đầu tư nước ngoài (từ Điều 30 đến 
Điều 41 Luật đầu tư năm 2020).  

Thứ năm, Luật đầu tư năm 2020 giảm 
bớt số ngành nghề kinh doanh có điều kiện 
để tạo giảm bớt rào cản cho đầu tư (cắt 
giảm 40 ngành nghề, từ 267 xuống còn 227 
ngành, nghề) (Điều 7 và Phụ lục IV). Đồng 
thời, quy định thủ tục góp vốn, mua cổ 
phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước 
ngoài theo hướng rõ ràng, minh bạch hơn 
(Điều 26 Luật đầu tư năm 2020). 

Ngoài ra, Luật đầu tư năm 2020 quy 
định thủ tục chặt chẽ hơn đối với nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài trong trường hợp đầu tư, góp 

vốn mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh 
nghiệp có dự án đầu tư, kinh doanh trong 
một số địa bàn có ảnh hưởng đến quốc 
phòng, an ninh. 

Những quy định mới được thể hiện 
trong Luật đầu tư năm 2020 phù hợp với 
các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ 
ASEAN, đặc biệt là ACIA, RCEP. Bên 
cạnh đó, cũng phù hợp với xu thế chung của 
các quốc gia trong hoạch định, ban hành 
chính sách đối với đầu tư nước ngoài, đó là 
khuyến khích, bảo hộ đầu tư nước ngoài 
trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh; 
bảo vệ môi trường, giữ gìn tài nguyên, 
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. 

4. Một số nhận xét và kiến nghị  
Nhìn tổng thể chung, các cam kết về 

đầu tư trong khuôn khổ ASEAN của Việt 
Nam đang tương đối đồng bộ so với các 
cam kết đầu tư của chúng ta tại các khuôn 
khổ hợp tác kinh tế khác. Pháp Luật đầu tư 
của Việt Nam đã tương thích với các cam 
kết này. Tuy nhiên, để hoàn thiện cam kết 
quốc tế và pháp luật trong nước cho hoạt 
động đầu tư nước ngoài nói chung, trong 
khuôn khổ ASEAN riêng, Việt Nam nên 
cân nhắc một số giải pháp sau đây: 

1. Cho tới nay, thể chế pháp lý về hội 
nhập trong nội khối ASEAN, trong đó có 
ACIA thường đi sau một bước so với các 
FTA, nhất là FTA thế hệ mới. Với thực 
trạng này, ASEAN khó có thể tạo được sự 
đột phá trong phát triển và hội nhập của 
khu vực. Do đó, Việt Nam với vai trò thành 
viên có trách nhiệm cần cùng các quốc gia 
ASEAN khắc phục nhược điểm này bằng 
cách tích cực hơn nữa trong cải cách thể 
chế pháp lý ASEAN, trong đó có các cam 
kết nội khối về đầu tư. 

2. RCEP không có quy định rõ ràng về 
quan hệ giữa Hiệp định này với các điều 
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ước quốc tế khác mà hai hoặc các Bên của 
RCEP đều là thành viên nên sẽ tạo ra sự 
phức tạp khi áp dụng trên thực tế, nhất là 
hiện nay giữa các thành viên của RCEP 
có nhiều hiệp định về đầu tư hoặc có quy 
định về đầu tư. Do đó, các thành viên của 
RCEP cần tính toán để có sửa đổi hoặc 
giải thích rõ ràng, chi tiết về nội dung này 
để tạo thuận lợi cho việc áp dụng trên 
thực tế.  

3. Trong quan hệ với các quốc gia 
ASEAN khác, Việt Nam đang có những 
BIT thuộc thế hệ cũ có một số cam kết chưa 
đủ chặt chẽ để thực hiện mục tiêu phát triển 
bền vững, gây bất lợi cho quốc gia tiếp 
nhận đầu tư. Do đó, Việt Nam cần có giải 
pháp sửa đổi hoặc thay thế các BIT này để 
thiết lập các cam kết đầu tư theo tiêu chuẩn 
mới góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 
50-NQ/TW. 

4. Việt Nam đang có nhiều điều ước 
quốc tế có cam kết đầu tư trong các khuôn 
khổ hợp tác khác nhau với cùng một quốc 
gia trong ASEAN và quốc gia có FTA với 
ASEAN, ví dụ: Singapore, Malaysia, Hàn 
Quốc, Nhật bản và Trung Quốc. Việc có 
nhiều cam kết đầu tư trong các khuôn khổ 
hợp tác khác nhau với cùng một nước như 
vậy sẽ không bảo đảm tính thống nhất trong 
quan hệ về đầu tư với một đối tác nhất định, 
có thể gây bất lợi cho Việt Nam trong 
trường hợp nhà đầu tư nước ngoài có nhiều 
kênh khác nhau để lựa chọn tiêu chuẩn cụ 
thể cho việc bảo hộ đầu tư (nhất là cam cam 
kết liên quan đến việc giải quyết tranh chấp 
giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhà nước 
(ISDS)). Do đó, việc rà soát để tính toán khả 
năng sửa đổi hoặc chấm dứt hiệu lực của 
một số hiệp định đầu tư gây bất lợi cho Việt 
Nam nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng 
bộ trong các cam kết quốc tế về đầu tư và 
bảo vệ lợi ích của Việt Nam là cần thiết. 

5. Luật đầu tư năm 2020 quy định việc 
bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi 
pháp luật (Điều 13), theo đó, trừ một số 
trường hợp đặc biệt theo quy định của 
Luật này, còn lại về nguyên tắc: (1) Trong 
trường hợp văn bản pháp luật mới được 
ban hành quy định ưu đãi đầu tư mới, ưu 
đãi đầu tư cao hơn thì nhà đầu tư được 
hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của 
văn bản pháp luật mới cho thời gian 
hưởng ưu đãi còn lại của dự án đầu tư; (2) 
trường hợp văn bản pháp luật mới được 
ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn 
ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng 
trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp 
dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó 
cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự 
án đầu tư.  

Trên thực tế, cho đến nay, không có 
định nghĩa chính thức trong pháp luật để 
nhận biết văn bản pháp luật mà chỉ có quy 
định về quy phạm pháp luật và hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật (Khoản 1 Điều 
3 và Điều 4 của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2015 sửa đổi, bổ sung 
năm 2020). Trong khi đó, Luật đầu tư năm 
2020 không quy định rõ là văn bản pháp 
luật được nhắc tới trong các trường hợp nêu 
trên được hiểu là những văn bản quy phạm 
pháp luật thuộc hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật hay được hiểu theo nghĩa rộng về 
hệ thống văn bản pháp luật, trong đó gồm 
cả những văn bản không phải là văn bản 
quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà 
nước ban hành. Do đó, có thể có những 
vướng mắc khi giải thích, áp dụng. Về nội 
dung này, Việt Nam nên có quy định tại 
Nghị định hướng dẫn Luật đầu tư theo 
hướng văn bản pháp luật là các văn bản quy 
phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước 
ban hành. 
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Nhìn nhận và đánh giá một cách khái 
quát, trải qua hơn 30 năm thực hiện đổi 
mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã thiết 
lập được cam kết quốc tế và xây dựng 
khung pháp luật trong nước khá tiến bộ, 
tạo thuận lợi cho đầu tư nước ngoài vào 
Việt Nam. Thời gian tới, theo Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Việt 
Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng trên cơ sở 
tận dụng các lợi thế từ hội nhập để phát 
triển đất nước, bảo vệ tối đa lợi ích của 
quốc gia, dân tộc. Với tinh thần đó, Việt 
Nam cần có chiến lược tốt cho hội nhập 
quốc tế, trong đó có việc thu hút đầu tư 
nước ngoài. Cùng với hoàn thiện pháp luật 
về đầu tư trong nước, Việt Nam nên có 
những bước đi thích hợp tiến tới đồng bộ 
hóa, hiện đại hóa các cam kết quốc tế về 
đầu tư, tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút 
đầu tư nước ngoài theo phương châm phát 
triển bền vững./. 
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thuận lợi cho chủ thể tham gia thị trường, 
nên Nhà nước cần phải thay đổi một cách 
căn bản nhận thức về vấn đề cấp phép theo 
nghĩa cấp phép là đăng ký để được hoạt 
động chứ không phải là cơ chế “xin cho”; 
rà soát lại các quy định của hệ thống pháp 
luật liên quan đến vấn đề cấp phép, chỉnh 
sửa, bổ sung và hoàn thiện các quy định 
này theo hướng công khai, minh bạch, rõ 
ràng, cụ thể phù hợp với các cam kết quốc 
tế và điều kiện cụ thể của Việt Nam; thực 
hiện một cách mạnh mẽ cải cách thủ tục 
hành chính, bãi bỏ các thủ tục, giấy tờ 
không thực sự cần thiết nhằm rút ngắn thời 
gian thành lập doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin và thương mại 
điện tử trong hoạt động kinh doanh bất 
động sản của nhà đầu tư nước ngoài. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN...  
(Tiếp theo trang 57)
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1. Quyền khởi kiện Nhà nước của nhà 
đầu tư nước ngoài theo quy định của 
Luật đầu tư năm 2020, Luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư năm 2020 

Luật đầu tư năm 2020, Luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư năm 2000 
không có điều khoản quy định trực tiếp về 
quyền khởi kiện Nhà nước của nhà đầu tư 

QUYỀN KHỞI KIỆN NHÀ NƯỚC CỦA NHÀ ĐẦU TƯ  
TRONG CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM 

Đồng Thị Kim Thoa1 

Tóm tắt: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư là một trong những mục 
tiêu, yêu cầu quan trọng trong chính sách, pháp luật của Việt Nam và các quốc gia khác 
trên thế giới. Thực thi quyền khởi kiện Nhà nước (tại quốc gia tiếp nhận đầu tư) của nhà 
đầu tư nước ngoài trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, góp phần bảo 
đảm việc giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh một cách công khai, 
công bằng phù hợp với thông lệ quốc tế là một trong cam kết quan trọng đối với nhà đầu 
tư khi thực hiện đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Bài viết này phân tích một số nội dung 
về vấn đề này trên cơ sở tiếp cận, bình luận quy định về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc 
tế theo pháp Luật đầu tư của Việt Nam, điển hình là Luật đầu tư năm 2020, Luật đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư năm 2020 và liên hệ với một số điều ước quốc tế về đầu 
tư thế hệ mới (FTAs, IIAs) mà Việt Nam là thành viên như CPTPP, EVFTA…  

Từ khóa: Quyền khởi kiện, nhà đầu tư, giải quyết tranh chấp, đầu tư quốc tế, pháp 
luật đầu tư của Việt Nam. 

Nhận bài: 01/4/2021; Hoàn thành biên tập: 08/4/2021; Duyệt đăng: 23/4/2021. 
 
Abstract: Protecting legitimate rights and interests of investors is one of important 

targets, requirements in policies and laws of Vietnam and other countries in the world. 
Contributing to ensuring Vietnam’s commitment for investors to conduct business 
investment in Vietnam that the settlement of disputes in business investment is 
transparent, fair and in line with international practices. This article analyzes some 
contents on this issue basing on approaching, commenting regulations on solving 
international investment disputes under Vietnam’s investment laws including the Law on 
Investment in 2020, the Law on Investment under Public-Private Partnerships  in 2020 
and referring to some international commitments on new generation investment of FTAs, 
IIAs which Vietnam joined such as CPTPP, EVFTA… 

Keywords: The right to file a claim, investor, settle disputes, international investment, 
Vietnam’s investment laws. 

Date of receipt: 01/4/2021; Date of revision: 08/4/2021; Date of Approval: 23/4/2021.

1 Tiến sỹ, Phó Giám đốc Trung tâm Liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế, Học viện Tư pháp.



nước ngoài2, tuy vậy căn cứ vào quy định về 
bảo đảm giải quyết tranh chấp (GQTC) 
trong hoạt động đầu tư kinh doanh có thể 
thấy rằng nhà đầu tư nước ngoài có quyền 
lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp để 
khởi kiện trong khuôn khổ quy định của 
pháp luật. Cụ thể là, Điều 14 Luật đầu tư 
năm 2020 quy định tranh chấp liên quan đến 
hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam 
được giải quyết thông qua thương lượng, 
hòa giải; trường hợp không thương lượng, 
hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết 
tại trọng tài hoặc tòa án như sau: 

- Trường hợp tranh chấp giữa các nhà 
đầu tư trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu 
tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài3 quy định tại Khoản 1 
Điều 23 của Luật này (thuộc một trong các 
trường hợp sau đây: a) Có nhà đầu tư nước 
ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có 
đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước 
ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp 
danh; b) Có tổ chức kinh tế quy định tại 
điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn 
điều lệ; c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ 
chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này 
nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) được giải 
quyết thông qua một trong những cơ quan, 
tổ chức sau đây: a) Tòa án Việt Nam; b) 
Trọng tài Việt Nam; c) Trọng tài nước 
ngoài; d) Trọng tài quốc tế; đ) Trọng tài do 

các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập. 
- Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước 

ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh 
trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết 
thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án 
Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa thuận 
khác theo hợp đồng hoặc ĐUQT mà 
CHXHCN Việt Nam là thành viên có quy 
định khác. 

Cơ chế này cũng được quy định tương 
tự tại Điều 97 Luật đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư năm 2020 (gọi tắt là 
Luật PPP)4, với các chủ thể tham gia là cơ 
quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp 
đồng với nhà đầu tư, nhà đầu tư nước 
ngoài, doanh nghiệp dự án PPP do nhà đầu 
tư nước ngoài thành lập hoặc tổ chức, cá 
nhân nước ngoài liên quan (gọi chung là 
nhà đầu tư nước ngoài).  

Hoạt động đầu tư kinh doanh ở Việt 
Nam của nhà đầu tư nước ngoài có các đặc 
điểm chung như các chủ thể khác của Việt 
Nam và đặc thù là tiềm ẩn nhiều rủi ro, 
trong đó bao gồm rủi ro chính sách và 
những tổn thất, thiệt hại mà nhà đầu tư có 
thể phải gánh chịu xuất phát từ việc các cơ 
quan Nhà nước của Việt Nam vi phạm các 
cam kết, thỏa thuận về khuyến khích, bảo 
hộ đầu tư. Do đó, tranh chấp trong lĩnh vực 
này, đặc biệt là tranh chấp giữa nhà đầu tư 
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2 Theo Điều 3 Luật đầu tư năm 2020, nhà đầu tư nước ngoài (viết tắt NĐTNN) là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ 
chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. 
3 Theo Điều 3 Luật đầu tư năm 2020, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế (được thành lập và hoạt 
động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực 
hiện hoạt động đầu tư kinh doanh) có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. 
4 Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Public Private Partnership - gọi tắt là đầu tư theo phương thức PPP) là phương 
thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân thông qua việc ký kết và 
thực hiện hợp đồng dự án PPP nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án PPP. Nhà đầu tư PPP là một pháp nhân 
độc lập được thành lập theo quy định của pháp luật hoặc liên danh giữa nhiều pháp nhân tham gia hoạt động đầu tư theo 
phương thức PPP. 
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nước ngoài với Nhà nước (Chính phủ/cơ 
quan nhà nước) Việt Nam cũng có đặc thù 
và phức tạp hơn so với tranh chấp liên quan 
nhà đầu tư trong nước.  

Trong thực tiễn pháp lý Việt Nam hiện 
nay, tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài 
với Nhà nước (Chính phủ/cơ quan nhà 
nước) Việt Nam được gọi là tranh chấp 
đầu tư quốc tế5. Tranh chấp về đầu tư quốc 
tế chủ yếu gồm 03 nhóm: (1) tranh chấp 
liên quan đến hoạt động đầu tư giữa nhà 
nước nơi tiếp nhận đầu tư và nhà đầu tư từ 
quốc gia khác (gồm cá nhân và pháp nhân) 
phát sinh trên cơ sở ĐƯQT về đầu tư (viết 
tắt theo tiếng Anh là ISDS); (2) tranh chấp 
giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà 
nước cụ thể liên quan đến hoạt động đầu tư 
phát sinh trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận 
hay luật quốc gia của nước tiếp nhận đầu 
tư; và (3) tranh chấp giữa các quốc gia liên 
quan đến giải thích, thực hiện các ĐƯQT 
về đầu tư.  

Các tranh chấp giữa nhà đầu tư nước 
ngoài với Chính phủ, cơ quan Nhà nước 
Việt Nam thường hay phát sinh trong các 
lĩnh vực: (i) đất đai (ví dụ, thuê quyền sử 
dụng đất, thuê mua nhà, xưởng ở Việt 
Nam), (ii) xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng 

khu đô thị, nhà ở, (iii) các lĩnh vực ưu đãi 
đầu tư mà Việt Nam có cam kết ưu đãi về 
thuế đối với nhà đầu tư nước ngoài6. Nhà 
đầu tư nước ngoài thường khởi kiện (các) 
vi phạm của cán bộ, cơ quan Nhà nước Việt 
Nam (ở cấp trung ương hay địa phương), 
hoặc cá nhân/tổ chức được ủy quyền thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước đối với 
một hoặc một số nghĩa vụ của Nhà nước 
Việt Nam được quy định trong ĐƯQT về 
đầu tư có liên quan có thể là nguyên nhân 
dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài khởi 
kiện Nhà nước Việt Nam, thường là: a) Vi 
phạm các tiêu chuẩn đối xử tối thiểu theo 
luật tập quán quốc tế (bao gồm nguyên tắc 
đối xử công bằng, thỏa đáng (FET) và 
nguyên tắc bảo hộ an toàn và đầy đủ), b) Vi 
phạm nguyên tắc đối xử tối huệ quốc 
(MFN), c) Vi phạm nguyên tắc đối xử quốc 
gia (NT), d) Tước đoạt hoặc quốc hữu hóa 
tài sản đầu tư, e) Vi phạm cam kết cho phép 
nhà đầu tư nước ngoài tự do chuyển các 
khoản đầu tư ra nước ngoài, f) Không đảm 
bảo quyền tiếp cận công lý và thiếu khách 
quan, công bằng trong xét xử tư pháp, thi 
hành án, g) Chính phủ không trả nợ đúng 
theo cam kết tại hợp đồng vay, hợp đồng 
bảo lãnh Chính phủ.  

5 Theo Điều 2 Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp (GQTC) đầu tư quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 
14/2020/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là “Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg”) 
và Báo cáo “Cẩm nang hướng dẫn phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế” (năm 2017) của Bộ Tư pháp của 
Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng 
toàn diện, tranh chấp phát sinh từ việc nhà đầu tư nước ngoài kiện Chính phủ, Nhà nước Việt Nam hoặc cơ quan nhà 
nước, tổ chức được cơ quan nhà nước ủy quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước (gọi chung là cơ quan nhà nước) 
được gọi là tranh chấp đầu tư quốc tế, theo một trong các trường hợp sau: a) Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư 
hoặc hiệp định thương mại hoặc điều ước quốc tế (ĐUQT) khác có quy định về bảo hộ đầu tư mà Việt Nam là thành viên 
(sau đây gọi chung là hiệp định đầu tư, viết tắt theo từ tiếng Anh là IIAs), trong đó có quy định về việc GQTC đầu tư quốc 
tế tại trọng tài quốc tế; b) Hợp đồng, thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 
quy định cơ quan GQTC phát sinh từ hợp đồng, thỏa thuận này là trọng tài quốc tế. 
6 Theo Báo cáo “Cẩm nang hướng dẫn phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế” (năm 2017) là kết quả hợp 
tác giữa Bộ Tư pháp của Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Quản 
trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện. 



Theo “Cẩm nang hướng dẫn phòng 
ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc 
tế” (năm 2017) của Bộ Tư pháp của Chính 
phủ Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc 
tế Hoa Kỳ (USAID) trong Dự án Quản trị 
nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện, các 
chủ thể của quan hệ khởi kiện Nhà nước 
của nhà đầu tư nước ngoài gồm:  

- Người có quyền khởi kiện trong tranh 
chấp đầu tư quốc tế là nhà đầu tư nước 
ngoài, được xác định trên cơ sở ĐƯQT về 
đầu tư có liên quan, khi đáp ứng các điều 
kiện: (1) là cá nhân có quốc tịch của quốc 
gia ký kết ĐƯQT về đầu tư hoặc pháp nhân 
được thành lập tại quốc gia đó (gồm cả cá 
nhân thường trú nhân của nước ký kết hoặc 
nhà đầu tư là pháp nhân được thành lập tại 
quốc gia ký, kết chỉ được hưởng các quyền 
lợi theo ĐƯQT về đầu tư nếu có hoạt động 
chủ yếu tại quốc gia đó), (2) phải có hoạt 
động đầu tư hoặc khoản đầu tư được thực 
hiện tại Việt Nam (một số ĐƯQT về đầu 
tư quy định chỉ cần nhà đầu tư nước ngoài 
đó đang tiến hành các bước/thủ tục trong 
giai đoạn chuẩn bị thực hiện hoạt động đầu 
tư/khoản đầu tư tại Việt Nam).  

Đối với các tranh chấp đầu tư nước 
ngoài liên quan đến hợp đồng/thỏa thuận có 
liên quan đến đầu tư được ký kết giữa tổ 
chức, cá nhân nước ngoài và cơ quan nhà 
nước Việt Nam7, cả hai bên gồm nhà đầu 
tư8 và cơ quan nhà nước đều có quyền khởi 
kiện bên kia vì lý do vi phạm hợp đồng/thoả 
thuận đầu tư. Các ĐƯQT về đầu tư không 
có quy định cho phép Nhà nước được khởi 

kiện nhà đầu tư nước ngoài, nhưng một số 
hiệp định (ví dụ Hiệp định CPTPP) cho 
phép Nhà nước được quyền phản tố đối với 
các khiếu kiện của nhà đầu tư nước ngoài.  

- Bên bị kiện trong tranh chấp đầu tư 
quốc tế là Nhà nước Việt Nam khi việc 
khởi kiện dựa trên ĐƯQT về đầu tư mà 
Việt Nam ký kết hoặc tham gia; tuy nhiên 
việc khởi kiện có thể được tiến hành đối với 
hành vi bị khiếu nại là vi phạm ĐƯQT về 
đầu tư của bất kỳ cơ quan nhà nước/cán bộ 
nào tại trung ương, địa phương hay các tổ 
chức/cá nhân được ủy quyền thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước (sau đây gọi 
chung là các cơ quan Nhà nước), như: 
Chính phủ Việt Nam; Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan của Quốc hội; Tòa án nhân 
dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp; Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp các 
cấp; Các cơ quan Nhà nước khác ở Trung 
ương và địa phương hoặc các tổ chức được 
ủy quyền quản lý nhà nước. Đối với các 
tranh chấp quốc tế về đầu tư khác phát sinh 
trên cơ sở hợp đồng/thỏa thuận về đầu tư 
giữa Nhà đầu tư nước ngoài và cơ quan nhà 
nước hoặc, phát sinh trên cơ sở pháp luật 
Việt Nam, bên bị kiện là cơ quan nhà nước 
ký kết thỏa thuận/hợp đồng có liên quan 
hoặc cán bộ nhà nước/cơ quan nhà nước 
thực hiện hành vi bị nhà đầu tư khiếu kiện. 

Đây là các nội dung hướng dẫn cần thiết 
cho việc xác định nội hàm, phạm vi chủ thể 
liên quan đến quyền khởi kiện Nhà nước 
của nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật 
Việt Nam hiện hành. 
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7 Thuộc nhóm tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước cụ thể liên quan đến hoạt động đầu tư phát 
sinh trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận hay luật quốc gia của nước tiếp nhận đầu tư. 
8 Nhà đầu tư nước ngoài, trong nhóm tranh chấp này,  là tổ chức, cá nhân nước ngoài ký kết hợp đồng, thỏa thuận liên 
quan. Đối với các tranh chấp quốc tế về đầu tư khác, nhà đầu tư nước ngoài được xác định theo quy định của pháp luật 
Việt Nam. 
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2. Quyền khởi kiện tranh chấp đầu tư 
quốc tế liên quan đến hoạt động đầu tư 
kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam theo 
các điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên9  

Trong xu hướng tự do hóa thương mại và 
đầu tư toàn cầu, Việt Nam đã tham gia nhiều 
hiệp định về đầu tư quốc tế (viết tắt theo tiếng 
Anh là IIAs), từ song phương (Hiệp định đối 
tác toàn diện Việt Nam – Nhật Bản, Hiệp 
định thương mại tự do Việt Nam – Hàn 
Quốc…) đến khu vực (Hiệp định Đầu tư toàn 
diện ASEAN, Hiệp định đối tác toàn diện 
khu vực châu Á – Thái Bình Dương - 
CPTPP, Hiệp định bảo hộ đầu tư Liên minh 
châu Âu và Việt Nam - EVIPA, Hiệp định 
Đối tác kinh tế toàn diện khu vực - RCEP) 
và đa phương (Hiệp định của WTO về 
thương mại dịch vụ - GATS, Hiệp định của 
WTO về các biện pháp đầu tư có liên quan 
đến thương mại -TRIMs) cũng như ký kết 
nhiều hiệp định thương mại song phương 

(BIT), thương mại tự do (FTA), trong đó 
thiết lập cơ chế GQTC đặc thù giữa nhà đầu 
tư và Nhà nước (ISDS) và nhà đầu tư nước 
ngoài có thể trực tiếp nộp đơn kiện nhà nước 
trước Trọng tài quốc tế nếu vi phạm các cam 
kết về đầu tư theo hiệp định mà không cần 
phải thực hiện thủ tục tố tụng tại tòa án của 
quốc gia sở tại10. Theo ông Byoung Pil KIM-
Luật sư thành viên BAE, KIM & LEE LLC, 
vì tòa án thường không giải quyết các vấn đề 
với Chính phủ nên trọng tài sẽ là cơ quan 
GQTC về đầu tư11; việc khởi kiện và thực thi 
phán quyết của trọng tài trên thế giới phần 
lớn được chi phối bởi Công ước New York 
khi các quốc gia đã tham gia Công ước này 
thì nhà đầu tư hoàn toàn có căn cứ để sử dụng 
trọng tài thương mại GQTC về đầu tư với 
(các) Chính phủ12.  

Các FTAs thế hệ mới mà Việt Nam là 
thành viên (điển hình là CPTPP13, 
EVFTA14)15  đều xác định cơ chế ISDS là 
một trụ cột quan trọng để GQTC giữa nhà 

9 Hiện có 66 quốc gia/vùng lãnh thổ có Hiệp định đầu tư (IIAs) với Việt Nam. Xem thêm: Phụ lục I Báo cáo “Cẩm nang 
hướng dẫn phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế” (năm 2017) là kết quả hợp tác giữa Bộ Tư pháp của Chính 
phủ Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng 
toàn diện. 
10 Phạm Thu Hương, Investor-State Dispute Settlement: An Anachronism Whose Time Has Gone – Giải quyết Tranh chấp 
giữa Nhà đầu tư và Quốc gia: Một cơ chế đã lỗi thời, https://cvdvn.net/2018/12/26/investor-state-dispute-settlement-an-
anachronism-whose-time-has-gone-giai-quyet-tranh-chap-giua-nha-dau-tu-va-quoc-gia-mot-co-che-da-loi-thoi/, ngày 
26.12.2018. 
11 Chủ yếu những vụ kiện được thực hiện bởi những nhà đầu tư đến từ các nước phát triển, đã có hơn 100 quốc gia bị khởi 
kiện (trong đó, khoảng 35% vụ việc có kết quả có lợi cho nhà đầu tư; 60% các nước đang phát triển và các nền kinh tế 
đang chuyển đổi là bị đơn do các nguyên đơn là các nhà đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia phát triển. 
12 Tăng khả năng nhà đầu tư khởi kiện Chính phủ, https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/phap-luat-kinh-doanh/tang-
kha-nang-nha-dau-tu-khoi-kien-chinh-phu-109673.html, 10:32 26/07/2016.  
13 CPTPP ký kết tại Santiago (Chile) vào ngày 9/3/2018, có hiệu lực vào ngày 30/12/2018.  
14 Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) giữa Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU). ký 
kết ngày  30/6/2019. 
15 CPTPP và EVFTA xóa bỏ hầu hết thuế quan đối với hàng hóa giao thương giữa hai phía kèm theo những cam kết mạnh 
mẽ có tính ràng buộc pháp lý về phát triển bền vững, bao gồm cả việc tôn trọng quyền con người, quyền lao động, bảo vệ 
môi trường. Bên cạnh đó, các điều ước đầu tư còn thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp đặc thù giữa nhà đầu tư và Nhà 
nước. Các Hiệp định này bao gồm nhiều cam kết mới về quy tắc, thể chế, những cam kết tác động tới hệ thống pháp luật 
trong nước. Khi ký kết các Hiệp định thế hệ mới, một trong những vấn đề hệ trọng kéo theo là sửa đổi hệ thống pháp luật 
trong nước sao cho phù hợp. 



đầu tư nước ngoài và Nhà nước16 và mỗi hiệp 
định có những quy định đặc thù khác nhau 
về quyền khởi kiện của nhà đầu tư17. Khác 
với cơ chế ISDS trong các BIT cũ, cơ chế 
ISDS trong cácĐUQT về tự do thương mại 
giữa ASEAN và các đối tác (gọi tắt là 
ASEAN+ FTA)18 có nhiều cải tiến theo 
hướng cân bằng lại quyền lợi của nước nhận 
đầu tư và hạn chế quyền khiếu kiện của nhà 
đầu tư nước ngoài19.  

Theo tiến sĩ Patricia Ranald-chuyên gia 
về thương mại công bằng của Trường Đại 
học Sydney (Australia), các công ty toàn 
cầu có thể căn cứ các hiệp định thương mại, 
như CPTPP, để đòi bồi thường lên đến 
hàng triệu đô la Mỹ - USD thiệt hại bởi các 
biện pháp hạn chế xã hội và kinh tế được 
các chính phủ áp dụng nhằm đối phó với 
đại dịch Covid-19. Công ty luật trọng tài 
quốc tế Aceris Law LLC thông báo với các 

khách hàng rằng các cách thức nhằm ứng 
phó với đại dịch Covid-19 có khả năng vi 
phạm nhiều biện pháp bảo vệ khác nhau 
trong thỏa thuận đầu tư song phương và có 
thể làm phát sinh các khiếu kiện của các 
nhà đầu tư nước ngoài trong tương lai. 
Công ty luật Alston & Bird của Australia 
đề cập đến“Làn sóng sắp tới của các vụ 
kiện trọng tài liên quan đến đại dịch Covid-
19”. Nhiều chuyên gia pháp lý khác cũng 
dự báo về khả năng chính phủ các nước 
phải đối mặt với một loạt các vụ kiện ISDS 
sau khi đại dịch kết thúc. Nhà đầu tư nước 
ngoài có thể cáo buộc (các) chính phủ vi 
phạm điều khoản của ISDS về “chiếm đoạt 
trực tiếp” do đã chiếm dụng các cơ sở, thiết 
bị y tế và các tài sản khác của tư nhân để sử 
dụng cho mục đích công cộng; và các lệnh 
phong tỏa ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh 
doanh có thể bị cáo buộc là sự “chiếm đoạt 
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16 Giang Nguyễn, CPTPP, EVFTA và những “bài toán” về pháp lý Việt Nam cần quan tâm giải quyết, 
https://phaply.net.vn/cptpp-evfta-va-nhung-bai-toan-ve-phap-ly-viet-nam-can-quan-tam-giai-quyet/, Thứ Năm, 19/09/2019. 
17 Trong cơ chế ISDS theo CPTPP (chương 9 về Đầu tư), nguyên đơn là nhà đầu tư nước ngoài (có thể là một cá nhân hoặc 
một doanh nghiệp cố gắng tạo ra, đang thực hiện hoặc đã đầu tư vào lãnh thổ của nước đối tác, có tranh chấp về đầu tư 
đối với nước nhận đầu tư) có quyền khởi kiện nhân danh mình hoặc nhân danh doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư sở 
hữu hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp.Trường hợp thể nhân thường trú ở nước nhận đầu tư và mang quốc tịch của 
nước kia thì không được khởi kiện nước họ mang quốc tịch ra trọng tài. Trong cơ chế ISDS tại Hiệp định EVFTA (Chương 
8, Mục 3) về cơ bản giống CPTPP, nguyên đơn có quyền khởi kiện là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện hoạt động 
đầu tư ở nước nhận đầu tư (có thể là nhà đầu tư nước ngoài thay mặt cho một công ty đã được thành lập theo luật của nước 
nhận đầu tư (“doanh nghiệp của nguyên đơn”). EVFTA hạn chế quyền khởi kiện của những nhà đầu tư mà hoạt động đầu 
tư của họ được thực hiện bởi lừa đảo, xuyên tạc, che giấu, tham nhũng hoặc những hành vi khác được coi là gian lận dẫn 
tới sự lạm dụng quy trình (Xem: Phạm Thu Hương, Cơ chế GQTC giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia tiếp nhận đầu 
tư trong EVFTA và CPTPP, https://cvdvn.net/2019/08/15/co-che-giai-quyet-tranh-chap-giua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-va-
quoc-gia-tiep-nhan-dau-tu-trong-evfta-va-cptpp/, 15.08.2019; xem thêm: Báo cáo của Vụ Chính sách thương mại đa biên, 
Bộ Công thương).  
18 Điển hình là 04 ASEAN+ FTA: Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Australia – New Zealand 
(AANZFTA), ký kết ngày 27/02/2009, có hiệu lực ngày 10/01/2010; Hiệp định về đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định 
khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN – Hàn Quốc (AKIA), ký kết tháng 06/2009, có hiệu lực ngày 01/09/2009; 
Hiệp định về đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN – Trung Quốc (ACFTA), 
ký kết ngày 15/08/2009, có hiệu lực ngày 01/01/2010; Hiệp định về đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác 
Kinh tế Toàn diện ASEAN – Ấn Độ (AIFTA), ký kết ngày 12/11/2014 và 13/11/2014, chưa có hiệu lực). 
19 Tăng Minh Thanh Thảo, “Cải tiến và nguy cơ trong cơ chế GQTC giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia của các Hiệp 
định Thương mại Tự do giữa ASEAN và các nước ngoài khu vực”, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 4 (115), tháng 12/2018, 
tr. 211-234.)
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gián tiếp”20. Khả năng này sẽ xuất hiện ở 
nhiều nước trên thế giới trong đó có các 
nước là đối tác thương mại đầu tư với Việt 
Nam, có thể nảy sinh nhiều vấn đề pháp lý, 
thực tiễn phức tạp trong cơ chế giải quyết 
tranh chấp đầu tư quốc tế.  

3. Một số vấn đề cần lưu ý trong 
nghiên cứu, thực thi quy định về quyền 
khởi kiện Nhà nước của nhà đầu tư 
trong cơ chế giải quyết tranh chấp đầu 
tư quốc tế ở Việt Nam 

Một là, trong bối cảnh chính sách, pháp 
luật về đầu tư nước ngoài nói chung và giải 
quyết tranh chấp đầu tư quốc tế nói riêng 
còn đang trong quá trình điều chỉnh mạnh 
mẽ để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 
trước sức mạnh “vũ bão” của pháp luật 
thương mại quốc tế và hệ thống ĐƯQT về 
đầu tư (IIAs), về tự do hóa thương mại 
(FTAs), Việt Nam cần tích cực nghiên cứu 
thực tiễn xây dựng, thực thi thể chế về 
thương mại, đầu tư của các tổ chức quốc tế, 
vận dụng kinh nghiệm của các quốc gia là 
đối tác thương mại nổi bật trong các thể chế 

toàn cầu, khu vực – đặc biệt là thành viên 
của các FTAs thế hệ mới như CPTPP, 
EVFTA, ASEAN+FTAs.  

Đối với vấn đề quyền khởi kiện trong 
tranh chấp đầu tư quốc tế, trong khuôn khổ 
hạn hẹp của bài viết này, chúng tôi bước 
đầu đề cập một số nội dung cụ thể như sau:  

- Kinh nghiệm của Ấn Độ trong việc 
ban hành Mẫu Hiệp định đầu tư song 
phương năm 2015 (gọi tắt và viết tắt là 
Mẫu BIT 2015) trong đó có chú trọng việc 
giới hạn quyền khởi kiện và phạm vi thẩm 
quyền của cơ quan GQTC21.  

- Giới hạn phạm vi đối tượng tranh chấp, 
thời hạn GQTC trong các FTA giữa ASEAN 
và các quốc gia đối tác (ASEAN+ FTA)và 
cách giải quyết vấn đề chồng chéo giữa quy 
định trong các hiệp định về đầu tư trong 
ASEAN, tình trạng nhà đầu tư nước ngoài 
chọn ĐUQT để khởi kiện Nhà nước của nước 
nhận đầu tư22, cụ thể là các Hiệp định đầu tư 
song phương của các nước ASEAN tồn tại 
chồng chéo với ASEAN+ FTAs), làm dẫn 
phát nguy cơ về xung đột luật áp dụng, nguy 

20 Nguyễn Minh, Các tập đoàn có thể khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại vì đại dịch Covid-19 hay không? 
https://vietnamfinance.vn/cac-tap-doan-co-the-khoi-kien-doi-boi-thuong-thiet-hai-vi-dai-dich-covid-19-hay-khong-
20180504224237908.htm,, 29/04/2020. 
21 Theo mẫu BIT 2015 của Ấn Độ, nhà đầu tư chỉ có thể khởi kiện Ấn Độ nếu chứng minh được nước này vi phạm các 
nghĩa vụ trong đối xử đầu tư (Treatment of Investment) theo Điều 3 BITs. Thẩm quyền của cơ quan xét xử bị giới hạn bởi 
quy định loại trừ các tranh chấp phát sinh do vi phạm hợp đồng giữa nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) và nhà nước tiếp 
nhận đầu tư (NNTNĐT), được xem là rất có ý nghĩa trong việc loại trừ điều khoản “Umbrella Clause” (điều khoản này có 
phạm vi rất rộng và chung chung, có thể mang tới cho NĐTNN quyền được viện dẫn bất kỳ nghĩa vụ nào khác, trong đó 
bao gồm cả các nghĩa vụ từ hợp đồng, tức là NĐTNN có thể khởi kiện NNTNĐT ngay cả khi vi phạm hợp đồng trong khi 
mục đích chính của ISDS là để xử lý các vi phạm trong hiệp định). Về áp dụng các biện pháp trong nước, để tránh việc 
Nhà nước bị kiện thẳng ra cơ quan tài phán quốc tế, mẫu BITs này ưu tiên các phương thức giải quyết tranh chấp trong 
nước. NĐTNN phải áp dụng các phương thức giải quyết tranh chấp trong nước như đàm phán, tham vấn trước khi khởi 
kiện NNTNĐT ra trọng tài sau 05 năm kể từ khi đã sử dụng tất cả các phương thức GQTC trong nước (Xem thêm: Trần 
Thị Hồng Nhung, Những điểm mới về giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước tiếp nhận đầu tư theo 
mẫu Hiệp định Đầu tư song phương năm 2015 của Ấn Độ, http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhung-diem-moi-ve-giai-
quyet-tranh-chap-giua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-va-nha-nuoc-tiep-nhan-dau-tu-theo-mau-hiep-dinh-dau-tu-song-phuong-
nam-2015-cua-an-do-57329.htm, 19/11/2018). 
22 Tăng Minh Thanh Thảo, “Cải tiến và nguy cơ trong cơ chế GQTC giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia của các Hiệp 
định Thương mại Tự do giữa ASEAN và các nước ngoài khu vực”, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 4 (115), tháng 12/2018, 
tr. 211-234. 



cơ khởi kiện chống chéo phát sinh từ việc các 
BIT của các nước ASEAN và các ASEAN+ 
FTA tồn tại chồng chéo nhau (một biện pháp 
do chính phủ thực hiện có thể bị kiện ra trọng 
tài nhiều lần bởi cùng một nhà đầu tư nước 
ngoài hoặc nhà đầu tư khởi kiện quốc gia ra 
nhiều cơ quan GQTC về cùng vấn đề23, nhà 
đầu tư khởi kiện lại nước nhận đầu tư trên cơ 
sở hai IIAs riêng biệt khi các BIT và 
ASEAN+ FTA tồn tại song song24…). Đây 
cũng chính là vấn đề trùng tố trong giải quyết 
tranh chấp đầu tư quốc tế được đề cập, phân 
tích trong một số nghiên cứu gần đây25, được 
hiểu là các thủ tục tố tụng đang chờ được xét 
xử bởi ít nhất hai cơ quan tài phán mà tại đó, 
các bên, cơ sở pháp lý và các vấn đề có sự 
giống nhau hoặc trùng nhau.   

Hai là, mặc dù các nhà đầu tư nước 
ngoài, được đối xử như các doanh nghiệp 
trong nước đã là một ưu đãi vì họ đã có 
nhiều lợi thế cạnh tranh hơn, việc ưu tiên 
các doanh nghiệp trong nước ở một mức độ 
nào đó vẫn được chấp nhận như một sự 
thỏa thuận ngầm giữa các quốc gia, nhưng 
điều tương tự như cơ chế khởi kiện và 
GQTC trong CPTPP, EVFTA và nhiều 
FTAs thế hệ mới khác vẫn chưa được áp 
dụng đối với các nhà đầu tư trong nước ở 

Việt Nam, các nhà đầu tư trong nước không 
được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp như 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài26, do thực tế vẫn có sự phân biệt đối 
xử ở một số lĩnh vực giữa doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp 
trong nước, giữa doanh nghiệp nhà nước và 
doanh nghiệp tư nhân. Đối với các nhà đầu 
tư trong nước, quy định về việc giải quyết 
tranh chấp giữa doanh nghiệp và Nhà nước 
còn nhiều điều bất cập, nhất là trong Luật 
trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2018, Luật cạnh tranh 
(sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01-7-
2019…Vấn đề này cần tiếp tục được Nhà 
nước Việt Nam chú trọng trong quá trình 
phát triển, hoàn thiện chính sách, pháp luật 
về đầu tư trong thời gian tới.   

Tác giả bài viết này nhất trí với quan 
điểm, ý kiến như một số chuyên gia, nhà 
nghiên cứu đã nêu về các vấn đề pháp lý 
liên quan đến quyền khởi kiện nhà nước 
của nhà đầu tư nước ngoài trong cơ chế giải 
quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cần nghiên 
cứu để hoàn thiện và thực thi hiệu quả 
pháp luật về đầu tư của Việt Nam trong bối 
cảnh có các tác động ngày càng lớn từ 
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23 Để tránh tình trạng nhà đầu tư tái khởi kiện quốc gia về cùng một vấn đề, các nguyên tấc của luật quốc tế thường được 
áp dụng bao gồm: (i) nguyên tắc hậu quả định án (res judicata) và nguyên tắc  vụ kiện đang chờ xét xử (lis pendens); (ii) 
điều khoản “chọn giữa hai ngã rẽ”, điều khoản “từ bỏ” trong IIA. 
24 Giả thiết một số trường hợp: (1) Một nhà đầu tư quốc tịch Australia kiện Việt Nam ra trọng tài trên cơ sở Hiệp định thành 
lập Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Australia – New Zealand (AANZFTA) vì cáo buộc Việt Nam  vi phạm nghĩa 
vụ trong AANZFTA. Trong khi thủ tục trọng tài đang tiến hành, nhà đầu tư này tiếp tục khởi kiện Việt Nam ra trọng tài 
trên cơ sở BIT giữa Việt Nam  và Australianăm 1991 về cùng vấn đề; (2) Một nhà đầu tư mang quốc tịch Ấn Độ kiện Việt 
Nam ra trọng tài vì cáo buộc Việt Nam vi phạm nghĩa vụ trong BIT giữa Việt Nam và Ấn Độ năm 1997. Sau khi trọng tài 
ra phán quyết, nhà đầu tư này tiếp tục khởi kiện Việt Nam ra trọng tài trên cơ sở AIFTA về cùng vấn đề tranh chấp, vì BIT 
giữa Việt Nam và Ấn Độ không quy định ngăn cản nhà đầu tư khởi kiện lại nước nhận đầu tư. 
25 Ngô Quốc Chiến và nhóm nghiên cứu sinh viên Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương, Trùng tố trong giải quyết 
tranh chấp đầu tư quốc tế, http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210615, 02/11/2020 (Nguồn: Ấn phẩm 
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 17 (417), tháng 9/2020). 
26 Võ Đình Trí, Quyền khởi kiện Nhà nước của doanh nghiệp, https://www.thesaigontimes.vn/284592/quyen-khoi-kien-
nha-nuoc-cua-doanh-nghiep-.html, Chủ nhật,  27/1/2019. 

(Xem tiếp trang 90)
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1. Khái quát về hợp đồng đối tác 
công tư 

1.1. Sự ra đời, triển vọng phát triển của 
đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

Trên thế giới, mô hình hợp tác công tư 
bắt đầu được hình thành ở Mỹ, khi chính 
phủ tiểu bang Pennsylvania mời các công 
ty tư nhân tham gia một số gói thầu cho dựa 
án đường quốc lộ Philadelphia – Lancaster 
Turnpike vào năm 1792. Đến nay phần lớn 
cơ sở hạ tầng của các bang ở Mỹ được xây 
dựng dưới hình thức đối tác công tư. Mô 
hình hợp tác công tư hiện đại với các quy 
định chặt chẽ về các phương thức hợp tác 
được hình thành ở Anh từ đầu thập niên 
1990. Nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng và 
xu hướng chung hợp tác công tư trên thế 

giới để tận dụng lợi thế của các bên. Phía 
nhà nước có nhu cầu thực hiện các chức 
năng cung cấp các dịch vụ công, trong khi 
nguồn lực thì hạn chế của ngân sách quốc 
gia. Trong khi đó, bên tư nhân có lợi thế về 
nguồn tài chính, công nghệ và kỹ thuật 
quản lý. Do vậy, xu hướng chung ở các 
quốc gia trên thế giới đều phát triển đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư, Việt 
Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Ở 
Việt Nam, mô hình đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư bắt đầu được thực hiện 
từ năm 1997 khi Chính phủ ban hành Nghị 
định số 77-CP về quy chế đầu tư theo hình 
thức hợp đồng BOT áp dụng cho đầu tư 
trong nước. Nghị quyết số 13-NQ/TW 
ngày 16/01/2012 khẳng định chính sách 

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ HỢP ĐỒNG ĐỐI TÁC CÔNG TƯ TRONG  
LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ NĂM 2020 

Hà Thị Út1 
Tóm tắt: Bài viết đã chỉ ra những nội dung chính về hợp đồng đối tác công tư mới 

được quy định trong Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 như về chủ 
thể, nội dung, thực hiện hợp đồng, giải quyết tranh chấp về hợp đồng PPP. Các quy định 
về hợp đồng PPP trong Luật đầu tư PPP cung cấp công cụ pháp lý tạo điều kiện cho hoạt 
động dự án PPP hiệu quả, an toàn và ngày càng phát triển, góp phần phát triển dịch vụ 
công, cơ sở hạ tầng của quốc gia. 
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ủng hộ PPP, trên cơ sở đó Quốc hội, Chính 
phủ đã ban hành một số văn bản cụ thể điều 
chỉnh PPP, các văn bản đã được bổ sung, 
sửa đổi từng bước tiếp cận với thông lệ 
quốc tế như Luật đầu tư năm 2014, Nghị 
định số 30/2015/NĐ-CP, Nghị định số 
63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức 
đối tác công tư được ban hành. Các quy 
định về đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư rất được coi trọng nên được đã tách 
ra thành một Luật riêng, tồn tại độc lập với 
Luật đầu tư năm 2020. Ngày 18/6/2020, 
Quốc hội chính thức thông qua Luật đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư (Luật đầu 
tư PPP) với 92,75% đại biểu tán thành. 
Luật đầu tư PPP gồm 11 chương và 101 
điều, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 là 
luật thống nhất điều chỉnh hoạt động đầu 
tư, thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư 
một số lĩnh vực hạ tầng quan trọng, thiết 
yếu theo phương thức đối tác công – tư. 
Với nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng ngày 
càng tăng, trong bối cảnh nguồn ngân sách 
nhà nước hạn chế, việc huy động nguồn 
vốn dồi dào từ khu vực tư nhân là cần thiết, 
mô hình đầu tư theo phương thức PPP được 
đa số quốc gia lựa chọn. Từ đó, Luật đầu 
tư PPP năm 2020 ở Việt Nam được kỳ 
vọng tạo lập khuôn khổ pháp lý ổn định, có 
hệ thống thúc đẩy sự phát triển của hoạt 
động đầu tư theo phương thức đối tác công 
tư (PPP) trong thời gian tới. 

Mô hình đầu tư PPP được hiểu là 
phương thức mời thầu qua đó khu vực tư 
nhân tham gia cung cấp tài sản và dịch vụ 
công – lĩnh vực mà theo truyền thống chỉ 
được cung cấp bởi chủ thể công.2 Hợp đồng 
đối tác công tư (Public private contract) là 

các hợp đồng được ký kết giữa nhà đầu tư 
với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để 
thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc 
cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận 
hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung 
cấp dịch vụ công. Hợp đồng dự án là tài 
liệu rất quan trọng và là khung pháp lý 
trong thực hiện dự án theo hình thức PPP, 
trên cơ sở đó quyền và nghĩa vụ của các 
bên, giải quyết tranh chấp thông qua các 
thỏa thuận trong hợp đồng. 

Luật đầu tư PPP có đưa ra khái niệm 
Hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối 
tác công tư tại Khoản 16, Điều 3 như sau: 
“Hợp đồng dự án PPPlà thỏa thuận bằng 
văn bản giữa cơ quan ký kết hợp đồng với 
nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP về việc 
Nhà nước nhượng quyền cho nhà đầu tư, 
doanh nghiệp dự án PPP thực hiện dự án 
PPP theo quy định của Luật này”. Định 
nghĩa trên đã chỉ ra đặc trưng về chủ thể của 
hợp đồng PPP gồm có một bên là cơ quan 
nhà nước, bên còn lại là nhà đầu tư tư nhân. 
Xét ở tính chất, hợp đồng PPP là hợp đồng 
nhượng quyền, nghĩa là những hoạt động, 
cung cấp dịch vụ công mà thuộc về chức 
năng của nhà nước thực hiện, tuy nhiên do 
hạn chế về nguồn ngân sách hoặc thực hiện 
không hiệu quả nên giao cho bên tư nhân 
thực hiện. Cơ sở thúc đẩy của sự phát triển 
PPP ở các quốc gia trên thế giới là dựa trên 
triết lý phân công: mỗi bên đảm nhận phần 
việc mình làm tốt nhất3. Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư (Public Private 
Partnership) là phương thức đầu tư được 
thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa 
Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân thông qua 
việc ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP 

2  Asanga Gunawansa, “Is there a need for Public and Private Partnership Projects in Singapore?, School of Disign 
and Environment-National Univsersity of Singapore. 
3  Đinh Trọng Thắng và Trần Tiến Dũng, “Mô hình hợp tác công-tư và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam”, Tạp chí 
Tài chính, tháng 6/2018 số 682, tr. 9-11. 
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nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia 
dự án PPP. Bên nhà nước sẽ giải quyết được 
vấn đề liên quan đến phát triển hàng hóa, 
dịch vụ công, đặc biệt là trong lĩnh vực phát 
triển cơ sở hạ tầng quốc gia. Bên tư nhân có 
cơ hội gia tăng uy tín, sức ảnh hưởng, tìm 
kiếm lợi nhuận từ các dự án PPP. 

Hợp đồng này khác biệt với hợp đồng 
tư theo quy chế của pháp luật dân sự, các 
bên hợp đồng đều là tư nhân; trong khi đó, 
hợp đồng đối tác công tư dựa trên mối quan 
hệ hợp tác công tư (Public private 
Parnership), trong đó có một bên là cơ quan 
nhà nước. Cơ quan nhà nước tham gia vào 
hợp đồng này cùng với chức năng quản lý 
nhà nước và cung cấp dịch vụ công làm 
một số đặc điểm của hợp đồng đối tác công 
tư trở nên đặc thù hơn, đòi hỏi điều chỉnh 
bởi một số quy định của luật công bên cạnh 
các quy định của luật tư. Đây là đặc điểm 
giống nhau được ghi nhận trong pháp luật 
nhiều quốc gia trên thế giới. Tại các quốc 
gia theo hệ thống dân luật (Civil Law), các 
hợp đồng này được biết là một loại của hợp 
đồng hành chính phải tuân theo các quy 
định của luật công và giải quyết tranh chấp 
tại tòa án hành chính4; trong khi đó, các 
quốc gia theo hệ thống thông luật 
(Common law) gọi là hợp đồng chính phủ, 
hợp đồng này cũng phải tuân theo các quy 
tắc của luật công bên cạnh quy định luật tư, 
giải quyết tranh chấp tại tòa án thường5, 
ngoài ra khu vực Liên minh Châu Âu thì 
gọi là hợp đồng công để điều chỉnh theo 
quy chế mua sắm công áp dụng đối với tất 
cả các quốc gia thành viên. 

Bản chất hợp đồng PPP là một cam kết 
hợp tác lâu dài (10 – 50 năm) giữa một bên 
là cơ quan nhà nước và tư nhân để hợp tác 
thực hiện dự án về kết cấu hạ tầng công 

cộng và cung cấp dịch vụ công. Mục đích 
của Hợp đồng PPP nhằm hướng tới mục 
đích công. Tính công có ảnh hưởng đến các 
quy định của hợp đồng PPP như quá trình 
hình thành, ký kết, thực hiện hợp đồng dự 
án phải đảm bảo yếu tố công khai, minh 
bạch. Đây phải được coi nguyên tắc quan 
trọng nhất đối với hợp đồng PPP. Hợp đồng 
này không thể chỉ quan tâm tới lợi ích của 
phía Nhà nước hay phía Nhà đầu tư mà cần 
quan tâm tới lợi ích của cộng đồng – người 
dân sử dụng dịch vụ công/công trình công. 

2. Những điểm mới của Hợp đồng đối 
tác công tư theo Luật đầu tư theo hình 
thức đối tác công tư năm 2020 

Thứ nhất, về nguồn luật điều chỉnh của 
hợp đồng PPP. 

Các quy định về hợp đồng dự án PPP 
chủ yếu nằm trong chương IV của Luật đầu 
tư PPP năm 2020, các quy định liên quan 
đến các nội dung cụ thể khác của hợp đồng 
nằm rải rác trong các chương khác. Các 
quy định này được thiết kế đáp ứng được 
yêu cầu, tính chất của quy định về một loại 
hợp đồng trong Luật chuyên ngành, không 
điều chỉnh hết mọi vấn đề mà chỉ quy định 
những đặc thù riêng có của hợp đồng PPP. 
Luật đầu tư PPP năm 2020 được ban hành, 
đánh dấu mốc quan trọng, quy định về các 
vấn đề cơ bản của hợp đồng PPP được biết 
tới trong pháp luật Việt Nam như chủ thể 
hợp đồng, ký kết hợp đồng, nội dung cơ 
bản của hợp đồng PPP, bảo đảm thực hiện 
hợp đồng dự án PPP, sửa đổi, chấm dứt hợp 
đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng dự án 
PPP. Với các quy định trong Luật đầu tư 
PPP đã khắc phục tình trạng hoạt động đầu 
tư theo phương thức PPP nằm rải rác trong 
nhiều văn bản pháp luật khác nhau và tạo ra 
tâm lý yên tâm cho các nhà đầu tư.  

4  https://thelawreviews.co.uk/title/the-public-private-partnership-law-review/france. 
5  https://thelawreviews.co.uk/title/the-public-private-partnership-law-review/uk.
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Hợp đồng dự án PPP là một loại hợp 
đồng đặc thù có sự tham gia của một bên là 
nhà nước, cho nên hợp đồng PPP với 
những đặc điểm bản chất về hợp đồng vẫn 
tuân thủ các quy định chung về hợp đồng 
trong Bộ Luật dân sự năm 2015. Ngoài ra, 
vì là hợp đồng đặc thù có sự tham gia của 
nhà nước, có đối tượng là hàng hóa, dịch 
vụ công nên được quy định những điểm 
đặc thù riêng biệt theo Luật PPP năm 2020. 
Bên cạnh đó, Luật đầu tư được Quốc hội 
thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực 
kể từ ngày 01/01/2021 cũng điều chỉnh lĩnh 
vực đầu tư nói chung, tách các quy định về 
PPP đã có trong Luật đầu tư năm 2014 để 
quy định thành Luật đầu tư PPP riêng. Đặt 
trong mối quan hệ với Luật đầu tư 2020, 
Bộ luật dân sự năm 2015 thì Luật PPP là 
luật chuyên ngành, do đó Luật đầu tư PPP 
được ưu tiên áp dụng đầu tiên, sau đó đến 
các luật chung là Luật đầu tư năm 2020, Bộ 
Luật dân sự năm 2015. Ngoài ra, Điều 55 
của Luật PPP đầu tư năm 2020 quy định 
hợp đồng PPP được điều chỉnh bởi pháp 
luật Việt Nam. Bởi vì có sự tham gia của 
cơ quan nhà nước nên nhà đầu tư, đặc biệt 
là nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị hạn chế 
trong việc lựa chọn pháp luật áp dụng cho 
hợp đồng, thông thường sẽ phải luật của 
quốc gia nơi có dự án. Do đó, hợp đồng dự 
án PPP và các phụ lục hợp đồng, các văn 
bản có liên quan khác được ký kết giữa cơ 
quan nhà nước Việt Nam với nhà đầu tư, 
doanh nghiệp dự án PPP được điều chỉnh 
bởi pháp luật Việt Nam. Đối với những vấn 
đề pháp luật Việt Nam không có quy định, 
các bên có thể thỏa thuận cụ thể trong hợp 
đồng dự án PPP trên cơ sở không được trái 

với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật 
Việt Nam. 

Thứ hai, các loại hợp đồng đầu tư PPP. 
Luật đầu tư PPP năm 2020 quy định 

các loại hợp đồng cụ thể như sau: Hợp 
đồng đầu tư BOT, Hợp đồng đầu tư BTO, 
Hợp đồng đầu tư BOO, Hợp đồng đầu tư 
O&M, Hợp đồng đầu tư BTL, Hợp đồng 
đầu tư BLT, Hợp đồng hỗn hợp6. Trên cơ 
sở kế thừa các quy định về hình thức đầu 
tư đối tác công tư trước đây, điểm mới về 
các hình thức PPP là bãi bỏ các quy định 
liên quan đến hình thức hợp đồng Xây 
dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT). Đối 
với các dự án BT đang tiến hành thực hiện 
theo quy định pháp luật tại thời điểm ký 
kết hợp đồng, dừng triển khai dự án mới, 
các dự án theo hợp đồng BT chưa được 
phê duyệt chủ trương đầu tư thì dừng thực 
hiện kể từ ngày 15 tháng 8 năm 20207. Do 
đó, các quy định về hợp đồng này trong 
Luật nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh 
bất động sản năm 2014 cũng bị hủy bỏ để 
bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy 
định mới tại Luật đầu tư PPP. Hợp đồng 
xây dựng – chuyển giao (BT) có đặc điểm 
khác với bản chất của đầu tư theo phương 
thức PPP vì các nhà đầu tư không sử dụng, 
quản lý và khai thác lợi ích gắn với công 
trình kết cấu hạ tầng do nhà đầu tư xây 
dựng. Mặt khác, dự án BT trong thời gian 
qua bộc lộ nhiều hạn chế chính xác giá trị 
công trình BT, giá trị quỹ đất gây thất 
thoát lớn cho Nhà nước, chưa đảm bảo 
công khai, minh bạch, cạnh tranh trong 
lựa chọn nhà đầu tư dự án, không gắn trách 
nhiệm nhà đầu tư trong việc bảo trì dài 
hạn, hỗ trợ đơn vị vận hành công trình8. 

6  Quốc hội (2020), Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Điều 45. 
7  Quốc hội (2020), Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Điều 101. 
8  Xem: http://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/co-che-dau-tu-bt-duoi-goc-nhin-khoa-hoc-va-thuc-
tien-137872, truy cập ngày 25/03/2021.
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Do vậy, hợp đồng BT không đưa vào là 
một loại hợp đồng PPP trong Luật đầu tư 
PPP năm 2020 mới.  

Đối với hình thức hợp đồng hỗn hợp, là 
hợp đồng kết hợp giữa các loại hợp đồng 
trên. Tuy nhiên, việc quy định về hình 
thức hỗn hợp gây khó khăn trong việc áp 
dụng vì mỗi loại hợp đồng PPP có những 
đặc thù khác biệt nhau. Hợp đồng hỗn hợp 
gây phức tạp trong việc xác định các nội 
dung, quyền và nghĩa vụ của các bên trong 
hợp đồng. Ngoài ra, mỗi loại hợp đồng 
PPP nói trên đều có sự khác biệt về cơ chế 
tài chính, quyền và nghĩa vụ của các bên 
do vậy không thể có hợp đồng PPP nói 
chung mà phải có quy định riêng biệt về 
từng loại hợp đồng PPP. Do đó, cần một 
nghị định để quy định chi tiết về các loại 
hợp đồng và ban hành hợp đồng mẫu về 
từng loại hợp đồng này để thuận tiện cho 
việc áp dụng.  

Thứ ba, về chủ thể của hợp đồng PPP. 
 Về phía cơ quan nhà nước, chủ thể ký 

kết hợp đồng dự án PPP (Điều 5) bao gồm: 
(1) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Cơ quan trung ương của tổ 
chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán 
nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn 
phòng Quốc hội, cơ quan trung ương của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức 
chính trị - xã hội (sau đây gọi là Bộ, cơ 
quan trung ương); (2) Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh; (3) Cơ quan, tổ chức được Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ thành lập và được 
giao dự toán ngân sách theo quy định của 
pháp luật về ngân sách nhà nước (sau đây 
gọi là cơ quan khác). Trong quá trình thực 
hiện, cơ quan có thẩm quyền được ủy 
quyền cho cơ quan, đơn vị trực thuộc làm 

cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP thuộc 
thẩm quyền của mình. Như vậy, đối với 
hợp đồng PPP chỉ có cơ quan nhà nước ở 
Trung ương có thẩm quyền được ký kết. 
Đối với cơ quan nhà nước ở địa phương, 
ngoại trừ UBND cấp tỉnh thì UBND cấp 
huyện và xã không có quyền này.  

Về bên tư nhân của hợp đồng PPP, theo 
Điều 49 của Luật đầu tư PPP: Nhà đầu tư, 
doanh nghiệp dự án PPP hợp thành một bên 
và cùng ký vào hợp đồng với cơ quan ký kết 
hợp đồng. Có nghĩa là có hai chủ thể bên tư 
nhân cùng chung về một bên của hợp đồng, 
lúc này cả hai chủ thể sẽ bình đẳng về quyền 
và nghĩa vụ, cùng chịu trách nhiệm liên đới. 
Tuy nhiên lại không có quy định về phân 
định trách nhiệm của từng chủ thể hay thứ tự 
chịu trách nhiệm như thế nào? Doanh nghiệp 
dự án chịu trách nhiệm trước, không thực 
hiện đủ thì Nhà đầu tư mới chịu trách nhiệm 
hay ngược lại. Thực chất, Nhà đầu tư sở hữu 
doanh nghiệp dự án vì thế chỉ nên xác định 1 
trong 2 là chủ thể ký kết hợp đồng tránh dẫn 
đến xung đột, phức tạp về pháp lý. Nhà đầu 
tư PPPlà một pháp nhân độc lập được thành 
lập theo quy định của pháp luật hoặc liên 
danh giữa nhiều pháp nhân tham gia hoạt 
động đầu tư theo phương thức PPP. Sau khi 
có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn, 
nhà đầu tư được chọn sẽ thành lập doanh 
nghiệp dự án PPP theo mô hình công ty trách 
nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần không 
phải là công ty đại chúng, có mục đích duy 
nhất để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án 
PPP (Điều 44 Luật đầu tư PPP). Như vậy, về 
bản chất doanh nghiệp dự án chính là “vỏ 
sò”9, doanh nghiệp dự án chỉ là đại diện của 
Nhà đầu tư, các nhà đầu tư để thực hiện dự án 
PPP, nên để doanh nghiệp dự án là một bên 
hợp đồng PPP. 

9  Viac (2020), Tài liệu Tọa đàm về góp ý dự thảo Luật đầu tư theo Phương thức đối tác công tư - hợp đồng PPP 
và giải quyết tranh chấp.



Thứ tư, về đối tượng của hợp đồng. 
Đối tượng của hợp đồng PPP là hàng 

hóa, dịch vụ công nằm trong phạm vi các 
lĩnh vực được đầu tư theo phương thức 
PPP.Lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP 
trong Luật PPP đã thu hẹp hơn so với quy 
định tại Nghị định số 63/2018/NĐCP ngày 
04/05/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác 
công tư10, chỉ bao gồm các lĩnh vực sau: a) 
Giao thông vận tải; b) Lưới điện, nhà máy 
điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường 
hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của 
Luật Điện lực; c) Thủy lợi; cung cấp nước 
sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý 
chất thải; d) Y tế; giáo dục - đào tạo; đ) Hạ 
tầng công nghệ thông tin11. Mục đích là để 
thực hiện PPP tập trung trong một số lĩnh 
vực hàng hóa, dịch vụ công cơ bản. Việc 
xác định các lĩnh vực nào để thực hiện PPP 
phụ thuộc bối cảnh của từng nước, từng 
giai đoạn cụ thể và quan điểm đánh giá hiệu 
quả đầu tư theo phương thức PPP. Hiện 
nay, Việt Nam mới triển khai đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư một cách hệ 
thống và đồng bộ trên cơ sở một Luật đầu 
tư PPP thống nhất nên quy định tập trung 
vào một số lĩnh vực cơ bản như vậy là hợp 
lý. Trong tương lai có thể mở rộng thêm 
các lĩnh vực khác nếu cơ chế hợp tác công 
tư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp 
hàng hóa, dịch vụ công được đánh giá là 
hình thức đầu tư ổn định và đạt được tính 
hiệu quả của quản lý nhà nước, thu hút 
được sự tham gia đông đảo của bên tư 

nhân. Khi đó có thể tính tới các dự án PPP 
với mức vốn nhỏ hơn12 để việc thực hiện 
theo PPP diễn ra cấp độ của chính quyền 
địa phương, đáp ứng nhu cầu của từng địa 
phương cụ thể. 

Thứ năm, về giao kết hợp đồng. 
Hợp đồng được ký kết trên cơ sở quyết 

định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu 
tư, kết quả đàm phán hợp đồng, hồ sơ dự 
thầu còn hiệu lực, thông tin năng lực của 
nhà đầu tư đã được cập nhật tại thời điểm 
ký kết và hồ sơ mời thầu. Nhà đầu tư, 
doanh nghiệp dự án PPP hợp thành một 
bên và cùng ký vào hợp đồng với cơ quan 
ký kết hợp đồng. Đối với nhà đầu tư liên 
danh, tất cả các thành viên liên danh phải 
trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào hợp 
đồng. Để đến được bước ký kết hợp đồng 
dự án PPP là cả quy trình dài trước đó, bao 
gồm dự thầu, lựa chọn nhà đầu tư và ký 
kết hợp đồng PPP. Giai đoạn này yêu cầu 
quan trọng của nguyên tắc công khai minh 
bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư. 
Các quy định này đã tiệm cận với thông lệ 
PPP ở các nước trên thế giới hiện nay. 
Nguyên tắc này thậm chí còn trở nên quan 
trọng nhất vì đối với hàng hóa dịch vụ 
công, đảm bảo bình đẳng của nhà đầu tư. 
Theo Điều 9 Luật đầu tư PPP đã quy định 
các thông tin phải được công bố trên Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm: 
Thông tin về quyết định chủ trương đầu 
tư, quyết định phê duyệt dự án PPP; 
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10  Các lĩnh vực bị giảm bớt gồm: Trụ sở cơ quan nhà nước; nhà ở công vụ; nhà ở xã hội; nhà ở tái định cư; Hạ tầng 
thương mại; hạ tầng khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung; 
hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao; cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn; dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp. 
11  Quốc hội (2020), Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Điều 4. 
12  Hiện nay Luật PPP quy định mức vốn tối thiểu cho các dự án PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục không được dưới 
100 tỷ đồng, và không thấp hơn 200 tỷ đồng đối với các dự án thuộc lĩnh vực còn lại (ngoại trừ trường hợp dự án 
đầu tư tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn có thể ở mức 100 tỷ đồng). 
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Thông tin về lựa chọn nhà đầu tư bao 
gồm: thông báo mời sơ tuyển, thông báo 
mời thầu, danh sách ngắn, kết quả lựa 
chọn nhà đầu tư; Thông tin về nhà đầu tư 
được lựa chọn, doanh nghiệp dự án PPP; 
Nội dung chính của hợp đồng dự án PPP 
bao gồm: tổng mức đầu tư; cơ cấu nguồn 
vốn trong dự án; loại hợp đồng; thời hạn 
thực hiện dự án; giá, phí sản phẩm, dịch 
vụ công; hình thức và địa điểm thu giá, phí 
(nếu có) và các thông tin cần thiết khác… 
Như vậy, hợp đồng PPP là hợp đồng có 
mục đích công nên sau khi ký kết hợp 
đồng, các nội dung hợp đồng được công 
khai thông tin để bảo đảm giám sát thực 
hiện hợp đồng của nhà nước và xã hội. 

Thứ sáu, về nội dung của Hợp đồng 
PPP. 

Điều 47 của Luật đầu tư PPP quy định 
về các nội dung cơ bản của hợp đồng PPP. 
Các quy định này là nền tảng để xây dựng 
các quy định về nội dung các điều khoản 
của từng loại hợp đồng PPP cụ thể do các 
loại hợp đồng PPP khác nhau có các đặc 
thù riêng biệt. Luật cũng đã quy định Chính 
phủ sẽ quy định hợp đồng mẫu đối với từng 
loại hợp đồng PPP cụ thể. 

Một trong những điểm mới của Luật 
đầu tư PPP là quy định về cơ chế chia sẻ 
rủi ro với nhà đầu tư. Theo đó, có những 
trường hợp Nhà nước chia sẻ cả lợi nhuận 
và rủi ro, có chia sẻ tài chính (Điều 82, Luật 
đầu tư PPP). Khi doanh thu thực tế đạt cao 
hơn 125% mức doanh thu trong phương án 
tài chính tại hợp đồng dự án PPP, nhà đầu 
tư, doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với Nhà 
nước 50% phần chênh lệch giữa doanh thu 
thực tế và mức 125% doanh thu trong 
phương án tài chính. Bên cạnh đó, Nhà 
nước sẽ chia sẻ rủi ro về doanh thu cho nhà 
đầu tư và doanh nghiệp dự án sau khi đã 
thực hiện đầy đủ các biện pháp điều chỉnh 

mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công, điều 
chỉnh thời hạn thực hiện hợp đồng dự án 
PPP nhưng chưa đảm bảo mức doanh thu 
tối thiểu 75%. Đây được đánh giá là một cơ 
chế mới, đặc biệt quan trọng trong quá trình 
thực hiện dự án PPP.  

Thứ bảy, về giải quyết tranh chấp hợp 
đồng PPP. 

Đối với phương thức đầu tư PPP, quyền 
chọn hình thức giải quyết tranh chấp nói 
riêng cần được kiểm soát chặt chẽ, nhưng 
vẫn đảm bảo nằm trong khung pháp lý tiêu 
chuẩn mà Luật đầu tư năm 2020 đề ra. Luật 
đầu tư PPP đưa ra các phương thức giải 
quyết tranh chấp bao gồm: thương lượng, 
hòa giải, trọng tài, tòa án là hợp lý. Luật 
đầu tư PPP còn xác định rõ tranh chấp được 
giải quyết bằng Trọng tài theo quy định tại 
hợp đồng dự án PPP và các hợp đồng liên 
quan là tranh chấp thương mại. Việc có quy 
định pháp luật cụ thể xác định rõ tranh chấp 
đầu tư nào có tính chất thương mại và có 
thể được giải quyết bằng trọng tài thương 
mại là vô cùng quan trọng, góp phần giải 
quyết dứt điểm các tranh chấp trên cơ sở 
quy định hợp đồng và pháp luật thương mại 
mà không cần đưa lên giải quyết bằng quy 
định tại các điều ước quốc tế như hiệp định 
thương mại tự do, hiệp định đầu tư song 
phương và đa phương.  

Tuy nhiên, trong Khoản 4, Điều 97 quy 
định về loại tranh chấp giữa các nhà đầu tư 
trong đó có ít nhất một nhà đầu tư nước 
ngoài; tranh chấp giữa nhà đầu tư hoặc 
doanh nghiệp dự án PPP với tổ chức, cá 
nhân nước ngoài được giải quyết tại một 
trong các cơ quan, tổ chức sau đây: a) 
Trọng tài Việt Nam; b) Tòa án Việt Nam; 
c) Trọng tài nước ngoài; d) Trọng tài quốc 
tế; đ) Trọng tài do các bên tranh chấp thỏa 
thuận thành lập. Quy định này chưa chính 
xác trong việc phân loại các hình thức giải 



quyết tranh chấp bởi “trọng tài quốc tế” và 
“trọng tài do các bên thoả thuận thành lập” 
thực chất nhắc tới tính chất của thủ tục 
trọng tài được thực hiện chứ không phù 
hợp với tiêu chí về quốc tịch và địa điểm 
trọng tài dùng để phân chia 03 hình thức tại 
điều a, b, c phía trên. Vì vậy, việc quy định 
trọng tài quốc tế và trọng tài do các bên 
tranh chấp thỏa thuận thành lập là không 
cần thiết vì quy định trong mục a,b,c đã bao 
hàm d, đ. 

Luật đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư năm 2020 tạo ra một bước tiến 
quan trọng, củng cố tạo nền tảng, hành 

lang pháp lý cho hoạt động đầu tư theo 
hình thức đối tác công tư được phát triển. 
Trong đó các quy định về hợp đồng dự án 
hợp tác công tư được hệ thống hóa và có 
nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho hoạt 
động của dự án đối tác công tư. Trong thời 
gian tới, cần có hợp đồng mẫu về từng loại 
hợp đồng đối tác công tư và hoàn thiện các 
quy định liên quan đến vi phạm hợp đồng 
đối tác công tư, các quyền và nghĩa vụ của 
các bên hợp đồng trên cơ sở tiếp nhận và 
xây dựng phù hợp với các cam kết quốc tế 
của Việt Nam có liên quan trong lĩnh 
vực này./.
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pháp luật quốc tế, đặc biệt là các ĐƯQT 
mà Việt Nam là thành viên, ví dụ: Quyền 
lựa chọn của nhà đầu tư trong nước, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Khoản 
1 Điều 23 Luật đầu tư năm 2020 và vấn đề 
lựa chọn trọng tài nước ngoài, Quyền lựa 
chọn của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức 
kinh tếcó vốn đầu tư nước ngoài tại Khoản 
1 Điều 23 Luật đầu tư năm 2020 và vấn đề 
biến hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài, Quyền lựa chọn của nhà đầu 
tư nước ngoài trong tranh chấp với cơ quan 
nhà nước Việt Nam và vấn đề thẩm quyền 
riêng biệt của Tòa án Việt Nam27; các vấn 
đề cần lưu ý trong việc tiếp tục hoàn thiện 

quy định về giải quyết tranh chấp của Luật 
PPP (Điều 97)28; rà soát để sửa đổi pháp 
luật Việt Nam (gồm cả các IIAs, FTAs mà 
Việt Nam là thành viên) liên quan đến vấn 
đề trùng tố trong giải quyết tranh chấp đầu 
tư quốc tế29…Tác giả cho rằng, đây là 
những nội dung rất cần được tiếp tục 
nghiên cứu, trao đổi thấu đáo cả về lý luận, 
thực tiễn và được giải quyết thỏa đáng, 
nhằm góp phần phát triển, hoàn thiện pháp 
luật về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 
nói chung, về quyền khởi kiện Nhà nước 
của nhà đầu tư nước ngoài nói riêng trong 
cơ chế khuyến khích, bảo hộ đầu tư của 
Việt Nam./. 

27 Nguyễn Công Phú, Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện và thực thi hiệu quả Luật đầu tư năm 2020, 
ngày 22/12/2020 (trích từ Tài liệu Hội thảo do VCCI-VIAC tổ chức). 
28 Vũ Thị Hằng, Góp ý dự thảo Luật  Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Chương X: Giải quyết kiến nghị, tranh chấp 
và xử lý vi phạm, https://www.viac.vn/images/Resources/Legal-Research-and-Study/200722_Gop-y-Luat-PPP-chuong-
X/LR_Gop-y-Luat-PPP-chuong-X-tranh-chap_VIAC_200506.pdf. 
29 Ngô Quốc Chiến và nhóm nghiên cứu sinh viên Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương, Trùng tố trong giải quyết 
tranh chấp đầu tư quốc tế,  Ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 17 (417), tháng 9/2020. 

QUYỀN KHỞI KIỆN NHÀ NƯỚC CỦA NHÀ ĐẦU TƯ... 
(Tiếp theo trang 82)








