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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hỗ trợ đầu tư nói chung và hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài nói riêng là một chế định không thể thiếu trong pháp luật về 

đầu tư của mỗi quốc gia trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, có vai trò quan 

trọng trong việc định hướng, khuyến khích hay hạn chế đối với các dự án đầu tư 

nước ngoài, nhằm phát huy các tác động tích cực, hạn chế những tác động tiêu 

cực của khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Ở Việt Nam, dự án đầu tư có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là đối tượng 

điều chỉnh của pháp luật, trước hết và trực tiếp là Luật đầu tư, các luật chuyên 

ngành và nhiều các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, do 

điều kiện kinhh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam, trước năm 2005, chế định về 

hỗ trợ đầu tư nói chung và hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước 

ngoài nói riêng của Việt Nam chưa được quy định cụ thể trong các văn bản pháp 

quy, mà chỉ có thể nhận diện được đâu đó trong các chính sách khuyến khích 

đầu tư. Cùng với tiến trình mở cửa thu hút các dự án FDI và hội nhập kinh tế 

quốc tế, Việt Nam xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật điều 

chỉnh hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài, chế định về hỗ trợ đầu tư đã chính 

thức được luật hóa cùng với sự ra đời của Luật Đầu tư năm 2005 và hiện nay là 

Luật Đầu tư năm 2014. 

Thực tiễn gần 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam, 

khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài luôn là khu vực phát triển 

năng động và đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và 

hội nhập kinh tế quốc tế. Kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài thời gian 

qua về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu đặt ra của Việt Nam về thu hút vốn, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tiếp thu công nghệ và kinh nghiệm quản 

lý. Khu vực kinh tế FDI không những khẳng định là một bộ phận quan trọng của 
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nền kinh tế mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới thủ tục hành chính và hoàn thiện 

thể chế kinh tế thị trường của Việt Nam. 

Pháp luật về đầu tư nói chung và các quy định về hỗ trợ đầu tư đối với các 

dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng thời gian qua là một trong 

những tác nhân quan trọng mang lại những thành tựu nói trên. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới của tình hình kinh tế thế giới và khu vực, 

Việt Nam tham gia ký kết, gia nhập nhiều hiệp định song phương và đa phương; 

với sự khan hiếm của dòng vốn đầu tư quốc tế; sự cạnh tranh gay gắt trong thu 

hút và khuyến khích đầu tư của các quốc gia trong khu vực... đặt ra đòi hỏi của 

việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án 

có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sao cho vừa bảo đảm sự phù hợp với thông lệ 

quốc tế, các cam kết song phương và đa phương của Việt Nam, vừa bảo đảm 

nâng cao tính cạnh tranh của môi trường đầu tư nước ta, khuyến khích và thu hút 

được các dự án chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển và phát triển bền 

vững đất nước. 

Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hiện nay” mang tính cấp 

thiết, không những về lý luận, mà còn là đòi hỏi của thực tiễn nhằm điều tiết và 

nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút, quản lý và vận hành các dự án đầu tư trực 

tiếp nước ngoài tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào mục tiêu pháp triển kinh tế 

nhanh và bền vững, sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo 

hướng hiện đại. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Trong thời gian qua, có một số tác giả có các công trình nghiên cứu về 

Luật Đầu tư và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, ít nhiều liên quan tới đề 

tài của cao học viên, như: Luận án Tiến sĩ luật học “Cơ chế điều chỉnh pháp luật 

trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam” năm 1996 của Hoàng 

Phước Hiệp; Luận án Tiến sĩ luật học “Cơ sở khoa học của việc hoàn thiện 

khung pháp luật đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam” năm 1996 của Lê 

Mạnh Tuấn; Luận án Tiến sĩ luật học “Sự hình thành và phát triển của Luật Đầu 
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tư nước ngoài trong hệ thống luật Việt Nam” năm 2002 của Đỗ Nhất Hoàng; 

Luận án Tiến sĩ luật học “Hoàn thiện pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài 

trong xu hướng nhất thể hóa pháp luật về đầu tư ở Việt Nam” năm 2003 của 

Nguyễn Khắc Định; Luận án Tiến sĩ luật học “Pháp luật Việt Nam về các biện 

pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” 

năm 2009 của Dương Nguyệt Nga. 

Các công trình nghiên cứu chủ yếu đề cập đến khía cạnh cơ chế điều 

chỉnh pháp luật đầu tư nước ngoài, pháp luật đầu tư nước ngoài hoặc quản lý 

nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tuy 

nhiên, tính đến nay, theo tìm hiểu của cao học viên chưa có công trình nào 

nghiên cứu một cách có hệ thống, chuyên sâu và toàn diện về hỗ trợ đầu tư đối 

với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của Luận văn là trên cơ sở nghiên cứu các quy định 

về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo pháp 

luật Việt Nam hiện nay, đánh giá những đóng góp của chính sách hỗ trợ đầu tư 

đối với kết quả thu hút và những đóng góp của khu vực kinh tế có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài thời gian vừa qua, dự báo xu hướng phát triển và kiến nghị 

phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hỗ trợ đầu tư đối với 

các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các quy định của pháp luật Việt Nam về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án 

có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu dưới góc độ luật kinh tế. Hỗ trợ đầu tư đối với các dự 

án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hiện nay, được 

hiểu là các quy định được công bố và khẳng định ở ba cấp độ khác nhau: thứ 

nhất, đạo luật về đầu tư và đầu tư trực tiếp nước ngoài và các văn bản hướng dẫn 

thi hành; thứ hai các chế định điều chỉnh hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn 
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đầu tư trực tiếp nước ngoài được quy định trong một số đạo luật chuyên ngành; 

thứ ba, một số điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, điều chỉnh hoạt 

động hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt 

Nam. 

Về thời gian, luận văn nghiên cứu các chế định hỗ trợ đầu tư đối với các 

dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 1987, khi Luật đầu tư nước 

ngoài được Quốc hội ban hành, đến nay.  

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Luận văn được trình bày dựa trên cơ sở nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị 

quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, các đánh giá, nhận định 

của chuyên gia về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài tại Việt Nam. 

Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, 

phương pháp hệ thống, tổng hợp, phân tích, so sánh, dự báo để nghiên cứu vấn 

đề hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của pháp 

luật Việt Nam trong thời gian qua. 

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

Luận văn đi vào hệ thống hóa và làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến 

pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

với tư cách là một công cụ hữu hiệu điều chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động 

thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và 

bền vững. 

Việc nghiên cứu đề tài “Hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hiện nay” không những có ý nghĩa về 

mặt lý luận, mà còn đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn nhằm tăng khả năng cạnh 

tranh của môi trường đầu tư Việt Nam, khuyến khích thu hút có chọn lọc các dự 

án FDI chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của Việt 

Nam.  
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7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn 

gồm 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự 

án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam về hỗ trợ đầu tư đối với các dự 

án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Chương 3:Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về 

hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.  
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐỐI 

VỚI CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 

 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1.1.  Hỗ trợ đầu tư 

Hỗ trợ đầu tư là một thuật ngữ được biết đến nhiều trong những năm gần 

đây khi mà Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và 

toàn cầu, khi mà các chính sách bảo hộ, trợ giá... dần bị bãi bỏ theo các cam kết 

hợp tác song phương và đa phương. 

Hỗ trợ đầu tư là một trong ba công cụ chủ yếu, hữu hiệu và thường được 

sử dụng nhất (hỗ trợ đầu tư, ưu đãi đầu tư và bảo đảm đầu tư) nhằm thể hiện 

thông điệp của nước tiếp nhận đầu tư đối với việc khuyến khích đầu tư hoặc hạn 

chế đầu tư. Trong đó: Chế định về Ưu đại đầu tư là các quy định về được giảm 

trừ một số nghĩa vụ hoặc được hưởng một số quyền lợi đối với nhà đầu tư mà 

người khác không được hưởng; Bảo đảm đầu tư là các cam kết của chính phủ về 

việc bảo đảm quyền tài sản, quyền được bồi thường thỏa đáng theo thỏa thuận 

trong những trường hợp bất khả kháng và bảo đảm các quyền chính đáng, hợp 

pháp khác của nhà đầu tư không bị xâm phạm; Hỗ trợ đầu tư là những quy định 

về việc nhà nước tham gia hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần một số hạng mục công 

việc mà lẽ ra thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn, 

thuận lợi hơn, hiệu quả hơn cho nhà đầu tư trong việc triển khai dự án đầu tư. 

Hỗ trợ đầu tư trong Luật Đầu tư năm 2005 được diễn giải trong 5 điều, đó 

là: Hỗ trợ chuyển giao công nghệ (Điều 40); Hỗ trợ đào tạo (Điều 41); Hỗ trợ và 

khuyến khích phát triển dịch vụ đầu tư (Điều 42); Hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu 

hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Điều 

43); Hỗ trợ thị thực xuất cảnh, nhập cảnh (Điều 44) [40].  

Năm 2014, Luật Đầu tư tiếp tục được sửa đổi, bổ sung một số điều, trong 

đó, hỗ trợ đầu tư được quy định trong 3 điều: Điều 19 quy định về các hình thức 

hỗ trợ đầu tư; Điều 20 quy định về hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu 

công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; Điều 21 quy định về 
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hỗ trợ phát triển nhà ở và công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao 

động trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế [40]. 

Có thể thấy, cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, 

thuật ngữ “hỗ trợ đầu tư” đã được đưa ra và khái quát ngày càng rõ nét trong 

Luật Đầu tư của Việt Nam. Hỗ trợ đầu tư trong nghiên cứu của cao học viên 

được hiểu là toàn bộ sự giúp đỡ, ủng hộ, tạo điều kiện theo hướng dễ dàng hơn, 

thuận lợi hơn, hiệu quả hơn từ phía Nhà nước, tổ chức hay cá nhân có thẩm 

quyền hoặc được giao quyền đối với nhà đầu tư trong việc nghiên cứu, tìm kiếm 

cơ hội đầu tư; xây dựng, hoàn thiện dự án; đăng ký cấp phép và triển khai đầu 

tư... được pháp luật quy định và bảo đảm thực hiện. 

1.1.2. Dự án có vồn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

* Dự án đầu tư: 

Dự án đầu tư, theo Luật Đầu tư năm 2014, là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung 

hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ 

thể, trong khoảng thời gian xác định [40]. Cũng theo Luật Đầu tư năm 2014, Dự 

án đầu tư được phân ra thành Dự án đầu tư mở rộng và dự án đầu tư mới. Trong 

đó, dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư 

kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, 

giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường; dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần 

đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoạt động đầu tư 

kinh doanh.  

* Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): 

Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), FDI là nguồn vốn đầu tư được thực hiện 

nhằm thu về những lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp hoạt động ở một nền kinh tế 

khác với nền kinh tế thuộc đất nước của nhà đầu tư. Mục đích của nhà đầu tư là 

giành được quyền quản lý doanh nghiệp đó [69]. 

Theo Diễn đàn Thương mại và Phát triển Liên Hợp quốc (UNCTAD), 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài là một khoản đầu tư dài hạn và phản ánh lợi ích lâu 

dài từ sự kiểm soát của nhà đầu tư nước ngoài hoặc công ty mẹ đối với các xí 

nghiệp của mình ở một nền kinh tế khác [81]. 
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Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đầu tư trực tiếp nước ngoài 

xảy ra khi một nhà đầu tư từ một nước (nước chủ đầu tư) có được một tài sản ở 

một nước khác (nước thu hút đầu tư) cùng với quyền quản lý tài sản đó. Phương 

diện quản lý là thứ để phân biệt FDI với các công cụ tài chính khác [85].  

Theo Luật Đầu tư 2005 của Việt Nam, FDI là việc nhà đầu tư nước ngoài 

đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền hoặc bất kỳ tài sản nào để tiến hành các hoạt 

động đầu tư và trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó theo quy định 

[40]. 

Ngoài ra còn có nhiều khái niệm khác được đưa ra với các cách tiếp cận 

và diễn giải khác nhau, tuy nhiên các khái niệm về FDI có những sự tương đồng 

nhất định về chủ thể, mục đích, phương thức hoạt động. Có thể khái quát, FDI là 

một loại hình của đầu tư quốc tế, trong đó người chủ sở hữu vốn đồng thời là 

người trực tiếp tham gia điều hành và quản lý hoạt động sử dụng vốn. Về thực 

chất FDI là sự đầu tư của các cá nhân, công ty (hầu hết là các công ty xuyên 

quốc gia và đa quốc gia) nhằm xây dựng các cơ sở, chi nhánh ở nước ngoài và 

làm chủ toàn bộ hay từng phần cơ sở đó. Đây là loại hình đầu tư, trong đó chủ 

đầu tư nước ngoài tham gia đóng góp một số vốn đủ lớn vào việc sản xuất hoặc 

cung cấp dịch vụ và cho phép họ trực tiếp tham gia quản lý, điều hành đối tượng 

đầu tư nhằm mục đích thu được lợi nhuận cao hơn qua việc triển khai hoạt động 

sản xuât kinh doanh ở nước ngoài. 

* Dự án có vốn FDI (dự án FDI): 

Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được hiểu là những đề xuất bỏ vốn và 

trực tiếp tham gia quản lý vốn trung hạn hoặc dài hạn của Nhà đầu tư nước 

ngoài (cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước 

ngoài) để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước sở tại (nước tiếp 

nhận đầu tư). 

1.1.3. Hỗ trợ đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Hỗ trợ đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là toàn bộ 

các quy phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt động giúp đỡ, ủng hộ, tạo điều kiện 

theo hướng dễ dàng hơn, thuận lợi hơn, hiệu quả hơn từ phía Nhà nước, tổ chức 

hay cá nhân có thẩm quyền hoặc được giao quyền đối với nhà đầu tư nước ngoài 
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trong việc nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư; xây dựng, hoàn thiện dự án; đăng 

ký cấp phép và triển khai dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài... 

Nói một cách khác, Hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài là những biện pháp tích cực, chủ động từ phía Chính phủ nước 

tiếp nhận đầu tư nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các 

dự án đầu tư. Các biện pháp này thường được áp dụng trong trường hợp xảy ra 

những khó khăn, những bất lợi, những rủi ro đối với nhà đầu tư nước ngoài 

trong những dự án, những lĩnh vực, những địa bàn mà nước tiếp nhận đầu tư 

khuyến khích đầu tư.  

Trước năm 2005, hệ thống pháp luật về đầu tư của Việt Nam được chia 

thành hai lĩnh vực điều chỉnh chính bao gồm các hoạt động đầu tư trong nước và 

các hoạt động đầu tư nước ngoài. Để phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế, tạo 

ra một sân chơi bình đẳng cho hoạt động đầu tư trong nước và hoạt động đầu tư 

nước ngoài, Luật Đầu tư 2005 (thường được gọi là Luật Đầu tư chung) đã được 

Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 thể hiện tư tưởng thống nhất mới về các 

hoạt động đầu tư. Tất cả các dự án đầu tư đều chịu sự điều chỉnh của Luật Đầu 

tư chung, trong đó các dự án được hưởng các biện pháp hỗ trợ đầu tư như nhau 

nếu có cùng tiêu chí lĩnh vực đầu tư và địa bàn đầu tư. Điều này được tiếp tục kế 

thừa và phát triển trong Luật Đầu tư 2014, được Quốc hội thông qua tại kỳ họp 

thứ 8, Quốc hội Khóa XIII, ngày 26/11/2014. Tuy nhiên, việc áp dụng các biện 

pháp hỗ trợ đầu tư như nhau mà không tính đến các yếu tố đặc thù của dự án đầu 

tư trực tiếp nước ngoài đôi khi cũng là một trở lực trong việc huy động nguồn 

ngoại lực đầu tư vào phát triển kinh tế đất nước. Do vậy cũng cần có nghiên cứu, 

đánh giá để có giải pháp hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ đầu tư sao cho vừa 

không phân biệt đối xử, vừa khuyến khích thu hút được các dự án FDI chất 

lượng cao. 

1.2. Vai trò của các biện pháp hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài 

1.2.1.  Góp phần tăng cường thu hút các dự án có vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài 
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Pháp luật về đầu tư là điều kiện bảo đảm một hành lang pháp lý cho hoạt 

động đầu tư. Với sự khan hiếm của nguồn lực trong nước, trước những đòi hỏi 

của nhu cầu đầu tư, các quốc gia đều hướng tới việc hoàn thiện hệ thống pháp 

luật về đầu tư, hướng tới tạo lập một môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút được 

nhiều các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Trong đó, các biện pháp hỗ 

trợ đầu tư sẽ góp phần tạo lập những sắc thái đặc thù dựa trên những định hướng 

chiến lược và tính toán chủ quan của nước tiếp nhận đầu tư để có được một môi 

trường đầu tư hấp dẫn phục vụ tốt nhất mục tiêu phát triển đất nước.  

Mục tiêu của nhà đầu tư nước ngoài là lợi nhuận, lợi thế dộc quyền, chi 

phối về kinh tế, chính trị..., vì vậy trước khi quyết định đầu tư vào quốc gia nào, 

lĩnh vực nào, họ nghiên cứu rất kỹ các yếu tố liên quan đến khả năng đạt mục 

tiêu của dự án đầu tư nhằm tìm kiếm lợi nhuận từ lợi thế so sánh, lợi thế cạnh 

tranh và lợi thế độc quyền. Bên cạnh việc tìm hiểu những điều kiện cần thiết cho 

sản xuất như cơ sở hạ tầng, nguyên, nhiên, vật liệu, lao động, máy móc thiết bị... 

các nhà đầu tư còn xem xét khả năng tiêu thụ sản phẩm, các quy định của pháp 

luật về đầu tư đặc biệt là các biện pháp hỗ trợ đầu tư trước những rủi ro và nguy 

cơ tiềm ẩn ở một môi trường đầu tư mới. 

Các chính sách liên quan đến đầu tư, trong đó có các biện pháp hỗ trợ đầu 

tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hướng tới sự hài hòa 

giữa quyền lợi của nước sở tại và quyền lợi của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ 

khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài có thiện chí triển khai dự án đầu tư, 

cũng như đầu tư mở rộng dự án nhằm thu được lợi ích kinh tế cao hơn. 

Có nhiều tranh luận về vai trò và tính hữu dụng của các biện pháp hỗ trợ 

đầu tư như là một công cụ để khuyến khích hoặc không khuyến khích thu hút đầu 

tư vào những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn... nhất định. Trong bối cảnh hội nhập 

kinh tế khu vực và toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, mỗi quốc gia đều ký kết và 

gia nhập ngày càng nhiều các điều ước quốc tế, bên cạnh hệ thống pháp luật về 

đầu tư của quốc gia mình, mỗi nước đều phải thực hiện các cam kết quốc tế về 

đầu tư mà mình đã ký kết mà thông thường đều hướng tới việc hạn chế hoặc bãi 

bỏ các chế định về phân biệt đối xử, bảo hộ, trợ cấp,... đầu tư. Đây là một trong 
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những lý do khiến nhiều Chính phủ hướng tới các biện pháp hỗ trợ đầu tư để tăng 

khả năng cạnh tranh của môi trường đầu tư.  

Hỗ trợ đầu tư đang thực sự trở thành một trong những chế định có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng trong pháp luật về đầu tư nhằm khuyến khích, nâng cao hiệu 

quả, bảo đảm chất lượng thu hút các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

của nhiều quốc gia. Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng 

vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu, Bên cạnh những biện pháp bảo đảm và ưu 

đãi đầu tư, các chế định về hỗ trợ đầu tư đã chính thức được luật hóa trong Luật 

Đầu tư năm 2005. Qua 10 năm triển khai thực hiện, các chế định về hỗ trợ đầu 

tư đã góp phần cải thiện và tăng cường khả năng cạnh tranh của môi trường đầu 

tư của Việt Nam trong thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

1.2.2. Thể hiện thiện chí và thái độ của Chính phủ nước tiếp nhận đầu 

tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài và dự án của họ 

Pháp luật là sản phẩm hoạt động của nhà nước, thể hiện ý chí của giai cấp 

thống trị, hay giai cấp nắm quyền trong xã hội. Nhà nước ban hành pháp luật và 

sử dụng công cụ pháp luật để quản lý, điều chỉnh các quan hệ xã hội. Tương tự 

như vậy, pháp luật đầu tư là hệ thống các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban 

hành hoặc thừa nhận điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ 

chức thực hiện và quản lý hoạt động đầu tư. Thông qua việc nghiên cứu pháp 

luật đầu tư, đặc biệt là với các cam kết hỗ trợ đầu tư, các nhà đầu tư sẽ cơ bản 

nắm được thái độ và thiện chí của Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư. 

Các biện pháp hỗ trợ đầu tư là các biện pháp được quy định trong pháp luật 

nhằm giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư trong việc 

nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư, triển khai dự án đầu tư, cũng như trong việc 

hạn chế, khắc phục những khó khăn trong triển khai dự án đầu tư của họ. Các 

biện pháp hỗ trợ đầu tư là một sự cam kết chủ động, tự nguyện được luật hóa từ 

phía Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư trong việc hỗ trợ nhà đầu tư là một sự thể 

hiện cơ bản, rõ nét nhất về thiện chí, thái độ của Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư 

đối với các nhà đầu tư và dự án của họ. 

Các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là những nhà đầu tư lần đầu triển khai 

dự án đầu tư tại một quốc gia khác sẽ có những quan ngại nhất định về môi 
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trường đầu tư, những rủi ro tiềm ẩn, sự thiện chí, cũng như những hỗ trợ có thể 

nhận được từ Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư. Các biện pháp hỗ trợ đầu tư là 

một sự thể hiện rõ nét thái độ, sự cam kết, thiện chí của nước chủ nhà với các 

nhà đầu tư nước ngoài và dự án của họ, góp phần không nhỏ làm tăng niềm tin 

của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư và chính quyền nước tiếp nhận đầu tư, 

sẽ ảnh hưởng tích cực tới việc ra quyết định triển khai dự án đầu tư của nhà đầu 

tư nước ngoài. 

1.2.3. Công cụ hữu hiệu điều tiết hoạt động đầu tư, cơ cấu lại nền kinh tế 

Các biện pháp hỗ trợ đầu tư không chỉ là công cụ khuyến khích thu hút số 

lượng nhiều hơn các dự án và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đây còn là 

một công cụ hữu hiệu để điều tiết và lựa chọn các dự án đầu tư trực tiếp nước 

ngoài bảo đảm chất lượng dự án, chất lượng nhà đầu tư và hướng chúng vào 

những ngành nghề, địa bàn phù hợp với định hướng và mục tiêu chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội của nước chủ nhà. Tùy thuộc vào mục tiêu chiến lược của 

đất nước ở từng thời kỳ, chính phủ nước tiếp nhận đầu tư sẽ có những biện pháp 

hỗ trợ đầu tư phù hợp với những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên khuyến 

khích đầu tư như chuẩn bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư 

các ngành phụ trợ, tổ hợp cung ứng nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào... để hướng 

các nhà đầu tư nước ngoài theo hướng mà quốc gia đó đã định.  

Song song với những biện pháp hỗ trợ đầu tư mà quốc gia tiếp nhận đầu 

tư dành cho các nhà đầu tư nước ngoài thì thông thường nước tiếp nhận đầu tư 

cũng đặt ra những tiêu chí nhất định đối với nhà đầu tư nước ngoài và dự án của 

họ về lượng vốn đầu tư, tạo việc làm, công nghệ chuyển giao, tiêu thụ sản 

phẩm... để bảo đảm chất lượng dự án đầu tư đáp ứng được các yêu cầu của nước 

chủ nhà. Điều này cũng giúp nước tiếp nhận đầu tư chủ động trong việc điều tiết 

hoạt động đồng tư, thu hút các nhà đầu tư và dự án triển khai đầu tư bảo đảm 

chất lượng, việc hỗ trợ đầu tư là đúng đối tượng góp phần chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế một cách hợp lý. 

Như vậy, trên cơ sở mục tiêu chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội ở 

từng giai đoạn, những yêu cầu điều chỉnh cơ cấu của nền kinh tế, chính phủ 

nước chủ nhà có thể thông qua việc xác định các lĩnh vực, địa bàn cần khuyến 
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khích đầu tư, sử dụng các biện pháp hỗ trợ đầu tư để điều tiết hoạt động thu hút 

đầu tư góp phần cơ cấu lại nền kinh tế theo đích hướng chủ quan của mình. Nhà 

đầu tư nước ngoài sẽ lựa chọn đầu tư vào những địa bàn, lĩnh vực được khuyến 

khích đầu tư để nhận được nhiều hơn sự hỗ trợ từ nước chủ nhà nhưng đồng thời 

điều này cũng giúp nước chủ nhà chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng mục 

tiêu, phát triển đồng đều, hợp lý, bền vững nền kinh tế. 

1.3. Nội dung cơ bản và các tiêu chí đánh giá pháp luật về hỗ trợ đầu 

tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

1.3.1.  Nội dung cơ bản của pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án 

có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Trong bối cảnh khu vực hóa và toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ, 

các mối quan hệ kinh tế phát triển đa dạng làm tăng tính chỉnh thể, ràng buộc lẫn 

nhau của nền kinh tế thế giới. Trước sự khan hiếm về các nguồn lực phục vụ 

tăng trưởng, phát triển kinh tế đất nước cũng như sự giới hạn về khả năng đáp 

ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và phức tạp của người tiêu dùng, mỗi quốc gia 

đều có xu hướng tìm kiếm sự bù đắp từ các yếu tố ngoại lực. Các dự án đầu tư 

trực tiếp nước ngoài, đặc biệt là các dự án chất lượng cao, dự án khai thác hiệu 

quả các lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh của quốc gia luôn là mục tiêu hướng 

đến của hầu hết các chính phủ. 

Để có thể thu hút các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trước hết 

quốc gia tiếp nhận đầu tư phải xây dựng được một hành lang pháp lý bảo đảm sự 

điều chỉnh, tổ chức, quản lý đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài, phù 

hợp với những mục đích mà Nhà nước và xã hội đặt ra. Trong đó, các biện pháp 

hỗ trợ đầu tư có vai trò ngày càng quan trọng đối với việc cải thiện, tăng khả 

năng cạnh tranh của môi trường đầu tư, khuyến khích thu hút và điều tiết hoạt 

động đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài khi mà các nước phải thực hiện các 

cam kết về bãi bỏ việc phân biệt đối xử, ưu đãi, trợ cấp, trợ giá bất bình đẳng. 

Hỗ trợ đầu tư là toàn bộ sự giúp đỡ, ủng hộ, tạo điều kiện theo hướng dễ 

dàng hơn, thuận lợi hơn, hiệu quả hơn từ phía Nhà nước, tổ chức hay cá nhân có 

thẩm quyền hoặc được giao quyền đối với nhà đầu tư trong việc nghiên cứu, tìm 

kiếm cơ hội đầu tư; xây dựng, hoàn thiện dự án; đăng ký cấp phép và triển khai 
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dự án đầu tư… được pháp luật quy định và bảo đảm thực hiện. Các biện pháp 

này thường được áp dụng trong trường hợp phòng ngừa những khó khăn, bất lợi, 

rủi ro đối với nhà đầu tư, hoặc với những dự án, lĩnh vực, địa bàn mà Chính phủ 

khuyến khích đầu tư. Các biện pháp hỗ trợ thường liên quan đến cơ sở hạ tầng, 

cung ứng các dịch vụ, chính sách ngoại hối, hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ thủ tục hành 

chính, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ thông tin... 

Với những chế tài không phân biệt đối xử trong các điều ước quốc tế mà 

các quốc gia tham gia ký kết hoặc gia nhập, các biện pháp hỗ trợ đầu tư đối với 

các dự án đầu tư quy định trong pháp luật đầu tư được áp dụng chung cho cả dự 

án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước. 

Các dự án đầu tư có cùng tiêu chí về lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn đầu tư thì 

được hưởng các hỗ trợ đầu tư như nhau không phân biệt là nhà đầu tư trong 

nước hay nhà đầu tư nước ngoài. 

Với chủ trương xây dựng và lấp đầy các khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao, khu kinhh tế để hình thành và phát triển các khu sản xuất tập 

trung nên hầu hết các nước đều hỗ trợ đầu tư một phần hoặc toàn bộ kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giải phóng mặt bằng, tái định cư... đối với các dự 

án đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh 

tế. Các nhà đầu tư cũng thường được hỗ trợ các dịch vụ nghiên cứu khả thi, 

thông tin thị trường, tư vấn dịch vụ, quản lý, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo. 

Chính phủ mỗi nước cũng thường chú trọng hỗ trợ thủ tục hành chính 

thuận lợi cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, để khuyến khích thu hút các dự án đầu 

tư trực tiếp nước ngoài đạt mục tiêu, pháp luật về hỗ trợ đầu tư không thể chỉ là 

những ghi nhận chung chung trong các đạo luật mà cần được quy định một cách 

cụ thể, nhất quán và phải có cơ chế thực thi có hiệu quả. 

1.3.2. Các tiêu chí đánh giá pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án 

có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

* Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật về hỗ trợ đầu tư với hệ 

thống pháp luật nói chung 

Trước hết có thể khẳng định việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia là một hiện tượng mang tính tất 



15 

yếu khách quan, đặc biệt là trong xu thế ngày nay khi mà mỗi quốc gia đều theo 

đuổi mục tiêu hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Trong bối cảnh phân công 

lao động, phân khúc thị trường, phân chuỗi giá trị sản phẩm... đang diễn ra mạnh 

mẽ trên phạm vi khu vực và toàn cầu càng làm gia tăng sự dịch chuyển đầu tư 

quốc tế. Sự cạnh tranh trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài giữa các quốc 

gia càng trở nên gay gắt, đặc biệt là trong thu hút các nhà đầu tư, các dự án đầu 

tư chất lượng cao. 

Pháp luật là một phương tiện quan trọng bậc nhất để điều chỉnh các quan 

hệ xã hội, tổ chức, quản lý đời sống kinh tế - xã hội, bảo đảm cho xã hội ổn 

định, phát triển, phù hợp với những mục đích mà Nhà nước và xã hội đặt ra, 

pháp luật về đầu tư nói chung và pháp luật về hỗ trợ đầu tư nói riêng cũng chính 

là công cụ để nhà nước quản lý và điều tiết hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp 

nước ngoài. Nằm trong hệ thống pháp luật nói chung, trong những năm qua 

pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

đã thể chế hóa đường lối đổi mới, đẩy mạnh hợp tác, huy động mọi nguồn lực 

cho mục tiêu phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước, góp phần cải thiện môi 

trường đầu tư, thu hút được một nguồn lực đầu tư trực tiếp nước ngoài quan 

trọng, bổ sung một phần đáng kể nhu cầu đầu tư phát triển kinhh tế - xã hội của 

Việt Nam. 

Tính thống nhất của pháp luật là đòi hỏi tất yếu không chỉ đối với mỗi 

ngành luật mà còn đối với cả hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia. Nghị quyết 

số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã chỉ rõ cần phải hướng tới mục tiêu “Xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, 

minh bạch, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân 

dân, do nhân dân và vì nhân dân” [6]. Tính thống nhất của hệ thống pháp luật 

được hiểu là sự thống nhất trên cả hai phương diện hình thức và nội dung, vừa 

bảo đảm trật tự trên - dưới, thứ bậc, ừa bảo đảm không mâu thuẫn, chồng chéo. 

Muốn pháp luật là cơ sở để hướng dẫn hành vi, thống nhất hành vi của các 

chủ thể khi tham gia vào các quan hệ pháp luật, tạo lập trật tự, hệ thống pháp 
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luật của một quốc gia nói chung phải bảo đảm tính thống nhất. Chỉ trong điều 

kiện hệ thống pháp luật bảo đảm sự thống nhất mới tránh được việc các chủ thể 

lựa chọn hành vi nào có lợi cho mình khi họ tham gia vào các quan hệ pháp luật 

và điều này tạo nên sự xung đột trong hành vi xử sự của các chủ thể pháp luật, là 

căn nguyên của sự xung đột pháp luật. Tính thống nhất của hệ thống pháp luật 

phản ánh tính thống nhất của hệ thống khách thể mà chúng điều chỉnh, rộng hơn 

là phản ánh sự thống nhất của thị trường, sự thống nhất của một quốc gia. 

Về mặt nội dung, trước tiên, tính thống nhất của pháp luật đòi hỏi pháp 

luật về hỗ trợ đầu tư phải bảo đảm sự nhất quán. Điều này thể hiện ở chỗ các chế 

định về hỗ trợ đầu tư trong các văn bản pháp luật trong cùng một lĩnh vực, hoặc 

trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đều thống nhất trong việc xác lập mô hình hành 

vi. Tránh tình trạng văn bản luật thì đưa ra nhưng xuống đến văn bản hướng dẫn 

thi hành luật lại không cụ thể, đồng thời, các quy định hỗ trợ đầu tư trong văn 

bản luật và văn bản có giá trị pháp lý thấp hơn luật đều phải phù hợp với Hiến 

pháp. Mặt khác, pháp luật phải bảo đảm thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của chủ thể. Ví dụ, quyền được hưởng sự hỗ trợ của nhà đầu tư và dự 

án đầu tư của họ phải được bảo đảm trong luật và các văn bản dưới luật. Các văn 

bản pháp luật phải quy định trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan nhà nước tạo 

mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện được quyền thụ hưởng sự hỗ trợ 

theo pháp luật của mình.  

Về phương diện hình thức, tính thống nhất của pháp luật về hỗ trợ đầu tư 

đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài còn được thể hiện qua cấu 

trúc, cách sắp xếp, phân loại thứ bậc, hiệu lực của quy phạm pháp luật. Cũng là 

các quy phạm cùng điều chỉnh về hỗ trợ đầu tư, nhưng tính thống nhất đòi hỏi 

những quy phạm pháp luật được quy định trong Luật Đầu tư phải là quy định 

khái quát chung cao nhất, các luật chuyên ngành có liên quan, thứ nữa là các 

quy phạm pháp luật chứa đựng trong các VBQPPL khác cần phải đảm bảo sự 

phù hợp, nhất quán. Nói một cách khác, phải bảo đảm sự thống nhất trong phát 

luật ề hỗ trợ đầu tư và tính thống nhất trong toàn bộ hệ thống pháp luật. 

Công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN đòi hỏi phải có một hệ 

thống pháp luật khoa học, đồng bộ và thống nhất, bảo đảm một cơ chế, bộ máy 
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vận hành tốt, trong đó bao gồm cả pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án 

có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ngay từ giai đoạn soạn thảo, ban hành 

VBQPPL, mà trước hết là các đạo luật, pháp lệnh, tính hợp hiến, hợp pháp và 

tính thống nhất của hệ thống pháp luật đối với các dự án, dự thảo VBQPPL phải 

được bảo đảm. Đây phải được coi là một nguyên tắc, một yêu cầu quan trọng 

trong quy trình lập pháp, lập quy. Bởi lẽ, việc chỉnh lý những sai sót, những mâu 

thuẫn của các dự án, dự thảo đang trong giai đoạn soạn thảo sẽ dễ dàng hơn. 

Hơn nữa, việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống 

pháp luật sẽ hạn chế tối đa khả năng gây thiệt hại cho Nhà nước và xã hội, xâm 

hại các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. 

* Bảo đảm tính công khai, minh bạch của pháp luật về các biện pháp hỗ 

trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Quy phạm pháp luật là một loại quy phạm đặc thù, có ý nghĩa bắt buộc và 

được đảm bảo thực hiện bằng nhiều biện pháp trong đó có cưỡng chế nhà nước. 

Quy phạm pháp luật quy định các quy tắc xử sự chung, làm phát sinh, thay đổi 

các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật tương ứng. 

Để một quy phạm pháp luật có hiệu lực, bên cạnh những yêu cầu, tiêu chí cơ 

bản như tính hợp hiến, hợp pháp còn yêu cầu về việc đảm bảo tính công khai, 

minh bạch. 

Tính công khai của văn bản quy phạm pháp luật là việc đảm bảo cho mọi 

người được quyền tiếp cận các quy định và biết về nội dung văn bản quy phạm 

pháp luật đó. Tính minh bạch là tính rõ ràng, rành mạch, thông suốt và đúng đắn 

của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, hay còn được hiểu là tính rõ ràng, 

tính ổn định và tính có thể dự đoán trước. Công khai, minh bạch để bất kỳ người 

dân nào cũng có thể hiểu một cách dễ dàng, hiểu đúng, thống nhất giữa các quy 

phạm pháp luật, qua đó các đối tượng điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp 

luật đó có thể biết mình được pháp luật cho phép làm gì, không làm gì, tránh 

việc vi phạm pháp luật vì không biết rõ pháp luật hiện hành. 

Trong một nhà nước pháp quyền, một quốc gia dân chủ, yêu cầu đặt ra đối 

với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật không thể thiếu được tính công khai, 

minh bạch. Dân chủ hóa, công khai hóa, minh bạch hóa, với sự tham gia của 
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công chúng từ khâu hoạch định đến khâu thực thi chính sách pháp luật là một 

đòi hỏi hợp lý và cần thiết. 

Như vậy, một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sẽ được xem là bảo 

đảm yêu cầu công khai, minh bạch nếu các quy định trong các văn bản quy 

phạm pháp luật ấy đảm bảo tính rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu, đồng thời các văn 

bản quy phạm pháp luật đó phải được công khai cho mọi người cùng biết và 

nắm bắt được các quyền, nghĩa vụ của mình để tuân thủ nghiêm túc và thực hiện 

theo các quy định. 

Pháp luật về các biện pháp hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài được quy định trong Luật Đầu tư và một số luật chuyên ngành có 

liên quan trong hệ thống pháp luật quốc gia do đó cũng cần bảo đảm tính công 

khai, minh bạch. Tăng cường tính công khai, minh bạch về các biện pháp hỗ trợ 

đầu tư luôn là một trong những giải pháp quan trọng nhằm cải thiện môi trường đầu 

tư, nâng cao sức hấp dẫn và cạnh tranh trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 

của mỗi quốc gia. Giải pháp này đã và đang được nhiều quốc gia triển khai và đạt 

được những thành tựu nhất định. 

Tính công khai, minh bạch của pháp luật về các biện pháp hỗ trợ đầu tư 

đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải được bảo đảm từ khâu 

soạn thảo cho đến khâu ban hành, không những giúp cho nhà đầu tư nước ngoài 

sớm biết được định hướng chính sách, pháp luật trong tương lai để chuẩn bị các 

điều kiện cho việc thực hiện, mà còn là một trong những kênh để nhà đầu tư 

nước ngoài có thể tham gia ý kiến vào hoạt động xây dựng, làm cho các chính 

sách hỗ trợ phản ánh được sát hơn ý chí, nguyện vọng của nhà đầu tư. 

* Đảm bảo tính nhất quán, ổn định và tính hiệu quả của pháp luật về các 

biện pháp hỗ trợ đầu tư 

Pháp luật về các biện pháp hỗ trợ đầu tư nói chung và hỗ trợ đối với các 

dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng phải có tính nhất quán, nhất 

quán từ chủ trương, đường lối đến hiện thực hóa, nhất quán trong sửa đổi, bổ 

sung, hoàn thiện pháp luật. Tính nhất quán thể hiện ở chỗ các văn bản pháp luật 

điều chỉnh việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài phải bảo đảm trước sau như một, chỉ tiến không lùi, chỉ làm cho tốt hơn, 
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không làm xấu đi việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể. Ví dụ, 

“quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm” hay 

“Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá 

nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh; phát triển bền vững các ngành 

kinh tế, góp phần xây dựng đất nước” được Hiến pháp quy định [29] phải được 

bảo đảm bởi các luật và văn bản dưới luật. Các văn bản pháp luật phải quy định 

trách nhiệm cho các cơ quan nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư 

thực hiện và thụ hưởng quyền của mình.  

Pháp luật về các biện pháp hỗ trợ đầu tư nói chung và hỗ trợ đối với các 

dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng cũng phải bảo đảm tính ổn 

định. Dù rằng các quan hệ xã hội thường xuyên thay đổi và luật là để điều chỉnh 

các quan hệ xã hội nên cũng sẽ có sự thay đổi tương ứng với sự thay đổi của các 

quan hệ xã hội. Tuy nhiên, các quan hệ xã hội cũng có tính ổn định tương đối, vì 

thế pháp luật cũng cần phải có sự ổn định và thống nhất, bởi nếu pháp luật thay 

đổi quá nhanh, thiếu tính ổn định thì hệ thống pháp luật đó không đảm bảo được 

vai trò ổn định xã hội của mình. Bảo đảm tính ổn định là yêu cầu cần thiết, bởi 

không thể thường xuyên đảo lộn các quan hệ xã hội bằng việc thay đổi pháp 

luật. Ngạn ngữ Anh có câu: “Pháp luật thay đổi thường xuyên thì tệ hơn là 

không có pháp luật” [26]. 

Bên cạnh việc phải bảo đảm tính nhất quán, tính ổn định, pháp luật về hỗ 

trợ đầu tư cũng cần phải bảo đảm tính hiệu quả. Để bảo đảm tính hiệu quả, trước 

hết pháp luật về hỗ trợ đầu tư phải bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và hiệu lực. 

Nguyên tắc khoa học không chỉ đòi hỏi đối với nội dung của các quy định pháp 

luật mà còn đòi hỏi đối với cả hình thức thể hiện của chúng. Về nội dung các quy 

định pháp luật phải được xây dựng trên cơ sở những thành tựu khoa học mới nhất, 

phải trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực tiễn, phải phục vụ mục tiêu, định hướng 

phát triển hài hòa, bền vững nền kinh tế. Về hình thức bố cục, cấu trúc, cách thức 

trình bày các quy phạm pháp luật, văn bản pháp luật... cũng phải bảo đảm tính 

chuẩn mực, khoa học. Nguyên tắc khoa học cũng chính là sự phù hợp và đáp ứng 

các yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, là điều kiện để đảm bảo hiệu lực và hiệu quả 

thực tế của các văn bản, quy phạm pháp luật. 
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Nguyên tắc khoa học là yêu cầu đối với hoạt động xây dựng pháp luật nói 

chung và pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài nói riêng, nó cho phép loại trừ những mâu thuẫn của pháp luật, bảo 

đảm tính thống nhất giữa các quy định pháp luật. Tính khoa học đòi hỏi trong 

hoạt động xây dựng pháp luật phải nhận thức được qui luật khách quan của xã 

hội, biết sử dụng những thành tựu của các ngành khoa học, đặc biệt là khoa học 

pháp lý, biết phân tích dự đoán đúng đắn tính hình, điều kiện thực tiễn, các số liệu 

về kinh tế, kỹ thuật.... Mỗi một quy phạm phải được sắp xếp lôgíc, hợp lý, mang 

tính hệ thống trong văn bản. Nội dung phải chính xác, biểu đạt rõ ràng, dễ hiểu. 

Tính khoa học còn được biểu hiện ở kế hoạch xây dựng pháp luật chặt chẽ và có 

tính khả thi, các hình thức thu thập tin tức, xử lý thông tin, tiếp thu ý kiến của nhà 

đầu tư, việc thông qua, công bố văn bản pháp luật... 

Xây dựng pháp luật cần phải dựa trên những luận cứ khoa học đầy đủ, 

chứ không phải do ý thích của các nhà làm luật [13]. Chẳng hạn, các quy định 

pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, 

nhà làm luật phải xem xét về mặt khoa học, căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu thực 

tiễn đặt ra, căn cứ vào mối quan hệ giữa nhà nước và nhà đầu tư, mối quan hệ 

giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.... và việc giải quyết hài 

hòa mối quan hệ lợi ích, quyền và nghĩa vụ giữa nhà nước, nhà đầu tư, dự án và 

xã hội. 

 Để bảo đảm tính hiệu quả của pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự 

án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, một yêu cầu bắt buộc là các quy phạm đó 

phải có hiệu lực trên thực tế. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật là cơ sở 

nền tảng tạo nên hiệu quả của văn bản. Ngược lại, hiệu quả của văn bản quy 

phạm pháp luật phản ánh hiệu lực của văn bản đó. Một văn bản quy phạm pháp 

luật chỉ có hiệu quả khi nó được tuân thủ nghiêm túc [54]. 

Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được hiểu là tính bắt buộc thi 

hành của văn bản quy phạm pháp luật ở một giai đoạn nhất định, trong một 

không gian nhất định và đối với những chủ thể pháp luật nhất định (cá nhân, cơ 

quan, tổ chức). Như vậy, hiệu lực là thuộc tính của văn bản quy phạm pháp luật. 
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Đã là văn bản quy phạm pháp luật thì phải có tính bắt buộc thi hành. Nếu không, 

văn bản quy phạm pháp luật đó sẽ không còn giá trị tồn tại [54].  

* Bảo đảm tính công bằng, bình đẳng, hội nhập khu vực và quốc tế 

Các quy phạm pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài phải bảo đảm tính công bằng, bình đẳng trước pháp luật 

giữa các chủ thể, giữa các dự án đầu tư, giữa các nhà đầu tư, giữa đầu tư trong 

nước với đầu tư trực tiếp nước ngoài, giữa nhà đầu tư với các cơ quan, tổ chức 

nhà nước, xã hội... về quyền tiếp cận thông tin, quyền và trách nhiệm của các 

bên. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có quy 

định “Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh 

theo pháp luật” [29]. 

Công bằng, bình đẳng là yêu cầu tất yếu đối với quy phạm pháp luật nói 

chung, với pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài ngoài nói riêng. Công bằng, bình đẳng góp phần làm nên sức sống 

thực sự trong thực tiễn đối với một quy phạm pháp luật. Để bảo đảm tính công 

bằng, bình đẳng trước hết các quy định phải thể hiện đầy đủ, rõ ràng không phân 

biệt đối xử, bên cạnh đó Nhà nước phải bảo đảm cho các nhà đầu tư, các dự án 

đầu tư được hưởng chế độ hỗ trợ đầu tư như nhau khi bảo đảm các tiêu chí về 

lĩnh vực, địa bàn đầu tư như nhau. Tính công bằng, bình đẳng, không phân biệt 

đối xử cũng là một đòi hỏi bắt buộc trong các hiệp định song phương và đa 

phương về đầu tư mà Việt Nam ký kết và gia nhập dựa trên nguyên tắc đối xử 

quốc gia (NT) hay tối huệ quốc (MFN). 

Bên cạnh những tiêu chí về tính công khai, minh bạch, nhất quán, ổn định, 

hiệu quả, công bằng, bình đẳng... là căn cứ đánh giá, tính hội nhập khu vực và toàn 

cầu cũng là một đòi hỏi khách quan đối với quy phạm pháp luật về hỗ trợ đầu tư 

đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh Việt Nam hội 

nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu, tham gia ký kết và 

gia nhập ngày càng nhiều hiệp định kinh tế song phương và đa phương. Bảo đảm 

tính hội nhập khu vực và quốc tế vừa là yêu cầu khách quan trong việc đáp ứng các 

đòi hỏi quy định trong các hiệp định thương mại, đầu tư song phương và đa 

phương mà Việt Nam tham gia.  
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Bảo đảm tính hội nhập khu vực và quốc tế đối với các quy phạm pháp luật 

về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng là 

một đòi hỏi mang tính chủ quan đối với mỗi quốc gia bao gồm cả Việt Nam 

chúng ta. Quy phạm pháp luật bảo đảm tính hội nhập và tính so sánh sẽ góp 

phần xây dựng và củng cố lòng tin đối với các nhà đầu tư nước ngoài, cải thiện 

và nâng cao khả năng cạnh tranh của môi trường đầu tư, khuyến khích nhà đầu 

tư nước ngoài lựa chọn, đưa ra quyết định đầu tư và triển khai dự án đầu tư, 

đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước. Bảo đảm tính hội nhập 

và so sánh cũng góp phần hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật theo 

hướng lựa chọn, khuyến khích các dự án, các nhà đầu tư có chất lượng đầu tư 

vào những lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn được khuyến khích đầu tư, hạn chế và 

thanh lọc những dự án, những nhà đầu tư không bảo đảm chất lượng hoặc đầu tư 

vào những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn không khuyến khích, hạn chế hoặc cấm 

đầu tư. Hội nhập khu vực và quốc tế cũng góp phần bảo đảm nguyên tắc có đi có 

lại, tăng cường khả năng tự vệ trước các đối tác nước ngoài, đồng thời cũng 

nâng cao khả năng bảo vệ các nhà đầu tư trong nước khi đầu tư ra nước ngoài. 

1.4. Yêu cầu hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án 

có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

1.4.1. Đáp ứng chủ trương chung về xây dựng nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật luôn là vấn đề được Ðảng và 

Nhà nước ta dành sự quan tâm đặc biệt, nhất là hiện nay chúng ta đang tiến hành 

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì 

nhân dân. Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng đã chỉ rõ, "Tiếp tục đẩy mạnh 

việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm 

Nhà nước ta thật sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Ðảng lãnh 

đạo; thực hiện tốt chức năng quản lý kinh tế, quản lý xã hội... Tiếp tục hoàn 

thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để vận hành có hiệu quả nền kinh tế 

và thực hiện tốt các cam kết quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc"[62].  



23 

Cụ thể hóa đường lối của Ðảng, Quốc hội (QH) khóa XIII đã thông qua 

Nghị quyết số 20/2011/QH13, ngày 26-11-2011 về chương trình xây dựng luật, 

pháp lệnh nhiệm kỳ QH khóa XIII và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

hằng năm [55]. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiến pháp, đạo 

luật gốc của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất, là nền tảng chính trị - pháp 

lý của đất nước, thể hiện bản chất của Nhà nước và chế độ, điều chỉnh những 

quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng nhất, thực hiện chủ trương của Ðảng, từ đầu 

nhiệm kỳ QH khóa XIII, QH, từng vị đại biểu QH, Chính phủ, và các cơ quan 

Nhà nước, các tổ chức trong toàn hệ thống chính trị nước ta đã xác định sửa đổi 

Hiến pháp là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đã dành nhiều thời gian, 

công sức và làm việc tận tụy, tâm huyết cho công việc này.  

Với tinh thần khoa học, lắng nghe, thấu hiểu, tiếp thu, chắt lọc tinh hoa trí 

tuệ của đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và các cấp, các 

ngành, QH đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

sửa đổi. Hiến pháp sửa đổi đã thể hiện được ý Ðảng, lòng dân, khẳng định vai 

trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Ðảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời thể 

hiện niềm tin, ý chí, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân với Ðảng. Hiến 

pháp sửa đổi yêu cầu mọi tổ chức Ðảng và từng đảng viên phải luôn gắn bó mật 

thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách 

nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình và luôn hoạt động trong 

khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Hiến pháp sửa đổi được QH thông qua tại kỳ 

họp thứ sáu Quốc hội Khóa XIII đề cao quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ 

bản của công dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng và 

hoàn thiện bộ máy Nhà nước, thực hiện các quyền về chính trị, dân sự, kinh tế, 

văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại...[34]. 

Hiến pháp xác định các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; xác định các 

nguyên tắc cơ bản để hoàn thiện, đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước; bảo đảm sự 

phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan Nhà nước; giao cho 

QH, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các cấp chính quyền 

địa phương đầy đủ thẩm quyền và trách nhiệm trong việc quản lý đất nước. Có 
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thể nói, đây là bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế 

và chính trị, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và hội 

nhập quốc tế trong thời kỳ mới. QH cũng đã xem xét, thông qua Nghị quyết về 

việc thi hành Hiến pháp, giao trách nhiệm cho QH, Chính phủ, các cấp, các 

ngành, các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị tổ chức thi hành Hiến 

pháp; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp để cùng toàn dân 

bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành trên mọi lĩnh vực 

trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước [34]. 

Cùng với việc thông qua Hiến pháp sửa đổi, trong nhiệm kỳ QH khóa XII 

cũng đã thông qua nhiều đạo luật quan trọng. Trong đó có Luật Đầu tư (sửa đổi) 

chứa đựng các quy phạm liên quan chế định về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án 

có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, và nhiều các văn bản luật có liên quan như 

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Ðất đai (sửa đổi), Luật Khoa học và Công 

nghệ, Luật bảo vệ môi trường, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 

người nước ngoài tại Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thuế thu nhập doanh nghiệp... được ban hành, tạo cơ sở tăng cường quản lý Nhà 

nước trên các lĩnh vực, trong đó có hoạt động thu hút, quản lý, điều tiết đầu tư 

trực tiếp nước ngoài. Có thể khẳng định rằng, việc ban hành các đạo luật nói 

trên, nhất là Luật Đầu tư (sửa đổi) có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn 

thiện hệ thống pháp luật về đầu tư nói chung, giải quyết các vướng mắc, bất cập 

trong thực tiễn thu hút và quản lý và hỗ trợ hoạt động đầu tư trực tiếp nước 

ngoài nói riêng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. 

Để đạt được mục tiêu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa thì hệ thống luật pháp phải không ngừng được rà soát, xây dựng, sửa 

đổi, bổ sung, hoàn thiện, để làm sao cho hệ thống pháp luật đồng bộ, bao trùm, 

điều chỉnh mọi mối quan hệ kinh tế xã hội một cách hài hòa, hiệu quả nhất. 

Chính vì vậy Nghi quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định “Tiếp 

tục xác định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo 

là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị” [63]. 
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 Pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài là 

một bộ phận cấu thành pháp luật về đầu tư nói riêng và nằm trong tổng thể hệ 

thống pháp luật Việt Nam nên cũng cần phải được thường xuyên rà soát điều 

chỉnh, hoàn thiện và đồng bộ nhằm đáp ứng tốt nhất đòi hỏi của thực tiễn và 

đóng góp hiệu quả nhất vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

1.4.2. Yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội  

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hôi 2011-2020 của Việt Nam đã xác 

định, phải phát triển bền vững về kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo 

đảm an ninh kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình 

tăng trưởng, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng 

đầu, chú trọng phát triển theo chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức. Tăng trưởng 

kinh tế phải kết hợp hài hoà với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công 

bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phát 

triển kinh tế - xã hội phải luôn coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ 

động ứng phó với biến đổi khí hậu. Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở 

thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, 

kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng 

lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị 

thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững 

chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau [24]. 

Sau 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và 

nhìn lại 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý 

nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã 

hội chủ nghĩa. Đất nước ra khỏ khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém 

phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Kinh tế tăng trưởng 

khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hình 

thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng 

cường. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của 

nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày 
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càng được mở rộng. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ 

đối ngoại ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt 

Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Trong đó, các nhà đầu tư nước ngoài và 

khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có đóng góp không nhỏ đối 

với những thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam chúng ta đã đạt được trong 

thời gian vừa qua. Tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát 

triển mạnh mẽ trong những năm tới [63]. 

Tuy nhiên, kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm 

năng, yêu cầu và thực tế nguồn lực được huy động. Trong 10 năm gần đây, kinh 

tế vĩ mô thiếu ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm, phục hồi chậm. Chất 

lượng, hiệu quả, năng suất lao động xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh 

tế còn thấp. Phát triển thiếu bền vững cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi 

trường. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cũng đã chỉ rõ: “Một số chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu 

phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng 

hiện đại chưa đạt được” [63]. 

Trên cơ sở đánh giá những thành tựu, cùng như những hạn chế, khuyết 

điểm của 30 năm đổi mới và 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội 2011-2016, Đại hội XII của Đảng tiếp đề ra mục tiêu phát triển kinh tế 

nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp 

theo hướng hiện đại. Trong 5 năm 2016-2020, phấn đấu đạt một số chỉ tiêu quan 

trọng sau: 

- Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 - 

7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD; 

tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã 

hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 - 34% GDP; bội chi ngân sách nhà nước 

còn khoảng 4% GDP. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng 

trưởng khoảng 30 - 35%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 

5%/năm; tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 - 1,5%/năm. Tỉ lệ 

đô thị hoá đến năm 2020 đạt 38 - 40%. 
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- Về xã hội: Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao 

động xã hội khoảng 40%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 - 70%, trong 

đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 

4%; có 9 - 10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỉ lệ bao phủ bảo 

hiểm y tế đạt trên 80% dân số; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 - 

1,5%/năm. 

- Về môi trường: Đến năm 2020, 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông 

thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 85% chất thải nguy hại, 95 - 100% 

chất thải y tế được xử lý; tỉ lệ che phủ rừng đạt 42%. 

Để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Đại hội XII đề ra, 

bên cạnh việc Việt Nam phải tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và 

cải cách hành chính; Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực 

chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng 

dụng khoa học, công nghệ; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, Việt 

Nam cần tiếp tục cơ cấu lại tổng thể, đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô 

hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thô 

mới; huy động và phát huy mọi nguồn lực, động lực để phát triển đất nước 

nhanh, bền vững, trong đó chú trọng huy động nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài chất lượng cao. Tuy nhiên, để làm được điều này trước hết cần xây dựng 

và hoàn thiện một hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật về đầu tư nói riêng 

đồng bộ, hiệu quả, với công cụ điều tiết hữu hiệu là các chế định về hỗ trợ đầu 

tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

1.4.3.  Đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế 

Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương lớn, 

xuyên suốt trong chính sách của Đảng và Nhà nước trong 30 năm tiến hành công 

cuộc đổi mới vừa qua. Thực hiện chủ trương hội nhập kinhh tế quốc tế của 

Đảng, Việt Nam đã hội nhập ngày càng sâu rộng, tham gia hầu hết các tổ chức, 

định chế quốc tế và khu vực chủ yếu trên thế giới: 
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- Gia nhập ASEAN vào tháng 7/1995. Sự kiện này được coi là một bước 

đột phá trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Ngày 

22/11/2015, các nhà Lãnh đạo ASEAN đã ký Tuyên bố Kuala Lumpur chính 

thức thành lập Cộng đồng ASEAN, trong đó có Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào 

ngày 31/12/2015. Việc tham gia ASEAN và thực hiện các cam kết nhằm xây 

dựng Cộng đồng ASEAN sẽ đóng góp thiết thực cho việc góp phần tạo môi 

trường hòa bình, ổn định cải thiện môi trường luật pháp trong nước, tạo thuận 

lợi cho sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, cũng như làm 

cơ sở, tiền đề giúp Việt Nam tham gia các khuôn khổ hợp tác song phương và đa 

phương khác. 

- Là thành viên tham gia sáng lập và là một thành viên tích cực của Diễn 

đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) năm 1996; được kết nạp vào Diễn đàn hợp tác kinh 

tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào năm 1998. Việt Nam đã được đánh giá 

là một trong những thành viên năng động, đã có nhiều sáng kiến hợp tác và đóng 

góp tích cực cho các Diễn đàn hợp tác quốc tế quan trọng này. 

- Gia nhập Tổ chức Thương mại lớn nhất toàn cầu WTO vào tháng 

01/2007, đánh dấu sự hội nhập toàn diện của Việt Nam vào kinh tế thế giới. Với 

việc gia nhập WTO, Việt Nam đã tiến hành nhiều cải cách chính sách kinh tế, 

thương mại, đầu tư đồng bộ, theo hướng minh bạch và tự do hóa hơn, góp phần 

quan trọng vào việc xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam. 

- Tính đến hết năm 2015, Việt Nam đã tham gia thiết lập 12 hiệp định thương 

mại tự do (FTA) với 56 quốc gia và nền kinh tế trến thế giới, trong đó 6 FTA do ta 

chủ động tham gia ngoài khuôn khổ nội khối ASEAN hoặc với nước đối tác của 

ASEAN. (12 FTA Việt Nam đã tham gia gồm: TPP, Hiệp định thương mại tự do 

ASEAN (AFTA), ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN-Nhật Bản, ASEAN-Úc-New 

Zealand, ASEAN-Ấn Độ, ASEAN-Trung Quốc, Việt Nam - Hoa Kỳ, Việt Nam-

Chile, Việt Nam-Nhật Bản, Việt Nam-EU, Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu, Việt 

Nam-Hàn Quốc). 
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- Việt Nam đã hoàn tất đàm phán, ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái 

Bình Dương (TPP). Đây là một Hiệp định được kỳ vọng sẽ trở thành một khuôn 

khổ thương mại toàn diện, có chất lượng cao và là khuôn mẫu cho các hiệp định 

thương mại, đầu tư thế kỷ 21. Việc tham gia vào Hiệp định TPP sẽ giúp Việt 

Nam nắm bắt và tận dụng tốt hơn các cơ hội do quá trình hội nhập kinh tế khu 

vực đem lại, đồng thời Việt Nam có thêm điều kiện, tranh thủ hợp tác quốc tế để 

phục vụ chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, triển khai chiến lược hội nhập quốc 

tế nói chung và chiến lược đối ngoại ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói 

riêng [63]. 

Việc tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật Việt Nam, trong đó có các chế định về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án 

có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có mối quan hệ biện chứng với nhau. Việc 

đàm phán, ký kết, gia nhập các hiệp định hợp tác song phương, đa phương và 

việc thực hiện các nghĩa vụ, các cam kết quốc tế góp phần hoàn thiện thể chế 

trong nước trên góc độ: pháp luật, tổ chức bộ máy, cùng với nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực. Ngược lại, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính 

sách sẽ giúp Việt Nam thực thi có hiệu quả các cam kết hội nhập. Hội nhập và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập tạo hiệu ứng tích cực 

thúc đẩy cải cách và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đầy đủ, hoàn thiện môi 

trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế nước 

ta trong dài hạn, tạo ra môi trường kinh doanh ngày càng bình đẳng, minh bạch, 

dễ dự đoán hơn và ngày càng phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, góp 

phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

 

Kết luận chương 1 

Pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài là sự thể hiện thiện chí và thái độ của Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư, là 

một công cụ hữu hiệu trong điều tiết hoạt động thu hút, quản lý và vận hành các 

dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền 

vững đất nước, trong bối cảnh nguồn lực trong nước còn hạn hẹp, cạnh tranh 
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trong khu vực và giữa các khu vực ngày càng gay gắt, hội nhập quốc tế ngày 

càng sâu rộng.  

Tuy nhiên để thực sự trở thành một công cụ điều tiết hữu hiệu, pháp luật 

về hỗ trợ đầu tư cần được thường xuyên nghiên cứu, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, 

hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng thời kỳ, vừa bảo đảm 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa đáp ứng các đòi hỏi và ràng buộc trong 

hội nhập quốc tế. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐỐI 

VỚI CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 

 

2.1. Giai đoạn trước Luật Đầu tư 2005 

2.1.1. Quy phạm pháp luật liên quan hỗ trự dự án có vốn FDI 

Giai đoạn trước Luật Đầu tư 2005, tồn tại song song hai hệ thống pháp 

luật về đầu tư nói chung và hỗ trợ đầu tư nói riêng đối với các nhà đầu tư trong 

nước, các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như giữa các dự án đầu tư có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước. Thời kỳ này, không có các 

chế định về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Hỗ trợ đầu tư thời kỳ này chỉ được áp dụng đối với các dự án đầu tư và các nhà 

đầu tư trong nước, được quy định trong Luật Khuyến khích đầu tư trong nước 

năm 1994 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 1998). Trong Luật Khuyến khích 

đầu tư trong nước 1994, các điều khoản về hỗ trợ đầu tư được quy định tại Điều 

7 và Điều 8 của Luật. Sau khi sửa đổi, bổ sung một số điều năm 1998, các điều 

khoản về hỗ trợ đầu tư được bổ sung, mở rộng hơn từ Điều 7 đến Điều 14 của 

Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và được cụ thể hóa từ Điều 6 đến Điều 14, 

Nghị định số 51/1999/NĐ-CP, ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).  

Tại Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở 

hữu. Nhằm xây dựng lòng tin và khuyến khích hoạt động đầu tư sản xuất, kinh 

doanh, vấn đề hỗ trợ các nội dung liên quan đến mặt bằng sản xuất kinh doanh 

đã được đưa lên đầu danh mục hỗ trợ đầu tư trong Luật Khuyến khích đầu tư 

trong nước: Từ giao đất, cho thuê đất, đến các quyền chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê lại, thế chấp, thừa kế đối với đất được giao, đất thuê và quy 

định việc công khai quy hoach sử dụng đất (Điều 7), thể hiện rõ nét chủ trương 

khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư của 

Việt Nam. 
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Các nội dung hỗ trợ liên quan đến triển khai hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của các dự án đầu tư như: hỗ trợ xây dựng và tạo điều kiện thuận lợi về 

kết cấu hạ tầng; xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào khu công 

nghiệp, khu chế xuất; hỗ trợ thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh tại khu công 

nghiệp, khu chế xuất, đặc khu kinh tế; hỗ trợ vốn đầu tư thông qua góp vốn của 

doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức tín dụng nhà nước, các quỹ hỗ trợ đầu tư, 

quỹ hỗ trợ xuất khẩu cũng rất được chú trọng trong Luật Khuyến khích đầu tư 

trong nước (Điều 8, 9, 10) có tác dụng tích cực trong việc khuyến khích đầu tư ở 

giai đoạn trước Luật Đầu tư 2005. 

Nội dung hỗ trợ phổ biến, chuyển giao, đổi mới, áp dụng công nghệ, kỹ 

thuật tiên tiến và nghiên cứu phát triển khoa học - công nghệ, trong đó bao gồm 

cả việc Nhà nước lập Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ cũng được 

quy định trong Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (Điều 11), thể hiện sự chú 

trọng của Việt Nam đối với chất lượng của hoạt động đầu tư và việc áp dụng 

công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. 

Luật Khuyến khích đầu tư trong nước cũng đã chú trọng việc khuyến 

khích phát triển các dịch vụ hỗ trợ đầu tư và các tổ chức trung gian làm dịch vụ 

hỗ trợ đầu tư (Điều 12); bước đầu đã thể hiện chủ trương hỗ trợ bình đẳng trong 

triển khai các dự án đầu tư giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước 

ngoài (Điều 13) và chủ trương mở cửa, hội nhập trong phân công lao động quốc 

tế trong việc hỗ trợ nhà đầu tư thuê lao động nước ngoài (Điều 14). 

Có thể nói, với 8 điều quy định về hỗ trợ đầu tư trong Luật Khuyến khích 

đầu tư trong nước và 9 điều quy định tại Nghị định 51/1999/NĐ-CP đã thể hiện 

khá đầy đủ, rõ ràng chủ trương huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn 

vốn, tài nguyên, lao động và các tiềm năng khác của đất nước của Đảng và Nhà 

nước nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, vì sự nghiệp dân giàu nước 

mạnh, xã hội công bằng, văn minh tại thời điểm lúc bấy giờ. Luật đã khái quát 

được những hỗ trợ thiết thực đối với các nhà đầu tư và các dự án đầu tư như hỗ 

trợ về mặt bằng sản xuất, kinh doanh thông qua việc giao đất, cho thuê đất; hỗ 

trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong xây dựng kết cấu hạ tầng và thành lập cơ sở sản 



33 

xuất kinh doanh của nhà đầu tư; hỗ trợ về mặt vốn đầu tư thông qua việc tham 

gia góp vốn, lập và khuyến khích lập các Quỹ hỗ trợ; hỗ trợ phát triển khoa học, 

công nghệ và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; 

khuyến khích và hỗ trợ phát triển các dịch vụ tư vấn đầu tư, hỗ trợ doanh 

nghiệp, đào tạo, tuyển lựa lao động... 

Bên cạnh đó, mặc dù có tên gọi là Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, 

nhưng theo đối tượng áp dụng quy định tại điểm b và c, khoản 1, Điều 5 của 

Luật này có dẫn chiếu tới: b) Nhà đầu tư là người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài; c) Nhà đầu tư là người nước ngoài thường trú ở Việt Nam [43], là những 

đối tượng mà theo quy định tại Luật Đầu tư 2005, Luật Đầu tư 2014 và trên thực 

tế, nhiều đối tượng trong diện này thực chất là nhà đầu tư nước ngoài. Điều này 

có nghĩa là một số nhà đầu tư nước ngoài cũng là đối tượng được áp dụng hưởng 

các hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước. 

Trong việc áp dụng giá đối với các dự án đầu tư, tại Điều 14 Nghị định 

51/1999/NĐ-CP cũng quy định: 1.Doanh nghiệp do người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, doanh nghiệp do người nước ngoài 

thường trú ở Việt Nam đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, doanh nghiệp do công dân 

Việt Nam cùng thành lập với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, với người 

nước ngoài thường trú tại Việt Nam có dự án đầu tư theo Luật Khuyến khích 

đầu tư trong nước được hưởng cùng mức giá đầu vào đối với đất đai, hàng hóa, 

nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, và dịch vụ khác như đối với các doanh 

nghiệp cùng loại trong nước; 2.Nhà đầu tư là người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nói tại khoản 1 Điều này được 

áp dụng giá và cước dịch vụ phục vụ sinh hoạt (đi lại, nhà ở, khách sạn, điện, 

nước, cước bưu chính viễn thông) như áp dụng đối với người Việt Nam ở trong 

nước [17]. 

Tuy nhiên, với những quy định chưa thực sự tường minh về đối tượng áp 

dung, các chế định hỗ trợ còn chung chung, sự tồn tại song song hai hệ thống 

luật điều chỉnh hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, sự thiếu đồng 

bộ của hệ thống pháp luật nói chung và giữa Luật Đầu tư với các luật chuyên 
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ngành nói riêng... dẫn tới việc các chế định về hỗ trợ đầu tư trong Luật Khuyến 

khích đầu tư trong nước đi vào thực tiễn còn rất hạn chế. 

2.1.2. Tình hình dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Với những tiến bộ và hạn chế trong hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định của pháp luật, giai đoạn trước Luật 

Đầu tư 2005, như đã trình bày ở trên, hoạt động thu hút, quản lý và triển khai dự 

án đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn này không tránh khỏi những hạn chế 

nhất định. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam chính thức được biết đến 

sau khi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành vào tháng 12 năm 1987. 

Trong 3 năm đầu 1988-1990, mới thực thi Luật Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại 

Việt Nam, kết quả thu hút vốn ĐTNN còn ít (211 dự án với tổng vốn đăng ký 

cấp mới 1,6 tỷ USD), ĐTNN chưa tác động nhiều đến tình hình kinh tế-xã hội 

đất nước [52]. 

Trong thời kỳ 1991-1995, vốn ĐTNN đã tăng lên (1.409 dự án với tổng 

vốn đăng ký cấp mới 17,6 tỷ USD) và có tác động tích cực đến tình hình kinh tế-

xã hội đất nước. Thời kỳ 1991-1995 được xem là thời kỳ “bùng nổ” ĐTNN tại 

Việt Nam (có thể coi như là “làn sóng ĐTNN” đầu tiên vào Việt Nam) với 1.781 

dự án được cấp phép có tổng vốn đăng ký (gồm cả vốn cấp mới và tăng vốn) 

27,7 tỷ USD. Đây là giai đoạn mà môi trường đầu tư-kinh doanh tại Việt Nam 

đã bắt đầu hấp dẫn nhà đầu tư nhưng không phải đến từ các cam kết pháp lý hỗ 

trợ đầu tư của phía Việt Nam mà đến từ chi phí đầu tư-kinh doanh thấp so với 

một số nước trong khu vực; sẵn lực lượng lao động với giá nhân công rẻ, thị 

trường mới, tài nguyên phong phú…. ĐTNN giai đoạn này tăng trưởng nhanh 

chóng, có tác động lan tỏa tới các thành phần kinh tế khác và đóng góp tích cực 

vào thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nước. Năm 1995 thu hút được 

6,9 tỷ USD vốn đăng ký, tăng gấp 5,5 lần năm 1991 (1,3 tỷ USD). Năm 1996 

thu hút được 10,1 tỷ USD vốn đăng ký, tăng 45% so với năm trước [52].  

Giai đoạn 1996-2000 có 1724 dự án được cấp phép với tổng vốn đăng ký 

hơn 25,5 tỷ USD; nhưng vốn đăng ký từ năm 1996-1999 theo xu hướng năm sau 

ít hơn năm trước (năm 1997 chỉ bằng 61,8% năm 1996, năm 1998 bằng 81,8% 
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năm 1997, và năm 1999 chỉ bằng 46,8% năm 1998). Dự án thời kỳ này chủ yếu 

là các dự án có quy mô vốn vừa và nhỏ. Cũng trong thời gian này nhiều dự án 

ĐTNN được cấp phép trong những năm trước đã phải tạm dừng triển khai hoạt 

động do nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính (đa số từ Hàn Quốc, Hồng Kông) 

[52].  

Từ năm 2001 đến 2005 có 3935 dự án được cấp phép, với tổng vốn đăng 

ký 20,8 tỷ USD, và vốn thực hiện trong thời kỳ này là 13,8 tỷ USD. Thời kỳ này 

dòng vốn ĐTNN vào Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Vốn đăng ký cấp 

mới năm 2003 đạt 3,17 triệu USD, tăng xấp xỉ 6% so với năm 2002. Và có xu 

hướng tăng nhanh từ năm 2004 (đạt 4,5 tỷ USD) tăng 42.9% so với năm 2003; 

năm 2005 vốn đăng ký tăng 50,8% so với năm 2004 [52].  

 

Biểu 2.1. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép 1988 - 2005 

Năm Số dự án 
Vốn đăng ký (Triệu 

đô la Mỹ) (*) 

Tổng số vốn thực hiện  

(Triệu đô la Mỹ) 

Tổng số 7279 66298,3 34510,7 

1988-1990 211 1603,5  

1991 152 1284,4 428,5 

1992 196 2077,6 574,9 

1993 274 2829,8 1117,5 

1994 372 4262,1 2240,6 

1995 415 7925,2 2792 

1996 372 9635,3 2938,2 

1997 349 5955,6 3277,1 

1998 285 4873,4 2372,4 

1999 327 2282,5 2528,3 

2000 391 2762,8 2398,7 

2001 555 3265,7 2225,6 

2002 808 2993,4 2884,7 
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2003 791 3172,7 2723,3 

2004 811 4534,3 2708,4 

2005 970 6840 3300,5 

(*) Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm 

trước 

Nguồn: Tổng cục Thống kê  

Có thể nói, mặc dù số dự án được cấp phép và số vốn thực hiện luôn có 

xu hướng gia tăng của năm sau so với năm trước. Tuy nhiên, luôn có sự biến 

động thất thường của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đầu tư vào Việt 

Nam, theo kiểu được chăng hay chớ trong việc khai thác và tận dụng những lợi 

thế về chi phí đầu tư, nhân công, tài nguyên, thị trường…, chứ không phải xuất 

phát từ nền tảng bền vững, đôi bên cũng có lợi, đến từ các ràng buộc pháp lý về 

đầu tư và hỗ trợ đầu tư. Tổng mức đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ này còn 

khiêm tốn; tình hình cấp phép đầu tư tăng trưởng chưa bền vững. Đây là một 

trong những dấu hiệu thể hiện sự khó khăn trong thời kỳ đầu mở cửa hội nhập 

của nền kinh tế, với sự hạn chế và thiếu đồng bộ của pháp luật về đầu tư nói 

chung và pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài nói riêng, đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật 

về đầu tư nói chung và pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dựa án có vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài nói riêng. 

2.2. Giai đoạn Luật Đầu tư 2005 

2.2.1. Quy định của pháp luật 

Song hành với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đường lối đổi 

mới kinh tế của nước ta tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện và đồng bộ theo thể 

chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu nâng cao 

đời sống nhân dân. Việc các luật liên quan đến đầu tư trong nước và nước ngoài 

được ban hành ở các thời điểm khác nhau, có phạm vi đối tượng khác nhau nên 

các chính sách đầu tư chưa có sự nhất quán, chưa thực sự tạo được một sân chơi 

bình đẳng; tình trạng phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư vẫn còn tồn tại; trong 

bối cảnh nước ta đã ký kết nhiều hiệp định song phương và đa phương liên quan 
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đến hoạt động đầu tư như những cam kết trong khuôn khổ AFTA, Hiệp định 

khung về khu vực đầu tư ASEAN, tiến trình đàm phán gia nhập Tổ chức 

Thương mại Thế giới (WTO) đang đi vào giai đoạn quyết định...; cuộc cạnh 

tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên thế giới và khu vực diễn ra ngày càng 

gay gắt đã đặt ra một đòi hỏi tất yếu khách quan đối với việc ban hành Luật Đầu 

tư 2005, trong đó có các điều khoản về hỗ trợ đầu tư, nhằm tiếp tục hoàn thiện 

thể chế kinh tế thị trường, đáp ứng các đòi hỏi của thực tiễn hoạt động đầu tư và 

yêu cầu của hội nhập, cạnh tranh quốc tế. 

Luật Đầu tư 2005 được Quốc hội khóa 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 tại 

Việt Nam và Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, có 10 Chương với 89 Điều. 

Mở ra hơn rất nhiều so với dự định ban đầu, Luật Đầu tư 2005 đã đưa vào cả các 

nội dung liên quan đến đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước và đầu tư ra nước 

ngoài. 

Các chế định về hỗ trợ, ưu đãi đầu tư lần này được củng cố và hoàn chỉnh 

cho phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế. Nội dung hỗ trợ đầu tư đã kế thừa có 

chọn lọc từ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và Luật Đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam. Hầu hết các điều kiện để được hưởng hỗ trợ đầu tư được giữ nguyên 

như trước đây. Các biện pháp hỗ trợ đầu tư đang được áp dụng theo Luật 

Khuyến khích đầu tư trong nước và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được 

qui chiếu khái quát sang Luật Đầu tư 2005. Các biện pháp hỗ trợ đầu tư như hỗ 

trợ chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ và khuyến khích phát triển 

dịch vụ đầu tư cho đến thời điểm bấy giờ chỉ áp dụng cho dự án của các nhà đầu 

tư trong nước theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước được áp dụng chung 

cho mọi nhà đầu tư. 

Hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo 

Luật Đầu tư 2005, được điều chỉnh giống như các dự án cùng loại thuộc các 

thành phần kinh tế khác, được quy định tại Mục 3, Chương V, từ Điều 40 đến 

Điều 44. Nội dung hỗ trợ chuyển giao công nghệ, với đích ngắm là công nghệ 

tiên tiến, công nghệ nguồn và công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, được đưa lên 



38 

hàng đầu (Điều 40), phản ánh chủ trương tận dụng các lợi thế của khu vực FDI, 

đặc biệt là công nghệ nhằm nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, 

chất lượng sản phẩm, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguyên liệu, nhiên liệu, 

năng lượng, tài nguyên thiên nhiên nhằm theo đuổi mục tiêu phát triển nhanh và 

bền vững của Việt Nam. 

Các nội dung hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ và khuyến khích phát triển dịch vụ hỗ 

trợ đầu tư, các tổ chức trung gian làm dịch vụ hỗ trợ đầu tư và hỗ trợ đầu tư hệ 

thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu 

kinh tế tiếp tục được quy định trong Luật Đầu tư 2005 (Điều 41, 42, 43). Đồng 

thời bổ sung thêm quy định về hỗ trợ thị thực xuất cảnh, nhập cảnh đối với nhà 

đầu tư, chuyên gia, lao động kỹ thuật là người nước ngoài (Điều 44), nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi hơn đối với nhà đầu tư và thêm một điều khoản thể hiện 

thiện chí của Việt Nam trong kêu gọi đầu tư. 

Các chế định về hỗ trợ đầu tư trong Luật Đầu tư 2005 cũng được điều 

chỉnh phù hợp với các cam kết quốc tế song phương và đa phương của Việt 

Nam, đặc biệt là các cam kết trong đàm phán gia nhập WTO, loại bỏ các quy 

định về việc Nhà nước thành lập các quỹ hỗ trợ và những nội dung hỗ trợ liên 

quan đến “trợ cấp” theo cách hiểu của WTO nhằm đáp ứng các yêu cầu gia nhập 

Tổ chức này. 

Luật Đầu tư 2005 nói chung, chế định về hỗ trợ đầu tư nói riêng vừa là 

đáp ứng các đòi hỏi của thực tiễn đặt ra, vừa là kết quả hiện thực hóa chủ trương 

mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, trong đó phải kể đến quyết nghị của 

Hội nghị Trung ương 9, khoá IX "Chủ động và khẩn trương hơn trong hội nhập 

kinh tế quốc tế, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế đa phương, song phương 

nước ta đã ký kết và chuẩn bị tốt các điều kiện để sớm gia nhập WTO; tạo môi 

trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định, thông thoáng, có tính 

cạnh tranh cao so với khu vực; tăng nhanh xuất khẩu và thu hút mạnh đầu tư 

nước ngoài" [51]. 

Tuy nhiên, việc chuyển các chế định về hỗ trợ đầu tư từ Chương 2 (theo 

Luật Khuyến khích đầu tư trong nước) xuống Chương 5 (Luật Đầu tư 2005) 
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phần nào nói lên sự e dè của Việt Nam khi bước sang một giai đoạn mới của tiến 

trình mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, những quy 

định còn chung chung, mang tính chất khẩu hiệu, đồng thời không có những quy 

định ràng buộc mang tính tương tác hai chiều, đặc biệt là trong vấn đề chuyển 

giao công nghệ dẫn tới kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài không đạt 

mục tiêu như kỳ vọng. 

2.2.2. Tình hình thu hút và triển khai dự án có vốn FDI 

Việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chế định về hỗ trợ đầu tư trong Luật 

Đầu tư 2005 nói riêng và hệ thống các quy phạm pháp luật về hỗ trợ đầu tư nói 

chung ngày càng phù hợp với các cam kết quốc tế như đã trình bày tại phần 

2.2.1. và việc Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã mang lại một 

luồng gió mới cho môi trường đầu tư của Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin 

và khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. 

Khu vực kinh tế đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2005 - 2014, thực sự đã 

có những đóng góp đáng kể vào tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của 

Việt Nam. 

Tính đến cuối năm 2014, cả nước có gần 19.300 dự án FDI được cấp phép 

đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng trên 290 tỷ USD (kể cả vốn tăng thêm). Trừ 

các dự án đã hết thời hạn hoạt động và giải thể trước thời hạn, còn khoảng gần 

18.000 dự án đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 252 tỷ USD. Riêng giai 

đoạn 2005-2014, có gần 12.000 dự án được cấp phép, với tổng vốn đăng ký trên 

224 tỷ USD, vốn thực hiện cho giai đoạn này xấp xỉ đạt 89,7 tỷ USD [52]. 

Biểu 2.2: Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép 2006 - 2014 

Năm Số dự án 
Vốn đăng ký (Triệu 

đô la Mỹ) (*) 

Tổng số vốn thực hiện  

(Triệu đô la Mỹ) 

Tổng số 11998 224315 89682,2 

2006 987 12004,5 4100,4 

2007 1544 21348,8 8034,1 

2008 1171 71726,8 11500,2 
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2009 1208 23107,5 10000,5 

2010 1237 19886,8 11000,3 

2011 1191 15618,7 11000,1 

2012 1287 16348 10046,6 

2013 1530 22352,2 11500 

Sơ bộ 2014 1843 21921,7 12500 

(*) Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm 

trước 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Trong giai đoạn 2006 - 2010 khu vực kinh tế có vốn ĐTNN đóng góp 

khoảng 18% GDP. Con số này của giai đoạn 2011-2014 khoảng 19% GDP, 

trong đó, năm 2014, khu vực kinh tế này đóng góp khoảng 20% GDP. Đây cũng 

là khu vực chiếm tỷ trọng chủ yếu trong xuất khẩu. Giai đoạn 2006-2010, giá trị 

xuất khẩu không kể dầu thô đạt trên 110 tỷ USD, chiếm 39,4% tổng kim ngạch 

xuất khẩu. Nếu tính cả xuất khẩu dầu thô thì giá trị xuất khẩu giai đoạn 2006-

2010 là trên 140 tỷ USD, chiếm 51% tổng kim ngạch xuất khẩu; năm 2011 là 

55,1 tỷ USD, chiếm 57% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước; năm 2012 là 72 tỷ 

USD, chiếm 64% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước; năm 2013 là 88 tỷ USD, 

chiếm 66,9% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước; và năm 2014 xuất khẩu của 

khu vực đầu tư nước ngoài đạt mức cao nhất từ trước đến nay 101,59  tỷ 

USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2013, chiếm xấp xỉ 68% kim ngạch xuất 

khẩu của cả nước [52]. Kim ngạch xuất khẩu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài đã thể hiện rất rõ lợi thế của khu vực kinh tế này, có đóng 

góp không nhỏ trong việc mở cửa, thâm nhập thị trường quốc tế của nền kinh tế 

Việt Nam. 

Trong bối cảnh đất nước còn nghèo, nguồn vốn đầu tư cho mục tiêu phát 

triển rất khan hiếm, đầu tư trực tiếp nước ngoài là một nguồn lực bổ sung quan 

trọng, giải quyết một phần đáng kể nhu cầu vốn đầu tư của nước ta trong giai 

đoạn vừa qua. Tỷ lệ đóng góp vốn của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

đã có lúc vượt qua con số 34% tổng đầu tư toàn xã hội vào năm 2008, và đạt 
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trung bình trên 26,7% trong thời kỳ 2006-2010, và bốn năm 2011-2014 chiếm 

khoảng trên 22% tổng vốn đầu tư xã hội [52], góp phần khơi dậy và nâng cao 

hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong nước; Số dự án được cấp phép và số vốn 

thực hiện luôn có sự gia tăng của thời kỳ sau so với thời kỳ trước. Đây cũng là 

kết quả của việc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư nói chung và hỗ 

trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng không 

ngừng được hoàn thiện. 

Những năm qua, khu vực kinh tế FDI đóng góp đáng kể vào nguồn thu 

ngân sách (14,2 tỷ USD trong giai đoạn 2001-2010, năm 2012 đóng góp khoảng 

3,7 tỷ USD, năm 2013 khoảng 5 tỷ USD, và năm 2014, không kể dầu thô, 

là 5,58 tỷ USD, tăng  11,6% so với năm 2013, chiếm 21,25% tổng thu nội địa và 

chiếm 14,4% tổng thu ngân sách nhà nước. Thu từ dầu thô năm 2014 ước đạt 4,67 

tỷ USD, chiếm 12% tổng thu ngân sách nhà nước) góp phần làm giảm bội chi ngân 

sách [52]. Đây thực sự là một đóng góp đáng kể đối với nền kinh tế nước ta 

trong bối cảnh Việt Nam còn là một quốc gia nghèo với mức thu nhập bình quân 

đầu người ở mức trung bình thấp. 

FDI cũng là một nhân tố tích cực, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu các 

ngành trong nền kinh tế cũng như cơ cấu nội bộ từng ngành theo hướng CNH, 

HĐH. Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, tốc độ tăng trưởng của khu vực 

ĐTNN bình quân đạt 18%/năm, cao hơn tốc độ tăng chung toàn ngành. Tỷ trọng 

của ngành công nghiệp trong GDP tăng từ 23,79% vào năm 1991 lên khoảng 

38% cho giai đoạn 2006-2010, và khoảng trên 38,6% cho giai đoạn 2011-2014 

(theo số liệu sơ bộ, chỉ số này của năm 2014 là xấp xỉ 39%). Tỷ trọng của ngành 

nông nghiệp giảm từ khoảng 40% năm 1991, hiện nay xuống còn khoảng 20%. 

Đến nay, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng trên 40% giá 

trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Đặc biệt ở một số địa phương (Bình 

Dương, Đồng Nai, Vĩnh Phúc…) tỷ lệ này đạt đến 65-70% [52]. 

ĐTNN cũng góp phần thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ cả về máy 

móc, thiết bị, tri thức và kinh nghiệm quản lý, từ đó có ảnh hưởng nhất định 

trong việc cải thiện trình độ công nghệ trong nước. ĐTNN cũng có tác động lan 
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tỏa, tạo sức ép cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới và chuyển giao công nghệ, nâng cao 

hiệu quả sản xuất các khu vực khác của nền kinh tế. Việc chuyển giao công nghệ 

đã góp phần thúc đẩy phát triển một số ngành kinh tế quan trọng của đất nước 

như viễn thông, thăm dò và khai thác dầu khí, hóa chất, cơ khí chế tạo, điện tử, 

tin học, ô tô, xe máy… 

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp ĐTNN tăng lên qua từng 

giai đoạn, từ 21 vạn người vào cuối năm 1995 đã tăng lên 37,9 vạn người vào 

cuối năm  2000, tăng 80% so với 5 năm trước. Đến cuối năm 2005 đã tăng lên 

trên 1 triệu lao động gấp hơn 2,5 lần so với 5 năm về trước. Những năm gần 

đây, với sự đổi mới trong quy định, cũng như quy trình, thủ tục hỗ trợ đầu tư đã 

góp phần gia tăng đáng kể số lượng dự án, số lượng lao động trong khu vực 

ĐTNN đã tăng khá nhanh, năm 2010 là trên 1,7 triệu và năm 2014 là trên 2 triệu 

lao động [52]. Có thể nói, khu vực kinh tế có vốn ĐTNN đã góp phần tạo việc 

làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận dân cư đáng kể. 

Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả khá tích cực của khu vực kinh tế FDI 

đối với kinh tế - xã hội đất nước, có thể đánh giá đóng góp của khu vực kinh tế 

này thời gian vừa qua chưa tương xứng với tiềm năng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ 

thiếu bền vững. Nguyên nhân của kết quả này một phần đến từ những hạn chế, 

bất cập, sự chưa phù hợp, thiếu đồng bộ, thiếu hiệu quả… của pháp luật về hỗ 

trợ đầu tư nói riêng và pháp luật về đầu tư nói chung: 

Lượng vốn FDI đầu tư vào nước ta thời gian qua so với các nước trong khu 

vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia... còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng với 

tiềm năng; quy mô trung bình của dự án nhỏ; dây truyền công nghệ chuyển giao 

phần lớn lạc hậu; hiệu quả đầu tư thấp; luôn có sự biến động thất thường của vốn 

đầu tư đăng ký;  

Đóng góp của khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 

GDP chiếm tỷ trọng thấp. Với mức đầu tư chiếm trên 20% tổng đầu tư toàn xã 

hội nhưng chỉ đóng góp ở mức khoảng 18%GDP là chưa bền vững và chưa thể 

hiện những lợi thế về công nghệ, kỹ năng quản lý, thị trường... của khu vực 

ngoại; 
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Mất cân đối lớn trong cơ cấu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phân theo 

ngành kinh tế. Tính đến hết năm 2014, lĩnh vực Nông- Lâm- Ngư nghiệp có 528 

dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 3,7 tỷ USD, chiếm xấp xỉ 3% về số dự 

án và 1,5% tổng vốn đăng ký. Trong khi Việt Nam là một nước nông nghiệp, 

một quốc gia ven biển, có bờ biển dài và nằm trên cung đường vận tải đường 

biển quốc tế. Hướng đi bền vững cho nền kinh tế Việt Nam có lẽ nên theo hướng 

công nghiệp hóa nông nghiệp - nông thôn, đi lên từ nông nghiệp và làm giàu từ 

biển và du lịch; 

Nhìn chung mục tiêu thu hút công nghệ (công nghệ cao và công nghệ 

nguồn), chuyển giao công nghệ chưa đạt được yêu cầu. Đa số công nghệ sử 

dụng trong dự án ĐTNN thời gian qua chưa phải là loại tiên tiến, hiện đại của 

thế giới (theo số liệu điều tra chỉ có khoảng 5-6% doanh nghiệp sử dụng công 

nghệ cao, 80% doanh nghiệp ĐTNN sử dụng công nghệ trung bình, số còn lại sử 

dụng công nghệ lạc hậu). Số lượng doanh nghiệp quan tâm đến nghiên cứu và 

phát triển, cũng như tỷ lệ vốn đầu tư vào hoạt động này còn hạn chế. Không ít 

trường hợp một số nhà đầu tư nước ngoài lợi dụng sơ hở của luật pháp, sự yếu 

kém trong công tác quản lý nhà nước để nhập khẩu vào Việt Nam máy móc, 

thiết bị lạc hậu gây ô nhiễm môi trường, khai tăng giá trị nhập khẩu và giá trị 

chuyển giao công nghệ [8]; 

Số lượng lao động trong khu vực kinh tế có vốn FDI mới chỉ chiếm khoảng 

3,9% tổng số lao động của Việt Nam và phần lớn là lao động phổ thông, cũng phần 

nào thể hiện sự chưa bền vững và chưa tương xứng với tiềm năng của khu vực kinh 

tế này; 

Kim ngạch nhập khẩu của khu vực kinh tế FDI chiếm một tỷ lệ cao. Điều 

này thể hiện khu vực kinh tế FDI chủ yếu vẫn hoạt động trong lĩnh vực gia công, 

lắp ráp, nhập khẩu nguyên, vật liệu đầu vào và xuất khẩu sản phẩm thô..., chưa 

tận dụng và phát huy được những năng lực nội tại của nền kinh tế Việt Nam 

cũng như lợi thế của khu vực kinh tế này. 

Thực tế trên đặt ra yêu cầu bức thiết cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, 

hoàn thiện pháp luật về đầu tư nói chung và pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với 
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các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng, đặc biệt là trong bối cảnh 

Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, tham gia ký kết 

và gia nhập ngày càng nhiều các hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư 

song phương và đa phương, trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN chính 

thức đi vào hoạt động và đặc biệt là chúng ta vừa đàm phán thành công và ký 

kết tham gia Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP).  

Việc ban hành Luật Đầu tư 2014 với các chế định về hỗ trợ đầu tư và các 

văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được xem là tiếp tục hoàn thiện cơ 

chế, chính sách nhằm tạo môi trường đầu tư bình đẳng, thuận lợi và minh bạch 

hơn nữa để huy động tối đa nguồn vốn đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; 

góp phần thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về tiếp tục hoàn thiện thể 

chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tạo 

bước chuyển biến mới về cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện hoạt động 

đầu tư gắn liền với việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu qủa công tác quản lý 

nhà nước đối với hoạt động đầu tư ; góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để 

các nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư với thủ tục đơn giản hơn và chi phí 

thấp hơn; bổ sung, hoàn thiện cơ chế khuyến khích và hỗ trợ đầu tư phù hợp với 

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

ước quốc tế đã và sẽ thỏa thuận trong thời gian tới; những nội dung của Luật 

phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các luật liên quan đến hoạt động đầu 

tư, kinh doanh, đồng thời kế thừa, tiếp tục phát triển và hoàn thiện những quy 

định thông thoáng của Luật Đầu tư hiện hành còn phù hợp với thực tế. 

2.3. Luật Đầu tư 2014, quy định hỗ trợ đầu tư và triển vọng 

2.3.1. Quy định của pháp luật 

Đứng trước bối cảnh Việt Nam phải đối mặt với xu hướng cạnh tranh thu 

hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng gay gắt từ các nước trong khu vực và 

trên thế giới; khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thời gian vừa 

qua chưa thực sự thể hiện được tính tích cực, năng động, hiệu quả của mình; các 

kỳ vọng về vốn, công nghệ, kỹ năng, sự lan tỏa… từ khu vực FDI chưa đạt 

được; đóng góp của khu vực FDI với tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội 
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chưa tương xứng với tiềm năng; hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính của 

nước ta vẫn chưa thật sự đáp ứng  kỳ vọng của nhà đầu tư so với một số nước 

trong khu vực; quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng theo hướng chất lượng, hiệu quả và hội nhập sâu rộng hơn với khu vực 

và thế giới đặt ra yêu cầu cấp bách phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật 

trong đó có pháp luật về đầu tư nói chung và pháp luật về hỗ trợ đầu tư nói riêng 

để thích ứng với đòi hỏi cao hơn của quá trình phát triển kinh tế- xã hội cũng 

như thực hiện cam kết quốc tế về tự do hóa đầu tư.  

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã 

thông qua Luật Đầu tư năm 2014 thay thế cho Luật Đầu tư năm 2005. Luật Đầu 

tư năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015. Trong đó, những quy 

định về hỗ trợ đầu tư được kế thừa, sửa đổi, bổ sung, thay thế và hoàn thiện hơn, 

được đánh giá về cơ bản là đáp ứng những đòi hỏi của định hướng phát triển 

kinh tế xã hội trong giai đoạn tiếp theo, phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như 

các cam kết quốc tế về đầu tư của Việt Nam. Hỗ trợ đầu tư theo Luật Đầu tư 

2014 được quy định tại Mục 2, Chương 3, từ Điều 19 đến Điều 21. 

So với các quy định trong Luật Đầu tư 2005, các điều khoản quy định về 

hỗ trợ đầu tư trong Luật Đầu tư 2014 có sự điều chỉnh cả về hình thức và nội 

dung. Về hình thức, hỗ trợ đầu tư trong Luật Đầu tư 2014 được quy định trong 3 

điều thay vì 5 điều như trong Luật Đầu tư 2005; quy định tại Mục 2, Chương 3, 

từ Điều 19 đến Điều 21 trong khi Luật Đầu tư 2005 quy định tại Mục 3, Chương 

5, từ Điều 40 đến Điều 44. Về mặt nội dung, nếu như 5 điều trong Luật Đầu tư 

2005 quy định 5 loại hình hỗ trợ và chi tiết hóa một số nội dung của các loại 

hình như Hỗ trợ chuyển giao công nghệ; Hỗ trợ đào tạo; Hỗ trợ và khuyến khích 

phát triển dịch vụ đầu tư; Đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu 

chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; Thị thực xuất cảnh, nhập cảnh, thì tại 

khoản 1, Điều 19, Luật Đầu tư 2014 lại đi vào khái quát 7 hình thức hỗ trợ đầu 

tư. Việc quy định chi tiết các hình thức hỗ trợ đầu tư được giao cho Chính phủ 

trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Điều này 
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vừa bảo đảm tính bao quát của các hình thức hỗ trợ đầu tư, vừa bảo đảm tính 

linh hoạt nhằm đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn đặt ra. 

Tại Khoản 1, Điều 20, hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bên cạnh những quy định tương tự 

như Khoản 1, Điều 43 của Luật Đầu tư 2005, Luật Đầu tư 2014 chú trọng tới việc 

hỗ trợ phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong 

và ngoài hàng rào khu công nghiệp tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc 

biệt khó khăn thể hiện chủ trương điều tiết hoạt động thu hút đầu tư giữa các vùng 

và ưu tiên phát triển công nghiệp tại các vùng khó khăn của Việt Nam. 

Điều 21, Luật Đầu tư 2014, là một điều khoản hoàn toàn mới so với Luật 

Đầu tư 2005, thể hiện sự quan tâm và cam kết của Việt Nam đối với việc bố trí 

nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công công cho người lao động làm việc trong 

khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Đặc biệt, với khu công 

nghiệp, nếu gặp khó khăn trong bố trí quỹ đất phát triển nhà ở, công trình dịch 

vụ, tiện ích công cộng cho người lao động thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quyết định việc điều chỉnh quy hoạch để có đất phát triển nhà ở, công trình dịch 

vụ, tiện ích công cộng. 

Việc khái quát và cấu trúc lại các điều khoản về hỗ trợ đầu tư trong Luật 

Đầu tư 2014 vừa mở rộng hơn các hình thức hỗ trợ đầu tư, tăng tính linh hoạt 

cho việc điều chỉnh các hình thức hỗ trợ, vừa bảo đảm sự tiệm cận, phù hợp với 

thông lệ quốc tế và các cam kết của Việt Nam trong các diễn đàn song phương 

và đa phương. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh sắp xếp các quy phạm về hỗ trợ đầu 

tư từ Chương 5 Luật Đầu tư 2005 lên Chương 3 Luật Đầu tư 2014 cũng thể hiện 

sự chú trọng của Việt Nam trong việc áp dụng các chế định hỗ trợ đầu tư nhằm 

khuyến khích thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài bảo đảm định hướng, 

đáp ứng yêu cầu của mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.   

2.3.2. Triển vọng thu hút các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

trong thời gian tới 

Việc Việt Nam đàm phán, ký kết, gia nhập thành công nhiều hiệp định 

hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương và đa phương, đặc biệt là việc 
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trở thành thành viên của WTO và đàm phán thành công hiệp định TPP, góp 

phần hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ đầu tư của Việt Nam ngày càng đồng bộ, 

bình đằng và phù hợp với thông lệ quốc tế đã góp phần ngày càng cải thiện chất 

lượng môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, mang lại cơ hội và triển 

vọng tốt cho việc tăng cường thu hút luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất 

lượng cao vào Việt Nam trong thời gian tới. Pháp luật về hỗ trợ đầu tư không 

những góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong triển khai dự án, tổ 

chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam, mà còn tạo điều 

kiện cho các doanh nghiệp tham gia thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa quốc tế 

một cách bình đẳng, góp phần khắc phục trở ngại về thị trường mà lâu nay các 

doanh nghiệp thường gặp phải cũng tạo ra và hứa hẹn những cơ hội và triển 

vọng mới trong việc phát triển đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. 

Bên cạnh yếu tố tích cực của pháp luật về đầu tư nói chung và pháp luật 

về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng, 

triển vọng khả quan trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng 

cao bảo đảm mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam 

trong thời gian tới còn được hỗ trợ bởi một số yếu tố tích cực sau: 

- Việt Nam đang tiến hành CNH-HĐH đất nước, nhu cầu về phát triển cơ 

sở hạ tầng, phát triển các ngành công nghiệp và công nghiệp hóa nền kinh tế là 

rất lớn. Điều này hứa hẹn một thị trường giàu tiềm năng với các nhà đầu tư nước 

ngoài.  

- Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong phát triển một số ngành như nông 

nghiệp,  thủy sản, vận tải biển, điện tử, công nghệ thông tin..., cũng là một sức 

hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài. 

- Cơ cấu ngành và sản phẩm của Việt Nam phát triển chưa hài hòa, nhiều 

khâu giá trị trong chuỗi giá trị sản phẩm chưa được đầu tư hoặc đầu tư chưa 

tương xứng tiềm năng và chưa đáp ứng nhu cầu. Những khâu giá trị này lại 

chính là những khâu tạo ra giá trị gia tăng cao. Đây cũng chính là động lực lôi 

kéo các nhà đầu tư. 
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- Việt Nam có đường bờ biển dài với hệ thống nhiều cảng biển đang được 

đầu tư xây dựng và nâng cấp, trong đó có nhiều cảng nước sâu có khả năng tiếp 

nhận những tàu có trọng tải lớn, là điều kiện thuận lợi để thu hút FDI nhằm tận 

dụng lợi thế trong việc vận chuyển bằng đường biển, thuận lợi cho cả việc nhập 

khẩu nguyên liệu và xuất khẩu sản phẩm. 

- Nước ta có một nền chính trị được đánh giá là ổn định, đang hội nhập 

nhanh chóng và sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, hệ thống các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến đầu tư nói chung và hỗ trợ đầu tư nói riêng thường 

xuyên được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các thủ tục hành chính đang được cải cách, 

giá nhân công rẻ… 

Tuy nhiên, đầu tư trực tiếp nước ngoài không phải luôn là một liều thuốc 

bổ và cần thu hút bằng mọi cách, mọi giá và mọi loại hình đều tốt cho nền kinh tế. 

Đôi khi, trong một số điều kiện, đầu tư nước ngoài có thể làm giảm tăng trưởng 

kinh tế, giảm phúc lợi xã hội và chỉ làm lợi cho nhà đầu tư nước ngoài. Để thu hút 

đầu tư và sàng lọc có hiệu quả luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam cần 

có một hệ thống pháp luật về đầu tư đồng bộ và hoàn thiện; hệ thống chính sách thu 

hút, quản lý FDI và hỗ trợ dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phù hợp, hiệu 

quả ; định hướng, chiến lược, lộ trình thu hút và quản lý FDI thực sự hợp lý. Trong 

đó chính sách và pháp luật về hỗ trợ dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 

một công cụ điều tiết quan trọng nhằm bảo đảm mục tiêu và định hướng thu hút 

dòng vốn FDI chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế..., hướng tới mục tiêu 

phát triển kinh tế bền vững, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và khu vực vẫn 

trong tình trạng khó khăn, cạnh tranh trong thu hút FDI giữa các nước trong khu 

vực cũng như giữa các khu vực trên thế giới ngày càng gay gắt.  
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Kết luận chương 2 

Pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài, trực tiếp và trước hết là các điều khoản về hỗ trợ đầu tư quy định trong 

các luật đầu tư của Việt Nam, ngày càng được chú trọng, hoàn thiện hơn, vừa 

mở rộng hơn các hình thức hỗ trợ đầu tư, tăng tính linh hoạt cho việc điều chỉnh 

các hình thức hỗ trợ, vừa bảo đảm sự tiệm cận, phù hợp với thông lệ quốc tế và 

các cam kết của Việt Nam trong các diễn đàn song phương và đa phương, mang 

lại cơ hội và triển vọng tốt cho việc tăng cường thu hút luồng vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài chất lượng cao vào Việt Nam trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, đứng trước những yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai 

đoạn tiếp theo, để thu hút và sang lọc có hiệu quả luồng vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài chất lượng cao đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, 

hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài. 
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Chương 3 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 

 VIỆT NAM VỀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN  

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 

 

3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với 

các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

3.1.1. Quán triệt những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước ta 

về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực hội 

nhập kinh tế quốc tế 

 Pháp luật là nhân tố quan trọng để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội 

theo mục tiêu và định hướng của Đảng và Nhà nước. Ở Việt Nam, Đảng Cộng 

sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, tầng 

lớp trí thức và toàn xã hội, là lực lượng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện mọi mặt 

của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước thông qua các chủ trương, 

đường lối và các định hướng lớn. Nhà nước thể chế hóa và tổ chức thực hiện các 

chủ trương, đường lối, định hướng đó thông qua một phương tiện quan trọng là 

pháp luật để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, tổ chức và quản lý xã hội, thực 

thi chủ quyền quốc gia, phục vụ lợi ích giai cấp, lợi ích xã hội và thực thi các 

cam kết quốc tế. 

Sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, nhận thức về xây dựng Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước ta dần rõ nét và hoàn 

thiện, là Nhà nước mà ở đó tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, tôn 

trọng và bảo vệ các quyền và tự do của con người như những giá trị cao quý 

nhất, sự ngự trị của pháp luật trong các lĩnh vực sinh hoạt của xã hội, tính tối cao 

của pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động của Nhà nước và trong việc điều 

chỉnh các quan hệ xã hội. Cùng với nhận thức và chủ trương xây dựng Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hệ thống pháp luật của Việt Nam dần được sửa 

đổi, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện. 
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Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật nói chung, pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài nói riêng, Văn kiện Đại hội XII của Đảng cũng chỉ rõ “Hệ 

thống pháp luật còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, nhiều nội dung chưa đáp ứng 

yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền; tính công khai, minh bạch, khả thi, ổn 

định còn hạn chế. Kỷ cương, kỷ luật trong quản lý nhà nước, thực thi công vụ 

còn nhiều yếu kém. Cải cách hành chính còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng 

yêu cầu; thủ tục hành chính còn phức tạp, phiền hà, đang là rào cản lớn đối với 

việc tạo lập môi trường xã hội, môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, 

hiệu quả cho sự phát triển”. 

Phương hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong 

thời gian tới được Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ ra là “Tiếp tục xác định xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng 

tâm của đổi mới hệ thống chính trị”. Xây dựng Nhà nước pháp quyền phải tiến 

hành đồng bộ cả lập pháp, hành pháp, tư pháp và được tiến hành đồng bộ với đổi 

mới kinh tế. “Đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống pháp 

luật theo các nguyên tắc được quy định trong Hiến pháp 2013. Bảo đảm pháp luật 

vừa là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội, vừa là công cụ để nhân dân kiểm tra, 

giám sát quyền lực nhà nước. Quản lý đất nước theo pháp luật, đồng thời coi trọng 

xây dựng nền tảng đạo đức xã hội”. 

Hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự 

án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vừa phải bảo đảm chủ trương và yêu cầu 

chung về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 

Đảng và Nhà nước ta vừa phải quán triệt những quan điểm cơ bản của Đảng và 

Nhà nước về tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, “bảo đảm lợi ích tối 

cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc 

tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự 

chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển”, bảo đảm tuân thủ và tạo cơ sở để thực hiện 

các cam kết song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết, ra nhập. tiếp tục 

mở rộng và đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu. 
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Trong quá trình hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ đầu tư phải nghiên cứu, 

nhận thức đúng hệ thống các quan điểm của Đảng về tích cực, chủ động hội 

nhập kinh tế quốc tế để việc hoàn thiện pháp luật đi đúng hướng và phù hợp với 

hoàn cảnh, điều kiện, định hướng phát triển của Việt Nam, góp phần “giữ vững 

ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế;.đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế tri 

thức, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ của các ngành lĩnh vực; nâng cao 

năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; xây dựng nền 

kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển nhanh, bền vững, tham gia có hiệu quả vào 

mạng sản xuất à chuỗi giá trị toàn cầu” theo tinh thần Văn kiện Đại hội XII của 

Đảng. 

3.1.2. Hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ đầu tư phải bảo đảm tính thống 

nhất, đồng bộ 

Hiến pháp là đạo luật cơ bản, văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực 

pháp lý cao nhất do Quốc hội thông qua, quy định các vấn đề quan trọng nhất, 

chung và bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hiến pháp là nguồn, 

là căn cứ để ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết và các văn bản khác thuộc hệ 

thống pháp luật. Tất cả các văn bản khác không được trái với Hiến pháp mà phải 

phù hợp với tinh thần và nội dung của Hiến pháp, được ban hành trên cơ sở quy 

định của Hiến pháp và để thi hành Hiến pháp. 

Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với các 

quy định của Hiến pháp 2013, góp phần hiện thực hóa quan điểm “các chủ thể 

thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật”, 

bảo đảm chủ trương “Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, 

doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh; phát triển 

bền vững các ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước”, đồng thời bảo đảm 

tài nguyên thiên nhiên và các lợi ích quốc gia, dân tộc không bị xâm hại.  
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Quan trọng hơn, pháp luật về hỗ trợ đầu tư phải hướng tới các mục tiêu: 

“khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tạo việc làm cho người lao 

động”; phát triển giáo dục “nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, 

bồi dưỡng nhân tài”, ưu tiên thu hút các nguồn đầu tư cho giáo dục; Phát triển 

khoa học và công nghệ, ưu tiên và khuyến khích “đầu tư nghiên cứu, phát triển, 

chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ”; “bảo vệ 

môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, 

ứng phó với biến đổi khí hậu”; “phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng 

tái tạo” theo đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013. 

Bên cạnh đó các chế định về hỗ trợ đầu tư trong Luật Đầu tư phải được 

coi là gốc, là nền tảng của hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ 

về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các chế 

định về hỗ trợ đầu tư trong Luật Đầu tư phải bao quát được nội dung, mức độ, 

biện pháp và các cơ chế bảo đảm hỗ trợ, đồng thời phải dẫn chiếu tới các luật 

chuyên ngành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, điều chỉnh các 

nội dung hỗ trợ cụ thể. Bản thân các chế định về hỗ trợ đầu tư trong Luật Đầu tư 

và các chế định trong các luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan phải 

bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và đáp ứng mục tiêu thu hút, quản lý, triển 

khai các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở từng giai đoạn phát triển 

khác nhau. 

3.1.3. Đảm bảo tính kế thừa và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm lập 

pháp về hỗ trợ đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật về hỗ trợ 

đầu tư nói chung và hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài nói riêng phải bảo đảm tính kế thừa, trên cơ sở đánh giá thực tiễn một cách 

cụ thể, có cơ sở về hiệu quả của các quy phạm pháp luật hiện hành, sự phù hợp với 

tình hình mới và mục tiêu phát triển của giai đoạn tiếp theo. Sự đánh giá đó không 

thể là cảm tính, mà phải thông qua số liệu thực tiễn về quy mô, chất lượng, những 

đóng góp tích cực, cũng như tác động tiêu cực mang lại từ khu vực kinh tế này, trên 
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cơ sở so sánh giữa các thời kỳ để có sự điều chỉnh, đổi mới, hoàn thiện đáp ứng 

định hướng mục tiêu của thời kỳ mới. Đây là một đòi hỏi hết sức cần thiết đối với 

việc hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài tại Việt Nam hiện nay. 

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về hỗ trợ đầu tư cũng cần 

phải có nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm lập pháp về hỗ trợ đầu tư 

đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, những thành công và 

không thành công của các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là các 

nước có điều kiện kinh tế, chịnh trị, xã hội gần với nước ta như Hàn Quốc, 

Malaysia, Trung Quốc… Việc tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước đi 

trước có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ đầu tư 

của Việt Nam trong việc bảo đảm khuyến khích thu hút những dòng vốn FDI 

chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước trong những năm 

tiếp theo. 

3.1.4. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, khả thi, nhất quán và hiệu 

quả của pháp luật về hỗ trợ đầu tư 

Bên cạnh tính đồng bộ, việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp 

luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải 

bảo đảm các nguyên tắc và yêu cầu bắt buộc đối với một hệ thống quy phạm 

pháp luật đó là tính công khai, tính minh bạch, tính khả thi, tính nhất quán và 

tính hiệu quả. 

Công khai là đòi hỏi bắt buộc đối với một văn bản quy phạm pháp luật khi 

đã được ban hành, mọi sự sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoàn thiện phải được công 

khai để mọi người đều có thể tiếp cận, nghiên cứu khi có nhu cầu, đặc biệt là với 

những đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật đó, bảo 

đảm quyền tiếp cận và khai thác thông tin của các chủ thể. 

Pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài phải được hoàn thiện theo hướng, mỗi quy phạm pháp luật về hỗ trợ đầu 

tư đều phải dễ hiểu, hiểu theo một nghĩa và phải hết sức rành mạch, nhất là về 

các yêu cầu, điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng và thủ tục hành chính bảo 
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đảm quyền thụ hưởng hỗ trợ đầu tư của nhà đầu tư và dự án đầu tư. Tránh 

trường hợp quy định không rõ ràng, minh bạch dẫn tới mỗi cấp chính quyền, 

mỗi địa phương có cách xử lý khác nhau vì lý do có cách hiểu khác nhau hoặc 

do cán bộ cố tình dựa vào sự quy định không rõ ràng để gây phiền hà, sách 

nhiễu nhà đầu tư. 

Các quy phạm về hỗ trợ đầu tư phải bảo đảm tính khả thi: khả thi về yêu cầu 

đối với các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn để nhà đầu tư, dự án đầu tư nhận được 

các hỗ trợ đầu tư. Không quá dễ dãi để dẫn đến tình trạng hỗ trợ không đúng đối 

tượng, không khuyến khích được các nhà đầu tư, các dự án đầu tư chiến lược, chất 

lượng cao. Nhưng cũng không quá đánh đố, gây nản lòng, tác động tiêu cực tới chủ 

trương thu hút các nhà đầu tư, các dự án đầu tư chất lượng cao phục vụ mục tiêu 

phát triển bền vững của Việt Nam. Bên cạnh đó cũng cần bảo đảm tính khả thi 

trong việc tổ chức thực hiện việc hỗ trợ đầu tư, bảo đảm uy tín, sức cạnh tranh, sức 

hút của môi trường đầu tư Việt Nam. 

Tính nhất quán cũng là một đòi hỏi không thể thiếu đối với việc hoàn 

thiện hệ thống về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài. Thể hiện ở chỗ các văn bản và chế định pháp luật có liên quan đều phải 

bảo đảm thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể. Phải quy định trách 

nhiệm cho các cơ quan nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư và dự 

án đầu tư tiếp cận các danh mục hỗ trợ khi bảo đảm các yêu cầu đặt ra.  

Cuối cùng, tiêu chí đánh giá mọi sự đổi mới, hoàn thiện pháp luật phải là 

tính hiệu quả của pháp luật. Việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy 

phạm pháp luật về hỗ trợ đầu tư phải bảo đảm tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng, 

lành mạnh giữa các chủ thể, nhưng đồng thời cũng định hướng, khuyến khích và 

tạo sức hút được những nhà đầu tư chiến lược, những dự án chất lượng cao bảo 

đảm “giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại 

nền kinh tế;.đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; phát 

triển kinh tế tri thức, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ của các ngành, lĩnh 

vực; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; 



56 

xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển nhanh, bền vững, tham gia có 

hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu”, sớm đưa nước ta trở 

thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại 

hội XII của Đảng. 

3.2. Một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ đầu tư 

đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Trước yêu cầu mới của mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 

tiếp theo, đáp ứng những đòi hỏi của tiến trình hội nhập quốc tế, trong bối cảnh 

tình hình thế giới, khu vực và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, 

thách thức đan xen đối với hoạt động thu hút, điều tiết, quản lý đầu tư trực tiếp 

nước ngoài nói riêng và hoạt động đầu tư nói chung nhằm bảo đảm mục tiêu 

phát triển nhanh và bền vững đất nước, ngày 26 tháng 11 năm 2014, tại kỳ họp 

thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Đầu tư năm 2014, có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/07/2015, thay thế cho Luật Đầu tư năm 2005. 

Luật Đầu tư 2014 là đạo luật khung điều chỉnh hoạt động đầu tư kinh 

doanh trong tất cả các lĩnh vực, với 7 chương, 76 điều qui định về hoạt động của 

nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như qui định về việc đầu tư kinh 

doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Các chế định hỗ trợ đầu tư trong Luật Đầu tư 

2014 đã thể hiện nhiều điểm mới và khác biệt so với qui định của Luật Đầu tư 

2005.  

So với Luật Đầu tư 2005, các điều khoản quy định về hỗ trợ đầu tư trong 

Luật Đầu tư 2014 có sự điều chỉnh cả về hình thức và nội dung theo hướng chú 

trọng, mở rộng, khái quát và linh hoạt hơn. Việc khái quát và cấu trúc lại các 

điều khoản về hỗ trợ đầu tư trong Luật Đầu tư 2014 vừa mở rộng hơn các hình 

thức hỗ trợ đầu tư, tăng tính linh hoạt cho việc điều chỉnh các hình thức hỗ trợ, 

vừa bảo đảm sự tiệm cận, phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết của Việt 

Nam trong các diễn đàn song phương và đa phương. Bên cạnh đó, việc điều 

chỉnh sắp xếp các quy phạm về hỗ trợ đầu tư từ Chương 5 Luật Đầu tư 2005 lên 

Chương 3 Luật Đầu tư 2014 cũng thể hiện sự chú trọng của Việt Nam trong việc 

áp dụng các chế định hỗ trợ đầu tư nhằm khuyến khích thu hút các dự án đầu tư 
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trực tiếp nước ngoài bảo đảm định hướng, đáp ứng yêu cầu của mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. 

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng tích cực của các chế định về hỗ trợ 

đầu tư trong Luật Đầu tư 2014, đạo luật gốc điều chỉnh và định hướng hoạt động 

hỗ trợ đầu tư, về tính bình đẳng, tính khái quát, tính dễ điều chỉnh… cũng đặt ra 

một số yêu cầu hoàn thiện đối với hệ thống chế định về hỗ trợ đầu tư nhằm bảo 

đảm việc hiện thực hóa các chế định này, như: việc quy định chi tiết về phạm vi, 

đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách và vốn tín 

dụng ưu đãi; các chế tài ràng buộc và bảo đảm thi hành; tính đặc thù của các dự 

án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để các dự án này có được sự hỗ trợ bảo 

đảm cạnh tranh công bằng với các dự án cùng loại; việc tiếp tục nghiên cứu, rà 

soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành một cách minh 

bạch, đồng bộ, nhất quán; việc rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chế định 

liên quan, quy định trong các luật chuyên ngành; việc tiếp tục nghiên cứu, rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung Luật Đầu tư và các chế định về hỗ trợ đầu tư trong 

trường hợp có vướng mắc phát sinh, đặc biệt là tính định hướng, thống nhất, 

đồng bộ, mà không thể giải quyết được ở các luật chuyên ngành hoặc các văn 

bản dưới luật, nhằm bảo đảm pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài thực sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phát huy hiệu 

quả, nâng cao tính cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút được nhiều 

dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao đóng góp tích cực vào mục tiêu 

phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam. Cụ thể cần triển khai một số giải 

pháp sau:  

3.2.1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp 

luật phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển của Việt Nam 

Việc xây dựng, sửa đổi và ban hành Luật Đầu tư 2014, trong đó có các 

chế định về hỗ trợ đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội 

nhập quốc tế trong giai đoạn mới, hướng tới điều tiết hiệu quả các dự án có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài, bảo đảm khu vực kinh tế FDI phát triển đúng định 

hướng và có đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền 
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vững của Việt Nam trong thời gian tới, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước 

công nghiệp theo hướng hiện đại.  

Tuy nhiên, các chế định về hỗ trợ đầu tư trong Luật Đầu tư 2014 mới chỉ 

dừng lại ở những chế định khung, khái quát về các hình thức hỗ trợ, chưa tính 

tới những yếu tố đặc thù và sự khác biệt giữa các chủ thể đầu tư để có những cơ 

chế hỗ trợ đặc thù với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm bảo 

đảm tính cạnh tranh công bằng, bình đẳng thực sự và bảo đảm việc khuyến 

khích các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đúng định hướng. Việc quy định chi 

tiết về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ đầu tư được dẫn 

chiếu tới các luật chuyên ngành; định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong 

từng thời kỳ và Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được phê 

duyệt trong từng giai đoạn, không có quy định ràng buộc rõ ràng, không có chế 

tài bảo đảm thực hiện, dễ khiến cho việc quy định các loại hình hỗ trợ chỉ là 

khẩu hiệu, việc hỗ trợ thực chất rơi vào tình trạng ban phát, xin cho dẫn tới thiếu 

công bằng và cạnh tranh không lành mạnh trong thực tế….  

Để bảo đảm một hệ thống quy phạm pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các 

dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phù hợp với định hướng và chiến lược 

phát triển của Việt Nam cần rà soát chặt chẽ để có sửa đổi, bổ sung phù hợp với các 

văn bản QPPL chuyên ngành có liên quan, đồng thời, sớm xây dựng, hoàn thiện và 

ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, “hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tháo 

gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nhằm khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn 

lực của đất nước, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững” theo tinh 

thần Đại hội XII của Đảng [63]. 

Bên cạnh đó, việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ đầu tư 

nói chung và hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

nói riêng trong thời gian tới cũng phải quán triệt tinh thần Đại hội XII về “bảo 

đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của 

luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện nhất quán đường lối đối 

ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương 



59 

hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là 

đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. 

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, với những tiềm năng, 

lợi thế vốn có của nó, là một nhân tố tích cực góp phần giúp Việt Nam chúng ta 

“bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô và không 

ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển hài 

hòa giữa chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu; phát triển kinh 

tế tri thức, kinh tế xanh” theo quan điểm phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam 

trong thời gian tới. Việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật điều chỉnh khu vực kinh tế FDI, đặc biệt là các chế định về hỗ 

trợ đầu tư sẽ là một công cụ hữu hiệu nhằm điều tiết khu vực kinh tế này theo 

đúng mục tiêu định hướng của Việt Nam, do vậy cần có sự xem xét, cân nhắc 

thấu đáo để có hướng đi phù hợp trong quá trình hoàn thiện. 

Thời gian vừa qua, bên cạnh những tác động tích cực không thể phủ nhận, 

khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng bộc lộ nhiều bất cập mà 

nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thiếu chặt chẽ, thiếu đồng bộ của hệ thống pháp 

luật về đầu tư, sự thiếu hiệu quả của công cụ hỗ trợ đầu tư đối với việc định 

hướng chất lượng, mô hình, lĩnh vực và địa bàn đầu tư. Ngoài việc tồn tại nhiều 

dự án chất lượng kém gây lãng phí nguồn lực, ô nhiễm môi trường, tình trạng 

phần lớn dự án là mô hình doanh nghiệp 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, 

nhiều liên doanh cũng chuyển đổi thành 100% vốn FDI đã kéo theo vấn đề thao 

túng, lũng đoạn thị trường, chuyển giá, trốn thuế, làm thất bại mục tiêu tiếp cận, 

học tập và làm chủ các công nghệ chuyển giao, nâng cao năng lực của doanh 

nghiệp Việt Nam…. Trong thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn 

thiện hệ thống pháp luật về hỗ trợ đầu tư để có định hướng phù hợp với khu vực 

kinh tế này với một số trọng tâm: Khuyến khích các nhà đầu tư đến từ các nước 

có nền kinh tế phát triển; Khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng, ngành nghề sử 

dụng công nghệ cao, cơ khí chính xác, công nghiệp phụ trợ, đóng tàu, vận tải 

biển, nông nghiệp, du lịch…; Khuyến khích mô hình hợp tác liên doanh, hỗ trợ 

phía đối tác Việt Nam mua lại cổ phần khi đã làm chủ được công nghệ và tiếp 



60 

cận được thị trường quốc tế giống như kinh nghiệm của Hàn Quốc và 

Malaysia…  

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu, rộng vào nền kinh tế 

khu vực và toàn cầu, với việc đàm phán ký kết và gia nhập ngày càng nhiều cơ 

chế, diễn đàn kinh tế song phương và đa phương, để bảo đảm phát huy nội lực, 

tranh thủ ngoại lực tốt nhất và Việt Nam thực sự là đối tác tin cậy, thành viên có 

trách nhiệm của cộng đồng quốc tế thì việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chế 

định về hỗ trợ đầu tư nói chung và hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài nói riêng cũng phải trên cơ sở rà soát và điều chỉnh phù hợp 

với thông lệ quốc tế và các cam kết của Việt Nam. Đặc biệt tránh sự nhầm lẫn 

giữa hỗ trợ với trợ cấp, điều bị cấm trong hầu hết các cơ chế hợp tác song 

phương và đa phương mà Việt Nam đã tham gia; bổ sung các quy định cần thiết 

bảo đảm việc thực hiện cam kết; đồng thời cũng cần loại bỏ hoặc điều chỉnh cho 

phù hợp đối với các hỗ trợ được điều chỉnh trong các Điều ước quốc tế mà Việt 

Nam đã ký kết hoặc gia nhập. Ví dụ: Mặc dù hỗ trợ đầu tư là những cam kết tự 

nguyện nhằm động viên, khuyên khích các nhà đầu tư, nhưng nếu trong thực 

hiện có những vướng mắc, khác biệt giữa các địa phương, hoặc của chính phủ, 

địa phương với các chủ thể khác nhau gây khó khăn hoặc tổn hại cho nhà đầu tư 

nước ngoài thì theo Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mà Việt 

Nam đã đàm phán gia nhập, phía nhà đầu tư có quyền khiếu kiện Chính phủ 

nước sở tại ra Trọng tài quốc tế để đòi bồi thường. Do vậy trong các điều khoản 

liên quan đến pháp luật về hỗ trợ đầu tư, Việt Nam cũng cần sửa đổi, bổ sung và 

hoàn thiện các quy định và các chế tài ràng buộc để tránh những sự việc đáng 

tiếc xảy ra sau này. 

Hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ đầu tư phải bảo đảm tính định hướng trong 

thu hút FDI phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững của Việt 

Nam với đích ngắm là các tập đoàn xuyên quốc gia, đa quốc gia lớn đến từ các 

nước phát triển, các nhà đầu tư có công nghệ và giải pháp kỹ thuật tiên tiến, hiện 

đại…. Phải quy định rõ ràng, minh bạch, dễ dàng soi chiếu và áp dụng về các 

điều kiện để được thụ hưởng, định mức thụ hưởng và các chế tài bảo đảm việc 
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thụ hưởng hoặc không được thụ hưởng đối với mỗi dự án đầu tư, có tính đến đặc 

thù của các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cùng loại để bảo đảm tính 

công bằng, bình đẳng thực sự giữa các loại hình dự án cùng loại, bảo đảm 

khuyến khích thu hút các nhà đầu tư mục tiêu. 

3.2.2. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực thi các Luật chuyên ngành 

và các văn bản có liên quan bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ 

Các chế định về hỗ trợ đầu tư trong Luật Đầu tư 2014 là những quy định 

khung mang tính định hướng việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài. Các chế định chỉ đi vào khái quát các hình thức hỗ trợ đầu 

tư, chi tiết các hình thức hỗ trợ đầu tư được dẫn chiếu tới các luật chuyên ngành 

có liên quan; Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được phê 

duyệt trong từng giai đoạn và giao cho Chính phủ quy định chi tiết trên cơ sở 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ….  

Các nội dung hỗ trợ có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại với nhiều 

đạo luật chuyên ngành trong hệ thống pháp luật Việt Nam và chịu sự điều chỉnh 

trực tiếp của các luật chuyên ngành này. Do vậy để có một hệ thống quy phạm 

pháp luật về hỗ trợ đầu tư thống nhất, đồng bộ thì bên cạnh việc ban hành Luật 

Đầu tư, cần nhanh chóng rà soát, sửa đổi, bổ sung các Luật chuyên ngành có liên 

quan, đặc biệt là các luật như Đất đai, Dân sự, Lao động, Khoa học - Công nghệ, 

Chuyển giao Công nghệ, Môi trường, Xây dựng… phù hợp với Hiến Pháp, Luật 

Đầu tư, các chế định về hỗ trợ đầu tư trong Luật Đầu tư. Đồng thời cố gắng giải 

quyết một cách tối đa và tốt nhất có thể những vấn đề đang đặt ra như điều kiện, 

phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ, các chế tài ràng buộc 

trách nhiệm và bảo đảm thi hành ngay từ khâu làm luật để hạn chế tới mức tối 

đa câu chuyện Luật chờ Nghị định, Nghị định chờ Thông tư, Thông tư chờ 

hướng dẫn. 

Các văn bản pháp quy điều chỉnh hoạt động hỗ trợ đầu tư nói chung và hỗ 

trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng phải 

đồng bộ, nhất quán, tránh tình trạng xung đột, chồng chéo, không nhất quán về 

một nội dung hỗ trợ nhất định gây khó khăn, phiền hà cho các nhà đầu tư và khó 
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khăn cho việc quản lý, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước. Các nội 

dung, biện pháp, định mức hỗ trợ cần được quy định rõ ràng, thống nhất áp dụng 

với các điều kiện tương tự trên phạm vi cả nước, tránh tình trạng chạy đua thành 

tích, cạnh tranh không lành mạnh giữa các địa phương dẫn đến vỡ quy hoạch, 

lãnh phí nguồn lực và nhiều hệ lụy tiêu cực đối với đất nước giống như Vedan 

hay Formusa….  

Cần có quy định rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan trung ương, đầu mối 

là Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan 

trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên 

quan, đồng thời thực hiện nghiêm túc quá trình kiểm tra thực thi luật pháp về hỗ 

trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở địa phương. 

Chính quyền các địa phương chỉ được phép đưa ra các ưu đãi riêng trong khuôn 

khổ luật pháp cho phép. 

Nhanh chóng, kịp thời ban hành các chương trình mục tiêu quốc gia và 

Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp bám sát định hướng phát 

triển kinh tế xã hội của giai đoạn hiện nay, đồng thời cần tính đến các dự báo 

trong tương lai. Các chương trình mục tiêu phải bảo đảm tính khả thi và phù hợp 

với Hiến pháp, Luật đầu tư, các luật chuyên ngành có liên quan, chủ trương, 

đường lối của Đảng và Nhà nước và các cam kết quốc tế của Việt Nam, làm căn 

cứ cho việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách về hỗ trợ đầu 

tư một cách sát, hợp và đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích có hiệu 

quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là với luồng vốn 

FDI chất lượng cao. 

3.2.3. Sớm hoàn thiện, ban hành các Nghị định, Thông tư và các văn bản 

hướng dẫn bảo đảm tính khả thi thực hiện 

Các chế định liên quan đến hỗ trợ đầu tư trong Luật Đầu tư 2014 và Nghị 

định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư mới chỉ dừng lại ở việc chỉ ra 

các hình thức và một số phạm vi hỗ trợ đầu tư. Việc quy định chi tiết các hình 

thức hỗ trợ đầu tư được giao cho Chính phủ; hay phạm vi, đối tượng, nguyên 
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tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ đầu tư thực hiện theo Chương trình mục tiêu, Ủy 

ban Nhân dân cấp tỉnh cân đối và Thủ tướng Chính phủ quyết định…. Điều này 

cho thấy, mặc dù đã có Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư 2014 nhưng những chế định về hỗ trợ đầu tư quy định 

trong hai văn bản này vẫn chưa thực sự tường minh rất khó triển khai thực hiện, 

cũng như khó có sự thống nhất giữa các địa phương. Có thể nói hơi mang tính 

tiêu cực là có mà như chưa có, có nhưng không biết thực hiện ra sao, có nhưng 

chưa biết thống nhất thế nào… vì chưa có những quy đinh rõ ràng, thống nhất về 

phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí hỗ trợ, đặc biệt là sự thống nhất về định 

mức hỗ trợ đầu tư và các chế tài bảo đảm thực hiện và ràng buộc trách nhiệm 

giữa các chủ thể. 

Để khắc phục tình trạng trên, sớm hiện thực hóa chủ trương, đường lối 

phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, sớm đưa Luật Đầu tư và các 

chế định về hỗ trợ đầu tư trong Luật Đầu tư 2014 vào cuộc sống, bên cạnh việc 

rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các luật chuyên ngành đồng bộ, thống nhất, 

cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan tới hỗ trợ đầu tư và 

hỗ trợ đầu tư với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quy định trong 

Luật Đầu tư 2014 và các luật chuyên ngành bảo đảm tính khả thi thực hiện của 

pháp luật về hỗ trợ đầu tư, công cụ hữu hiệu điều tiết hoạt động thu hút FDI 

đúng định hướng. 

Việc quy định chi tiết các hình thức hỗ trợ đầu tư, phạm vi, đối tượng, 

nguyên tắc, tiêu chí, định mực hỗ trợ đầu tư phải do Chính phủ thống nhất quy 

định trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ. Đồng thời có 

cơ chế giám sát thực hiện do Bộ Kê hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối chủ trì, 

phối hợp với các bộ ngành có liên quan. Việc tự chủ trong cân đối và hỗ trợ của 

địa phương cũng phải được Chính phủ quy định ràng buộc trong khoảng tối 

thiểu - tối đa nhất định, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức 

trong việc triển khai thực hiện và thụ hưởng hỗ trợ đầu tư, tránh tình trạng phá 

rào, chạy đua thành tích giữa các các địa phương bất chấp những tổn thất, thiệt 

hại cho đất nước. 
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Các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về 

hỗ trợ đầu tư nói chung và hỗ trợ đầu tư với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài nói riêng phải rõ ràng, công khai, minh bạch, dễ hiểu và thống nhất 

áp dụng về điều kiện, phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí và định mức hỗ 

trợ, có tính đến tính đặc thù của các dự án FDI để bảo đảm sự công bằng, bình 

đẳng thực sự trong việc thụ hưởng so với các dự án cùng loại, đồng thời phải có 

các chế tài hoặc dẫn chiếu tới các chế tài bảo đảm thực hiện, vừa bảo đảm 

khuyến khích đúng đối tượng là các dự án FDI chất lượng cao, vừa góp phần 

hạn chế, ngăn chặn các luồng vốn FDI chất lượng kém. 

3.2.4. Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà 

nước  

Mặc dù Chính phủ đã có nhiều biện pháp để cải cách thủ tục hành chính, 

nhưng bộ máy hành chính của Việt Nam vẫn bị các tổ chức quốc tế đánh giá thấp. 

Theo xếp hạng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI), chỉ số nhận thức tham 

nhũng ở Việt Nam năm 2015 xếp thứ 112/168 nước, ở mức 31/100 điểm. Theo 

xếp hạng năm 2015, Việt Nam đã tăng 7 bậc so với năm 2014. Tuy nhiên đây 

không phải là một tín hiệu mừng. Trước hết vì năm 2014 TI đánh giá xếp hạng 

với 175 quốc gia, còn năm 2015 Tổ chức này chỉ đánh giá, xếp hạng với 168 quốc 

gia. Bên cạnh đó, nếu nhìn lại từ năm 2012 đến nay, chỉ số nhận thức tham nhũng 

của Việt Nam vẫn giậm chân tại chỗ ở mức 31 trên thang điểm 100 [79]. 

Để cải thiện và nâng cao khả năng cạnh tranh của môi trường đầu tư Việt 

Nam trong thời gian tới thì vấn đề phòng, chống tham nhũng, cải cách thủ tục 

hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức cần phải được ưu tiên hàng đầu. Các cơ quan nhà nước và đội ngũ 

cán bộ, công chức phải thực sự coi nhà đầu tư và doanh nghiệp là đối tượng phục 

vụ. Bên cạnh việc quy định rõ trách nhiệm, các quan hệ giữa các cơ quan nhà nước 

với nhà đầu tư và chế tài khi có vi phạm, tăng cường năng lực quản lý điều hành 

của Chính phủ và sự phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan đến hoạt động đầu tư 

nước ngoài, trước hết là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học 

Công nghệ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ. Đẩy 
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mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc cấp giấy 

chứng nhận, quản lý và hỗ trợ đầu tư của các địa phương nhằm hướng tới việc thực 

hiện đúng pháp luật và ngăn chặn các vi phạm pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh công 

tác chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Nhà nước cũng cần khẩn trương xây dựng một đội ngũ công chức chuyên 

nghiệp và hiện đại, kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy nhà nước những công chức 

gây phiền hà, nhũng nhiễu, những người không đủ năng lực và thiếu trách nhiệm 

khi thực thi công vụ. Phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm của từng bộ, ngành, 

địa phương, từng cơ quan, cũng như từng chức danh trong việc phối hợp tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư trong đó bao gồm cả hoạt 

động hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.  

Trong cải cách thủ tục hành chính cần triệt để thực hiện chính sách một cửa, 

một cửa liên thông, chống tham nhũng, hướng tới xây dựng một môi trường đầu tư 

minh bạch, bảo đảm nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng các hỗ trợ đầu tư khi 

đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Triệt để sử dụng công cụ luật pháp vào công tác thẩm 

định, giám sát, quản lý và hỗ trợ đầu tư, vừa tạo sự minh bạch thông thoáng đối với 

hoạt động đầu tư vừa đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý. 

Duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo Chính phủ, các bộ, 

ngành, địa phương với các nhà đầu tư nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các khó 

khăn, vướng mắc của các dự án đang hoạt động, đảm bảo cho các dự án đáp ứng 

các yêu cầu đặt ra được thụ hưởng đầy đủ các hỗ trợ từ Nhà nước và hoạt động 

đúng tiến độ, có hiệu quả. 

3.2.5.  Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

vận động, xúc tiến đầu tư 

Để bảo đảm việc thu hút có hiệu quả luồng vốn FDI chất lượng cao với 

đích ngắm là các tập đoàn kinh tế, các nhà đầu tư đến từ các nền kinh tế phát 

triển, là công nghệ cao, là công nghiệp phụ trợ, là nông nghiệp sạch, là du lịch 

bền vững…, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, ngoài việc 

Việt Nam chúng ta cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, 
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nâng cao khả năng cạnh tranh của môi trường đầu tư thì công tác vận động, xúc 

tiến đầu tư giữ một vai trò quan trọng. 

Trong tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các nước trên thế giới hiện nay, 

việc tìm kiếm và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt là việc thu hút các 

tập đoàn lớn, các công ty xuyên quốc gia để tranh thủ vốn, công nghệ và kỹ 

năng quản lý tiên tiến, hiện đại phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững 

không phải là vấn đề đơn giản đối với nhiều quốc gia đang phát triển. Nhiều 

nước trong khu vực Đông Nam Á đã có những biện pháp hữu hiệu cải cách môi 

trường đầu tư, điều chỉnh chính sách hỗ trợ đầu tư phù hợp nhằm tăng cường 

khả năng cạnh tranh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Có thể nói, thu hút vốn 

ĐTNN phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng chính là việc chúng ta 

đang giao bán các nguồn lực phát triển của mình, đây là những hàng hoá đặc 

biệt, mà trong nền kinh tế thị trường, để bán được hàng hoá thì vấn đề về chiến 

lược thị trường vô cùng quan trọng. 

Để nâng cao khả năng cạnh tranh thu hút và thu hút có hiệu quả FDI, bên 

cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư nói chung, pháp luật về hỗ trợ 

đầu tư, cũng như hỗ trợ đầu tư với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

nói riêng, cần chú trọng hoàn thiện các chế định pháp luật điều chỉnh công tác 

vận động, xúc tiến đầu tư của nước ta. Nói cách khác là chúng ta phải hoàn thiện 

những quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động Marketing đầu tư cho phát 

triển. Cần quy định rõ ràng cơ chế và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong 

quảng bá, xúc tiến đầu tư với đối tượng ưu tiên hướng đến là các nước phát 

triển, các tập đoàn kinh tế lớn, các công ty đa quốc gia, các nhà đầu tư có công 

nghệ tiên tiến, hiện đại đầu tư vào những ngành, lĩnh vực, địa bàn mục tiêu của 

Việt Nam. 

Công tác vận động, xúc tiến đầu tư cũng chính là hoạt động quảng bá, 

cung cấp và hỗ trợ thông tin với các nhà đầu tư nước ngoài. Nói cách khác nó 

cũng chính là một hoạt động hỗ trợ đầu tư từ phía nước chủ nhà đối với các nhà 

đầu tư, cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin liên quan tới chủ trương, 

chính sách về đầu tư của nước chủ nhà, các danh mục cần kêu gọi, khuyến khích 
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đầu tư, cũng như hạn chế hoặc cấm đầu tư. Do vậy, việc hoàn thiện pháp luật về 

hỗ trợ đầu tư cũng cần chú trọng những nội dung này. Cần phân công rõ trách 

nhiệm cũng như cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành trung ương và chính quyền 

địa phương trong việc cung cấp, hỗ trợ thông tin, vận động và xúc tiến đầu tư 

trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách. 

Cần có chiến lược xúc tiến đầu tư thống nhất của cả nước để nhằm nâng 

cao chất lượng hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài vào nước ta. Công tác vận 

động, xúc tiến đầu tư cần chủ động, giới thiệu rộng rãi đến các nhà đầu tư, khắc 

phục tình trạng thụ động ngồi chờ, với hệ thống các giải pháp tiếp thị tổng hợp 

về chiến lược sản phẩm, chi phí và các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Hoạt động xúc tiến 

đầu tư cần làm nổi bật các lợi thế so sánh của Việt Nam, đồng thời cũng nêu ra 

những bất lợi và các hỗ trợ đầu tư để khắc phục những bất lợi đó nhằm làm cho 

các nhà đầu tư nhận biết đúng cơ hội và lợi ích họ sẽ thu được như: nêu chi tiết 

về nội dung, điều kiện của từng loại dự án, đặc biệt là các dự án lớn, dự án cần 

khuyến khích đầu tư; các hình thức, định  mức hỗ trợ; cung cấp các thông tin về 

địa điểm đầu tư, giá thuê đất, hình thức khuyến khích đầu tư và các thông tin 

liên quan khác. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài có trách nhiệm 

niêm yết các thông tin này, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của Trung ương và địa phương 

để các nhà đầu tư dễ dàng tìm hiểu, nghiên cứu. Thành lập các trung tâm thông 

tin về ĐTNN ở các địa phương phối hợp chặt chẽ với Trung tâm thông tin của 

Bộ kế hoạch và đầu tư, của các Bộ, ngành liên quan để phục vụ nhu cầu tìm hiểu 

thông tin, hướng dẫn quy trình, cách thức, thủ tục đầu tư và thụ hưởng hỗ trợ 

đầu tư theo quy định của pháp luật, cũng như giải đáp những thắc mắc cụ thể 

của các nhà đầu tư. Qua đó tạo sự tin cậy và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tốn 

ít thời gian nhất trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam. 

Đẩy mạnh vận động đầu tư một cách chủ động theo các chương trình hợp 

tác song phương và đa phương, theo dự án, đối tượng trọng điểm, hướng mạnh 

vào các nước phát triển ở Tây Âu, Bắc Âu, Nhật Bản, Bắc Mỹ và các nước NIEs 

khác. Đối với các Tập đoàn đa quốc gia, cần có hoạt động xúc tiến đầu tư đặc 
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biệt (Tập đoàn đa quốc gia bên cạnh những tiềm lực về vốn, công nghệ, kỹ năng 

quản lý, nghiệp vụ thị trường, với uy tín sẵn có sẽ là những quảng cáo rất thiết 

thực để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài khác tin tưởng vào môi trường đầu tư 

tại Việt Nam) như xúc tiến một số dự án quan trọng được lựa chọn đồng thời 

cam kết hỗ trợ thực hiện có hiệu quả các dự án này, mở đường cho việc thu hút 

FDI từ các công ty này vào Việt Nam. 

Nâng cấp các trang thông tin điện tử về đầu tư nước ngoài, cập nhật các 

văn bản về hỗ trợ đầu tư, xúc tiến đầu tư bằng một số ngôn ngữ đáp ứng nhu cầu 

của số đông nhà đầu tư. Quy định rõ trách nhiệm phối hợp nghiên cứu tình hình 

kinh tế, chính trị, thị trường và chính sách đầu tư của các nước, các tập đoàn và 

công ty lớn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học Công 

nghệ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Ngoại giao… để có thể đưa ra được chính 

sách thu hút và hỗ trợ ĐTNN phù hợp. 

3.2.6. Phát huy vai trò cầu nối của các hiệp hội, các tổ chức dịch vụ hỗ 

trợ đầu tư 

Trong nền kinh tế thị trường và bối cảnh hội nhập, vai trò của các hiệp 

hội, các tổ chức dịch vụ trung gian là rất quan trọng. Hiệp hội là cầu nối liên kết, 

đại diện cho các doanh nghiệp hoạt động trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn 

trong tương tác với các cơ quan quản lý nhà nước cũng như với các hiệp hội của 

nước ngoài; là nơi đề xuất và tham gia với các Bộ, ngành liên quan trong việc 

xây dựng, sửa đổi,bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách phát triển, hài hòa lợi 

ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp, trong đó có chính sách thu hút FDI và 

chính sách hỗ trợ đầu tư; phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong 

quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiệp hội cũng chính là người đứng ra 

đấu tranh bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp khi gặp phải những tổn hại hay 

đối xử bất bình đẳng trong giao thương quốc tế. Việc hoàn thiện các QPPL điều 

chỉnh hoạt động và khuyến khích phát triển các hiệp hội, phát huy tốt vai trò cầu 

nối của mình cũng chính là góp phần hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đầu tư, góp phần 

thu hút FDI hiệu quả hơn. 
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Bên cạnh các hiệp hội, các tổ chức dịch vụ đầu tư hay tổ chức dịch vụ hỗ 

trợ đầu tư cũng là một cơ chế, một cầu nối hữu hiệu trong việc hiện thực hóa các 

hỗ trợ và cam kết hỗ trợ của nhà nước với các nhà đầu tư trong việc triển khai 

dự án đầu tư. Các tổ chức dịch vụ là cơ sở trung gian trong việc tạo dựng lòng 

tin giữa nhà nước với nhà đầu tư và giữa các nhà đầu tư với nhau; giúp nhà nước 

và nhà đầu tư dễ dàng và nhanh chóng trong việc tìm hiểu, nắm bắt, xác thực 

thông tin qua lại thông qua hoạt động tư vấn, đánh giá, thẩm định, định giá, cung 

cấp và bảo đảm thông tin; giúp rút ngắn thời gian cũng như giảm phiền hà cho 

nhà đầu tư trong việc tiếp cận, đăng ký và triển khai dự án một cách hiệu quả…  

Để chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới đạt 

hiệu quả như mong đợi, việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật về đầu tư nói chung và pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng cũng phải hướng tới xây dựng và hoàn 

thiện hành lang pháp lý, tạo cơ chế hoạt động hiệu quả cho các hiệp hội và các 

tổ chức dịch vụ hỗ trợ đầu tư. Trong đó, cần có sự phân công, phân nhiệm rõ 

ràng thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội và 

các tổ chức dịch vụ hỗ trợ đầu tư. Bảo đảm xây dựng và hoàn thiện một cơ chế 

hỗ trợ đầu tư thuận lợi, công khai, minh bạch, chính xác trong tất cả các khâu 

của quá trình đầu tư, cũng như việc tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ 

đầu tư của nhà đầu tư đối với dự án của mình, củng cố lòng tin và thu hút được 

những dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao, đóng góp tích cực vào 

mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, sớm đưa Việt Nam trở thành một 

nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

 

Kết luận chương 3 

Điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như các quan hệ hợp tác 

song phương và đa phương không ngừng phát triển và mở rộng dẫn tới những 

ràng buộc và thay đổi trong các quan hệ hỗ trợ đầu tư giữa nhà nước và doanh 

nghiệp, đòi hỏi cần có sự sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về đầu tư nói 
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chung và pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài nói riêng. 

Việc ban hành Luật Đầu tư 2014, với các chế định về hỗ trợ đầu tư được 

kế thừa, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hơn, được đánh giá là cơ bản đáp ứng 

những đòi hỏi của định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp 

theo, phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như các cam kết quốc tế về đầu tư của 

Việt Nam. 

Tuy nhiên các chế định về hỗ trợ đầu tư trong Luật Đầu tư 2014 và Nghị 

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

Luật Đầu tư 2014 mới chỉ dừng lại ở những chế định khung, khái quát các hình 

thức và một số phạm vi hỗ trợ đầu tư, chưa tính tới những yếu tố đặc thù và sự 

khác biệt giữa các chủ thể đầu tư để có những cơ chế hỗ trợ đặc thù với các dự 

án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm bảo đảm tính cạnh tranh công bằng, 

bình đẳng thực sự và bảo đảm việc khuyến khích các dự án đầu tư trực tiếp nước 

ngoài đúng định hướng. Việc quy định chi tiết về phạm vi, đối tượng, nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ đầu tư được dẫn chiếu tới các luật chuyên ngành; 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và Chương trình mục 

tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được phê duyệt trong từng giai đoạn. Chưa 

có các quy định ràng buộc rõ ràng và chế tài bảo đảm thực hiện, dễ khiến cho 

việc quy định các loại hình hỗ trợ chỉ là khẩu hiệu, việc hỗ trợ thực chất rơi vào 

tình trạng ban phát, xin cho dẫn tới thiếu công bằng và cạnh tranh không lành 

mạnh trong thực tế. 

Thực tiễn trên đòi hỏi cần tiếp tục có sự nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật 

về hỗ trợ đầu tư theo hướng thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đầu tư 2014 với các 

luật chuyên ngành, đặc biệt lưu ý các chế định về hỗ trợ đầu tư trong các văn 

bản quy phạm pháp luật; kịp thời ban hành các chương trình mục tiêu quốc gia, 

chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; sớm hoàm thiện ban 

hành các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm tính khả thi; hoàn thiện hành lang 

pháp lý trong cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư, cũng như cơ chế vận 

hành của các hiệp hội, các tổ chức dịch vụ hỗ trợ đầu tư… 
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KẾT LUẬN 

 

Cùng với quá trình 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới nền kinh tế, hội 

nhập kinh tế khu vực và toàn cầu hệ thống pháp luật về đầu tư của Việt Nam, 

trong đó có pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài không ngừng được xây dựng và hoàn thiện theo hướng huy động 

mọi nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích thu hút các nhà đầu tư 

nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Chính sách, pháp luật về đầu tư và hỗ trợ đầu 

tư của Việt Nam ngày càng thể hiện thiện chí và thực tế Việt Nam là bạn, là đối 

tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần cải thiện 

môi trường đầu tư, xây dựng và củng cố niềm tin, tạo sức hấp dẫn lớn đối với 

các nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian qua. 

Pháp luật về đầu tư nói chung, pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối với các dự 

án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng của Việt Nam thời gian qua đã 

góp phần tích cực tạo nên thành công trong hoạt động thu hút FDI. Tính đến hết 

năm 2014 đã có trên 19 nghìn dự án đầu tư, với gần 300 tỷ USD cam kết và hơn 

124 tỷ USD thực hiện. Những năm gần đây, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài đóng góp trên 20% tổng đầu tư toàn xã hội, gần 20% GDP, trên 

25% ngân sách (kể cả thu từ đầu thô) và chiếm tỷ trọng trên 60% tổng kim 

ngạch xuất khẩu. Đầu tư trực tiếp nước ngoài là một kênh huy động vốn, một 

nguồn vốn đầu tư bổ sung quan trọng góp phần tạo nên sự chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, tạo đà tăng trưởng và phát triển cho nền kinh tế Việt Nam trong thời 

gian vừa qua. 

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội của Việt Nam trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng cả về 

nhu cầu vốn cũng như chất lượng các dự án FDI. Một trong những nguyên nhân 

quan trọng nhất chính là vấn đề luật hóa những chủ trương, chiến lược và định 

hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam; vấn đề sửa đổi, bổ 
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sung hoàn thiện pháp luật về đầu tư, về hỗ trợ đầu tư nhằm cải thiện môi trường 

đầu tư, củng cố lòng tin của nhà đầu tư, đồng thời phát huy hiệu quả điều tiết 

hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đúng định hướng. 

Để pháp luật về hỗ trợ đầu tư nói chung và pháp luật về hỗ trợ đầu tư đối 

với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng trong thời gian tới 

thực sự trở thành một công cụ hữu hiệu điều tiết hoạt động thu hút, quản lý, vận 

hành các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, khuyến khích các dự án chất 

lượng cao, phòng ngừa và ngăn chặn các dự án không bảo đảm mục tiêu phát 

triển kinh tế nhanh và bền vững của Việt Nam, cần sớm hoàn thiện hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động hỗ trợ đầu tư theo hướng thống 

nhất, đồng bộ, rõ ràng, công khai, minh bạch, khả thi, tương thích với cam kết 

quốc tế và phải bảo đảm chế tài thực hiện.   
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