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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của luận văn 

Trong suốt hơn ba mươi năm qua, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài đã không ngừng được mở rộng và phát triển, trở thành một bộ phận hữu 

cơ ngày càng quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào thành công 

của công cuộc đổi mới đất nước. Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 

ngày càng gia tăng, góp phần bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế xã 

hội. Sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài bước vào một giai đoạn mới, với quy mô vốn đăng ký 

liên tục lập mức kỷ lục (năm 2006 đạt 12 tỷ USD, năm 2007 đạt 21 tỷ USD 

và đỉnh cao mới được thiết lập năm 2008 với 71,7 tỷ USD đăng ký). Từ năm 

2009, dòng đầu tư nước ngoài đăng ký biến động theo chiều hướng giảm do 

tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu (năm 2009 đạt 23,1 tỷ USD, năm 2010 

đạt 19,89 tỷ USD và năm 2011 đạt 15,62 tỷ USD). Từ năm 2012 dòng vốn 

đăng ký lại có xu hướng tăng lên (năm 2012 đạt 16,347 tỷ USD và sơ bộ năm 

2013 đạt 21,63 tỷ USD).  

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng khẳng định vai trò 

quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và là khu 

vực có tốc độ phát triển năng động nhất. Đầu tư nước ngoài là nguồn vốn bổ 

sung quan trọng cho vốn đầu tư phát triển, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh 

tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công 

nghiệp hóa hiện đại hóa. Đồng thời, là cầu nối quan trọng giữa nền kinh tế 

Việt Nam với nền kinh tế thế giới, thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, 

dịch vụ và tạo điều kiện để Việt Nam chủ động hội nhập ngày càng sâu hơn 

vào đời sống kinh tế thế giới. Điều này đề ra tính cấp thiết phải có các quy 

định pháp luật về đầu tư nước ngoài để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào 
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nước ta.  

Đà Nẵng là một thành phố trung tâm của miền Trung với sự phát triển 

năng động và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao. Để đạt được điều này, Đà Nẵng đã 

chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các 

nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh tại địa bàn thành 

phố Đà Nẵng.  

Do vậy, việc nghiên cứu những quy định về đăng ký thành lập doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật hiện nay từ thực tiễn thành phố 

Đà Nẵng để tìm ra những ưu điểm, hạn chế của pháp luật cũng như việc thực thi 

pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đối với doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài với mục đích hoàn thiện pháp luật cũng như tăng cường 

hiệu quả việc thực thi là vô cùng quan trọng và mang tính cấp thiết. 

Xuất phát từ các lý do nêu trên, tác giả luận văn chọn nghiên cứu đề tài: 

“Đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật hiện 

nay từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” để làm luận văn thạc sĩ luật học.  

 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Về pháp luật về đầu tư nước ngoài, từ trước đến nay có một số công 

trình nghiên cứu ở các góc độ khác nhau như: “Đầu tư trong nước và đầu tư 

nước ngoài” của tác giả Nguyễn Mại (1993), “Cơ chế điều chỉnh pháp luật 

trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam” của tác giả Hoàng 

Phước Hiệp (1996) , “Cơ sở khoa học của việc hoàn thiện khung pháp luật về 

đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam” của tác giả Lê Mạnh Tuấn (1996), 

“Pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam – Quá khứ, hiện tại và 

tương lai” của tác giả Hoàng Phước Hiệp (1997), “So sánh Luật khuyến khích 

đầu tư trong nước và Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” của tác giả Phạm 

Thị Hải Yến (1997), “Hoàn thiện pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài 
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trong xu hướng nhất thể hóa pháp luật về đầu tư ở nước ngoài” của tác giả 

Nguyễn Khắc Định (2001), “Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam – sự ra đời, 

quá trình phát triển và hoàn thiện” của tác giả Đỗ Nhất Hoàng (2002), 

“Phương hướng hoàn thiện pháp luật đầu tư nước ngoài tiến tới mặt bằng 

pháp lý chung cho đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” của 

tác giả Vũ Huyền Bảo Linh (2003), “Hội nhập khu vực quốc tế về kinh tế và 

những vấn đề đặt ra với khung pháp lý về đầu tư” của tác giả Lê Thanh Nga 

(2006), “Pháp luật về ưu đãi đầu tư ở Việt Nam” của tác giả Lê Thị Lệ Thu 

(2006), “Pháp luật của Việt Nam về ưu đãi đầu tư với thực tiễn ở tỉnh Quảng 

Ngãi” của tác giả Phạm Thị Thanh Ngọc (2008), “Tổ chức kinh tế liên doanh 

giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài – Lý luận và thực tiễn” 

của tác giả Đỗ Thị Huyền (2010), “Tìm hiểu pháp luật đầu tư của Việt Nam 

trong sự so sánh với pháp luật đầu tư của Lào” của tác giả Đậu Khắc Nam 

(2011), “Pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp trong khu công 

nghiệp hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của tác giả Nguyễn Thị 

Trang (2014). Nhiều công trình nghiên cứu khác cũng đề cập ở mức độ khác 

nhau những nội dung về pháp luật đầu tư nói chung và pháp luật đầu tư nước 

ngoài nói riêng như các công trình nghiên cứu của các tác giả: PGS.TS. 

Nguyễn Bích Đạt, PGS.TS Lê Hồng Hạnh, TS. Nguyễn Bá Diến, TS. Vũ Huy 

Hoàng, TS. Vũ Chí Lộc, TS. Võ Đại Lược…  

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên đây đã đề cập trực tiếp 

hoặc gián tiếp đến các nội dung về đầu tư ở những mức độ và phạm vi khác 

nhau, tương ứng với những khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, đối với 

pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài thì lại chưa có công trình nào nghiên cứu cụ thể về vấn đề 

này. Đặc biệt, đây chính là luận văn thạc sĩ luật học đầu tiên nghiên cứu một 

cách toàn diện về pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư 
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nước ngoài tại Việt Nam từ sau khi Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 

2014 có hiệu lực thi hành.  

 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của Luận văn là nhằm làm sáng tỏ những vấn đề 

lý luận về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; phân 

tích, đánh giá thực trạng pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng; và để từ đó đề xuất 

phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về đăng ký thành lập doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian tới. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Để thực hiện được mục đích nghiên cứu trên, Luận văn có các nhiệm 

vụ sau: 

- Nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về đăng ký thành lập 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;  

- Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về đăng ký thành lập doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng;  

- Đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về đăng ký thành 

lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian tới. 

Với mong muốn chủ động đóng góp ý kiến để hoàn thiện môi trường 

pháp lý minh bạch, bình đẳng, phù hợp với thực tế, thuận lợi cho cộng đồng 

doanh nghiệp, tác giả luận văn hy vọng nhận được sự đánh giá, ủng hộ của 

các thầy cô trong hội đồng, theo đó thúc đẩy hoàn thiện các quy định của 

pháp luật trong lĩnh vực này, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo doanh 

nghiệp. Đây cũng là một trong những hành động thiết thực thực hiện theo 
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phương châm chuyển từ một Nhà nước quản lý điều hành sang một Nhà nước 

kiến tạo và phát triển.  

 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1.  Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn có đối tượng nghiên cứu là: 

- Các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp liên quan 

đến đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về khái niệm, đặc điểm, phân 

loại nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 

- Nghiên cứu thực tiễn thực thi các quy định về đăng ký thành lập 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của Luận văn như sau: 

Phạm vi về thời gian: Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật 

về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ khi Luật Đầu 

tư 2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006 và Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ 

ngày 01/07/2015 cho đến nay. Đặc biệt, về vấn đề thực tiễn về tình hình đăng 

ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng, 

tác giả tổng hợp dữ liệu từ sau khi Việt Nam mở cửa thị trường vào năm 1986 

và tập trung xoáy sâu vào giai đoạn sáu tháng đầu năm 2016. 

Phạm vi về không gian: Luận văn nghiên cứu về vấn đề đăng ký thành 

lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng, 

vì vậy tác giả nghiên cứu trong phạm vi thành phố Đà Nẵng.  

 

5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 
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Cơ sở phương pháp luận là Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa 

duy vật lịch sử; tư duy, quan điểm, đường lối về phát triển kinh tế nhiều thành 

phần, xây dựng nhà nước và pháp quyền trong cơ chế thị trường của Đảng và 

Nhà nước ta. Đây là những phương pháp luận khoa học được sử dụng xuyên 

suốt trong toàn bộ luận văn để đánh giá khách quan hệ thống pháp luật thực 

định về đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương 

pháp phân tích, so sánh, tổng hợp đối chiếu, thống kê, diễn giải, quy nạp,… 

xem xét các quy định của pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng.  

 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Về mặt lý luận, Luận văn củng cố, bổ sung thêm vào hệ thống các công 

trình nghiên cứu về vấn đề đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài ở nước ta. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Về mặt thực tiễn, Luận văn phân tích những bất cập, hạn chế trong 

những quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 

từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp mong hoàn thiện hệ thống pháp luật 

để nâng cao tính cạnh tranh của môi trường đầu tư ở Việt Nam nói chung và 

thành phố Đà Nẵng nói riêng. 

 

7. Cơ cấu của luận văn 

Luận văn được cơ cấu thành ba phần gồm lời mở đầu, nội dung chính 

và kết luận. Phần nội dung chính tác giả bố cục thành ba chương theo hướng 
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đi từ những vấn đề chung mang tính khái quát đến những vấn đề thực tiễn. 

Chi tiết ba chương như sau: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận về đăng ký thành lập doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài 

Chương 2: Thực trạng pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài qua thực tiễn thành phố Đà Nẵng 

Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đăng ký 

thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay 
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CHƢƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP  

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 

 

1.1.  Tổng quan về doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

1.1.1.1.  Khái niệm về đầu tư, hoạt động đầu tư: 

Từ năm 1986, Nhà nước ta chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường. 

Hiệu quả kinh tế đạt được trong những năm qua đã chứng minh tính đúng đắn 

của chủ trương đó. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 

các dự án trên lãnh thổ nước ta. Đặc biệt, từ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ 

chức thương mại thế giới WTO, nước ta đã mở rộng cửa chào đón các nhà 

đầu tư nước ngoài đầu tư trong các lĩnh vực được nước ta cam kết mở cửa. 

Sau 30 năm chuyển sang nền kinh tế thị trường cũng như 10 năm gia nhập 

WTO, nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng rất nhanh và thu được nhiều 

thành tựu nhờ vào các hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài 

nước. Có thể nói rằng, đối với một nền kinh tế, hoạt động đầu tư có một ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng, nó không chỉ đóng vai trò trong quá trình tái sản 

xuất của xã hội mà còn tạo ra cú hích cho sự phát triển của nền kinh tế. 

Khái niệm đầu tư được xem xét ở nhiều góc độ. Theo cách hiểu phổ 

thông, đầu tư là việc “bỏ nhân lực, vật lực, tài lực vào công việc gì, trên cơ sở 

tính toán hiệu quả kinh tế, xã hội” [12]  

Xét trên góc độ tài chính: Đầu tư là một chuỗi hoạt động chi tiêu để chủ 

đầu tư nhận về một chuỗi các dòng thu. Xét trên góc độ tiêu dùng: Đầu tư là 

sự “hi sinh” tiêu dùng hiện tại để thu được mức tiêu dùng nhiều hơn trong 

tương lai.  
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Xét trên góc độ pháp lý, ở Việt Nam, trước khi ban hành Luật Đầu tư 

2005, khái niệm đầu tư kinh doanh chưa được định nghĩa thống nhất trong các 

văn bản pháp luật. Luật Đầu tư 2005 với phạm vi điều chỉnh là hoạt động đầu 

tư nhằm mục đích kinh doanh đã đưa ra định nghĩa: “Đầu tư là việc nhà đầu 

tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản 

tiến hành các hoạt động đầu tư” [3]. Sau đó, Luật Đầu tư 2014 thay thế Luật 

Đầu tư 2005 có một định nghĩa rõ ràng và cụ thể hơn về hoạt động đầu tư 

kinh doanh. Theo đó, tại Khoản 5 Điều 3 quy định: “Đầu tư kinh doanh là 

việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua 

việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 

của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu 

tư.” 

1.1.1.2.  Khái niệm nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 

Việc xác định khái niệm nhà đầu tư nước ngoài là cơ sở quan trọng để 

áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài phù hợp 

với pháp luật chuyên ngành và điều ước quốc tế. 

Khoản 5 Điều 3 Luật Đầu tư 2005 định nghĩa: “Nhà đầu tư nước ngoài 

là tổ chức, cá nhân nước ngoài bỏ vốn để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt 

Nam”. 

Trong khi đó, Khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 đưa ra một định 

nghĩa rõ ràng hơn như sau: “Nhà đầu tư nước ngoài 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”.  

Thêm vào đó, Luật Đầu tư 2014 quy định sự khác biệt rõ ràng trong 

cách sử dụng các thuật ngữ “nhà đầu tư nước ngoài” và “tổ chức kinh tế có 
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vốn đầu tư nước ngoài” thay thế cho thuật ngữ “doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài” theo Luật Đầu tư 2005.  

Khoản 6 Điều 3 Luật Đầu tư 2005 định nghĩa: “Doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập 

để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam; doanh nghiệp Việt Nam do nhà 

đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại”. Theo khái niệm này, có 

thể hiểu doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam có 1% vốn của nhà đầu tư 

nước ngoài cũng bị coi là nhà đầu tư nước ngoài và phải tuân thủ điều kiện 

đầu tư nước ngoài. Hạn chế này là nguyên nhân phát sinh hầu hết vướng mắc 

trong việc áp dụng các quy định về điều kiện và thủ tục đầu tư đối với nhà 

đầu tư nước ngoài. 

Còn tại Luật Đầu tư 2014, nhà làm luật không sử dụng thuật ngữ “doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” như Luật Đầu tư 2005 mà sử dụng thuật ngữ 

“tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”. Theo đó, tại Khoản 16 Điều 3, tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được định nghĩa rộng bao gồm mọi “tổ 

chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”. 

Bên cạnh các định nghĩa về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 

giải quyết những bất cập của Luật Đầu tư 2005 về khái niệm doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài đã đề cập ở trên, Luật Đầu tư 2014 còn đưa ra khái 

niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có vốn nước ngoài chiếm đa số 

(doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên), là các doanh nghiệp 

sẽ phải tuân thủ các điều kiện đầu tư như đối với nhà đầu tư nước ngoài tại 

Khoản 1 Điều 23. Cụ thể, một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ 

được coi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 51% nếu: 

- Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51%vốn điều lệ trở lên hoặc đa 

số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công 

ty hợp danh (tạm gọi là F1); hoặc 
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- Có tổ chức kinh tế có vốn của nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% 

vốn điều lệ trở lên hoặc đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối 

với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh (vốn của F1) từ 51% vốn điều lệ trở 

lên (tạm gọi là F2); hoặc 

- Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế F1 nắm giữ từ 51% vốn 

điều lệ trở lên. 

Như vậy, có thể hiểu rằng, bên cạnh định nghĩa tại Khoản 14 Điều 3 

Luật Đầu tư 2014: Nhà đầu tư nước ngoài 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, mà còn bao gồm tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức 

kinh tế (doanh nghiệp) thành lập tại Việt Nam, trong đó có sở hữu từ 51% trở 

lên của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trên thực tế, khái niệm này được kế 

thừa, luật hóa từ khái niệm đã được quy định tại Quyết định 55/2009/QĐ-TTg 

ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư 

nước ngoài trên thị trường chứng khoán và Quyết định 88/2009/QĐ-TTg ngày 

18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần 

của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam. Điểm khác trong 

quy định về vấn đề này là nâng tỷ lệ vốn sở hữu của tổ chức, cá nhân nước 

ngoài để xác định khái niệm nhà đầu tư nước ngoài từ 49% lên 51% nhằm 

thống nhất với tỷ lệ biểu quyết trong doanh nghiệp phù hợp với quy định của 

Luật Doanh nghiệp 2014. 

Có thể thấy rằng, Luật Đầu tư 2014 quy định khái niệm nhà đầu tư 

nước ngoài và trường hợp 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 căn cứ vào quốc 

tịch, nơi đăng ký thành lập của cá nhân, tổ chức nước ngoài cũng như tỷ lệ sở 

hữu, mức độ tham gia quản lý của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong doanh 

nghiệp đã thành lập tại Việt Nam. 
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Còn đối với trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhưng: 

- Có vốn điều lệ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 51% (vốn của 

F1 dưới 51%); hoặc 

- Có tổ chức kinh tế có vốn của nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% 

vốn điều lệ trở lên (vốn của F1) dưới 51% vốn điều lệ trở lên (tạm gọi là F2); 

hoặc 

- Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế F1 nắm giữ dưới 51% 

vốn điều lệ phải thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với 

nhà đầu tư trong nước khi thành lập tổ chức kinh tế. Đây là một quy định 

được cải cách có lợi cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào tổ chức kinh tế tại 

Việt Nam với số cổ phần không có khả năng chi phối (không quá bán) sẽ chỉ 

cần thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư 

trong nước, đơn giản và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với việc phải tuân 

thủ điều kiện và thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.  

1.1.2. Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có các đặc điểm sau đây: 

- Được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Điều đó 

có nghĩa là các nhà đầu tư nước ngoài chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi 

phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp đối với các khoản nợ của doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể do một tổ chức, một cá 

nhân nước ngoài, hoặc nhiều cá nhân, tổ chức nước ngoài (công ty 100% vốn 

đầu tư nước ngoài), hoặc một hoặc nhiều cá nhân tổ chức nước ngoài liên 

doanh với một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân Việt Nam (công ty liên doanh) 

thành lập để thực hiện hoạt động kinh doanh.  

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân theo pháp 

luật Việt Nam, chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, là chủ thể pháp lý độc 

lập, bình đẳng với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.  
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1.1.3. Phân loại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Xét về cách thức đầu tư, có hai loại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài, đó là Công ty liên doanh và Công ty 100% vốn nước ngoài.  

1.1.3.1.  Công ty liên doanh 

a. Bản chất pháp lý 

Công ty liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác 

thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa 

Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài, hoặc là doanh nghiệp do 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, 

hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ 

sở hợp đồng liên doanh. Doanh nghiệp liên doanh còn bao gồm cả doanh 

nghiệp 100% vốn nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam liên doanh với các 

doanh nghiệp Việt Nam, cơ sở khám chữa bệnh, giáo dục đào  tạo, nghiên 

cứu khoa học ở trong nước đáp ứng các điều kiện do Chính phủ Việt Nam 

quy định. 

b. Đặc điểm 

Doanh nghiệp liên doanh có các đặc điểm sau: 

- Trong doanh nghiệp liên doanh luôn có sự tham gia của nhà đầu tư 

nước ngoài và bên hoặc các bên Việt Nam; 

- Để thành lập doanh nghiệp liên doanh, các bên Việt Nam sẽ góp một 

phần vốn điều lệ, phần còn lại do các nhà đầu tư nước ngoài góp.  

- Các loại hình Công ty liên doanh bao gồm: công ty TNHH hai thành 

viên trở lên và công ty cổ phần. 

- Doanh nghiệp liên doanh được thành lập theo chế độ trách nhiệm hữu 

hạn. Các bên liên doanh, hay các thành viên của doanh nghiệp liên doanh chịu 

trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn điều lệ; 

1.1.3.2.  Công ty 100% vốn nước ngoài 
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a. Bản chất pháp lý 

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp thuộc sở 

hữu của nhà đầu tư nước ngoài, do nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt 

Nam tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. 

b. Đặc điểm 

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có các đặc điểm cơ bản sau: 

- Chủ thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài chỉ bao 

gồm một hoặc nhiều nhà đầu tư nước ngoài mà không có sự tham gia của bên 

Việt Nam. Đây là điểm khác biệt cơ bản so với doanh nghiệp liên doanh; 

- Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư toàn bộ vốn, tài sản để thành lập doanh 

nghiệp100% vốn đầu tư nước ngoài; 

- Loại hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là công ty TNHH một 

thành viên. Công ty TNHH một thành viên có thể do cá nhân nước ngoài là 

chủ sở hữu hoặc tổ chức nước ngoài là chủ sở hữu.  

- Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo hình 

thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo đó các nhà đầu tư nước ngoài chỉ 

chịu trách nhiệm về hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi phần vốn góp 

vào vốn điều lệ của doanh nghiệp kể cả khi doanh nghiệp đó do một cá nhân 

nước ngoài đầu tư vốn, thành lập và làm chủ; 

1.1.4. Yêu cầu điều chỉnh pháp luật về gia nhập thị trường của doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Ở nước ta, sau khi Luật Đầu tư 2005 có hiệu lực và Việt Nam gia nhập 

Tổ chức thương mại thế giới (WTO), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bước 

vào một giai đoạn mới, với quy mô vốn đăng ký liên tục lập mức kỷ lục (năm 

2006 đạt 12 tỷ USD, năm 2007 đạt 21 tỷ USD và đỉnh cao mới được thiết lập 

năm 2008 với 71,7 tỷ USD đăng ký). Từ năm 2009, dòng đầu tư nước ngoài 

đăng ký biến động theo chiều hướng giảm do tác động của suy thoái kinh tế 
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toàn cầu (năm 2009 đạt 23,1 tỷ USD, năm 2010 đạt 19,89 tỷ USD và năm 

2011 đạt 15,62 tỷ USD). Từ năm 2012 dòng vốn đăng ký lại có xu hướng 

tăng lên (năm 2012 đạt 16,347 tỷ USD và sơ bộ năm 2013 đạt 21,63 tỷ USD). 

[1]  

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng khẳng định vai trò 

quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và là khu 

vực có tốc độ phát triển năng động nhất. Đầu tư nước ngoài là nguồn vốn bổ 

sung quan trọng cho vốn đầu tư phát triển, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh 

tế; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực sản xuất công 

nghiệp; thúc đẩy chuyển giao công nghệ đồng thời đóng góp đáng kể vào 

ngân sách và các cân đối vĩ mô. Bên cạnh đó đầu tư nước ngoài cũng góp 

phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và tăng tính minh bạch của môi 

trường đầu tư Việt Nam; giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh 

tế quốc tế, đồng thời tác động lan tỏa đến các thành phần kinh tế khác. Về mặt 

xã hội, đầu tư nước ngoài góp phần quan trọng trong việc tạo việc làm, tăng 

năng suất lao động, đào tạo và cải thiện nguồn nhân lực; mở rộng quan hệ đối 

ngoại, chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới. Vì những tác động 

to lớn như thế của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đặt ra yêu cầu 

pháp luật về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta phải ngày càng 

được điều chỉnh nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành 

chính trong hoạt động đầu tư tạo môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, 

minh bạch và đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế. Đồng thời, đảm bảo tính 

đồng bộ với các luật có liên quan, phù hợp với yêu cầu hội nhập, thông lệ quốc 

tế và các cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trường và tự do hóa đầu tư. 

1.2.   Pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài 

1.2.1. Khái niệm đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
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Hiện nay, đăng ký thành lập doanh nghiệp được hiểu là việc ghi nhận 

về mặt pháp lý sự ra đời của doanh nghiệp.  

Như vậy, đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 

việc ghi nhận về mặt pháp lý sự ra đời của các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài. 

Hệ quả của việc đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp (tất nhiên trước đó nhà đầu tư nước ngoài phải 

thành lập dự án và được cấp Giây chứng nhận đăng ký đầu tư).  

Trước đây theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị 

88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp khi thành lập sẽ được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, bắt đầu từ Nghị định 

43/2010/NĐ-CP đến nay là Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 

78/2015/NĐ-CP, thuật ngữ có sự thay đổi, doanh nghiệp khi thành lập sẽ 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sự thay đổi này mặc dù chỉ 

là về ngôn từ (đăng ký kinh doanh thành đăng ký doanh nghiệp) nhưng lại chỉ 

ra đúng bản chất của hoạt động khai sinh ra một chủ thể pháp lý này. Hoạt 

động đăng ký là để khai sinh ra một doanh nghiệp, hợp tác xã, là một tổ chức 

kinh tế tồn tại độc lập, là một chủ thể pháp lý trên thực tế. Vì vậy, cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là việc công nhận một tổ chức kinh tế được 

sinh ra và tồn tại. Đồng thời, Giấy chứng nhận này cũng được coi là Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, cho phép doanh nghiệp nhân danh chính 

mình thực hiện các hoạt động kinh doanh. 

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có ý 

nghĩa cả với nhà đầu tư lẫn nhà nước.  

- Đối với nhà nước: đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài được coi là biện pháp quản lý nhà nước về kinh tế. Đăng ký thành 
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lập là hoạt động quản lý đầu tiên của Nhà nước đối với doanh nghiệp, nó sẽ 

tạo điều kiện để Nhà nước có thể thực hiện các hoạt động quản lý tiếp theo 

của mình khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đi vào các hoạt động 

kinh doanh, giúp Nhà nước thực hiện chức năng quản ý cơ cấu của các thành 

phần kinh tế xã hội, kiểm soát các hoạt động kinh tế theo hướng đã đặt ra.  

- Đối với nhà đầu tư, đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài là một thủ tục pháp lý mà theo đó nhà đầu tư phải khai báo với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền về dự kiến hoạt động của mình và được Nhà 

nước thừa nhận bằng việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là bằng chứng pháp lý chứng minh chủ thể 

kinh doanh tiến hành các hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp, được nhà 

nước công nhận và bảo hộ. Có nghĩa là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài được thừa nhận về mặt pháp lý, có quyền tiến hành các hoạt động kinh 

doanh như đã đăng ký dưới sự bảo hộ của pháp luật (tư cách chủ thể của 

doanh nghiệp được xác lập). Thành lập doanh nghiệp cũng chính là cơ sở 

chắc chắn nhất để một doanh nghiệp yêu cầu các cơ quan Nhà nước bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp cũng như đảm bảo tính pháp lý đối với các hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

- Về mặt xã hội: Đăng ký thành lập doanh nghiêp có vốn đầu tư nước 

ngoài nhằm công khai hóa các hoạt động của doanh nghiệp trước công chúng. 

Xã hội có được các thông tin và các đảm bảo về tư cách pháp lý của doanh 

nghiệp.  

- Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn có ý nghĩa kinh 

tế là khi bước vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài với tư cách là một thành viên trong các cơ cấu của các 

thành phần kinh tế, các hoạt động của doanh nghiệp còn góp phần vào sự phát 

triển của xã hội. 
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Như vậy, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài có một ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đối với việc đảm bảo 

quyền lợi cho bản thân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà còn có ý 

nghĩa đối với việc bảo đảm trật tự quản lý nhà nước và bảo vệ lợi ích cho các 

chủ thể trong xã hội. Chính vì lẽ đó, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài vừa là một nhu cầu tất yếu, vừa là đòi hỏi mang tính 

nghĩa vụ đối với mỗi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi gia nhập thị 

trường Việt Nam.  

1.2.2. Cấu trúc pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 

Pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

nhìn chung bao gồm những vấn đề pháp lý sau: 

Thứ nhất, vấn đề về điều kiện gia nhập thị trường của nhà đầu tư nước 

ngoài khi đầu tư vào Việt Nam. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 

ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt 

động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đầu tư đối với nhà 

đầu tư nước ngoài theo quy định tại điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp 

lệnh và nghị định có liên quan. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 

ngoài bao gồm: 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; đối tác Việt Nam 

tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định tại các 

điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và các nghị định có liên quan. Có 

thể kể cụ thể điều kiện đầu tư này được quy định tại các điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên như Cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức 

Thương mại thế giới (WTO), các Hiệp ước song phương, hay gần đây nhất là 

Hiệp định đối tác xuyên Thái Binh Dương (TPP),…, và trong danh mục 

ngành nghề đầu tư có điều kiện được quy định kèm theo Luật Đầu tư 2014,… 
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 Thứ hai, vấn đề về trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài. Trình tự thủ tục đăng ký thành lập bao gồm các quy 

định về chủ thể có thẩm quyền, hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục, … Vấn đề 

này được quy định tại hai đạo luật chung là Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh 

nghiệp 2014, ngoài ra còn được quy định trong các luật chuyên ngành tương 

ứng với từng ngành nghề mà nhà đầu tư đầu tư vào Việt Nam như Luật Luật 

sư, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Thú y, Luật Giáo 

dục, Luật Du lịch,…  

 Thứ ba, vấn đề về khiếu nại, giải quyết tranh chấp tranh quá trình thực 

hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Một 

điều đặc biệt là Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 không có 

nhưng quy định về việc khiếu nại và giải quyết kiếu nại khi có tranh chấp 

trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký, nhà đầu tư nước ngoài khi có tranh 

chấp với cơ quan có thẩm quyền có thể khiếu nại theo pháp luật khiếu nại, 

pháp luật tố cáo của Việt Nam hoặc có thể giải quyết tranh chấp thông qua 

các phương thức trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có 

quy định. 

 Thứ tư, vấn đề về xử lý vi phạm hành chính. Luật Đầu tư 2014 và Luật 

Doanh nghiệp 2014 cũng không có quy định về việc xử lý vi phạm hành 

chính đối với các vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước trong quá trình 

thực hiện thủ tục cấp phép đăng ký đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp 

cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nên áp dụng việc xử lý này theo 

quy định tại một số văn bản như Luật xử lý vì phạm hành chính và các văn 

bản hướng dẫn thi hành.  

1.2.3. Đặc thù khi đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài so với doanh nghiệp trong nước 
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Vì đặc thù doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do cá nhân, tổ chức nước 

ngoài thành lập tại Việt Nam bằng vốn hoặc một phần vốn từ nước ngoài nên 

đỏi hỏi việc đăng ký thành lập phải được thực hiện và kiểm soát chặt chẽ hơn 

so với việc thành lập doanh nghiệp trong nước về quốc tịch nhà đầu tư, ngành 

nghề đăng ký kinh doanh, vốn góp, địa điểm trụ sở… Nếu doanh nghiệp trong 

nước thực hiện việc đăng ký thành lập chỉ qua một cơ quan đó là Sở Kế hoạch 

và đầu tư với thời gian thực hiện thủ tục ít (03 ngày làm việc) thì đối với 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thủ tục thành lập phức tạp hơn và 

nhà đầu tư phải chú ý các vấn đề sau: 

Thứ nhất, nhà đầu tư phải chú ý tới các cam kết của Việt Nam khi gia nhập 

WTO. Việt Nam cam kết mở cửa thị trường đối với các nhà đầu tư nước 

ngoài theo lộ trình. Do vậy, nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam 

phải thỏa mãn những điều kiện trong cam kết WTO và những văn bản pháp 

luật của Việt Nam. 

Thứ hai, về cơ quan cấp phép và thủ tục cấp phép, đối với doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài, thủ tục và quy trình thành lập phức tạp hơn nhiều, quy 

trình thành lập sẽ được chia làm hai bước, đó là xin cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cho việc thành lập doanh nghiệp.  Cơ quan cấp phép cho dự án đầu tư 

sẽ là Sở Kế hoạch và Đầu tư, bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp nằm trong khu 

công nghiệp, khu chế xuất, thủ tục đầu tư sẽ do Ban quản lý công nghiệp và 

khu chế xuất tiến hành.  

1.3. Nguồn luật điều chỉnh pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp 

có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

1.3.1. Khái niệm nguồn luật 

Nguồn của pháp luật là tất cả các căn cứ được các chủ thể có thẩm 

quyền sử dụng làm cơ sở để xây dựng, ban hành, giải thích pháp luật cũng 
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như để áp dụng vào việc giải quyết các vụ việc pháp lý xảy ra trong thực tế. 

Nguồn luật là một trong những khái niệm cơ bản của lý luận nhà nước và 

pháp luật và cũng là vấn đề gây nhiều tranh luận của các nhà khoa học. Việc 

nghiên cứu nguồn luật có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn bởi vì việc xác 

định đầy đủ, chính xác và sử dụng đúng các loại nguồn luật sẽ góp phần tích 

cực vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Nguồn của pháp luật bao gồm: nguồn nội dung và nguồn hình thức. 

Khi xem xét về nguồn của pháp luật Việt Nam hiện nay, cần phải quan tâm cả 

nguồn nội dung và nguồn hình thức của nó, trong đó, “nguồn nội dung của 

pháp luật là xuất xứ, là căn nguyên của pháp luật bởi vì nó được các chủ thể 

có thẩm quyền dựa vào đó để xây dựng, ban hành và giải thích pháp luật”; 

“nguồn hình thức của pháp luật được hiểu là phương thức tồn tại của các quy 

phạm pháp luật trong thực tế hay nơi chứa đựng, nơi có thể cung cấp các quy 

phạm pháp luật, tức là những căn cứ mà các chủ thể có thẩm quyền dựa vào 

đó để giải quyết các vụ việc pháp lý xảy ra trong thực tế”. 

Một số loại nguồn nội dung của pháp luật Việt Nam như sau: 

- Đường lối, chính sách của Đảng: được coi là nguồn của pháp luật bởi 

vì chúng định ra mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước trong một giai đoạn nhất định cũng như những phương pháp, cách thức 

cơ bản để thực hiện những mục tiêu, phương hướng này.  

- Văn bản quy phạm pháp luật: là loại nguồn chủ yếu, cơ bản và quan 

trọng nhất của pháp luật, bởi lẽ các cơ quan nhà nước ở Việt Nam khi giải 

quyết các vụ việc pháp lý thực tế thuộc thẩm quyền của mình đều chủ yếu dựa 

vào các văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản 

do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật 

định, trong đó có quy tắc xử sự chung được Nhà nước đảm bảo thực hiện, 

nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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- Điều ước quốc tế; 

- Phong tục tập quán; 

- Án lệ hay các quyết định, bản án của tòa án; 

- Quy tắc của các hiệp hội nghề nghiệp. 

1.3.2. Nguồn luật điều chỉnh pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài 

Trong thực tiễn điều chỉnh pháp luật về đầu tư hiện nay, nguồn luật 

điều chỉnh pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài như sau: 

1.3.2.1.  Các văn bản pháp luật quốc gia 

Các văn bản pháp luật về đầu tư do các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành, tồn tại dưới nhiều hình thức, tên gọi và cấp độ hiệu lực 

khác nhau.  

Theo từng thời kỳ phát triển của đất nước, hệ thống pháp luật về đầu tư 

của Việt Nam được xây dựng phù hợp với tình hình từng giai đoạn. Tuy 

nhiên, hệ thống pháp luật về đầu tư của Việt Nam chỉ thực sự được quan tâm 

xây dựng trong những năm thực hiện công cuộc đổi mới nền kinh tế. Đai hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986 đã 

đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế với 

quyết định phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ 

chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với quan điểm huy động tối đa 

các nguồn lực để phát triển kinh tế, pháp luật về đầu tư của Việt Nam đã từng 

bước được xây dựng và hoàn thiện theo hướng ngày càng đảm bảo hành lang 

pháp lý an toàn, thông thoáng cho các nhà đầu tư bỏ vốn kinh doanh. Cùng 

với chủ trương huy động tối đa nguồn lực trong nước, Đảng và Nhà nước ta 

đồng thời thực hiện chính sách tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế. Trong việc 

tăng cường các quan hệ kinh tế đối ngoại, việc mở rộng thu hút đầu tư trực 
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tiếp nước ngoài là một hướng ưu tiên quan trọng. Ngày 29/12/1987, tại kỳ 

họp thứ hai khóa VII, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam. Qua gần 20 năm đổi mới, hệ thống pháp luật về đầu tư trực tiếp nước 

ngoài của Việt Nam đã được hoàn thiện từng bước. Luật Đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung vào các năm 1990, 1992. Năm 1996, 

Luật Đầu tư nước ngoài mới tại Việt Nam được thông qua, thay thế cho Luật 

năm 1987 và các văn bản sửa đổi bổ sung năm 1990, 1992. Ngày 09/06/2000, 

Việt Nam tiếp tục ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Đầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 (Luật này có hiệu lực từ ngày 

01/07/2000). Trên cơ sở Luật Đầu tư nước ngoài, Chính phủ và các bộ, ngành 

đã ban hành một số lượng lớn các văn bản thi hành, tạo hệ thống pháp luật về 

đầu tư nước ngoài, điều chỉnh khá toàn diện hoạt động đầu tư trực tiếp nước 

ngoài tại Việt Nam. So với pháp luật của nhiều nước khác trong khu vực, 

pháp luật hiện hành về đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam được đánh 

giá là khá thông thoáng, cởi mở và có tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư 

nước ngoài. Tuy nhiên, trước yêu cầu tăng cường hội nhập kinh tế khu vực và 

quốc tế, mà trực tiếp nhất là thực hiện các thỏa thuận trong Hiệp định đầu tư 

khu vực ASEAN, Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, pháp luật về 

đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải 

khắc phục. Sự chưa hoàn thiện và thiếu đồng bộ của hệ thống pháp luật về 

đầu tư nói riêng và của toàn bộ hệ thống pháp luật điều chỉnh các hoạt động 

kinh doanh nói chung là trở ngại rất lớn đối với đầu tư nước ngoài vào Việt 

Nam. Việc tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế tạo ra cho Việt Nam nhiều cơ 

hội và cả thách thức. Pháp luật về đầu tư của Việt Nam đứng trước yêu cầu 

phải vận động theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với pháp luật 

đầu tư thế giới. Trước yêu cầu đó, Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện môi 

trường pháp luật về đầu tư. Trong nhiều nỗ lực nhằm cải thiện môi trường đầu 
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tư của Việt Nam thời gian qua, tâm điểm phải kể đến là việc Quốc hội thông 

qua Luật đầu tư ngày 29/11/2005. Việc ban hành Luật đầu tư năm 2005 là 

một bước tiến lớn trong sự phát triển của pháp luật đầu tư hướng vào việc tạo 

cơ sở pháp lý bình đẳng, thống nhất trong khuyến khích và bảo đảm đầu tư ở 

Việt Nam. Cùng với Luật doanh nghiệp được thông qua và có hiệu lực thi 

hành vào cùng một thời điểm (01/07/2006), đây là lần đầu tiên sau 20 năm 

thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam có một khung pháp luật về đầu tư, 

doanh nghiệp về cơ bản áp dụng thống nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài. 

Những quy định của Luật Đầu tư 2005 đã mở rộng quyền tự chủ trong hoạt 

động đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư bằng việc xóa bỏ một số rào cản 

đầu tư không phù hợp với thông lệ kinh tế thị trường và cam kết hội nhập 

quốc tế 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. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Luật Đầu tư 2005 

còn tồn tại một số hạn chế.  

Luật Đầu tư 2014 ra đời nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, cải cách 

thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư tạo môi trường đầu tư thông 

thoáng, công khai, minh bạch và đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế. 

Đồng thời, bảo đảm tính đồng bộ với các luật có liên quan, phù hợp với 

yêu cầu hội nhập, thông lệ quốc tế và các cam kết của Việt Nam về mở cửa 

thị trường và tự do hóa đầu tư hiện nay như Hiệp định đối tác kinh tế xuyên 

Thái Bình Dương (TPP), Công đồng kinh tế ASEAN và các hiệp định 

thương mại tự do khác. 

Hiện nay, các văn bản pháp luật quan trọng trực tiếp điều chỉnh vấn đề 

đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay ở nước ta 

bao gồm: 
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- Luật đầu tư 2014 số 67/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 

07 năm 2015; 

- Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt 

động đầu tư tại Việt Nam; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015; 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh 

nghiệp; 

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Doanh nghiệp; 

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 23 tháng 02 

năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính hướng dẫn việc trao đổi 

thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp và Hệ thống thông tin thuế. 

Khung pháp luật của nước ta về đăng ký thành lâp doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài là tương đối đầy đủ, giải quyết được phần lớn các vấn đề 

của nhà đầu tư nước ngoài khi có nhu cầu đăng ký thành lập doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài để hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. 

1.3.2.2.  Các Điều ước quốc tế về đầu tư mà Việt Nam là thành viên: 

Điều ước quốc tế về đầu tư là sự thỏa thuận giữa các chủ thể của công 

pháp quốc tế (chủ yếu là các quốc gia) nhằm thiết lập những nguyên tắc pháp 

lý bắt buộc để xác định, thay đổi hoặc hủy bỏ quyền và nghĩa vụ với nhau 

trong lĩnh vực đầu tư. Điều ước quốc tế có giá trị áp dụng trên toàn lãnh thổ 

http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dkdt/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=127&PublishedDate=2016-03-11T08:56:00Z
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dkdt/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=127&PublishedDate=2016-03-11T08:56:00Z
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dkdt/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=127&PublishedDate=2016-03-11T08:56:00Z
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dkdt/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=126&PublishedDate=2016-03-11T08:56:00Z
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dkdt/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=126&PublishedDate=2016-03-11T08:56:00Z
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của tất cả các quốc gia tham gia điều ước. Các văn bản pháp luật quốc gia 

được ban hành phải có nội dung phù hợp với điều ước. Về nguyên tắc chung, 

trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của pháp luật một quốc gia với 

điều ước quốc tế mà quốc gia đó là thành viên, các quy định của điều ước 

quốc tế sẽ được áp dụng.  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa về kinh tế, các điều ước quốc tế về đầu tư 

được sử dụng như một công cụ quan trọng để tạo môi trường hấp dẫn cho đầu 

tư nói chung và đầu tư trực tiếp nói riêng. Không ngoài xu hướng đó, trong 

nhiều năm qua Việt Nam đã không ngừng tăng cường quan hệ hợp tác đầu tư 

với nhiều quốc gia trên thế giới. Các điều ước quốc tế về đầu tư mà Việt Nam 

kí kết hoặc tham gia ngày càng nhiều, bao gồm: 

- Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế 

giới (WTO) của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ký 

ngày 07 tháng 11 năm 2006; 

- Các hiệp định song phương về khuyến khích và bảo hộ đầu tư; 

- Các hiệp định thương mại tự do (FTAs) và các thỏa thuận hội nhập 

kinh tế khu vực khác; 

- Các điều ước quốc tế khác quy định quyền và nghĩa vụ của Nhà nước 

hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến hoạt động 

đầu tư. 

Đến nay, Việt Nam đã ký kết gần 50 hiệp định (song phương hoặc đa 

phương) về khuyến khích và bảo hộ đầu tư  như: Hiệp định đối tác xuyên Thái 

Bình Dương TPP tháng 02/2016, Hiệp định về thức đẩy và bảo hộ đầu tư lẫn 

nhau giữa Việt Nam và Australia ngày 05/03/1991; Hiệp định giữa Chính phủ 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ vương quốc Thái Lan về 

khuyến khích và bảo hộ đầu tư ngày 30/10/1991; Hiệp định giữa Chính phủ 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa liên bang Nga 
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về khuyến khích và bảo hộ đầu tư ngày 16/6/1994; Hiệp định giữa Chính phủ 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung 

Hoa về khuyến khích và bảo hộ đầu tư ngày 02/12/1994; Hiệp định khung về 

Khu vực đầu tư ASEAN năm 1998; Hiệp định thương mại song phương Việt 

Nam – Hoa Kỳ ngày 23/7/2000; Hiệp định giữa chính phủ Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Nhật Bản về khuyến khích và bảo hộ đầu tư 

ngày 14/11/2003… 

1.3.2.3. Tập quán về đầu tư 

Ngoài các văn bản pháp luật quốc gia và điều ước quốc tế, thực tiễn 

phát triển của pháp luật về đầu tư còn biết đến nguồn tập quán. Tập quán về 

đầu tư thường được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ đầu tư khi các mối 

quan hệ này không được điều chỉnh bởi hợp đồng giữa các bên hoặc điều ước 

quốc tế và các văn bản pháp luật của các quốc gia. Tuy vậy, trong bối cảnh 

hiện nay, tập quán không phải là nguồn phổ biến của luật đầu tư trên cả bình 

diện quốc gia và quốc tế. Theo Luật đầu tư 2005, nguồn tập quán được giới 

hạn ở tập quán quốc tế về đầu tư và chỉ được áp dụng đối với hoạt động đầu 

tư nước ngoài theo những điều kiện nhất định.  

 

Kết luận chƣơng 1 

 

Trong hệ thống kinh tế Việt Nam, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt 

Nam. 

Trong khuôn khổ nghiên cứu của luận văn này, nhà đầu tư nước ngoài 

muốn đầu tư kinh doanh vào Việt Nam sẽ hoạt động kinh doanh dưới danh 

nghĩa doanh nghiệp, tức là nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp/tổ 

chức kinh tế để thực hiện việc kinh doanh tại Việt Nam. 
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Pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài là đòn bẩy thúc đẩy sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật về đầu tư của 

nước ta, giúp tạo môi trường đầu tư cạnh tranh  để thu hút vốn đầu tư nước 

ngoài. Hiện nay, nước ta có nhiều nguồn pháp luật điều chỉnh vấn đề pháp 

luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như các văn 

bản pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế và các tập quán về đầu tư, đáp ứng 

giải quyết hầu hết các vấn đề pháp lý về đăng ký thành lập doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH 

NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI QUA THỰC TIỄN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

2.1. Thực trạng các quy định pháp luật về đăng ký thành lập doanh 

nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài  

2.1.1. Điều kiện gia nhập thị trường của nhà đầu tư nước ngoài dưới hình 

thức thành lập doanh nghiệp 

Hiện nay với xu thế hội nhập, các nhà đầu tư nước ngoài đang đầu tư 

các khoản tiền rất lớn vào Việt Nam. Khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 

Việt Nam thì họ sẽ đầu tư dưới một hoặc một số hình thức nhất định, tuy 

nhiên không phải hình thức đầu tư nào pháp luật Việt Nam cũng áp dụng điều 

kiện đầu tư với họ mà chỉ có những hình thức được pháp luật quy định thì 

mới áp dụng điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài. Đó là các hình 

thức: đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ 

phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp 

tác kinh doanh. 

Đồng thời, điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt 

Nam sẽ thể hiện dưới các hình thức được quy định tại Điều 10 Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của 

Luật Đầu tư như sau: 

- Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong 

tổ chức kinh tế; 

- Điều kiện về hình thức đầu tư; 

- Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư; 

- Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư; 
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- Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và 

điều ước quốc tế về đầu tư. 

Những điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài sẽ áp dụng theo các 

nguyên tắc sau đây: 

- Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư thuộc các ngành, 

nghề khác nhau phải đáp ứng toàn bộ điều kiện đầu tư đối với các ngành, 

nghề đó; 

- Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của các điều ước 

quốc tế về đầu tư có quy định khác nhau về điều kiện đầu tư được lựa chọn áp 

dụng điều kiện đầu tư quy định tại một trong các điều ước đó; trường hợp đã 

lựa chọn một điều ước quốc tế thì nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền và 

nghĩa vụ của mình theo quy định của điều ước quốc tế đó; 

- Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không 

được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế 

về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối 

với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam; 

- Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên 

WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư 

như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên 

WTO, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc 

gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác; 

- Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không 

được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế 

về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư 

đối với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định; 
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- Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã được phép thực hiện hoạt động 

đầu tư trong các ngành, phân ngành dịch vụ quy định tại Điểm đ Khoản này 

và các ngành, phân ngành dịch vụ này đã được công bố trên Cổng thông tin 

quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định tại pháp luật, Cơ quan đăng ký 

đầu tư xem xét, quyết định hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong 

cùng ngành, nghề đó mà không phải lấy ý kiến của Bộ quản lý ngành. 

2.1.2. Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 

Theo quy định của Luật Đầu tư 2005 đã hết hiệu lực, nhà đầu tư nước 

ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư gắn với thành lập tổ 

chức kinh tế; Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho nhà đầu tư nước ngoài đồng 

thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Việc tích hợp hai thủ tục nêu 

trên trên thực tế thực thi pháp luật gặp nhiều vướng mắc. Quy định về Giấy 

chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhằm 

mục tiêu đơn giản hóa thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài, nhưng lại dẫn đến 

rất nhiều khó khăn cho nhà đầu tư bởi đây là hai loại giấy tờ khác nhau về bản 

chất pháp lý. Vì vậy, việc ghép 02 thủ tục này có thể tạo cơ sở pháp lý để 

giảm về đầu mục hồ sơ, nhưng lại làm phức tạp thủ tục cho cả nhà đầu tư lẫn 

cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là: 

Thứ nhất, doanh nghiệp và dự án đầu tư hoàn toàn khác nhau về bản 

chất và có quá trình vận động, phát triển hoàn toàn khác nhau. Do vậy, việc 

lồng ghép quản lý nhà nước trong đăng ký kinh doanh và đăng ký đầu tư trên 

cùng một Giấy chứng nhận dẫn tới sự nhầm lẫn trong quản lý pháp nhân và 

quản lý các dự án đầu tư cụ thể của pháp nhân, gây khó khăn trong xử lý mối 

quan hệ giữa ngành nghề đăng ký kinh doanh và mục tiêu của dự án đầu tư 

trên cùng một Giấy chứng nhận đầu tư. Với quy định này, Cơ quan quản lý 

đầu tư phải thực hiện chức năng như một cơ quan đăng ký kinh doanh trong 
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khi không có nghiệp vụ và mạng lưới kết nối về vấn đề này. Mặt khác, những 

thay đổi về sau này của doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn về thủ tục hành chính, 

thậm chí không thể thực hiện được. Ví dụ, trường hợp nhà đầu tư chậm triển 

khai dự án đầu tư dẫn đến phải thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, nhưng do 

Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

nên doanh nghiệp phải giải thể bắt buộc nếu thu hồi giấy này; trong khi đó, vi 

phạm của nhà đầu tư không thuộc diện phải giải thể doanh nghiệp. 

Thứ hai, tất cả các nội dung của đăng ký kinh doanh đều là công việc 

hay kết quả các quyết định nội bộ của nhà đầu tư (thành viên, cổ đông và tỷ lệ 

sở hữu của họ, trụ sở công ty, ngành, nghề kinh doanh, người đại diện theo 

pháp luật ...). Vì vậy, thay đổi những nội dung nói trên không cần thiết phải 

có xác nhận chấp thuận của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. Trên thực tế, việc yêu cầu xác nhận của lãnh đạo Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh đối với những thay đổi nói trên đã tạo ra tốn kém không cần 

thiết đối với cả cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Những bất hợp lý 

nói trên đã thể hiện trong công việc quản lý nhà nước ở các địa phương và 

trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của các doanh nghiệp. 

Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có nhưng cải 

cách triệt để quy trình thủ tục đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài không 

được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh mà quy trình thủ tục đầu tư hiện hành sẽ tách ra hai thủ tục với hai loại 

giấy riêng biệt: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan đăng ký đầu tư 

cấp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp. Ngoài ra, Giấy chứng nhận đầu tư sẽ được thay bằng Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư nhằm phản ánh đúng bản chất của loại giấy này là ghi 

nhận việc nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án, không phải là nhà nước xác 

nhận việc nhà đầu tư đã thực hiện dự án. 
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Trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam được thể hiện tại Điều 44 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó, nhà 

đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế thực hiện thủ tục như sau: 

- Thứ nhất, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

- Thứ hai, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu 

tư thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế để triển khai dự án đầu tư và các 

hoạt động kinh doanh (xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). 

2.1.2.1. Trình tự thủ tục đăng ký dự án đầu tư 

Theo quy định tại Điều 22 Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư nước ngoài 

được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi 

thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực 

hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 

của Luật này. 

Mục đích chủ yếu của việc quy định các thủ tục đầu tư mà kết quả của 

thủ tục là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là để đảm bảo sự quản lý nhà nước 

đối với các dự án đầu tư cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh nói 

chung, tránh sự lãng phí, thất thoát và 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 các quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư.  

Không phải tất cả các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đều phải xin cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Các trường hợp dự án có vốn đầu tư nước 

ngoài phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Điều 

36 Luật Đầu tư 2014 như sau: 

(i) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài (100% vốn đầu tư nước 

ngoài); 
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(ii) Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn 

điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối 

với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh; 

(iii) Có tổ chức kinh tế quy định tại mục (ii) trên nắm giữ từ 51% vốn 

điều lệ trở lên; 

(iv) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại mục (ii) 

trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.  

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp (i), 

(ii), (iii), (iv) trên thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với 

nhà đầu tư trong nước khi thành lập tổ chức kinh tế, tức không cần xin cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Đây là một điểm cải cách của Luật Đầu tư 2014. Trước đây theo Luật Đầu tư 

2005, tất cả các dự án có vốn đầu tư nước ngoài không kể tỷ lệ vốn của nhà 

đầu tư nước ngoài trong dự án đó là bao nhiêu thì nhà đầu tư đều phải làm thủ 

tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Điều này vô hình chung đã 

gây nhiều phiền toái và cản trở hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 

Luật Đầu tư năm 2014 đã có sự phân định rất rõ ràng giữa dự án của nhà đầu 

tư nước ngoài thuần túy . Theo đó chỉ các dự án của nhà đầu tư nước ngoài là 

những dự án đương nhiên thuộc diện phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư. Còn dự án của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì tùy trường 

hợp mà có thể cấp hoặc không cần phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Tuy nhiên, điều này còn tồn tại nhiều điểm không hợp lý. Luật chia nhà 

đầu tư nước ngoài thành ba nhóm: (i) nhà đầu tư có quốc tịch nước ngoài; (ii) 

doanh nghiệp Việt Nam có 51% vốn nước ngoài; và (iii) doanh nghiệp Việt 

Nam có dưới 51% vốn nước ngoài. Nhóm (i) và (ii) bị áp dụng các điều kiện 

như nhà đầu tư nước ngoài (từ ngành nghề đầu tư đến thủ tục đầu tư...) còn 

nhóm (iii) được áp dụng các thủ tục và điều kiện như doanh nghiệp trong 



 35 

nước. Sẽ khó chấp nhận sự phân biệt ấy khi một doanh nghiệp có 51% vốn 

nước ngoài và một doanh nghiệp có 50,9% vốn nước ngoài lại áp dụng hai thủ 

tục đầu tư khác nhau. 

Bất hợp lý khác là ngay cả khi doanh nghiệp có 51% vốn nước ngoài 

(tạm gọi là F1) thành lập một doanh nghiệp mới (tạm gọi là F2) tại Việt Nam, 

doanh nghiệp F2 đó cũng vẫn phải áp dụng các điều kiện và thủ tục như nhà 

đầu tư nước ngoài. Điều này là phân biệt đối xử giữa chính doanh nghiệp Việt 

Nam, vì về mặt quốc tịch, cả doanh nghiệp F1 và F2 đều là pháp nhân mang 

quốc tịch Việt Nam, không lý do gì để coi doanh nghiệp F2 cũng như nhà đầu 

tư nước ngoài. Thêm nữa, nếu xét về tỷ lệ vốn, vốn nước ngoài trong doanh 

nghiệp F2 có thể rất thấp. Ví dụ nếu vốn nước ngoài trong doanh nghiệp F1 là 

52% và doanh nghiệp F1 nắm 55% vốn điều lệ của doanh nghiệp F2, như vậy, 

tỷ lệ vốn nước ngoài trong doanh nghiệp F2 chỉ là 28,6% (52% x 55%). Chỉ 

với 28,6% vốn nước ngoài mà doanh nghiệp F2 vẫn phải tuân theo các điều 

kiện đầu tư và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài là 

khó thuyết phục. 

a. Thẩm quyền cấp phép đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài 

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư của nhà đầu tư 

nước ngoài bao gồm: 

- Quốc hội: Quốc hội có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối 

vói các dự án đầu tư quy định tại Điều 30 Luật Đầu tư 2014; 

- Thủ tướng Chính phủ:  Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền quyết 

định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư quy định tại Điều 31 Luật 

Đầu tư 2014; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền 

quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư quy định tại Điều 32 

Luật Đầu tư 2014. 
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Thẩm quyền cấp phép đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:  Phòng Đầu tư nước ngoài của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 

cao, khu kinh tế. 

- Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu 

kinh tế: Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu 

kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 

cao, khu kinh tế. 

Việc thực hiện chế độ phân cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như 

trên về cơ bản được đánh giá là có hiệu quả tích cực, góp phần cải cách thủ 

tục hành chính, nâng cao vai trò và trách nhiệm của các địa phương trong 

quản lý hoạt động đầu tư. Việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thực hiện một số chức 

năng quản lý đầu tư và các lĩnh vực khác (như xây dựng, môi trường, thương 

mại, lao động) đã góp phần hình thành cơ chế “một cửa” trong giải quyết thủ 

tục đầu tư, được sự đồng thuận và đánh giá cao của các nhà đầu tư. Cơ chế 

này không làm ảnh hưởng tới chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh bởi theo quy định hiện hành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh vẫn thực hiện 

quản lý, chỉ đạo về quy hoạch phát triển, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 

chi tiết trong các khu công nghiệp. 

Tại thành phố Đà Nẵng, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư là: 

- Phòng Kinh tế đối ngoại của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng tại 

Tầng 6, Tòa nhà hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, 



 37 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đối với các dự án đầu tư ngoài khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khi công nghệ cao, khu kinh tế; 

- Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng tại Tầng 30, 

Tòa nhà hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đối với các dự án đầu tư trong khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. 

b. Thực hiện thủ tục đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư 

nước ngoài 

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vừa chính thức vận 

hành từ đầu tháng 3/2015 tại địa chỉ http://fia.mpi.gov.vn/fdi. 

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài được Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống được 

xây dựng nhằm chuẩn hóa và tin học hóa các nghiệp vụ quản lý hoạt động đầu 

tư nước ngoài đồng thời thiết lập một kho dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, 

dự án đầu tư nước ngoài và dự án đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; thiết 

lập hệ thống thu thập, cập nhật thông tin về hoạt động FDI trên phạm vi toàn 

quốc. 

Bằng việc sử dụng Hệ thống, với một số thao tác đơn giản, nhà đầu tư nước 

ngoài có thể kê khai trực tuyến toàn bộ các thông tin về dự án đầu tư của 

mình trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo Cục 

Đầu tư nước ngoài, việc này sẽ hỗ trợ rất tích cực cho các cơ quan quản lý 

trong việc xem xét hồ sơ một cách nhanh chóng và hiệu quả.  

Ngoài ra, một tính năng nổi bật của Hệ thống là tính năng báo cáo 

doanh nghiệp. Với tính năng này, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ 

sử dụng Hệ thống để thực hiện công tác báo cáo trực tuyến cho các cơ quan 

quản lý. 

http://fia.mpi.gov.vn/fdi


 38 

Nhà đầu tư nước ngoài và các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư thực 

hiện thủ tục đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 

theo hướng dẫn tại Điều 23 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2014 như sau: 

- Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà 

đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông 

tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai 

hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư. 

- Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp 

tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo 

dõi tình hình hồ sơ. 

- Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu 

tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đầu tư, cập nhật tình hình 

xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư. 

- Trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 

găp sự cố không thể truy cập, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư theo quy trình dự phòng như sau: 

 Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư bằng bản giấy và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp mã số 

cho dự án đầu tư. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề 

nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp mã số dự án và 

thông báo cho Cơ quan đăng ký đầu tư.  

 Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư được cấp theo quy trình dự phòng, Cơ quan đăng ký đầu tư cập nhật 

thông tin về dự án đầu tư vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước 

ngoài.  
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Có thể nói, việc đưa vào vận hành Hệ thống có vai trò quan trọng trong 

cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước 

ngoài theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các chuyên 

gia kinh tế cho rằng, đây sẽ là một kho cơ sở dữ liệu về tất cả các dự án FDI 

trên cả nước, thông qua kho cơ sở dữ liệu này, công tác quản lý, điều hành 

của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện nhanh 

chóng, tiện lợi, đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương. 

Tuy nhiên, trên thực tế thi hành pháp luật đầu tư hiện nay, hệ thống thông tin 

quốc gia vẫn còn nhiều lỗi và thường xuyên không vào được. Điều này dẫn 

đến sự bất tiện và tâm lý không hài lòng khi nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu 

tư vào nước ta.  

c. Thủ tục đăng ký dự án đầu tư  

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, các thủ tục pháp lý liên quan đến 

dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài được quy định theo 02 nhóm dự án 

đầu tư là: dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và dự án đầu 

tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Kết quả của thủ tục đăng 

ký dự án đầu tư sẽ là việc ban hành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà 

đầu tư. Theo đó, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được hiểu là “văn bản, bản 

điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư”. [6] 

d. Thủ tục cấp mới dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu 

tư 

Theo quy định tại Điều 30, 31, 32 Luật Đầu tư 2014, các đối tượng có 

thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư của nhà đầu tư 

nước ngoài bao gồm ba đối tượng: Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 

của Quốc hội bao gồm: 
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- Dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: 

 Nhà máy điện hạt nhân; 

 Chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên 

nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 

50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng 

hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc 

ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên; 

- Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước 

từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên; 

- Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 

người trở lên ở các vùng khác; 

- Dự án có yêu cầu phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được 

Quốc hội quyết định. 

Thứ hai, những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 

của Thủ tướng Chính phủ bao gồm: 

- Dự án không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp 

sau: 

 Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 

người trở lên ở vùng khác; 

 Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không; 

 Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia; 

 Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; 

 Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino; 

 Sản xuất thuốc lá điếu; 

 Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức 

năng trong khu kinh tế; 
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 Xây dựng và kinh doanh sân gôn; 

- Dự án không thuộc trường hợp trên có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ 

đồng trở lên; 

- Dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận 

tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất 

bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ 100% vốn nước ngoài; 

- Dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc 

quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật. 

Thứ ba, những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm: 

- Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu 

giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích 

sử dụng đất; 

- Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế 

chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. 

Luật Đầu tư 2014 quy định rõ những loại dự án thuộc thẩm quyền 

quyết định của Quốc hội, của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh để tạo sự minh bạch. Đồng thời với các ngành, lĩnh vực đặc thù như: dầu 

khí, viễn thông, năng lượng nguyên tử, truyền tải điện... chỉ thuộc quyền quản 

lý thống nhất ở cấp trung ương để bảo đảm tính an toàn, hiệu quả và hạn chế 

đầu tư dàn trải, phá vỡ quy hoạch ngành, quy hoạch vùng. 

Theo quy định tại Điều 33, 34, 35 Luật Đầu tư 2014, các bước thủ tục 

đối với trường hợp xin chấp thuận chủ trương đầu tư như sau: 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư tại cơ 

quan đăng ký đầu tư. 

- Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư trình chấp thuận chủ trương cho 
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Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Bước 3: Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo chủ trương đầu tư cho 

nhà đầu tư.  

Thời hạn của thủ tục này cũng theo quy định tại Điều 33, 34, 35 Luật 

Đầu tư 2014 như sau: 

- Đối với trường hợp xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà 

đầu tư trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư; 

- Đối với trường hợp xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng 

Chính phủ, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư 

trong thời hạn khoảng 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư; 

- Đối với trường hợp xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, 

Quốc hội sẽ quyết định chủ trương đầu tư sau kỳ họp quốc hội mà dự án được 

đưa ra xem xét.  

Sau khi nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư, trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đầu tư phải cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư cho nhà đầu tư. 

Từ việc liệt kê thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư trên có thể 

thấy rằng thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư còn quá phức tạp và kéo dài. 

Theo đó, không chỉ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ mà cả Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh cũng có quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, số lượng 

các dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương còn quá nhiều, và hồ sơ, trình tự 

còn quá phức tạp, do nhiều bộ ngành liên quan thẩm định, thời gian thẩm định 

kéo dài. 

d. Thủ tục cấp mới dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ 

trương đầu tư 
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Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, 

nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy 

định tại khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư 2014. 

Thời hạn thủ tục: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ 

sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Trong trường hợp từ chối, cơ quan đăng 

ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.  

e. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Khác với Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư 2005 bao gồm cả 

nội dung đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2014 chỉ bao 

gồm các nội dung về đăng ký đầu tư như sau: 

- Mã số dự án đầu tư; 

- Tên, địa chỉ của nhà đầu tư; 

- Tên dự án đầu tư; 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng; 

- Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; 

- Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến 

độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; 

- Thời hạn hoạt động của dự án; 

- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công 

trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng 

mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải 

quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn; 

- Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có); 

- Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có). 

2.1.2.2. Trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 
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Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư, 

nhà đầu tư tiếp tục thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp – một thủ tục nhằm “khai sinh” về mặt pháp lý cho doanh nghiệp 

(thừa nhận tư cách pháp lý của doanh nghiệp) và doanh nghiệp sẽ được đảm 

bảo về mặt pháp lý kể từ khi hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp.  

Trước đây, Luật Đầu tư 2005 đã lấn sân điều chỉnh cả hoạt động đăng 

ký kinh doanh của Luật Doanh nghiệp với quy định “Giấy chứng nhận đầu tư 

đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”. Luật Đầu tư 2014 đã cải 

cách theo hướng bãi bỏ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh để tách bạch hoạt động đầu tư theo dự án với 

hoạt động đăng ký kinh doanh. Theo quy định mới này, sau khi thực hiện 

thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Luật Đầu tư, nhà đầu tư 

nước ngoài tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký 

kinh doanh và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật 

Doanh nghiệp. 

Theo định nghĩa tại Khoản 12 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014, Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là “văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký 

doanh nghiệp”. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh 

nghiệp. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh 

nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế của 

doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của 

doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh 

nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực và 

không được sử dụng lại. Mã số doanh nghiệp được dùng để kê khai nộp thuế 

cho tất cả các loại thuế phải nộp, kể cả trường hợp doanh nghiệp kinh doanh 
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nhiều ngành, nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa 

bàn khác nhau. 

a. Cơ quan có thẩm quyền 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp 

tỉnh) là Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

b. Thủ tục 

Nhà đầu tư có dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài hoặc người ủy 

quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản 

cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.  

 Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam thường thành lập các 

tổ chức kinh tế có chế độ trách nhiệm hữu hạn như: 

- Công ty TNHH một thành viên có 100% vốn đầu tư nước ngoài; 

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên có 100% vốn đầu tư nước 

ngoài hoặc có thành viên là nhà đầu tư nước ngoài ; 

- Công ty Cổ phần có 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc có cổ đông 

sáng lập là nhà đầu tư nước ngoài. 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp thành lập các công 

ty trên bao gồm: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: theo mẫu tại Thông tư số 

20/2015/TT-BKHĐT với từng loại hình công ty; 

- Điều lệ công ty; 
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- Danh sách thành viên công ty đối với công ty TNHH hai thành viên 

trở lên hoặc Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. 

- Bản sao các giấy tờ sau: 

 Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 

chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc cổ đông là cá 

nhân; 

 Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước 

công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân 

khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên hoặc cổ đông là tổ 

chức; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài. 

c. Quy trình phối hợp tạo và cấp mã số doanh nghiệp: 

Khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định, thông tin về hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp được chuyển sang cơ sở dữ liệu của Tổng Cục thuế (Bộ Tài chính). 

Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin từ Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Tổng Cục thuế có trách nhiệm tạo mã 

số doanh nghiệp và chuyển mã số doanh nghiệp sang Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp để Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp cho 

doanh nghiệp. Thông tin về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

sẽ được chuyển sang Tổng Cục thuế. 

Trường hợp Tổng Cục thuế từ chối cấp mã số cho doanh nghiệp thì phải gửi 

thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó nói rõ lý do từ chối để 

chuyển cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thông báo cho doanh 

nghiệp. 

d. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 



 47 

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài bao gồm: 

- Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; 

- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; 

- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy 

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của 

người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn và công ty cổ phần; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn 

cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa 

chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn. 

- Vốn điều lệ. 

Một cải cách lớn của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Luật 

Doanh nghiệp 2014 là không ghi ngành nghề kinh doanh. Theo quy định tại 

Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều 7 Nghị định 43/2010/NĐ-CP thì Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải được ghi và mã hóa theo ngành cấp 

bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Việc mã hóa ngành, nghề đăng 

ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ có ý nghĩa 

trong công tác thống kê. Cách thức và yêu cầu đăng ký ngành nghề kinh 

doanh theo mã ngành kinh tế quốc dân như trên là chưa thật hợp lý, chưa đảm 

bảo nguyên tắc “doanh nghiệp được quyền kinh doanh tất cả các ngành nghề 

mà pháp luật không cấm, hoặc không hạn chế”, đồng thời, gây thêm phiền hà, 

tăng thêm rủi ro, chi phí cho doanh nghiệp. Việc cải cách không ghi ngành 

nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Luật 

Doanh nghiệp 2014 phù hợp với thông lệ quốc tế ở nhiều nước và còn là một 
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bước đột phá mạnh mẽ trong hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh cho người 

dân và doanh nghiệp như quy định của Hiến pháp mới được bổ sung, sửa đổi.  

e. Thủ tục thông báo mẫu con dấu 

Sau khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp khắc dấu và thực hiện thủ tục 

thông báo mẫu con dấu đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.  

f. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo 

quy định (300.000 đồng). 

Có thể thấy rằng, đối với quy trình xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014, số lần nộp hồ sơ tăng lên gấp ba 

lần so với quy định cũ khi đăng ký doanh nghiệp, theo đó doanh nghiệp mất 

tới ba lần nộp ba bộ hồ sơ. Một là nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mất ba 

ngày, sau đó có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải 

nộp hồ sơ công bố thông tin lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp mất một ngày và nộp hồ sơ thông báo mẫu con dấu đến cơ quan đăng 

ký kinh doanh mất ba ngày. 

g. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là việc người thành lập doanh 

nghiệp thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin đăng 

ký doanh nghiệp quốc gia. 

Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ, hướng dẫn 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp qua Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia. 
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Trường hợp người thành lập doanh nghiệp chưa có chữ ký điện tử, việc 

đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có thể được thực hiện theo quy trình 

sau: sau khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chấp thuận trên Hệ thống 

thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp sẽ in Giấy xác nhận  

nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử từ Hệ thống này. Người 

đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên vào Giấy xác nhận nộp hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử từ Hệ thống này. Người đại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp ký tên vào Giấy xác nhận nộp hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng điện tử và gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp 

tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sau khi nhận được Giấy xác nhận nộp 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử của doanh nghiệp, Phòng đăng 

ký kinh doanh cấp tỉnh xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

cho doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin đăng ký 

doanh nghiệp quốc gia có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy. 

2.1.2.3.  Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và thủ tục đăng ký kinh 

doanh của nhà đầu tư nước ngoài 

Để thuận lợi và tiết kiệm thời gian hơn cho nhà đầu tư khi làm thủ tục 

đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp, pháp luật đầu tư đã quy định một cơ 

chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và thủ tục đăng ký kinh doanh của nhà 

đầu tư nước ngoài. Điều này được thể hiện tại Điều 24 Nghị định 

118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư 2014. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài có quyền thực hiện thủ tục 

đầu tư và thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại một đầu mối theo trình tự sau: Nhà 

đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại 

Cơ quan đăng ký đầu tư; trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận 

hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cho 

Cơ quan đăng ký kinh doanh; trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày 
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nhận được hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh 

doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo ý kiến cho Cơ quan đăng 

ký đầu tư; trong trường hợp có yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ đăng 

ký đầu tư hoặc hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký đầu 

tư thông báo một lần về toàn bộ nội dung không hợp lệ cho nhà đầu tư trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; căn cứ hồ sơ đăng ký 

đầu tư và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đã tiếp nhận, Cơ quan đăng 

ký đầu tư và Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm phối hợp xử lý hồ 

sơ và trả kết quả cho nhà đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư. 

2.2. Thực tiễn đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

tại thành phố Đà Nẵng sáu tháng đầu năm 2016 

2.2.1. Số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thành lập 

trong sáu tháng đầu năm 2016 

Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương có các điều kiện cơ 

bản để tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng cho các nhà đầu tư như: 

- Đà Nẵng là đô thị trung tâm của miền Trung, điểm cuối hàng lang 

kinh tế Đông – Tây. Nằm ngay trên một trong những tuyến đường biển và 

đường hàng không quốc tế, Đà Nẵng có một vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi cho 

sự phát triển nhanh chóng và bền vững; 

- Hệ thống cơ sở hạ tầng (đường, cảng, sân bay, giao thông, thông tin 

liên lạc, bưu chính, năng lượng, điện nước,…) thuận lợi phục vụ hoạt động 

của các nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư; 

- Thành phố chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính và đã áp 

dụng thành công cơ chế “một cửa” từ năm 2001. Đến nay đã triển khai từ 

thành phố đến quận, huyện và phường, xã, tại các đơn vị trung ương đóng 

trên địa bàn (Thuế, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội, Hải quan, Ngân hàng chính 

sách xã hội, Điện lực, Cảng vụ Đà Nẵng) và nhiều đơn vị trực thuộc sở, 
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ngành. Theo cơ chế một cửa liên thông, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng 

ký doanh nghiệp, khắc dấu, đăng ký dự án đầu tư, trả kết quả được thực hiện 

tại một đầu mối duy nhất là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. 

- Thành phố triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài trong hoạt động sản xuất kinh doanh, như công tác 

hỗ trợ dịch vụ công cho doanh nghiệp bao gồm: hỗ trợ thông tin thị trường, 

tìm kiếm đối tác kinh doanh, xúc tiến xuất khẩu và hội chợ thương mại, khu 

công nghiệp và cụm công nghiệp, công nghệ và các dịch vụ liên quan. 

Theo số liệu thống kê của hệ thống thông tin về đầu tư nước ngoài, 

trong ba tháng đầu năm 2016, thành phố đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư cho 09 dự án, tổng vốn đầu tư 2,53 triệu USD. Tuy nhiên, con số 

này so với cùng kỳ năm 2015 giảm 10 dự án và giảm 5,75 triệu USD. Đến 

nay, trên địa bàn thành phố có 392 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 3,66 tỷ USD. 

Nếu phân các dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài theo ngành thì 

lĩnh vực bất động sản - du lịch là lĩnh vực thu hút nhiều vốn đầu tư nước 

ngoài nhất với 27 dự án với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 1,93 tỉ đô la Mỹ, 

chiếm 54% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực này chỉ chiếm 9% về số dự án nhưng 

chiếm đến hơn một nửa tổng vốn đầu tư đăng ký. 

Đứng thứ hai là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 114 dự án 

với tổng vốn đầu tư khoảng 947 triệu đô la Mỹ, chiếm 38% số dự án và 

23,8% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là lĩnh vực lưu trú và ăn uống; giáo dục và 

đào tạo; xây dựng với số vốn đăng ký lần lượt là 694 triệu USD, 158 triệu 

USD và 86 triệu USD. Các dự án còn lại thuộc các lĩnh vực khác.  

Nếu phân các dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài theo đối tác đầu 

tư, thì tính đến năm 2016 đã có 38 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào thành 

phố Đà Nẵng. Trong đó, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 53 dự án, tổng 
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vốn đầu tư trên 734 triệu USD, chiếm 21% tổng vốn FDI tại Đà Nẵng. Các 

nhà đầu tư Hàn Quốc đã đầu tư vào Đà Nẵng đa dạng các lĩnh vực, từ kinh 

doanh bất động sản, thương mại, nhà ở, dịch vụ thể thao, may mặc, vận tải 

hàng hóa bằng đường bộ, cung cấp dịch vụ dịch thuật, phiên dịch, văn phòng 

đến sản xuất linh kiện ô-tô, xe máy, máy nông nghiệp, linh kiện điện tử, các 

loại thực phẩm, sửa chữa các thiết bị ngoại vi, sản phẩm phần mềm…Tiếp 

theo đó là nhà đầu tư từ Quần Đảo Virgin thuộc Anh, Hoa Kỳ và xếp thứ tư là 

Nhật Bản. 

 Trong quý II/2016, nhiệm vụ quan trọng của chính quyền thành phố Đà 

Nẵng nói chung và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng nói riêng là 

đẩy mạnh xúc tiến đầu tư bằng các biện pháp như triển khai các hội thảo về 

xúc tiến đầu tư tại Đà Nẵng; hoàn thiện Đề án thu hút đầu tư trực tiếp nước 

ngoài vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020 để thúc đẩy tình hình thu 

hút đầu tư nước ngoài và thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới; chủ động 

xúc tiến đầu tư từ các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, EU, các nước 

thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC)…; tranh thủ ảnh hưởng tích cực 

của Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2017 để 

thu hút và huy động các nguồn vốn FDI.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định phê 

duyệt danh mục dự án cơ hội kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 

2016 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng (IPC) gồm 20 dự án. Theo đó, 

các dự án mà IPC chú trọng kêu gọi đầu tư năm 2016 bao gồm: sản xuất cụm 

linh kiện, phụ tùng cho hệ thống thiết bị sản xuất điện năng từ năng lực tái 

tạo; Sản phẩm sản xuất thuộc hệ thống thiết bị ngôi nhà thông minh; Sản xuất 

hệ thống lưu giữ và truyền hình ảnh cho y tế; Sản xuất thiết bị đọc điện não 

đồ đeo tai.; Sản xuất thiết bị y tế phục hồi chức năng và vật lý trị liệu; Sản 

xuất thiết bị và dụng cụ đo đạc, quan trắc kỹ thuật số; Sản xuất máy móc thiết 
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bị xử lý môi trường (máy thổi khí, máy nén khí, máy bơm chân không, máy 

hút bụi…); Sản xuất các hệ thống máy tự động (máy quấn dây tự động, đóng 

gói tự động, các loại robot dùng trong dây chuyền lắp ráp ô tô, …); Sản xuất 

hệ thống xả thải dùng trong dân dụng và công nghiệp; Sản xuất đồ chơi trẻ em 

cao cấp; Trồng rau an toàn theo phương pháp modul khí canh; Trồng hoa 

công nghệ cao; Du lịch sinh thái kết hợp trồng rau an toàn theo phương pháp 

thủy canh; Xây dựng trường tiểu học và trung học phổ thông quốc tế; Xây 

dựng trường dạy nghề chất lượng cao; Xây dựng bệnh viện đa khoa quy mô 

600 giường; Xây dựng khu phức hợp trung tâm thương mại cao cấp (bao gồm 

khách sạn, văn phòng cho thuê, siêu thị và các tiện ích đi kèm); Xây dựng 

Khách sạn 05 sao; Xây dựng nhà xưởng cho thuê dành cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trong Khu công nghiệp và Xây dựng Khu lưu trú ngắn hạn tại sân bay 

Đà Nẵng (Airport Sleep Pod). 

2.2.2. Tình hình giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư 

Về năng lực giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, có thể nói 

thành phố Đà Nẵng đi đầu trong cả nước về năng lực giải quyết thủ tục hành 

chính. Theo Báo cáo thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

2015 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ 

quna Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu về 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2015, dẫn đến lần thứ ba liên tiếp Đà 

Nẵng trụ vững tại ngôi đầu bảng.  Vị trí này cho thấy Đà Nẵng có môi trường 

kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của 

chính quyền đi đầu cả nước. 

Về công tác xúc tiến đầu tư, trong quý I/2016, lãnh đạo thành phố đã 

tiếp và làm việc với 21 đoàn khách quốc tế đến tìm hiểu môi trường đầu tư và 

thủ tục đầu tư của thành phố, tăng 04 đoàn so với cùng kỳ năm 2015. Có thể 

thấy rằng Đà Nẵng đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hợp 
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tác quốc tế để thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho thành phố. Ngoài ra, thành 

phố tiếp và trao đổi thông tin liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư: 5 lượt 

khách/ngày, 8 văn bản đến/ngày. 

Về công tác hướng dẫn, giải đáp thắc mắc liên quan đến thủ tục hành 

chính về đầu tư: 

- Giải đáp các thắc mắc của Nhà đầu tư/Doanh nghiệp qua hệ thống thư 

điện tử của Sở là: 07; hệ thống đối thoại doanh nghiệp của Thành phố là: 3; 

qua đường văn thư là: 13. 

- Hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận hướng dẫn của Phòng Đăng ký Đầu 

tư: khoảng 30 lượt khách/ngày.  

Về số liệu thống kê công tác giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư: từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016, Phòng Đăng ký 

Đầu tư đã tiếp nhận 09 hồ sơ đăng ký đầu tư. Số hồ sơ đã giải quyết hoàn tất 

là 03 hồ sơ, với tỷ lệ hồ sơ đúng hạn là 99%. Hiện đang tiếp tục giải quyết 03 

hồ sơ, trong đó 02 hồ sơ đang chờ ý kiến trả lời của các cơ quan có liên quan 

và 01 hồ sơ đang chờ Nhà đầu tư bổ sung. 

Theo các số liệu trên có thể thấy được rằng, kể từ khi Luật Đầu tư 2014 

và Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành, số dự án đầu tư mới và 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư mới vào Đà Nẵng chưa nhiều. 

Điều này liên quan đến các nguyên nhân chủ quan từ thành phố Đà Nẵng 

cũng như các nguyên nhân từ những vướng mắc của các quy định pháp luật 

mới chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này sẽ được phân 

tích kỹ hơn ở Chương 3 của Luận văn này. 

 

Kết luận chƣơng 2 
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Trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành bao gồm: thủ tục đăng 

ký đầu tư (cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) và thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp (cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Hiện tại ở thành phố Đà 

Nẵng, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là Phòng 

Kinh tế đối ngoại thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có thẩm quyền 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Phòng Đăng ký kinh doanh 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên trong quý I/2016, tình hình thu hút 

vốn đầu tư của thành phố Đà Nẵng giảm so với cùng kỳ năm 2015 đặt ra mục 

tiêu cho thành phố phải tạo nhiều kênh để thu hút vốn, cải cách việc xử lý thủ 

tục hành chính để ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 

Đà Nẵng. 
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CHƢƠNG 3 

PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT  

VỀ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ 

NƢỚC NGOÀI  Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

3.1. Phƣơng hƣớng hoàn thiện 

Hiện nay, Luật Đầu tư 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 

đang có hiệu lực điều chỉnh các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam. Trước Luật Đầu tư 2014, Luật Đầu tư 2005 được Quốc hội XI, 

kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006, 

thay thế Luật Đầu tư nước ngoài 1987 tại Việt Nam và Luật Khuyến khích 

đầu tư trong nước 1999.  

Trải qua các lần sửa đổi, bổ sung và cải cách, để hoàn thiện nội dung 

Luật Đầu tư nói chung và các quy định về thành lập doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài nói riêng, pháp luật đầu tư  được cải cách theo các phương thức 

sau đây :  

- Phương thức thứ nhất : Quán triệt những quan điểm cơ bản của Đảng 

và Nhà nước ta về mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế; 

Đây là nguyên tắc cơ bản, quan trọng nhất của toàn bộ hoạt động hoàn 

thiện pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

Đảng lãnh đạo xã hội bằng việc xác định đường lối, chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, 

Đảng lãnh đạo bằng cách xác định rõ đường lối, chính sách mở rộng quan hệ 

đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đó là việc « thực hiện nhất 

quán đường lối đối ngoại tự chủ, mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa các 

quan hệ quốc tế, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước 

trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển ». Vì 
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vậy, trong quá trình đồi mới, hoàn thiện pháp luật đầu tư nước ngoài, phải 

nghiên cứu, nhận thức đúng hệ thống các quan điểm của Đảng về phát triển 

kinh tế, sử dụng nội lực, đồng thời mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế để việc 

hoàn thiện pháp luật đi đúng hướng và phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện phát 

triển của Việt Nam. 

- Phương thức thứ hai : hoàn thiện pháp luật đầu tư nước ngoài phải 

phù hợp với Hiến pháp, đồng thời hoàn thiện một cách đồng bộ các đạo luật 

khác có liên quan trong hệ thống pháp luật Việt Nam; 

Vì pháp luật đầu tư có mối quan hệ chặt chẽ và có sự tác động qua lại 

với các đạo luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam, nên việc hoàn thiện 

pháp luật đầu tư cũng phải được tiến hành trên cơ sở hoàn thiện một cách 

đồng bộ các đạo luật đó. Nguyên tắc này đòi hỏi không để các « lỗ hổng » 

trong pháp luật đầu tư nước ngoài và yêu cầu đồng bộ trong các lĩnh vực pháp 

luật khác có liên quan đến đầu tư nước ngoài như Luật Đất đai, Bộ luật Lao 

động, Bộ luật Dân sự, Luật Hải quan… Điều đó có nghĩa là: bất cứ sự thay 

đổi trong các văn bản pháp luật đầu tư nước ngoài, phải đi liền với việc rà 

soát (và khi cần thiết thì phải sửa đổi, bổ sung) các đạo luật có liên quan. 

Ngược lại, khi sửa đổi các đạo luật khác cũng phải lưu ý đến yếu tố đầu tư 

trong nước cũng như đầu tư nước ngoài, để việc hoàn thiện đạo luật đó có tính 

bao trùm mọi đối tượng liên quan và để đảm bảo những điểm sửa đổi, bổ sung 

trong pháp luật đầu tư nước ngoài và các đạo luật liên quan có tính khả thi và 

đi vào cuộc sống. Nói cách khác, hệ thống pháp luật đầu tư nước ngoài phải 

được hoàn thiện một cách đồng bộ để đáp ứng kịp thời các yêu cầu mà thực 

tiễn đầu tư đặt ra. 

- Phương thức thứ ba : Đảm bảo tính kế thừa và tiếp thu có chọn lọc 

kinh nghiệm lập pháp về đầu tư nước ngoài. 
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Phương thức này đặt ra những yêu vầu đảm bảo tính kế thừa của việc 

tiếp tục đổi mới và hoàn thiện pháp luật đầu tư nước ngoài. Sự kế thừa chỉ có 

thể được khẳng định, nếu việc hoàn thiện pháp luật đầu tư nước ngoài được 

tiến hành trên cơ sở đánh giá một cách cụ thể, có cơ sở về hiệu quả của các 

quy phạm pháp luật hiện hành trong pháp luật đầu tư nước ngoài, cũng như 

trong các văn bản pháp luật khác có liên quan đến đầu tư nước ngoài. Sự kế 

thừa không chỉ được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu cả pháp luật có liên quan 

đến đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài trong những thời kỳ trước đây. 

Ngoài ra, cũng như việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nói 

chung, việc hoàn thiện pháp luật đầu tư về đầu tư nước ngoài cũng cần phải 

tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm lập pháp về đầu tư trong nước cũng như đầu 

tư nước ngoài của các nước trên thế giới.  

- Phương thức thứ tư : Chú trọng nâng cao tính hấp dẫn, tính cạnh 

tranh của môi trường đầu tư tại Việt Nam. 

Đối với Việt Nam, vấn đề thu hút đầu tư nói chung, đầu tư nước ngoài 

trong những năm tới có ý nghĩa rất to lớn đối với sự tăng trưởng của nền kinh 

tế. Trong điều kiện đó, việc tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn, có tính cạnh 

tranh đang là vấn đề bức xúc. Để nâng cao tính hấp dẫn, tính cạnh tranh của 

môi trường đầu tư, phải xây dựng được một cơ chế, chính sách, pháp luật 

đồng bộ về đầu tư trong nước cũng như đầu tư nước ngoài, trong đó có việc 

hoàn thiện pháp luật đầu tư nước ngoài đóng một vai trò quan trọng.  

Trong quá trình hoàn thiện pháp luật đầu tư nước ngoài, phải luôn quán 

triệt quan điểm này ngay từ khi xây dựng ý tưởng sửa đổi, bổ sung các quy 

phạm pháp luật đầu tư nước ngoài, phải có quan điểm mang tính tổng thể, có 

tính chiến lược cao; phải có sự nghiên cứu nghiêm túc môi trường đầu tư 

nước ngoài của các nước trong khu vực và trên thế giới, cũng như hệ thống 

quy phạm pháp luật điều chỉnh nó để rút ra những kết luận cần thiết đối với 
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môi trường đầu tư, pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Làm được điều 

này, chúng ra sẽ tránh được tình trạng bị động, chạy theo các nước trong khu 

vực trong việc nâng cao tính cạnh tranh, tính hấp dẫn của môi trường đầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam.  

- Phương thức thứ năm : Kết hợp mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài 

với việc bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia. 

Đây là phương thức được đặt ra không những đối với đầu tư nước 

ngoài, mà còn được đặt ra đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước 

ta nói chung. Phương thức này nhằm giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa 

kinh tế với chính trị, giữa thu hút đầu tư nước ngoài trong việc bảo vệ độc lập 

chủ quyền quốc gia trong việc hoàn thiện pháp luật đầu tư. Trong mối quan hệ 

này, độc lập, chủ quyền quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi lẽ không 

có sự ổn định về chính trị, thì không có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt 

Nam. Mặt khác, nếu chỉ quan tâm đến thu hút đầu tư nước ngoài mà không 

chú ý đúng mức đến độc lập, chủ quyền quốc gia, thì nhà đầu tư nước ngoài 

cũng không đem lại lợi ích cho đất nước.  

- Phương thức thứ sáu: Thu hút đầu tư nhưng phải đảm bảo thúc đẩy, 

kích thích sự phát triển của sản xuất trong nước, tạo ra sự cạnh tranh lành 

mạnh. Nguyên tắc này đòi hỏi phải phát huy nội lực trên cơ sở sử dụng có 

hiệu quả nguồn hỗ trợ từ bên ngoài. Sự gắn kết giữa nội lực và ngoại lực tạo 

thành nguồn lực tổng hợp mạnh mẽ cho sự phát triển của đất nước. Vì những 

lẽ đó, việc hoàn thiện pháp luật đầu tư nước ngoài phải quán triệt quan điểm 

tạo hành lang pháp lý cho việc thu hút đầu tư, nhưng phải kích thích, thúc đẩy 

sản xuất trong nước phát triển, không chạy theo nước ngoài mà “bóp chết” 

sản xuất trong nước. Nếu chỉ chú trọng, tuyệt đối hóa việc thu hút đầu tư nước 

ngoài, mà không bảo hộ có chọn lọc, có điều kiện sản xuất trong nước thì sẽ 

đi chệch hướng phát triển kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Do vậy, 



 60 

song song với việc khuyến khích, ưu đãi đối với đầu tư nước ngoài nhằm thu 

hút nhiều hơn vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta, cần phải chú trọng bảo hộ 

có chọn lọc, có điều kiện sản xuất trong nước, kích thích, thúc đẩy sản xuất 

trong nước phát triển.  

- Phương thức thứ bảy: đảm bảo tính trong sáng, rõ ràng, minh bạch và 

công khai các quy định của pháp luật đầu tư nước ngoài. 

Xây dựng một hệ thống quy phạm pháp luật về đầu tư rõ ràng, minh 

bạch là vấn đề mang tính cấp thiết hiện nay, bởi lẽ trong xu thế hội nhập kinh 

tế quốc tế và toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài không 

chấp nhận hợp tác với quốc gia có hệ thống pháp luật mập mờ, không rành 

mạch. Phương thức này đòi hỏi việc hoàn thiện pháp luật đầu tư, phải được 

thực hiện theo hướng: mỗi quy phạm pháp luật đầu tư đều phải dễ hiểu, hiểu 

theo một nghĩa, không thể hiểu theo nhiều nghĩa và phải hết sức rành mạch, 

nhất là đối với các thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về đầu tư.  

- Phương thức thứ tám: hoàn thiện pháp luật đầu tư theo hướng cải 

cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư. 

Luật Đầu tư từ năm 2005 đến này được cải cách theo hướng áp dụng 

phổ biến chế độ đăng ký thay cho chế độ cấp phép, xóa bỏ những quy định 

xin – cho, phê duyệt bất hợp lý nhằm nâng cao vai trò chủ động, tự chịu trách 

nhiệm của nhà đầu tư trong quyết định đầu tư và tổ chức thực hiện dự án. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện 

Những cải cách của Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 

mang nhiều tính đột phá, góp phần to lớn vào quá trình thực hiện quyền đầu 

tư kinh doanh của nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư nước ngoài nói riêng. 

Tuy nhiên, những quy định mới này còn bộc lộ một số điểm bất cập và hạn 

chế cho nhà đầu tư nước ngoài khi đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài và quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
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Trong phần này, tác giả luận văn nêu ra những bất cập nhận thấy trong quá 

trình thực hiện Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 liên quan đến 

thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam từ ngày hai 

đạo lực này có hiệu lực pháp lý (từ ngày 01/07/2015 đến nay) và một số giải 

pháp hoàn thiện như sau: 

- Thứ nhất, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư còn quá phức tạp và 

kéo dài. Theo đó, không chỉ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ mà cả Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh cũng có quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, 

số lượng các dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương còn quá nhiều, và hồ sơ, 

trình tự còn quá phức tạp, do nhiều bộ ngành liên quan thẩm định, thời gian 

thẩm định kéo dài. Nên giảm bớt số lượng và thời gian thực hiện thủ tục chấp 

thuận chủ trương đầu tư nhằm giảm thiểu các thủ tục hành chính vào tạo điều 

kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; 

- Thứ hai, đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, việc Luật 

đầu tư căn cứ vào tỉ lệ 51% thuộc sở hữu của bên nước ngoài để áp dụng thủ 

tục đầu tư như nhà đầu tư trong nước hoặc như nhà đầu tư nước ngoài cho tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng còn nhiều bất cập. Bởi lẽ tỷ lệ 

này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào xuất phát từ hoạt động chuyển nhượng vốn 

góp, cổ phần của các nhà đầu tư. Khi đó tư cách chủ thể của tổ chức kinh tế 

có vốn đầu tư nước ngoài có thể thay đổi kéo theo sự thay đổi toàn bộ về các 

thủ tục đầu tư được áp dụng. 

Ngoài ra, luật còn chưa giải quyết triệt để bài toán về tư cách của nhà 

đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài hiện nay được xác định theo tiêu 

chí chính là quốc tịch, ai không có quốc tịch Việt Nam thì đó là nhà đầu tư 

nước ngoài. Tuy nhiên, có quan điểm khác lại xác định nhà đầu tư nước ngoài 

theo vốn, tức là, chỉ cần doanh nghiệp tại Việt Nam có vốn đầu tư từ nước 

ngoài thì doanh nghiệp đó cũng bị xem là nhà đầu tư nước ngoài. Đáng lẽ nên 
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chọn phương án thứ nhất, tức là xác định nhà đầu tư nước ngoài theo quốc 

tịch thì LĐT 2014 lại chọn phương án trung dung. 

Luật chia nhà đầu tư nước ngoài thành ba nhóm: (i) nhà đầu tư có quốc 

tịch nước ngoài; (ii) doanh nghiệp Việt Nam có 51% vốn nước ngoài; và (iii) 

doanh nghiệp Việt Nam có dưới 51% vốn nước ngoài. Nhóm (i) và (ii) bị áp 

dụng các điều kiện như nhà đầu tư nước ngoài (từ ngành nghề đầu tư đến thủ 

tục đầu tư...) còn nhóm (iii) được áp dụng các thủ tục và điều kiện như doanh 

nghiệp trong nước. Sẽ khó chấp nhận sự phân biệt ấy khi một doanh nghiệp 

có 51% vốn nước ngoài và một doanh nghiệp có 50,9% vốn nước ngoài lại áp 

dụng hai thủ tục đầu tư khác nhau. 

Bất hợp lý khác là ngay cả khi doanh nghiệp có 51% vốn nước ngoài 

(tạm gọi là F1) thành lập một doanh nghiệp mới (tạm gọi là F2) tại Việt Nam, 

doanh nghiệp F2 đó cũng vẫn phải áp dụng các điều kiện và thủ tục như nhà 

đầu tư nước ngoài. Điều này là phân biệt đối xử giữa chính doanh nghiệp Việt 

Nam, vì về mặt quốc tịch, cả doanh nghiệp F1 và F2 đều là pháp nhân mang 

quốc tịch Việt Nam, không lý do gì để coi doanh nghiệp F2 cũng như nhà đầu 

tư nước ngoài. Thêm nữa, nếu xét về tỷ lệ vốn, vốn nước ngoài trong doanh 

nghiệp F2 có thể rất thấp. Ví dụ nếu vốn nước ngoài trong doanh nghiệp F1 là 

52% và doanh nghiệp F1 nắm 55% vốn điều lệ của doanh nghiệp F2, như vậy, 

tỷ lệ vốn nước ngoài trong doanh nghiệp F2 chỉ là 28,6% (52% x 55%). Chỉ 

với 28,6% vốn nước ngoài mà doanh nghiệp F2 vẫn phải tuân theo các điều 

kiện đầu tư và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài là 

khó thuyết phục. 

- Thứ ba, Luật Đầu tư năm 2014 có xu hướng giảm nhẹ thủ tục cho các 

nhà đầu tư trong nước nhưng lại gia tăng thêm sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối 

với các dự án của nhà đầu tư nước ngoài. Tác giả luận văn cho rằng, quy định 

mọi dự án của nhà đầu tư nước ngoài đều phải thông qua thủ tục cấp Giấy 
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chứng nhận đăng ký đầu tư là không cần thiết. Theo đó, chỉ những dự án đầu 

tư có điều kiện, chúng ta mới gia tăng tính kiểm soát thông qua thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, còn nhưng dự án còn lại nên để nhà đầu tư 

nước ngoài thực hiện trong khuôn khổ Luật Doanh nghiệp và các luật chuyên 

ngành khác. Có như vậy chúng ta mới đảm bảo tối đa quyền tự do kinh doanh 

và thu hút nhiều hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 

Hơn nữa, theo quy định mới của pháp luật đầu tư, trên thực tế thủ tục 

hành chính đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã bị tăng lên 

rất nhiều so với trước đây. Cụ thể, thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định hiện nay phức tạp, nặng nề hơn trước. Trước đây, trong 

lĩnh vực đầu tư nước ngoài chỉ có một Giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên 

Luật Đầu tư mới đã tách ra thành ba loại giấy phép gồm: Quyết định chấp 

thuận chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng 

nhận đăng ký  doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp thực hiện một số thay đổi 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lại phải thực hiện sửa đổi hai hoặc ba 

loại giấy phép này. Có thể đơn cử một ví dụ, theo thủ tục cũ tại Luật Đầu tư 

2005, Ban Quản lý các khu công nghiệp là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu 

tư (trong đó có cả phần đăng ký kinh doanh). Sau khi có Luật Doanh nghiệp 

và Luật Đầu tư mới, thì phát sinh việc phải đăng ký kinh doanh qua Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; sau đó mới đến Ban quản lý các khu công nghiệp cấp giấy 

phép đầu tư. Nếu đầu tư thêm hay mở rộng nhà máy đều phải làm như vậy. 

Qua nhiều cửa, mất thời gian cho doanh nghiệp.  

- Thứ tư, đối với ngành nghề kinh doanh. Khi đăng ký doanh nghiệp, 

trên Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp vẫn phải kê khai ngành nghề kinh 

doanh và trong điều lệ doanh nghiệp cũng phải ghi nhận ngành nghề kinh 

doanh. Bên cạnh đó, trong quá trình kinh doanh, nếu doanh nghiệp kinh 

doanh các ngành nghề ngoài phạm vi các ngành nghề đã kê khai trên Giấy đề 
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nghị đăng ký doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp 

lại phải làm thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Tác giả luận 

văn cho rằng các quy định này không thật sự cần thiết, gây thêm nhiều thủ tục 

phiền hà cho doanh nghiệp và do vậy cải cách về ngành nghề kinh doanh 

chưa thực sự triệt để. Bởi theo quy định tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2014, 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã bỏ việc ghi ngành nghề nhằm 

thực hiện hóa quyền tự do kinh doanh. Ngoài ra, trong điều lệ của doanh 

nghiệp cũng phải ghi vào rõ ngành nghề kinh doanh. Vì vậy, mỗi khi doanh 

nghiệp muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh thì phải làm thủ tục sửa đổi 

điều lệ. Do vậy, tác giả luận văn cho rằng để việc cải cách này được thật sự 

triệt để, đảm bảo hiện thực hóa tối đa quyền tự do kinh doanh, thiết nghĩ Luật 

Doanh nghiệp nên bãi bỏ quy định về kê khai ngành nghề kinh doanh trên 

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và cả điều lệ doanh nghiệp; 

- Thứ năm, cải cách về con dấu chưa triệt dể, mặt khác có thể gây ra 

những rắc rối mới về việc sử dụng con dấu trên thực tế. Luật Doanh nghiệp 

yêu cầu trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu 

với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải lên Cổng thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp. Quá trình này làm mất thêm nhiều thời gian và chi phí 

gia nhập thị trường của doanh nghiệp. Tác giả luận văn cho rằng Luật doanh 

nghiệp cần bãi bỏ hẳn việc sử dụng con dấu, và trao quyền hoàn toàn tự quyết 

cho doanh nghiệp việc có sử dụng con dấu hay không và sử dụng như thế nào. 

Qua đó bãi bỏ thủ tục thông báo và cấp giấy chứng nhận mẫu dấu như hiện nay; 

- Thứ sáu, số lần nộp hồ sơ tăng lên gấp ba so với quy định cũ khi đăng 

ký doanh nghiệp, theo đó doanh nghiệp mất tới ba lần nộp ba bộ hồ sơ. Một là 

nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mất ba ngày, sau đó có Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ công bố thông tin 

lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp mất một ngày và nộp hồ 
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sơ thông báo mẫu con dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh mất ba ngày. Bên 

cạnh đó, hiện nay toàn bộ quy trình đăng ký doanh nghiệp được cán bộ đăng 

ký kinh doanh tác nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp, do đó đặt ra các yêu cầu về kỹ thuật của Hệ thống này phải sẵn sàng 

đáp ứng.  

- Thứ bảy, cần đảm bảo tính hoạt động ổn định của Hệ thống thông tin 

về đầu tư nước ngoài. Bởi theo quy định hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài 

trước khi nộp bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án 

đầu tư của mình bắt buộc phải đăng ký trực tuyến trên Hệ thống thông tin về 

đầu tư nước ngoài (https://dautunuocngoai.gov.vn) trong khi hệ thống này 

thường xuyên bị lỗi và một số mục không chọn được nội dung khi đăng ký. 

Điều này dẫn đến sự bất tiện cho nhà đầu tư và tâm lý không hài lòng khi nhà 

đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư vào nước ta. 

- Thứ tám, mặc dù luật đã thiết lập cơ chế một cửa để giải quyết tập 

trung các thủ tục đất đai, xây dựng,… thông qua một đầu mối là Cơ quan cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng trên thực tế thi hành ở nhiều địa 

phương, nhà đầu tư vẫn phải nộp hồ sơ cho nhiều cơ quan chuyên môn khác 

nhau của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để được giải quyết lần lượt các thủ tục 

hành chính theo quy định các luật khác nhau. Kết quả rà soát thủ tục hành 

chính cho thấy, nhà đầu tư phải thực hiện trung bình mười tám thủ tục liên 

quan đến đất đai, xây dựng, môi trường để triển khai dự án đầu tư. Cộng đồng 

doanh nghiệp cho rằng, thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng là chuỗi thủ tục tồn 

tại nhiều khó khăn nhất cho doanh nghiệp và là một trong những “nút thắt” 

phải tháo gỡ nhằm tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động đầu 

tư, kinh doanh. 

- Thứ chín, từ thực tế tại thành phố Đà Nẵng cho thấy, hiện nay ở nước 

ta có một số dự án nước ngoài được cấp phép nhưng có khả năng làm ảnh 

https://dautunuocngoai.gov.vn/
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hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia. Ví dụ tại thành phố Đà Nẵng, có 

nhiều dự án nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư hoặc nhà đầu tư Trung Quốc “núp 

bóng” nhà đầu tư Việt Nam để đầu tư tại những địa bàn có vị trí chiến lược về 

quốc phòng, an ninh. Theo như rà soát của Văn phòng đăng ký đất đai chi 

nhánh quận Ngũ Hành Sơn, đến thời điểm này danh sách các cá nhân, công ty 

nhận quyền sử dụng đất tại Vệt biệt thự dọc tường rào sân bay nước mặn (khu 

vực nhạy cảm về an ninh quốc phòng) là 246 lô và hầu hết đều do người 

Trung Quốc đứng đằng sau thu gom, nhờ người Việt Nam đứng tên để lách 

luật. Trong đó, các Công ty đang quản lý 77 lô, gồm: Công ty TNHH 

Thương mại, Du lịch & Dịch vụ V.N.Holiday: 24 lô; Công ty TNHH 

Thương mại &Dịch vụ Diệp Phúc Lợi: 17; Công ty TNHH Thương mại & 

Dịch vụ Hoàng Gia Trung: 12 lô; Công ty TNHH Thươn mại, Du lịch & 

Dịch vụ Nguyên Thịnh Vượng: 10 lô; Công ty TNHH Silver Sea Triệu 

Nghiệp: 7 lô; Công ty TNHH Thương mại, Du lịch và Dịch vụ Silverk 

Park: 04 lô và Công ty TNHH Du lịch, Thuong mại và Dịch vụ Golden 

Wyn: 3 lô. Có 74 lô đất do các cá nhân mua từ 2 lô trở lên. Trong đó, mua 

nhiều nhất là ông Lý Phước Cang (ngụ tại Đà Nẵng) đứng tên mua 12 lô 

đất, ông Lê Thanh Hà (TP HCM) mua 6 lô. 95 lô còn lại theo thông tin tìm 

hiểu, đứng đằng sau đều là người Trung Quốc. 

Các cơ quan chức năng trong việc cấp phép đầu tư của nước ta cần phải 

kiểm soát chặt chẽ hơn nữa những dự án đầu tư “núp bóng” như thế này để 

đảm bảo an ninh quốc phòng cho Việt Nam, phải thực hiện theo đúng pháp 

luật Việt Nam cũng như đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 

về đầu tư nước ngoài. 

- Thứ mười, về thực trạng chi phí “không chính thức” khi gia nhập thị 

trường Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài: 
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Chi phí “không chính thức” được hiểu là chi (xuất tiền) mà không lưu 

lại chứng từ theo quy định kế toán; quan hệ giữa người chi và người nhận chi 

mang tính thỏa thuận hợp đồng dịch vụ miệng; nếu không chi thì công việc 

không xong; đối tượng nhận chi chủ yếu ở các hoạt động quản lý hành pháp 

liên quan đến đầu tư pháp triển sản xuất của doanh nghiệp. Hình thức chi và 

nhận chi này không có quy định trong luật pháp, đồng nghĩa là phi pháp.  

Theo thống kê từ năm 2010 đến năm 2015 của Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế 

Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam công bố ngày 31/03/2016 tại Hà Nội, tại 63 

tỉnh thành phố của nước ta đều xuất hiện chi phí không chính thức cho các 

doanh nghiệp. Đơn cử, 66% số doanh nghiệp phải chi trả khoản chi phí này 

trong năm 2015, trong năm 2014 là 64,5%, trong năm 2013 là 50%. Vẫn 

có 65% số doanh nghiệp cho biết tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục 

cho doanh nghiệp là phổ biến. Khoảng 65% số doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ 

phải chi trả không chính thức là thường xuyên. Như vậy, số doanh nghiệp 

phải trả chi phí không chính thức không giảm mà còn gia tăng liên tục.  

Để cải tạo môi trường đầu tư, mang đến một môi trường đầu tư và kinh 

doanh lành mạnh và công bằng cho doanh nghiệp, bớt gánh nặng cho nhà đầu 

tư, đòi hỏi chính quyền từ trung ương đến địa phương phải “mạnh tay” đối 

với vấn nạn nhũng nhiễu doanh nghiệp bằng các chi phí không chính thức 

này. Chính quyền các cấp cần tăng cường kiểm tra hoat động của các cán bộ, 

công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính ở các cấp, các ngành. 

Trường hợp phát hiện cán bộ tự ý đặt ra các điều kiện, thủ tục gây khó khăn, 

phiền hà hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, nhận chi phí không chính 

thức khi giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư thì phải xử lý nghiêm. 

- Cuối cùng, cải thiện hiệu quả thi hành pháp luật về đăng ký thành lập 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bằng việc tăng cường công tác kiểm 
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tra việc tổ chức, thực hiện các văn bản pháp luật về đăng ký thành lập doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, qua đó thu thập thông tin đánh giá thực 

trạng việc thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện nhưng khó khăn, vướng mắc, 

mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật và việc thi hành pháp luật.  

Không phủ nhận những cải cách của pháp luật đầu tư có hiệu lực từ 

năm 2015 của nước ta, tuy nhiên có những cải cách chưa “tới” và chưa triệt 

để. Tuy nhiên dù gì, Luật Đầu tư 2014 cũng mới có hiệu lực áp dụng một 

năm, những ưu điểm hay nhược điểm của quá trình cải cách cần phải đợi 

thêm thời gian thi hành trên thực tế để đánh giá. 

 

Kết luận chƣơng 3 

 

Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 ra đời và có hiệu lực thi 

hành đã cải cách rất lớn trong thủ tục đăng ký đầu tư của doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch hơn cho 

nhà đầu tư. Tuy nhiên, mới thi hành được một năm, Luật Đầu tư 2014 và Luật 

Doanh nghiệp 2015 phần về thủ tục đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài vẫn còn một số hạn chế bởi những cải cách chưa triệt để và vẫn tạo 

gánh nặng về thủ tục cho nhà đầu tư. Vì vậy, ở chương này,tác giả luận văn 

cũng đưa ra một số ý kiến đánh giá và một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

những quy định còn hạn chế của các quy định đầu tư như phân tích ở trên.  

Những cải cách của pháp luật đầu tư có hiệu lực từ năm 2015 của nước 

ta đến thời điểm này tạo môi trường thông thoáng hơn cho hoạt động đầu tư 

nước ngoài, tuy nhiên có những cải cách chưa triệt để. Tuy nhiên, Luật Đầu tư 

2014 cũng mới có hiệu lực áp dụng một năm, những ưu điểm hay nhược điểm 

của quá trình cải cách cần phải đợi thêm thời gian thi hành trên thực tế để 

đánh giá. 
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KẾT LUẬN 

 

Bối cảnh nền kinh tế thị trường đòi hỏi Việt Nam phải hội nhập ngày 

càng sâu hơn vào đời sống kinh tế thế giới. Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng 

kinh tế, nước ta phải có các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài. Vì vậy, tác 

giả chọn viết luận văn với đề tài này xuất phát từ nhu cầu thực tế trên thị 

trường. Qua luận văn này tác giả cũng mong muốn đóng góp một phần nhỏ 

trong công tác hoàn thiện pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài ở nước ta hiện nay. 

Ở chương 1, khóa luận đã giải quyết các vấn đề lý luận về nhà đầu tư 

nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm: khái niệm, đặc 

điểm, phân loại; cấu trúc và nguồn của pháp luật về đăng ký thành lập doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.  

Ở chương 2, khóa luận tập trung phân tích các quy định pháp luật thực 

tiễn về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dưới góc 

nhìn từ thực tiễn của thành phố Đà Nẵng. 

Ở chương 3, căn cứ vào những hạn chế phát sinh từ thực tiễn áp dụng 

các quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 

tác giả đã đưa ra một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện các quy định của 

pháp luật điều chỉnh vấn đề này. 

Mặc dù cố gắng rất nhiều nhưng chắc hẳn luận văn còn rất nhiều thiếu 

sót, do vậy tác giả rất mong muốn có được sự góp ý của Hội đồng để tác giả 

có thể hiểu đề tài một cách thấu đáo và đúng đắn hơn cũng như khắc phục 

những điểm yếu và sai sót trong luận văn của mình. 
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