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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ở hầu hết các nước phát triển, nhất là ở những nước có nền kinh tế dựa trên 

nền tảng chế độ sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân đóng vai trò then chốt trong nền 

kinh tế. Nhiều tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia trên thế giới là các doanh nghiệp do 

tư nhân sở hữu hoặc nắm giữ phần lớn vốn điều lệ. Không chỉ ở những nước phát 

triển kinh tế thị trường tự do, mà ở cả những nước, ở đó có sự can thiệp nhất định 

của nhà nước vào đời sống kinh tế, chẳng hạn kinh tế thị trường xã hội hay kinh tế 

thị trường phúc lợi xã hội, khu vực kinh tế tư nhân vẫn luôn luôn là lực lượng kinh 

doanh đóng vai trò chủ yếu trong việc cung cấp "đầu vào" cho sản xuất và cung cấp 

sản phẩm, hàng hóa đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Cùng với 

quyền tự do kinh doanh và sự năng động vốn có của nó, kinh tế tư nhân kích thích 

sự cạnh tranh và là động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế. Ở nhiều nước, khu 

vực kinh tế tư nhân không chỉ đóng góp phần lớn vào thu nhập của ngân sách nhà 

nước, mà còn là một trong những kênh chủ yếu cung cấp tài chính, vốn cho nền 

kinh tế. Cùng với khu vực kinh tế nhà nước, khu vực kinh tế tư nhân tạo ra việc làm 

cho người lao động, qua đó góp phần hỗ trợ nhà nước hiện thực hóa mục đích của 

an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh từ thất nghiệp. Nhiều doanh 

nghiệp có vốn tư nhân đã góp phần mở rộng thị trường quốc tế, nâng cao khả năng 

cạnh tranh của nền kinh tế. Không ít tập đoàn kinh tế tư nhân cũng là những doanh 

nghiệp đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ 

tiên tiến. Thêm vào đó, cách thức quản trị doanh nghiệp hiện đại và tiên tiến của họ 

cũng là tấm gương để không ít doanh nghiệp nhà nước tham khảo, áp dụng. Ở các 

nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, khu vực kinh tế tư nhân tuy chưa có 

vai trò lớn như khu vực kinh tế tư nhân ở các nước phát triển, nhưng kinh tế tư nhân 

cũng là lực lượng quan trọng trong giải quyết việc làm, đóng góp cho ngân sách nhà 

nước, cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho xã hội [74, tr.66-67].  

Ở nước ta, trước năm 1986 chưa có nền kinh tế nhiều thành phần, đa sở hữu. 

Chỉ đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (gọi tắt là Đại hội Đảng VI), cùng với 
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việc nhận rõ hạn chế của mô hình kinh tế kế hoạch hóa và cơ chế quản lý tập trung, 

quan liêu, bao cấp, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chú ý đến các thành phần kinh tế 

khác như kinh tế tiểu sản xuất hàng hoá (thợ thủ công, nông dân cá thể, những 

người buôn bán và kinh doanh dịch vụ cá thể); kinh tế tư bản tư nhân; kinh tế tư bản 

nhà nước dưới nhiều hình thức, mà hình thức cao là công tư hợp doanh; kinh tế tự 

nhiên, tự cấp, tự túc trong một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và 

các vùng núi cao khác. Từ đó, chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều 

thành phần được khẳng định và nhất quán thực hiện. Nghị quyết số 14-NQ/TW Hội 

nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) ngày 18/3/2002 về 

tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế 

tư nhân đã ghi nhận vai trò của kinh tế tư nhân [4] với sự "đóng góp quan trọng vào 

phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực xã hội vào sản xuất, kinh doanh, tạo 

thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, tăng ngân sách nhà nước, góp phần giữ 

vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước" [4].  

Năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có 

doanh nghiệp tư nhân bị ảnh hưởng và chịu tác động rất lớn của môi trường kinh 

doanh và chất lượng thể chế. Thể chế vừa là bộ phận cấu thành của môi trường kinh 

doanh, vừa là yếu tố cơ bản tác động, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh [so 

sánh 22], [84, tr.14-15]. Vì vậy, muốn tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi thì 

phải cải cách thể chế. Ngoài nhiệm vụ hoàn thiện pháp luật, cải cách TTHC cũng là 

một trong những nội dung quan trọng của cải cách thể chế. Điều này đã được 

Chính phủ chú ý ngay từ giai đoạn đầu của công cuộc Đổi mới bằng việc ban 

hành Nghị quyết số 38/CP ngày 04/5/1994 về cải cách một bước TTHC trong 

việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức. Thực hiện văn bản đó, TTHC 

đã từng bước được cải thiện theo hướng đơn giản và minh bạch, nhưng trong 

nhiều lĩnh vực vẫn còn rườm rà, phức tạp [xem đánh giá của Quyết định số 

136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010]. Chính vì vậy, 

ngày 17/9/2001 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC  
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nhà nước giai đoạn 2001-2010. Trong số các mục tiêu cụ thể của Chương trình 

này có mục tiêu xóa bỏ về cơ bản các TTHC mang tính quan liêu, rườm rà, gây 

phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân; hoàn thiện các TTHC mới theo hướng 

công khai, đơn giản và thuận tiện cho dân. Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện 

Chương trình này, CCHC theo đánh giá của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XI vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra; TTHC còn gây phiền hà cho tổ chức và công dân. 

Do đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã đề ra yêu cầu đẩy mạnh CCHC, 

nhất là TTHC; giảm mạnh và bãi bỏ các loại TTHC gây phiền hà cho tổ chức và 

công dân. Liên quan đến cải cách TTHC, mục tiêu của Chương trình tổng thể 

CCHC nhà nước giai đoạn 2011- 2020 hướng đến việc giảm thiểu chi phí về thời 

gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc 

tuân thủ TTHC. Trong quá trình cải cách thể chế ở nước ta thời gian qua, cải 

cách TTHC luôn luôn được chú ý và được tiến hành đồng thời với các lĩnh vực 

cải cách khác. Tuy nhiên, theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ, động lực mà 

những cải cách trước đây tạo ra đã không còn đủ mạnh để thúc đẩy phát triển. Vì 

vậy, chúng ta cần phải đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của 

Nhân dân để tạo thêm động lực, lấy lại đà cho sự tăng trưởng nhanh và phát triển 

bền vững [22]. Ngoài các văn bản cụ thể nói trên, cũng cần nói thêm về việc sửa 

đổi, bổ sung và ban hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư vào cuối năm 2014. 

Trong nỗ lực đổi mới thể chế, ngày 28/4/2016 Chính phủ đã có Nghị quyết số 

19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các hành động và nỗ lực hiện nay 

của các cơ quan nhà nước trong cải thiện môi trường kinh doanh và cải cách 

TTHC cho thấy tính thời sự của vấn đề. Việc nghiên cứu thủ tục pháp luật về đầu 

tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở nước ta, nhất là sau khi Việt Nam được công 

nhận là nền kinh tế thị trường đầy đủ, không chỉ đặt trong mối quan tâm chung 

đó của toàn xã hội mà còn phản ánh tính cấp thiết, thời sự, ý nghĩa khoa học và 

thực tiễn của đề tài. 
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2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu  

Việc nghiên cứu đề tài "Thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư 

nhân ở nước ta trong điều kiện Việt Nam trở thành nền kinh tế thị trường đầy đủ" 

bổ sung nhận thức và nâng cao năng lực nghiên cứu của nghiên cứu sinh. Luận án 

góp phần xây dựng hệ thống lý luận về TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân, cung 

cấp luận cứ khoa học cho việc đánh giá thực trạng quy định, cũng như thực tiễn 

thực hiện TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân và giải pháp đối với các vấn đề đó. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

Để đạt được mục đích nêu trên, trước hết luận án cần làm rõ cơ sở khoa học 

và thực tiễn của TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân trong điều kiện kinh tế thị 

trường. Luận án dựa trên các tiêu chí khoa học đánh giá thực trạng pháp luật về 

TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân và thực tiễn thực hiện các quy định đó. Luận 

án phản ánh mức độ đáp ứng của pháp luật, cũng như kết quả và hạn chế, cùng 

nguyên nhân trong thực hiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân 

ở nước ta. Cuối cùng, luận án gợi mở hướng hoàn thiện pháp luật, đề xuất giải pháp 

quy định, thực hiện TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân và đặt các giải pháp trong sự 

vận động, đáp ứng yêu cầu có tính dự báo khi Qui chế nền kinh tế phi thị trường áp 

đặt cho Việt Nam được dỡ bỏ. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Luận án nghiên cứu các quy định của pháp luật đầu tư và thực tiễn thực hiện 

pháp luật về TTĐT của doanh nghiệp tư nhân ở nước ta. Doanh nghiệp tư nhân 

được hiểu là một trong những loại hình doanh nghiệp tổ chức và hoạt động theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Khái niệm doanh nghiệp tư nhân không 

đồng nghĩa với khái niệm doanh nghiệp có vốn của tư nhân hoặc doanh nghiệp 

thuộc thành phần kinh tế tư nhân. Tư cách chủ thể đầu tư của doanh nghiệp tư nhân 

được phân biệt với tư cách chủ thể đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.  
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Luận án nghiên cứu thủ tục pháp luật về đầu tư với tính chất là TTHC; thủ 

tục pháp luật về đầu tư được hiểu là các thủ tục được quy định chủ yếu trong Luật 

Đầu tư và các văn bản có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các thủ tục đó. Do 

đó, các thủ tục không mang tính hành chính, chẳng hạn thủ tục "phi chính thức" và 

thủ tục mang tính kỹ thuật, chuyên môn trong lập dự án đầu tư, thẩm định tính khả 

thi của dự án, thủ tục giao kết các hợp đồng đầu tư, quản lý dự án, theo dõi, đánh 

giá dự án v.v... của doanh nghiệp tư nhân sẽ không được luận án nghiên cứu. 

- Luận án nghiên cứu các thủ tục doanh nghiệp tư nhân bỏ vốn đầu tư để thực 

hiện hoạt động kinh doanh theo nghĩa của khoản 5 điều 3 Luật Đầu tư. Các thủ tục 

trong kinh doanh mà dự án đầu tư của doanh nghiệp tư nhân tiến hành không thuộc 

phạm vi nghiên cứu của luận án.  

- Luận án chỉ tập trung vào TTĐT trực tiếp trong nước, không nghiên cứu 

TTĐT ra nước ngoài của doanh nghiệp tư nhân. Luận án nghiên cứu cả TTĐT đối 

với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng của doanh nghiệp tư nhân, TTĐT 

trong khu công nghiệp, khu chế suất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và TTĐT 

ngoài khu công nghiệp, khu chế suất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. TTĐT gián 

tiếp không được nói đến bởi doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ 

loại chứng khoán nào (khoản 2 điều 183 Luật Doanh nghiệp) và doanh nghiệp tư 

nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong 

công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần (khoản 4 điều 

183 Luật Doanh nghiệp).  

- Luận án không nghiên cứu thủ tục khiếu nại, giải quyết khiếu nại, xem xét 

lại quyết định đã ban hành trong thực hiện thủ tục đầu tư. 

- Về mặt thời gian, luận án nghiên cứu quy định của pháp luật đầu tư về 

TTĐT theo hiệu lực của Luật Đầu tư hiện hành (có hiệu lực từ 01/7/2015); tuy 

nhiên, khi đưa ra các giải pháp luận án chú ý đến yêu cầu mang tính dự báo và 

bối cảnh khi Việt Nam được WTO công nhận là nền kinh tế thị trường đầy đủ 

(năm 2019). 
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4. Phương pháp luận, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu  

4.1. Phương pháp luận  

Nghiên cứu sinh dựa trên quan điểm triết học và kinh tế chính trị học Mác-

Lênin, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về mối quan 

hệ giữa nhà nước và kinh tế, về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường, 

về kinh tế tư nhân, đầu tư, kinh doanh, doanh nghiệp, cải cách thể chế, cải cách môi 

trường kinh doanh và môi trường đầu tư, CCHC và TTHC v.v…  

4.2. Cách tiếp cận nghiên cứu 

- Tiếp cận hệ thống và liên ngành khoa học xã hội: Nghiên cứu TTĐT được 

đặt trong mối liên hệ với yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư và 

quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, TTĐT cũng được nghiên cứu 

trong mối liên hệ với môi trường kinh doanh của quốc gia và của doanh nghiệp. 

TTĐT không chỉ là lĩnh vực luật học mà còn liên quan đến các lĩnh vực khoa 

học xã hội khác. Do đó, trong phát hiện vấn đề, phân tích, giải thích, bình luận, 

đánh giá, dự báo v.v... nghiên cứu sinh không chỉ xuất phát từ hệ quy chiếu của luật 

học mà phải sử dụng cả kiến thức của các ngành khoa học khác như kinh tế học, 

hành chính học.  

- Tiếp cận định tính: Cách tiếp cận định tính được áp dụng để kiểm định lý 

thuyết và xây dựng lý luận về TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân. Nghiên cứu sinh 

tiếp cận định tính để phân tích khái niệm TTĐT và nhận diện những đặc điểm 

(chung và riêng) của thủ tục này trong sự so sánh với các TTHC khác. Cách tiếp 

cận định tính cũng được áp dụng để phân tích và đánh giá thực trạng điều chỉnh và 

thực hiện TTĐT; đồng thời tìm giải pháp hoàn thiện TTĐT và thực hiện TTĐT đối 

với doanh nghiệp tư nhân. 

- Tiếp cận thực tiễn: trong đánh giá và đề xuất giải pháp cho TTĐT đối với 

doanh nghiệp tư nhân luận án luôn luôn chú ý đến yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn, 

cũng như khả năng ứng dụng của giải pháp. 

-Tiếp cận lịch sử: luận án xem xét những thay đổi và yêu cầu đối với TTĐT 

áp dụng cho doanh nghiệp tư nhân trong các giai đoạn và bối cảnh khác nhau. Luận 
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án nghiên cứu thủ tục pháp luật đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân trong sự biến 

đổi và sự phát triển của đời sống kinh tế, xã hội. Việc đánh giá và đề xuất giải pháp 

cho thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân được chú ý trong dòng chảy của sự 

phát triển về mặt thời gian.  

4.3. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây: phương pháp phân 

tích; phương pháp tổng hợp; phương pháp hệ thống hóa; phương pháp so sánh, 

phương pháp lịch sử cụ thể; phương pháp diễn dịch; phương pháp quy nạp; phương 

pháp nghiên cứu gián tiếp khác thông qua nghiên cứu tài liệu; phương pháp nghiên 

cứu trực tiếp khác thông qua tọa đàm, hội thảo khoa học, phỏng vấn và trao đổi với 

chuyên gia; sử dụng số liệu thống kê tin cậy của các tổ chức…  

Phương pháp phân tích được sử dụng ở tất cả các chương của luận án để làm 

rõ cơ sở lý luận của TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân như phân tích khái niệm, 

đặc điểm của TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân; phân tích yêu cầu, đòi hỏi và sự 

tác động của kinh tế thị trường đối với TTĐT; phân tích nội dung các quy định của 

pháp luật về TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân v.v... 

Phương pháp tổng hợp và hệ thống hóa: với phương pháp này luận án sẽ liên 

kết các quan điểm, các nhận xét, đánh giá, giải thích, bình luận về TTĐT đối với 

doanh nghiệp tư nhân để phân tích và đưa ra quan điểm hoặc đánh giá về cơ sở lý 

luận, cũng như thực trạng quy định và thực hiện thủ tục TTĐT. Các quan điểm, vấn 

đề, quy phạm được sắp xếp và trình bày một cách hệ thống trên cơ sở các tiêu chí 

mang tính logic.  

Phương pháp lịch sử: luận án nghiên cứu căn cứ, cơ sở khoa học của việc 

quy định TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân trong pháp luật nước ta và pháp luật 

của một số nước (nguồn gốc phát sinh), nghiên cứu quá trình CCHC và đơn giản 

hóa thủ tục này ở nước ta trong quá trình Đổi mới và phát triển kinh tế thị trường.  

Phương pháp so sánh được sử dụng để so sánh quy định về TTĐT giữa Luật 

Đầu tư năm 2005 với Luật Đầu tư năm 2014, so sánh quy định và thực tiễn thực 

hiện TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân giữa Việt Nam với một số nước, giữa một 
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số địa phương ở nước ta. Phương pháp so sánh cũng được sử dụng để đối chiếu giữa 

quy định TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân với yêu cầu của thực tiễn và đánh giá 

thực trạng pháp luật đầu tư trong sự so sánh, đối chiếu với các tiêu chí đánh giá chất 

lượng hệ thống pháp luật.  

Phương pháp dự báo: luận án sử dụng phương pháp này để dự báo những tác 

động, yêu cầu kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế trong thời gian tới đối với thủ 

tục đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân. 

Phương pháp diễn dịch (đi từ cái chung đến cái riêng), phương pháp quy nạp 

(khái quát cái chung từ những cái riêng) được sử dụng để lập luận khi đưa ra các 

nhận định, quan điểm riêng của nghiên cứu sinh và đề xuất giải pháp. 

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án 

Thứ nhất, luận án khái quát và cung cấp cho người đọc thông tin về tình hình 

nghiên cứu ngoài nước và trong nước về thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh 

nghiệp tư nhân. Cùng với đó, luận án phản ánh những kết quả nghiên cứu đã đạt 

được về lý luận TTĐT; những tri thức luận án kế thừa; những vấn đề còn chưa được 

nghiên cứu hoặc đã được nghiên cứu nhưng chưa đầy đủ, chưa sâu sắc; những vấn 

đề cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn.  

Thứ hai, luận án đã làm rõ thêm lý luận về thủ tục đầu tư đối với doanh 

nghiệp tư nhân trong nền kinh tế thị trường đầy đủ. Trên cơ sở nhận thức về TTHC, 

luận án đã xây dựng khái niệm thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư 

nhân; những điểm chung của TTHC và đặc thù của thủ tục pháp luật về đầu tư đối 

với doanh nghiệp tư nhân đã được luận án nhận diện và khái quát.  

Thứ ba, luận án đã làm rõ thêm khái niệm kinh tế thị trường đầy đủ; chỉ ra 

những yêu cầu của kinh tế thị trường đầy đủ đối với thủ tục pháp luật về đầu tư đối 

với doanh nghiệp tư nhân.  

Thứ tư, luận án đã đánh giá và chỉ ra mặt được, mặt hạn chế của pháp luật 

hiện hành về thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở các nhóm quy phạm 

về hình thức đầu tư của doanh nghiệp tư nhân; thủ tục chuẩn bị đầu tư; thủ tục 

thực hiện dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp tư nhân. Vướng mắc, hạn chế 
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trong thực tiễn thực hiện một số thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp 

tư nhân cũng đã được luận án nhận diện và phản ánh.  

Thứ năm, luận án đã phân tích quan điểm hoàn thiện thủ tục pháp luật về đầu 

tư đối với doanh nghiệp tư nhân; gợi mở hướng hoàn thiện thủ tục pháp luật về đầu 

tư đối với doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời, luận án đã đề xuất và luận giải một số 

giải pháp hoàn thiện pháp luật và giải pháp tăng cường thực hiện pháp luật về 

TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân trong thời gian tới.  

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

Ý nghĩa lý luận: luận án góp phần làm rõ thêm yêu cầu đã được Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XII đề ra về cải cách thể chế, trong đó có cải cách thủ tục hành 

chính, để tạo động lực tăng trưởng; hoàn thiện cơ chế, chính sách, trong đó có chính 

sách đầu tư, khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân ở hầu hết 

các ngành và lĩnh vực kinh tế, để thành phần kinh tế này trở thành một động lực 

quan trọng của nền kinh tế v.v… Luận án góp phần bổ sung và phát triển lý luận về 

thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế thị trường; làm rõ 

thêm thực trạng quy định và thực tiễn thực hiện thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp 

tư nhân ở nước ta hiện nay; cung cấp thêm luận cứ để cải cách TTHC trong đầu tư, 

nâng cao hiệu quả thực hiện TTĐT, giảm bớt rào cản để tạo thuận lợi cho kinh tế tư 

nhân phát triển.  

Ý nghĩa thực tiễn: luận án góp phần thu hút thêm sự quan tâm của các cơ 

quan nhà nước và xã hội đối với cải cách TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân; nâng 

cao hiểu biết của người quản lý và doanh nghiệp về TTĐT thủ tục đầu tư đối với 

doanh nghiệp tư nhân trên cả ba phương diện: lý luận, thực trạng quy định và thực 

tiễn thực hiện, giải pháp cho vấn đề. Luận án có thể là tài liệu tham khảo bổ sung 

trong nghiên cứu, đào tạo và xây dựng chính sách, pháp luật về TTĐT đối với 

doanh nghiệp.   

7. Cơ cấu của luận án 

Ngoài danh mục chữ viết tắt, mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham 

khảo, luận án được cấu trúc thành các chương sau: 
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Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chương 2: Những vấn đề lý luận về thủ tục pháp luật về đầu tư đối với 

doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế thị trường đầy đủ 

Chương 3: Thực trạng quy định và thực hiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối 

với doanh nghiệp tư nhân  

Chương 4: Giải pháp hoàn thiện và thực hiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối 

với doanh nghiệp tư nhân. 
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Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 
 

Trước khi thực hiện nghiên cứu thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh 

nghiệp tư nhân ở nước ta cần có cái nhìn tổng quát, toàn diện về kết quả nghiên cứu 

gần nhất của giới khoa học về chủ đề này. Điều này chỉ có thể đạt được thông qua 

việc sưu tầm, tập hợp, phân tích, đánh giá, so sánh, tổng hợp nhiều loại tài liệu khác 

nhau đã được công bố trong nước và ngoài nước có liên quan trực tiếp đến đề tài. 

Qua tổng quan luận án xác định những nội dung liên quan trực tiếp đến luận án đã 

được nghiên cứu thấu đáo và luận án có thể kế thừa; những vấn đề chưa được 

nghiên cứu hoặc đã được nghiên cứu nhưng toàn diện, hệ thống và sâu sắc và những 

vấn đề cần tập trung nghiên cứu, giải quyết trong luận án.  

Luận án chỉ chọn những tài liệu liên quan trực tiếp đến TTĐT đối với doanh 

nghiệp tư nhân để tổng quan. Một số tài liệu về "doanh nghiệp tư nhân", "kinh tế thị 

trường đầy đủ" chỉ được tổng quan nếu những tài liệu đó gắn với TTĐT đối với 

doanh nghiệp tư nhân.  

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

1.1.1. Tình hình nghiên cứu lý luận và thực tiễn về thủ tục hành chính và 

thủ tục đầu tư 

- Nghiên cứu lý luận về TTHC như phạm trù "mũ" của TTĐT: 

Là một nhóm của TTHC, TTĐT có những điểm chung của TTHC. Hiện nay, 

trong khoa học pháp lý và khoa học quản lý hành chính ở trong và ngoài nước đã có 

nhiều tài liệu nghiên cứu và làm rõ phương diện lý luận của TTHC.  

Thuật ngữ TTHC được giải thích trước hết trong Nguyễn Như Ý (1998), Đại 

từ điển tiếng Việt, Nxb.Văn hóa- Thông tin, Hà Nội [95]; Nguyễn Như Ý (Chủ 

biên) (1995), Từ điển tiếng Việt thông dụng, Nxb.Giáo dục, Hà Nội [96]; Nguyễn 

Như Ý (2011), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb.Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh [94]. 

Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về phạm vi của TTHC. Loại ý kiến 

thứ nhất cho rằng: TTHC là trình tự mà luật hành chính quy định, theo đó các cơ 

quan quản lý hành chính nhà nước giải quyết các tranh chấp về quyền và xử lý các 
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vi phạm pháp luật. Theo nhóm ý kiến thứ hai, TTHC là thủ tục được luật hành 

chính xác lập bất kỳ việc cá biệt, cụ thể nào. Loại ý kiến thứ ba hiểu TTHC một 

cách rộng nhất, xem TTHC do luật hành chính quy định trong thực hiện mọi hình 

thức hoạt động của mọi cơ quan quản lý nhà nước, tức là ngoài các hoạt động giải 

quyết các việc cá biệt, cụ thể còn bao gồm cả trình tự hoạt động sáng tạo pháp luật.  

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của TTHC được trình bày và phân tích 

trong cuốn sách của Nguyễn Văn Thâm, TTHC: Lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính 

trị Quốc gia, Hà Nội 2002 [70]. Nguyễn Văn Thâm (chủ biên) (2007), Giáo trình 

Thủ tục hành chính, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội [71]. 

Những vấn đề chung mang tính giáo trình về TTHC được trình bày trong 

Giáo trình TTHC (dùng cho đào tạo Đại học Hành chính ở Học viện Hành chính 

quốc gia) do Nguyễn Văn Thâm chủ biên, Võ Kim Sơn biên soạn, Nxb. Khoa học 

và Kỹ thuật, Hà Nội 2007 [71]. Ngoài ra, TTHC là nội dung của Chương XII của 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam của Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội, 

Nxb.Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội 2013 [47]. Ở đó, trong các giáo trình đã 

giải thích khái niệm TTHC, các nguyên tắc của TTHC, phân loại TTHC, các giai 

đoạn của TTHC v.v...  

Những vấn đề lý luận về TTHC đã được trình bày trong 01 chương của Giáo 

trình Hành chính học đại cương của nhóm tác giả do Đoàn Trọng Truyến chủ biên 

[76]. Ở đó, Giáo trình đã giải thích khái niệm TTHC, ý nghĩa, phân loại, các nguyên 

tắc và thực hiện TTHC. 

Những nghiên cứu khác về lý luận về TTHC đã được tác giả Nguyễn Văn 

Linh tổng quan khá đầy đủ trong luận án tiến sỹ luật học đã bảo vệ năm 2015 tại 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về "Thực hiện pháp luật về giải quyết thủ 

tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay" [50, tr.15-16].  

Khái niệm TTHC, khái niệm TTHC về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất, cũng như nội dung của thủ tục 

này đã được phân tích, giải thích trong luận văn thạc sĩ luật học của Huỳnh Thị Liễu 

Hoa, TTHC về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản 
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gắn liền trên đất từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng, bảo vệ tại Học viện Khoa học xã 

hội năm 2013. 

Khái niệm TTHC về thu hồi đất nông nghiệp và nội dung của thủ tục này đã 

được giải thích trong luận văn thạc sĩ luật học của Trương Công Hiếu, TTHC về thu 

hồi đất nông nghiệp từ thực tiễn thực hiện Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, 

bảo vệ tại Học viện Khoa học xã hội năm 2013. 

Chủ thể của TTHC, trong đó có chủ thể của TTĐT được nói đến trong bài 

viết "Một số vấn đề về chủ thể của TTHC" của Nguyễn Ngọc Bích, công bố trên 

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số chuyên đề 3/2010, trang 2-6 [8].  

- Khái niệm thủ tục đăng ký đầu tư, vai trò của thủ tục đăng ký đầu tư:  

Một số khía cạnh lý thuyết của TTĐT và thủ tục đăng ký đầu tư được trình 

bày trong Giáo trình Luật Đầu tư của Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb.Công an 

Nhân dân, Hà Nội 2011 [86]; Giáo trình Kinh tế đầu tư của Bộ môn Kinh tế Đầu tư 

thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Chủ biên: Nguyễn Bạch Nguyệt, Từ 

Quang Phương; Biên soạn: Phạm Văn Hùng, ... [et al.], Đại học Kinh tế Quốc dân, 

Hà Nội 2007 [89]. 

Khái niệm thủ tục đăng ký đầu tư, vai trò của thủ tục đăng ký đầu tư được 

phân tích trong luận văn thạc sĩ luật học của Nguyễn Đình Tuấn, Pháp luật về 

thủ tục đăng ký đầu tư từ thực tiễn tỉnh Nghệ An, bảo vệ tại Học viện Khoa học 

xã hội năm 2014.  

Vai trò của TTĐT tư nhân phản ánh gián tiếp qua vai trò của đầu tư tư nhân. 

Trong nghiên cứu "Investment Matters The Role and Patterns of Investment in 

Southeast Europe" ấn phẩm của The World Bank, Washington, DC 2009 tác giả 

Borko Handjiski đã phân tích vai trò của đầu tư tư nhân đối với tăng trưởng và tác 

động của đầu tư công đối với đầu tư tư nhân [104].  

Vai trò của TTĐT trong mối quan hệ với quyền công dân được phản ánh 

gián tiếp trong nghiên cứu của Lê Hồng Sơn, "Thủ tục hành chính - Phương tiện 

quan trọng đảm bảo thực hiện quyền công dân ở nước ta trong giai đoạn hiện nay", 

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 6/2000, trang 10-11, 15 [66]. Vũ Thư, "Thủ tục 
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hành chính với việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân", Tạp chí 

Dân chủ và Pháp luật, số chuyên đề 3/2010, trang 13-15 [75]. Trần Thanh Hương, 

"Thủ tục hành chính và hoạt động của cơ quan hành chính với việc bảo đảm quyền 

của công dân", Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 10/2005, trang 14-19 [43]. 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu cơ sở lý luận của pháp luật về thủ tục đầu tư  

Ở nước ta đã có một số nghiên cứu, bàn luận về đối tượng, phạm vi điều 

chỉnh và nội dung của luật TTHC. Phạm vi điều chỉnh và nội dung chủ yếu của luật 

TTHC được tác giả Hoàng Văn Tú bàn luận trong bài viết "Xác định phạm vi điều 

chỉnh và nội dung chủ yếu cần quy định trong luật TTHC", Tạp chí Nghiên cứu lập 

pháp, số 12/2007, trang 27-32, 49 [77]. Ngoài ra, trong bài viết "Xác định đối tượng 

điều chỉnh của luật TTHC", Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 12/2008, trang 27- 30 tác 

giả Vũ Thư đã phân tích và trao đổi về đối tượng điều chỉnh của luật TTHC [73]. 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật quản lý nhà nước về đầu tư 

được Nguyễn Duy Nam trình bày, phân tích trong luận văn thạc sĩ luật học về Pháp 

luật quản lý nhà nước về đầu tư - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Trường Đại 

học Luật Hà Nội, Hà Nội, 2013. 

1.1.3. Nghiên cứu thủ tục đầu tư gắn với thủ tục đăng ký kinh doanh 

Thủ tục đầu tư gắn với thủ tục đăng ký kinh doanh được đề cập trong một số 

cuốn sách và trong nhiều luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ về đăng ký kinh doanh của 

doanh nghiệp tư nhân.  

- Một số vấn đề lý luận và thực trạng pháp luật về thủ tục đăng ký kinh 

doanh qua lăng kính của một địa phương được phân tích ở mức độ hạn chế trong 

luận văn thạc sĩ luật học của Nguyễn Đăng Khuyến, Pháp luật về đăng ký kinh 

doanh từ thực tiễn Thành phố Hà Nội, bảo vệ tại Học viện Khoa học xã hội năm 

2014; Đỗ Công Diện, Pháp luật về đăng ký kinh doanh từ thực tiễn tỉnh Hà Nam, 

luận văn thạc sĩ luật học bảo vệ tại Học viện Khoa học xã hội năm 2014.  

- Cuốn sách của Lê Đăng Doanh, TTHC: Hành trang doanh nghiệp Việt, 

Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội 2008 đề cập đến các thủ tục doanh nghiệp cần thực 

hiện và các vấn đề cần lưu ý ngay sau khi đăng ký kinh doanh [21]. Các thủ tục 
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doanh nghiệp phải thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Các thủ tục 

doanh nghiệp phải thực hiện khi phát sinh một số hoạt động đặc thù. 

1.1.4. Nghiên cứu tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến thủ tục đầu tư  

Gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO và tính minh bạch trong TTHC 

là chủ đề tọa đàm được Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Nagoya tổ 

chức ở Hà Nội năm 2007. 

Một số thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập WTO, trong đó có những 

thách thức liên quan đến đảm bảo sự minh bạch và đơn giản hóa TTĐT, kinh doanh đã 

được phân tích trong cuốn sách của Nguyễn Văn Thường "Tăng trưởng kinh tế Việt 

Nam những rào cản cần phải vượt qua", Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội 2005 [75]. 

Mối quan hệ giữa pháp luật đầu tư và hội nhập quốc tế đã được luận bàn bởi 

Bùi Xuân Hải trong bài viết Pháp luật doanh nghiệp và đầu tư với vấn đề hội nhập, 

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1/2008, trang 37-43 [40].   

Những thách thức đối với Việt Nam trong việc thực thi các cam kết về đầu tư 

trong Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ được tác giả Nguyễn Bá Diến luận 

bàn trong Tạp chí Khoa học (Kinh tế - Luật) số 4/2002, trang 10-19 [19].   

Nguyễn Thị La, Cải cách TTHC ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc 

tế, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 3/2012, trang 35-38 [48]. 

1.1.5. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về thủ tục đầu tư và thực hiện thủ 

tục đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở nước ta 

- Đánh giá chung về TTHC và TTĐT ở một số địa phương: tác giả Trần 

Huỳnh Thanh Nghị đánh giá 10 năm cải cách TTHC trong bài viết: "Cải cách thủ 

tục thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam trong chặng đường 10 năm hội nhập kinh tế 

quốc tế (2000-2010)", Tạp chí Luật học, số/2011, trang 49-55 [60]. Thực trạng pháp 

luật về thủ tục đăng ký đầu tư và thực tiễn thực hiện ở một số dự án ở tỉnh Nghệ An 

được Nguyễn Đình Tuấn đánh giá sơ lược trong luận văn thạc sĩ luật học, "Pháp 

luật về thủ tục đăng ký đầu tư từ thực tiễn tỉnh Nghệ An", bảo vệ tại Học viện Khoa 

học xã hội năm 2014.  

Thực trạng TTHC được luận bàn bởi Nguyễn Hữu Khiển, "Luận về TTHC 

hiện nay", Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 7/2010, trang 18-21 [45]; Nguyễn Thanh 



 16

Giang, "Nhìn lại 10 năm thực hiện cải cách TTHC ở thành phố Đà Nẵng", Tạp chí 

Quản lý nhà nước, số 8/2010, trang 65-69 [33]; Đỗ Quốc Hưng, "Về công tác cải cách 

TTHC trong thời gian qua", Tạp chí Quản lý nhà nước, số 8/2010, trang 70-73 [35]. 

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả các chỉ số đánh giá cải cách 

TTHC được phân tích bởi Nguyễn Thị Trà Lê, "Nâng cao hiệu quả các chỉ số đánh 

giá cải cách TTHC", Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 11/2014, trang 8-12 [49]. 

Những bất cập trong thủ tục cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp được Đặng Quốc Chương, đánh giá, phản ánh trong bài viết cùng tên trong 

Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2/2014, trang 29 - 34, 80 [18]. 

Thực hiện TTHC về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất tại Thành phố Đà Nẵng đã được phân tích, 

đánh giá trong luận văn thạc sĩ luật học của Huỳnh Thị Liễu Hoa, TTHC về cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất 

từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng, bảo vệ tại Học viện Khoa học xã hội năm 2013. 

- Nghiên cứu thực trạng TTĐT trong các báo cáo đánh giá chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hàng năm: Từ năm 2005-2013, hàng năm Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã xây dựng các báo cáo nghiên cứu chính 

sách về PCI dựa trên các chỉ số để đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành 

của Việt Nam trong việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát 

triển doanh nghiệp dân doanh. Từ năm 2006 trở đi, tất cả các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương của Việt Nam đều được đưa vào bảng xếp hạng. Phần lớn chỉ số 

trong 10 chỉ số đang được áp dụng hiện nay để đánh giá và xếp hạng chính quyền 

các tỉnh liên quan đến TTĐT, kinh doanh [62].  

- Thực trạng thực hiện thủ tục "một cửa": TTHC một cửa về đất đai, trong 

đó có liên quan đến doanh nghiệp tư nhân trong đầu tư được trình bày, phân tích và 

đánh giá trong cuốn sách của Trần Thị Cúc và Nguyễn Thị Phượng, TTHC một cửa 

về đất đai, nhà ở, Nxb.Lý luận chính trị, Hà Nội 2007 [15]. Được trình bày trong 

cuốn sách này là các TTHC cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho 

thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trình tự, thủ tục chuyển quyền sử 
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dụng đất, cấp phép xây dựng nhà ở và công trình, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. 

Thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai. Tuy nhiên, do cuốn sách này 

được viết trước khi Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 

29/11/2013 nên mức độ tham khảo bị hạn chế.  

Một số khía cạnh lý luận của cơ chế "Một cửa" như khái niệm, đặc điểm, vai 

trò, nguyên tắc, phân loại; thực trạng thực hiện cơ chế "Một cửa" và giải pháp thực 

hiện đã được phân tích và đánh giá ở mức độ nhất định trong luận văn thạc sĩ luật 

học của Nguyễn Trần Linh, Xây dựng và hoàn thiện cơ chế "Một cửa"- Giải pháp 

nâng cao chất lượng giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân của cơ quan hành 

chính nhà nước, bảo vệ tại Học viện Khoa học xã hội năm 2013. Ngoài ra, lý luận, 

thực trạng thực hiện TTHC theo cơ chế "Một cửa" và giải pháp cải cách TTHC theo 

cơ chế "Một cửa" đã được Lê Huy Du phân tích, bàn luận trong luận văn thạc sĩ luật 

học về Cải cách TTHC theo cơ chế "Một cửa" từ thực tiễn Quận Liên chiểu, Thành 

phố Đà Nẵng, bảo vệ tại Học viện Khoa học xã hội năm 2013. Hồ Ngọc Chung, Cải 

cách TTHC tại Ủy ban nhân dân phường qua thực tiễn Thành phố Đà Nẵng, luận 

văn thạc sĩ luật học bảo vệ tại Học viện Khoa học xã hội năm 2011.   

- Nghiên cứu TTĐT trong lĩnh vực đất đai: Trong nhóm này có thể kể đến 

các nghiên cứu của Hoàng Sỹ Kim và Đỗ Thị Kim Tiên, "Xoá bỏ cơ chế nhà đầu tư 

tự thoả thuận để có đất thực hiện dự án", Tạp chí Quản lý nhà nước, số 11/2012, 

trang 16-20 [46]; Nguyễn Thị Tâm, "Pháp luật về thu hồi đất trong việc giải quyết 

mối quan hệ giữa nhà nước, nhà đầu tư và người có đất bị thu hồi, luận văn thạc sĩ 

luật học", Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, 2013; Trong thời gian xây dựng 

Luật Đất đai năm 2013 có khá nhiều thảo luận về thủ tục đất đai; chẳng hạn, Ninh 

Thị Hiền, "Trình tự thủ tục giao dịch quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

theo quy định tại dự thảo Luật đất đai sửa đổi", Tạp chí Khoa học pháp lý, số đặc 

san 1/2013, trang 45 -52 [42]. Nguyễn Thị Hồng Nhung, "Pháp luật về trình tự, thủ 

tục chuyển quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản ở Việt Nam", Tạp chí 

Luật học, số 12/2011, trang 34-42 [61]. 

Thực hiện pháp luật về TTHC trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất ở một số địa phương, chẳng hạn Đà 
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Nẵng, cùng những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại đã 

được thông tin và đánh giá ở mức độ nhất định trong luận văn thạc sĩ luật học của 

Huỳnh Thị Liễu Hoa, TTHC về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng, bảo vệ tại Học 

viện Khoa học xã hội năm 2013. 

- Nghiên cứu TTĐT trong lĩnh vực hải quan: Có thể nói đến nghiên cứu của 

Nguyễn Hồng Bắc (chủ biên), Những vấn đề pháp lí về thủ tục hải quan đối với 

hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, Nxb.Tư pháp, Hà Nội 2006 [12]. 

- Nghiên cứu thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư: Thực trạng thủ tục 

chuyển nhượng dự án đầu tư của doanh nghiệp được phản ánh ở mức độ nhất định 

trong bài viết của Trương Thế Côn, "Một số bất cập trong quy định của pháp luật về 

chuyển nhượng dự án đầu tư", Tạp chí Nghề Luật, số 2/2012, trang 41 - 45, 47 [14]; 

Lê Thùy Dương, "Hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh 

bất động sản ở Việt Nam hiện nay", luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật 

Hà Nội, Hà Nội 2011. 

- Nghiên cứu TTĐT đổi mới công nghệ của doanh nghiệp: Trong cuốn 

sách "Chính sách huy động các nguồn vốn cho đầu tư đổi mới công nghệ của 

doanh nghiệp", Nxb.Thống kê, Hà Nội 2008, nhóm tác giả Lê Xuân Bá và Vũ 

Xuân Nguyệt Hồng đã phản ánh thực trạng chính sách huy động các nguồn vốn 

đầu tư đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, trong đó có hạn chế về thủ tục để 

thực hiện hoạt động đó [7]. 

- Về thủ tục trong lĩnh vực tín dụng: Nguyễn Thị Hương, Pháp luật về huy 

động vốn của nhà đầu tư trong hoạt động kinh doanh bất động sản, luận văn thạc sĩ 

luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 2012; Ngoài ra còn có luận văn thạc 

sĩ của Trần Thị Phượng đã bảo vệ tại Trường Đại học Ngoại thương "Ảnh hưởng 

của thẩm định dự án đầu tư trung và dài hạn tới hoạt động tín dụng của Ngân hàng 

Công thương Việt Nam" năm 2008 không nghiên cứu trực tiếp TTĐT đối với doanh 

nghiệp tư nhân nhưng có luận bàn về những vấn đề cơ bản của thẩm định dự án đầu tư 

trung và dài hạn trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Công thương Việt Nam và 
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đưa ra một số giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu tư trung, dài hạn để 

đảm bảo hoạt động tín dụng của Ngân hàng Công thương Việt Nam.  

- Nghiên cứu TTHC thuế và hải quan liên quan đến đầu tư: Cải cách TTHC 

thuế và hải quan đã được tác giả Đinh Tiến Dũng phân tích trong bài viết: "Cải cách 

TTHC thuế và hải quan" để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát 

triển kinh tế, Tạp chí Cộng sản, số 10/2014, trang 22-24 [21].  

- Nghiên cứu những rào cản đối với đầu tư, trong đó có rào cản về thủ tục:  

Tuy không nghiên cứu trực tiếp về rào cản do TTĐT tạo ra, nhưng trong 

nghiên cứu của Nguyễn Văn Thường "Tăng trưởng kinh tế Việt Nam những rào cản 

cần phải vượt qua", Nxb.Lý luận chính trị, Hà Nội 2005 đã cho thấy những rào cản 

trong lĩnh vực đầu tư; những rào cản từ phía pháp luật, trong đó có pháp luật đầu tư; 

rào cản từ nguồn vốn cho doanh nghiệp Việt Nam [75]. Mặc dù cuốn sách ra đời từ 

năm 2005 nhưng một số rào cản liên quan đến TTĐT được nói gián tiếp trong cuốn 

sách vẫn gợi cho người đọc sự suy tư về vấn đề này.  

1.1.6. Nghiên cứu thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân của một số 

quốc gia  

Hiện nay có khá nhiều bài viết được dịch hoặc biên soạn được công bố trên 

Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thông tin, giới thiệu về kinh nghiệm 

quốc tế trong đăng ký kinh doanh và TTĐT đối với doanh nghiệp. Có thể kể đến là 

các bài viết dưới đây trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia:  

- Nghiên cứu kinh nghiệm của Hongkong trong Công khai hóa thông tin 

doanh nghiệp thông qua dịch vụ thông tin - kinh nghiệm từ Hồng Kông [10].  

- Dịch vụ thông tin doanh nghiệp - kinh nghiệm từ Singapore [10]. 

- Nguyễn Việt Anh, "Kinh nghiệm quốc tế trong việc quy định ghi ngành, 

nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp" [10]. 

- Đỗ Tiến Thịnh, "Một số bài học kinh nghiệm về công tác đăng ký kinh 

doanh tại Na Uy, Thụy Điển" [10].  

- Nguyễn Đức Tâm, "Tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhìn 

từ các nước phát triển trong khu vực Đông Nam Á" [10].  
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- Nghiên cứu về TTHC của Nhật Bản có bài viết của Phạm Hồng Quang, 

"Hướng dẫn hành chính một nội dung quan trọng của Luật TTHC Nhật Bản và vấn 

đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân", Tạp chí Dân chủ và 

Pháp luật, số chuyên đề 3/2010, trang 27-32. 

1.1.7. Các nghiên cứu đề xuất giải pháp cải cách thủ tục hành chính, 

trong đó có liên quan đến thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân  

- Cải cách TTHC theo cơ chế "Một cửa": Đây là chủ đề được khá nhiều 

người nghiên cứu. Có thể kể đến bài viết của Lê Thị Hằng, Cải cách TTHC theo cơ 

chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" ở Thừa Thiên - Huế, Tạp chí Quản lý nhà 

nước, số 5/2010, trang 63-67 [41]; Trần Đình Văn, Thành phố Đà Lạt: Cải cách 

TTHC theo cơ chế "Một cửa" trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

Tạp chí Thanh tra, số 8/2011, trang 27-29 [90]; 

- Cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai liên quan đến TTĐT: 

+ Một trong những bước tiến của Luật Đất đai năm 2013 trong quy định về 

TTHC về giao đất, cho thuê đất đã được phân tích trong nghiên cứu của Nguyễn Thị 

Nga, "Thủ tục hành chính trong Luật Đất đai năm 2013", Tạp chí Luật học, số Đặc 

san Luật Đất đai năm 2013/2014, trang 43-52 [59]. 

+ Kiến nghị hoàn thiện pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật về 

TTHC về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn 

liền trên đất đã được đề xuất trong luận văn thạc sĩ luật học của Huỳnh Thị Liễu 

Hoa, TTHC về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản 

gắn liền trên đất từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng, bảo vệ tại Học viện Khoa học xã 

hội năm 2013. 

- Cải cách TTHC trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh:  

Trong hướng nghiên cứu này có nghiên cứu của Nguyễn Thị Phượng, "Cải 

cách TTHC trong cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hiện nay", Tạp chí Nghiên 

cứu lập pháp, số 14/2008, trang 49-52 [63]; Trần Văn Tuấn, "Cải cách TTHC và 

cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông", Tạp chí Cộng sản, số 809 (3/2010), 

trang 8-16 [80].  
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- Cải cách TTHC trong một số lĩnh vực, hoạt động cụ thể:  

Có thể kể đến nghiên cứu của Vũ Đức Long, "Đơn giản hoá TTHC đăng ký 

giao dịch bảo đảm bước đột phá về cải cách TTHC", Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, 

số chuyên đề 3/2010, trang 16 -20, 32 [53]; 

Trong số những giải pháp khuyến khích đầu tư ở Việt Nam có giải pháp liên 

quan đến cải cách thể chế, trong đó có cải cách TTĐT đã được tác giả Trần Thị 

Minh Châu đề xuất trong cuốn sách "Về chính sách khuyến khích đầu tư ở Việt 

Nam", Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2007 [13]. 

1.2. Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 

1.2.1. Những kết quả nghiên cứu đã đạt được và luận án kế thừa 

- Cùng với quá trình đổi mới, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc 

tế, trong thời gian qua ở nước ta đầu tư trở thành chủ đề được nhiều tổ chức, cá 

nhân đặc biệt chú ý, nghiên cứu. Tuy nhiên, so với đầu tư trong nước, các nghiên 

cứu tập trung nhiều hơn vào đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cùng với đó, TTĐT trực 

tiếp nước ngoài cũng được nghiên cứu và được quan tâm nhiều hơn so với nghiên 

cứu về TTĐT trong nước, trong đó có TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân. Điều 

này có thể hiểu được, bởi các nghiên cứu về đầu tư trong thời gian qua đã bám sát 

vào nhu cầu của thực tiễn đổi mới là cạnh tranh quốc gia trong thu hút đầu tư trực 

tiếp nước ngoài, cũng như nhu cầu và đòi hỏi của hội nhập quốc tế, trước hết là sự 

tham gia vào sân chơi chung của Tổ chức Thương mại thế giới và việc ký kết các 

hiệp định đầu tư, hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã thúc 

đẩy và tạo sức ép nhiều hơn cho các nhà hoạch định chính sách, pháp luật và quản 

lý trong cải thiện môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài.  

- Các tài liệu hiện có trong nước đã nghiên cứu các khía cạnh, mặt cắt khác 

nhau của TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân. Các nghiên cứu trong nước và ngoài 

nước đã làm rõ về mặt lý luận vai trò của cải cách TTĐT đối với hoạt động kinh 

doanh, đầu tư của doanh nghiệp nói chung và của doanh nghiệp tư nhân nói riêng. 

Trong các nghiên cứu đã chỉ rõ rào cản của TTĐT đối với thu hút đầu tư và kinh 

doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, cải cách TTĐT là một trong những nội dung của 
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cải cách thể chế và CCHC. Ở Việt Nam, cải cách TTĐT được đặt trong bối cảnh 

của cải cách TTHC trong kinh doanh và để đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường 

kinh doanh và môi trường đầu tư, cải cách thể chế, CCHC công nhằm khuyến khích 

và thu hút đầu tư, phát triển đất nước.  

- Đã có một số nghiên cứu đánh giá bằng phương pháp điều tra, khảo sát 

mức độ đáp ứng của TTĐT hiện hành đối với quyền tự do kinh doanh của doanh 

nghiệp tư nhân, cũng như thực tiễn thực hiện TTĐT đối với khu vực kinh tế tư 

nhân, trong đó có doanh nghiệp tư nhân. TTĐT đối với doanh nghiệp đã được chú ý 

như một trong những tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của các địa 

phương ở nước ta.  

- Yêu cầu, đòi hỏi của nhà nước pháp quyền, của kinh tế thị trường và hội 

nhập kinh tế quốc tế đối với TTĐT đã được phân tích ở mức độ nhất định trong một 

số tài liệu đã được công bố.  

- Qua các nghiên cứu cho thấy, vấn đề lớn nhất của TTĐT đối với doanh 

nghiệp tư nhân tồn tại ở khâu thực hiện TTĐT, nhất là trong giai đoạn triển khai dự 

án đầu tư. Ngoài ra, nhận thức về cải cách TTĐT gắn với đổi mới nhận thức về vai 

trò của Nhà nước trong thể chế kinh tế thị trường từ vai trò của người quản lý, điều 

hành sang vai trò của người kiến tạo phát triển và phục vụ doanh nghiệp.  

- Một số hạn chế, bất cập của pháp luật về TTĐT đối với doanh nghiệp tư 

nhân, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện TTĐT đối với doanh nghiệp tư 

nhân đã được đánh giá, phản ánh ở mức độ nhất định. Cùng với đó, một số tài liệu 

đã đề xuất giải pháp cải cách TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân trên cả hai 

phương diện: quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục. 

1.2.2. Những vấn đề còn chưa được nghiên cứu thấu đáo và luận án dự 

kiến phát triển  

- Các tài liệu hiện có về TTĐT chủ yếu nghiên cứu TTĐT đối với tất cả các 

doanh nghiệp, chưa có công trình nghiên cứu toàn diện và chuyên sâu về TTĐT đối 

với doanh nghiệp tư nhân, nhất là TTĐT theo Luật Đầu tư mới có hiệu lực được gần 

năm nay. TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân được đề cập và phân tích, đánh giá 
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lồng ghép trong các nghiên cứu về thủ tục kinh doanh, về cải cách TTHC, về đăng 

ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, về doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

- Các nghiên cứu hiện có chưa khái quát và phản ánh được những điểm 

chung mang tính phổ biến và những đặc thù của TTĐT đối với doanh nghiệp tư 

nhân trong điều kiện và bối cảnh của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở nước ta.  

- Thiếu nghiên cứu đánh giá cả phương diện lý luận của mối liên hệ giữa TTĐT 

và thủ tục trong kinh doanh, cũng như thực trạng giải quyết mối quan hệ này trong quy 

định của pháp luật, cũng như thực hiện pháp luật đầu tư và kinh doanh.  

- Thiếu nghiên cứu về bộ tiêu chí đánh giá TTĐT tốt.  

- Thiếu nghiên cứu sâu và toàn diện mang tính so sánh về TTĐT đối với 

doanh nghiệp tư nhân ở nước ta với các nước có điều kiện tương đồng về chính trị, 

kinh tế, địa lý hoặc về mục tiêu phát triển kinh tế thị trường. Chưa có nghiên cứu 

kinh nghiệm (thành công, thất bại) của một số quốc gia trong quy định và thực hiện 

TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân và gợi mở đối với Việt Nam. Tuy nhiên, trong 

khuôn khổ luận án tiến sĩ, luận án chỉ có thể trình bày ở mức độ nhất định kinh 

nghiệm của một số quốc gia. 

- Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của chúng trong thực tiễn thực hiện 

thủ tục chuẩn bị đầu tư trực tiếp và triển khai, thực hiện dự án đầu tư trực tiếp đối 

với doanh nghiệp tư nhân được phản ánh tản mạn trong nhiều bài báo, báo cáo, đề 

tài. Thiếu một nghiên cứu có tính toàn diện và hệ thống về TTĐT đối với doanh 

nghiệp tư nhân.  

- Còn thiếu giải pháp cụ thể đối với cải cách TTĐT trên cả hai phương diện: 

quy định của pháp luật và thực hiện pháp luật về TTĐT đối với doanh nghiệp tư 

nhân, nhất là TTĐT theo Luật Đầu tư hiện hành.  

1.2.3. Những vấn đề luận án không nghiên cứu  

Ngoài những vấn đề được giới hạn trong phạm vi nghiên cứu của luận án, 

luận án không nghiên cứu sâu và toàn diện mang tính so sánh về quy định và thực 

tiễn thực hiện TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân ở nước ta với quy định và thực 

tiễn thực hiện TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân ở các quốc gia khác.  
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1.3. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu 

1.3.1. Giả thuyết nghiên cứu đề tài 

Các TTĐT hiện nay do pháp luật quy định đối với doanh nghiệp tư nhân 

chưa đáp ứng được sự hài hòa giữa quản lý và khuyến khích đầu tư của Nhà nước 

với yêu cầu đảm bảo quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra, 

trong thực tiễn vẫn còn tồn tại những nhân tố gây khó khăn cho doanh nghiệp tư 

nhân trong thực hiện TTĐT. Điều này ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường 

kinh doanh và đầu tư của nước ta.  

1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu 

Luận án tập trung làm rõ các câu hỏi sau đây: 

- Thủ tục đầu tư được định nghĩa và được hiểu như thế nào?  

- Thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân có những điểm chung (mang 

tính phổ biến) của TTHC và những đặc điểm riêng (tính đặc thù) do yếu tố "doanh 

nghiệp" và "tư nhân" chi phối? 

- Tại sao việc đầu tư của doanh nghiệp tư nhân phải trải qua những thủ tục 

nhất định do pháp luật quy định (tính khách quan của TTĐT)? Việc quy định TTĐT 

có mâu thuẫn và là sự cản trở việc thực hiện quyền tự do kinh doanh? Quyền tự do 

kinh doanh của chủ thể kinh doanh đặt ra yêu cầu, đòi hỏi gì đối với TTĐT?  

- Mối liên hệ giữa TTĐT và thủ tục trong kinh doanh?  

- Tác động, ảnh hưởng của TTĐT đến môi trường kinh doanh và cạnh tranh 

của doanh nghiệp? 

- Các tiêu chí đánh giá bộ TTĐT tốt?  

- Yêu cầu, đòi hỏi của nhà nước pháp quyền, của kinh tế thị trường và hội 

nhập kinh tế quốc tế đối với TTĐT? 

- Thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân gồm những thủ tục gì và phân 

thành những nhóm thủ tục nào?  

- Kinh nghiệm (thành công, thất bại) của một số quốc gia trong quy định và 

thực hiện TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân và gợi mở đối với Việt Nam?  
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- Thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở nước ta được quy định trong 

những văn bản pháp luật hiện hành nào? Nội dung chủ yếu của chế định pháp luật 

về TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân?  

- Quy định của pháp luật về các thủ tục chuẩn bị đầu tư trực tiếp và các thủ 

tục triển khai, thực hiện dự án đầu tư trực tiếp đối với doanh nghiệp tư nhân đáp 

ứng ở mức độ nào yêu cầu của một hệ thống pháp luật có chất lượng (theo các tiêu 

chí đánh giá hiệu quả của hệ thống pháp luật)? TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân 

ở nước ta cần được đánh giá như thế nào trong sự so sánh với quy định của quốc tế 

và của các nước có điều kiện tương đồng về chính trị, kinh tế, địa lý, mục tiêu phát 

triển kinh tế thị trường, cũng như tương đồng trong quan điểm đối với vai trò của 

khu vực kinh tế tư nhân v.v...? 

- Thủ tục chuẩn bị đầu tư trực tiếp và thủ tục triển khai, thực hiện dự án đầu 

tư trực tiếp đối với doanh nghiệp tư nhân được thực hiện trên thực tế như thế nào? 

Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của chúng trong thực tiễn thực hiện 

thủ tục chuẩn bị đầu tư trực tiếp và triển khai, thực hiện dự án đầu tư trực tiếp đối 

với doanh nghiệp tư nhân?  

- Nếu trong quy định hiện hành của pháp luật nước ta về TTĐT đối với 

doanh nghiệp tư nhân còn cho thấy những hạn chế, bất cập và trong thực tế còn cho 

thấy nhu cầu cần nâng cao hiệu quả thực hiện chế định pháp luật này thì có những 

giải pháp gì có thể dự liệu cho việc nâng cao chất lượng điều chỉnh và thực hiện 

pháp luật về TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân? Hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thực hiện pháp luật về TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân cần dựa trên 

những quan điểm chủ đạo nào và cần đáp ứng yêu cầu gì? Việc điều chỉnh của pháp 

luật về TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân trong thời gian tới cần hướng tới những 

mục tiêu gì?  
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Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC PHÁP LUẬT  

VỀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐẦY ĐỦ 

2.1. Khái niệm thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân  

Khi đầu tư doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện các thủ tục do pháp luật quy 

định. TTĐT là một loại TTHC. Vì thế, để hiểu khái niệm TTĐT, trước tiên cần tìm 

hiểu khái niệm TTHC.  

Thuật ngữ thủ tục được giải thích trong nhiều từ điển, giáo trình. Thủ tục 

được định nghĩa trong Từ điển Hán - Việt là "các trình tự và phương pháp làm việc" 

[1, tr.441]. Từ điển tiếng Việt thông dụng giải thích thủ tục là "cách thức tiến hành 

một công việc với nội dung, trình tự nhất định, theo quy định của nhà nước" [96]. 

Ngoài ra, còn có nhiều quan niệm về thủ tục, như "Thủ tục là những việc cụ thể 

phải làm theo một trật tự quy định để tiến hành một công việc có tính chất chính 

thức" [94, tr.927]; "Thủ tục là cách thức tiến hành một công việc với nội dung và 

trình tự nhất định, theo quy định của cơ quan nhà nước" [94, tr.1535]; "Thủ tục là 

trình tự giải quyết một công việc, một loại việc" [88, tr.144]. Ngược lại, có người lại 

cho rằng trình tự nằm ngoài phạm vi khái niệm thủ tục [88, tr.144]. 

Ở nước ta đến nay không có định nghĩa duy nhất về TTHC [88, tr.144]. Tuy 

nhiên, những điểm chung và các yếu tố cấu thành nội dung của TTHC đã được nhận 

thức thống nhất [50, tr.25]. Trong Giáo trình Hành chính học đại cương TTHC được 

định nghĩa là "trình tự về thời gian, không gian và là cách thức giải quyết công việc 

của cơ quan nhà nước trong mối quan hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân công dân" 

[76, tr.208]. Có người hiểu TTHC là tổng thể các quy phạm pháp luật xác định các 

quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia vào các quan hệ xã hội do luật hành chính 

xác lập nhằm thực hiện các quy phạm vật chất của luật hành chính [66], [73]. 

Theo nhận xét của Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam của Trường Đại học Luật 

Hà Nội mỗi quan niệm về thủ tục như đã nêu trên đều có những hạn chế nhất định 

[88, tr.144-145].  
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Nhìn chung, nhiều người hiểu TTHC trong sự phân biệt với thủ tục lập pháp 

và thủ tục tư pháp; theo đó TTHC được hiểu là thủ tục tiến hành các hoạt động quản 

lý hành chính nhà nước được thực hiện bởi các chủ thể sử dụng quyền hành pháp 

[88, tr.144]. Trong Giáo trình "Luật Hành chính Việt Nam" của Trung tâm Đào tạo 

Từ xa Đại học Huế TTHC được định nghĩa là "cách thức thực hiện thẩm quyền 

quản lý hành chính nhà nước của các chủ thể quản lý hành chính nhà nước và cách 

thức tham gia vào các công việc quản lý hành chính nhà nước của các tổ chức, cá 

nhân nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong quản lý hành chính nhà 

nước theo quy định của pháp luật" [85, tr.118]. Trong khi đó, các tác giả của Giáo 

trình "Luật Hành chính Việt Nam" của Viện Đại học Mở Hà Nội quan niệm "Thủ 

tục hành chính là cách thức tiến hành hoạt động quản lý nhà nước, được quy phạm 

pháp luật hành chính quy định, trong đó xác định rõ các việc cụ thể, yêu cầu, điều 

kiện đối với các việc ấy cũng như trình tự thực hiện mà các cơ quan nhà nước, cán 

bộ công chức nhà nước, các cá nhân, tổ chức có liên quan cần phải tuân thủ" [92]. 

Một định nghĩa khác về TTHC được tìm thấy trong Giáo trình "Luật Hành chính 

Việt Nam" của Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội "Thủ tục hành chính là trình tự 

và cách thức thực hiện những hành động nhất định nhằm đạt tới những hệ quả pháp 

lý mà phần quy định của pháp luật vật chất dự kiến trước" [47, tr. 487]. Trong Giáo 

trình "Luật Hành chính Việt Nam" của Trường Đại học Luật Hà Nội TTHC được 

định nghĩa là "cách thức tổ chức thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước 

theo đó cơ quan, cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, cá nhân, tổ chức thực hiện 

quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết các công 

việc của quản lý hành chính nhà nước" [88, tr.146]. Quan niệm như vậy đã có sự 

phát triển so với chính Giáo trình "Luật Hành chính Việt Nam" của cơ sở đào tạo 

này trước đó, khi Giáo trình năm 2010 định nghĩa TTHC là "cách thức tổ chức thực 

hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước được quy định trong các quy phạm 

pháp luật hành chính, bao gồm trình tự, nội dung, mục đích, cách thức tiến hành các 

hoạt động cụ thể trong quá trình giải quyết công việc cụ thể của quản lý nhà nước" 

[87, tr. 144]. Trong một luận án tiến sỹ có liên quan đến TTHC được bảo vệ năm 

2015, sau khi dẫn ra và phân tích các quan niệm về TTHC đã được công bố, tác giả 
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Nguyễn Văn Linh đã nhận thức thủ tục hành chính là "trình tự và cách thức do quy 

phạm pháp luật hành chính quy định để các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền 

hành chính tiến hành các hoạt động nhằm ổn định tổ chức và trật tự quản lý nội bộ 

hoặc để các chủ thể này tổ chức cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện những 

hoạt động cụ thể trong quá trình quản lý hành chính nhà nước, cung cấp các dịch vụ 

công và thực hiện các giao dịch hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý hành 

chính nhà nước, phục vụ xã hội và nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, 

cơ quan, tổ chức và cá nhân" [55, tr.26].  

Thuật ngữ TTHC được giải thích trong điều 9 Đạo luật TTHC của Đức 

(Verwaltungsverfahrensgesetz -VwVfG) [100]. Theo đó "Thủ tục hành chính trong 

ý nghĩa của Đạo luật này là hoạt động tác động ra bên ngoài của công chức nhằm 

kiểm tra các điều kiện, sự chuẩn bị và việc thông qua một hành vi hành chính hoặc 

ký kết một hợp đồng theo luật công; TTHC bao gồm việc thông qua hành vi hành 

chính hoặc ký kết hợp đồng theo luật công". Do yêu cầu hành động của công chức 

phải hướng ra bên ngoài nên các mệnh lệnh ban hành bên trong nội bộ của cơ quan 

nhà nước do người đứng đầu cơ quan đưa ra đối với công chức hoặc nhân viên của 

mình hoặc những hoạt động tác nghiệp cụ thể trong quản lý hành chính nhà nước do 

các quy định mang tính nội bộ điều chỉnh không bị ràng buộc vào TTHC giữa nhà 

nước với chủ thể tư [85, tr.121].  

 Khái niệm TTHC được hiểu với nội hàm đầy đủ nhất [88, tr.145] trong 

Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010 ban hành kèm theo 

Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Theo 

đó, TTHC bao gồm:  

- Số lượng các hoạt động cụ thể cần thực hiện để tiến hành những hoạt động 

quản lý nhất định; 

- Trình tự của các hoạt động cụ thể, mối liên hệ giữa các hoạt động đó; 

- Nội dung, mục đích của các hoạt động cụ thể; 

- Cách thức tiến hành, thời hạn tiến hành các hoạt động cụ thể.  

Trong Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát TTHC thuật ngữ TTHC 

được giải thích là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ 
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quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể 

liên quan đến cá nhân, tổ chức.  

Trong Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn không tìm thấy quy phạm giải 

thích thuật ngữ "thủ tục đầu tư" hay "thủ tục đăng ký đầu tư". Từ điều 22 Nghị định 

118/2015/NĐ-CP có thể thấy, tùy thuộc tính chất, quy mô và điều kiện của từng dự 

án, dự án đầu tư của doanh nghiệp tư nhân được thực hiện theo một hoặc một số thủ 

tục sau đây:  

- Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

- Thực hiện thủ tục giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có); 

- Thực hiện thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng 

(nếu có). 

Đối với nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự 

án đầu tư có sử dụng đất thì thực hiện dự án đầu tư theo quy định tương ứng tại văn 

bản quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà đầu tư và quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan 

mà không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư. 

Như vậy, giống như khái niệm TTHC có thể có những quan niệm khác nhau 

về TTĐT. Tuy nhiên, trong nội hàm của khái niệm này không thể không phản ánh 

những yếu tố cấu thành như: trình tự, thủ tục đó được yêu cầu và áp dụng cho 

những chủ thể nào? các công việc mà các chủ thể đó phải thực hiện trong quan hệ 

mà thủ tục điều chỉnh? họ phải thực hiện các công việc của mình theo một trật tự 

thời gian như thế nào (việc nào làm trước, việc nào làm sau)?; các công việc đó 

được thực hiện ở đâu? thời hạn tối đa để mỗi chủ thể thực hiện công việc đó? hình 

thức thực hiện các công việc đó? các văn bản cần có bằng ngôn ngữ nhất định, được 

kê khai chính xác, đầy đủ và có đủ thành phần, số lượng giấy tờ để minh chứng cho 

tư cách, năng lực chủ thể, tính hợp pháp, khả thi của hoạt động đầu tư hoặc xác 

nhận, chứng nhận việc thực hiện thủ tục? hậu quả pháp lý của việc thực hiện thủ tục 

[so sánh 85, tr.118]?  
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Từ nhận thức thủ tục hành chính và căn cứ vào tính chất của hoạt động đầu 

tư của doanh nghiệp tư nhân, có thể đưa ra định nghĩa thủ tục pháp luật về đầu tư 

như sau: Thủ tục pháp luật đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân là trình tự, cách 

thức thực hiện các hoạt động cụ thể có mục đích theo một trật tự thời gian, không 

gian, thời hạn, hình thức, yêu cầu do pháp luật đầu tư và các văn bản pháp luật có 

liên quan quy định cho các cơ quan nhà nước, công chức, viên chức nhà nước và 

doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện trong quản lý nhà nước về đầu tư (đối với cơ 

quan nhà nước, công chức, viên chức nhà nước), trong bỏ vốn đầu tư để thực hiện 

hoạt động kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân).   

Như vậy, thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân không chỉ 

bao gồm các thủ tục doanh nghiệp tư nhân phải tiến hành, mà còn có các thủ tục mà 

các cơ quan nhà nước phải thực hiện trong quá trình quản lý dự án đầu tư của doanh 

nghiệp tư nhân, chẳng hạn thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp, thủ tục giao đất, 

giao lại đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có), thủ tục về xây dựng theo quy định 

của pháp luật về xây dựng (nếu có), thủ tục ưu đãi đầu tư ….  

2.2. Đặc điểm của thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân  

Là một loại TTHC nên thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư 

nhân có những điểm chung của TTHC và TTĐT như sau: 

- Thủ tục đầu tư do nhiều công chức, viên chức, cơ quan hành chính nhà 

nước thực hiện. Họ là những chủ thể có thẩm quyền thực hiện TTĐT. 

- Thủ tục đầu tư được điều chỉnh bằng các quy phạm TTHC trong các văn 

bản pháp luật.  

- Thủ tục đầu tư bao gồm nhiều thủ tục đáp ứng sự đa dạng, phong phú của 

hoạt động đầu tư. 

- Thủ tục đầu tư gắn với các loại công văn, giấy tờ [85, tr.119-121]. 

Ngoài ra, do là một bộ phận của pháp luật, nên thủ tục pháp luật đầu tư đối 

với doanh nghiệp tư nhân cũng có các thuộc tính khác như: tính khách quan (tồn tại 

khách quan cùng với pháp luật bên cạnh nhà nước và trong thể chế kinh tế thị 
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trường); tính phổ biến (những điểm chung trong TTĐT của các quốc gia và đòi hỏi 

đáp ứng các yêu cầu của hội nhập và tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn). 

Ngoài những đặc điểm chung nói trên, TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân 

phản ánh những đặc điểm nổi trội gắn với tính chất của hoạt động đầu tư và loại 

hình doanh nghiệp tư nhân như sau.  

Thứ nhất, tính chất luật công của TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân   

Thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân phản ánh rõ nét tính chất luật công.  

Pháp luật về TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân điều chỉnh quan hệ pháp 

luật đầu tư theo chiều dọc, đó là quan hệ giữa chủ đầu tư với các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền. Quan hệ này phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng quản lý 

của nhà nước đối với hoạt động đầu tư, chẳng hạn quyết định chủ trương đầu tư, cấp 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư v.v… Cơ sở pháp lý làm phát sinh quan hệ này là 

các văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Theo đó, TTĐT 

sử dụng phương pháp điều chỉnh của luật công - phương pháp hành chính chứ 

không thể điều chỉnh bằng phương pháp dân sự. Không thể có sự thỏa thuận giữa 

chủ đầu tư với cơ quan nhà nước về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều kiện đầu 

tư hay việc xử lý vi phạm pháp luật trong đầu tư… Trên phương diện này, pháp luật 

về TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân cũng giống với pháp luật dành cho các thành 

phần kinh tế khác như doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài. Quan hệ pháp luật giữa các chủ thể không có sự bình đẳng, không được tự do 

thỏa thuận những nội dung đã được quy định trong các văn bản pháp luật.  

Thứ hai, Thủ tục đầu tư vẫn mang tính chất cho phép và tính bắt buộc 

Xét về tính chất và mối quan hệ công tác có thể nhận diện được TTĐT đối 

với doanh nghiệp tư nhân là dạng TTHC liên hệ, cụ thể là thủ tục cho phép  

[85, tr.119-123]. Ở đó, chủ đầu tư có quyền bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động 

kinh doanh trong những ngành, nghề pháp luật không cấm thông qua các hình thức 

đầu tư pháp luật quy định. Việc hợp pháp hóa và công khai thực hiện quyền này 

được tiến hành theo những trình tự, thủ tục nhất định, ràng buộc không chỉ đối với 

nhà đầu tư mà đối với cả cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thủ tục giải quyết các 
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yêu cầu, kiến nghị của nhà đầu tư làm phát sinh mối quan hệ pháp lý, các quyền và 

nghĩa vụ pháp lý giữa nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có liên quan.   

Về nguyên tắc, dự án đầu tư của doanh nghiệp tư nhân thuộc trường hợp 

không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (khoản 2 điều 36 

Luật Đầu tư). Tuy nhiên, do TTĐT do pháp luật quy định nên các chủ đầu tư cũng 

như các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư có trách nhiệm thi hành 

và tuân thủ những quy định này. Để đảm bảo tính hợp pháp của hoạt động đầu tư, 

doanh nghiệp tư nhân không chỉ quan tâm đến nội dung đầu tư, mà cần tuân thủ cả 

quy trình và TTĐT. Thủ tục đầu tư có thể được phân thành TTHC bắt buộc và các 

TTHC không bắt buộc. Các TTHC không bắt buộc là các thủ tục do cơ quan nhà 

nước tiến hành dựa trên quyền yêu cầu của nhà đầu tư, ví dụ như các thủ tục cung 

cấp thông tin, giải thích pháp luật chính sách về đầu tư. Thủ tục hành chính bắt buộc 

là thủ tục mà các tổ chức, cá nhân bắt buộc phải thực hiện khi tiến hành hoạt động 

đầu tư ở trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Do là một dạng TTHC nên TTĐT luôn 

chịu tác động của các hoạt động quản lý nhà nước thông qua luật hành chính, luật 

đầu tư và các luật có liên quan.  

Thứ ba, tính liên ngành của thủ tục đầu tư  

Pháp luật về TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân không chỉ dựa trên cơ sở pháp 

luật về đầu tư mà còn căn cứ vào pháp luật liên ngành bởi hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp còn liên quan tới nhiều khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội. Pháp luật 

về TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân bao gồm hệ thống quy phạm pháp luật do 

Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong 

thực hiện các thủ tục trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp tư nhân. Trong đó, 

tùy theo từng hệ thống pháp luật mà các quốc gia sử dụng văn bản pháp luật, hoặc 

tập quán, án lệ, học thuyết pháp lý, hoặc kết hợp các hình thức này để điều chỉnh 

quan hệ giữa các chủ thể có liên quan tới TTĐT của doanh nghiệp tư nhân [16]. 

Thông thường, TTĐT thường được quy định trong các văn bản pháp luật. Đó là 

Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành; các đạo luật khác có liên quan tới 

TTĐT (như luật đất đai, luật doanh nghiệp, luật tài nguyên, luật xây dựng…); tập 
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quán quốc tế về đầu tư; các điều ước, cam kết quốc tế song phương hoặc đa phương 

về đầu tư mà quốc gia đó là thành viên. 

i) Pháp luật đầu tư: pháp luật đầu tư theo nghĩa rộng quy định các thủ tục cần 

thực hiện trong quan hệ đầu tư như thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; thủ tục 

cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; TTĐT trong những 

ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; thủ tục thực hiện các hình thức đầu tư; thủ tục 

triển khai thực hiện dự án đầu tư; thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư; thủ tục tạm 

ngừng, ngừng, giãn tiến độ dự án, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư… Ngoài ra, 

hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước đối với dự án đầu 

tư của doanh nghiệp tư nhân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong thực hiện 

TTĐT cũng cần được thực hiện theo những thủ tục do pháp luật quy định.  

ii) Luật Doanh nghiệp: quy định những vấn đề liên quan trực tiếp tới TTĐT 

như thủ tục về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân, thủ tục đăng 

ký vốn đầu tư, thủ tục cho thuê, mua bán, giải thể doanh nghiệp, thanh lý tài sản 

doanh nghiệp, thủ tục hình thành tài sản để tiến hành các hoạt động đầu tư và đăng 

ký quyền sở hữu tài sản, thủ tục hưởng quyền được bảo đảm đầu tư trong trường 

hợp thay đổi pháp luật, chính sách, thủ tục cho thuê, điều chỉnh vốn, chuyển nhượng 

vốn hoặc chuyển nhượng dự án đầu tư.  

iii) Luật Đất đai: quy định về thủ tục giao đất hoặc thuê đất và chuẩn bị mặt 

bằng xây dựng…;  

iv) Luật Hải quan và Luật Thuế: quy định các thủ tục về kê khai, quản lý 

hàng hóa của doanh nghiệp, đăng ký hải quan, và các thủ tục về thu, nộp thuế đối 

với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu để đầu tư, cũng như nghĩa vụ nộp thuế của 

doanh nghiệp tư nhân đối với Nhà nước trong quá trình đầu tư. 

v) Luật Bảo vệ môi trường: quy định về thủ tục đánh giá tác động môi trường 

trong lập dự án đầu tư;  

vi) Luật Khoa học và Công nghệ: quy định các thủ tục doanh nghiệp tư nhân 

cần tiến hành trong quá trình chuyển giao công nghệ; 

vii) Luật Xây dựng: quy định về thủ tục xây dựng đối với các dự án đầu tư 

của doanh nghiệp tư nhân có xây dựng công trình. 
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Thứ tư, Thủ tục đầu tư không được quy định thống nhất giữa các quốc gia  

Các quốc gia không có sự thống nhất trong quy định về thủ tục đầu tư đối với 

doanh nghiệp tư nhân. Trong cơ chế thị trường, một yêu cầu có tính nguyên tắc căn 

bản là Nhà nước phải đảm bảo quyền tự do kinh doanh và sự bình đẳng trong hoạt 

động đầu tư kinh doanh giữa tất cả các thành phần kinh tế. Mặc dù vậy, với những 

đặc trưng riêng của từng quốc gia cũng như trọng tâm chiến lược phát triển kinh tế 

ở từng nước mà pháp luật về TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân và pháp luật về 

TTĐT đối với các loại hình doanh nghiệp khác cũng có những điểm tương đồng và 

khác biệt. Chính điều này góp phần làm tạo ra sự khác biệt về mức độ thuận lợi của 

môi trường kinh doanh giữa các nước. Hiện nay, trong quy định về TTĐT các nước 

đều có xu hướng ngày càng đơn giản hóa TTĐT. Tùy theo từng tiêu chí lãnh thổ, 

loại hình dự án và quy mô vốn khác nhau, mà những quy định và yêu cầu về TTĐT 

lại khác nhau. Cụ thể, xét theo tiêu chí lãnh thổ, ở từng quốc gia lại có những quy 

định riêng về TTĐT. Ví dụ, Trung Quốc, Thái Lan và Philippines quy định nhà đầu 

tư phải thực hiện thủ tục đăng ký xin Giấy phép đầu tư hoặc các hình thức chấp 

thuận đầu tư khác; trong khi đó, các quốc gia như Canada, Singapore không áp 

dụng TTĐT riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Nếu nhà đầu tư đáp ứng được các 

điều kiện nhất định thì có thể tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp, góp vốn, 

mua cổ phần để thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình.  

Thứ năm, Thủ tục đầu tư phản ánh mục tiêu, chiến lược kinh tế của một quốc gia.  

Các quốc gia muốn tăng cường thu hút đầu tư thường nới lỏng các quy định 

và đơn giản hóa TTĐT; ngược lại các quy định sẽ bị thắt chặt nếu quốc gia muốn 

hạn chế đầu tư.  

Thứ sáu, tính cải cách của thủ tục đầu tư 

Thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân cũng được nhìn nhận như một 

yếu tố cấu thành của môi trường kinh doanh và đầu tư của quốc gia và của doanh 

nghiệp. Vì vậy, để thu hút đầu tư của khu vực tư nhân, Nhà nước phải thường xuyên 

cải cách TTĐT theo hướng không làm cản trở và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. 

Chẳng hạn ở Thái Lan, sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ năm 1997, với 
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chiến lược vực dậy nền kinh tế và khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài, quốc gia 

này đã có những điều chỉnh cơ bản trong chính sách đầu tư để cải thiện môi trường 

đầu tư. Bên cạnh việc đơn giản hóa thủ tục, Chính phủ Thái Lan còn thực thi một 

chính sách đầu tư tự do, không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp trong nước và 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Do đó, các TTĐT đối với nhà đầu tư nước 

ngoài cũng được giản tiện hơn. 

2.3. Phân loại thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân  

Pháp luật đầu tư của các quốc gia điều chỉnh quan hệ đầu tư trực tiếp và 

đầu tư gián tiếp. Trong đầu tư trực tiếp Luật Đầu tư lại phân biệt giữa đầu tư 

trong nước và đầu tư nước ngoài. Trong TTĐT trực tiếp trong nước, trong đó có 

dự án đầu tư của doanh nghiệp tư nhân, ngoài phân biệt giữa đầu tư thông qua 

việc thành lập tổ chức kinh tế và đầu tư không thông qua việc thành lập tổ chức 

kinh tế, Luật Đầu tư của Việt Nam còn kết hợp giữa tiêu chí quy mô vốn của dự 

án và lĩnh vực đầu tư có điều kiện để phân biệt TTĐT1. Cùng với đó, trong pháp 

luật đầu tư và quy định của các địa phương có phân biệt thủ tục đối với 3 nhóm 

dự án đầu tư là: nhóm các dự án đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư, 

nhóm các dự án đầu tư thuộc diện phải làm thủ tục đăng ký đầu tư và nhóm các 

dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư. Ngoài ra, Luật Đầu 

tư còn phân biệt thủ tục đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Cuối 

cùng TTĐT còn được phân biệt theo thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 

và cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế 

suất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Các TTĐT như vậy được trình bày lồng 

ghép, phân tích và đánh giá theo lát cắt và cách tiếp cận của các giai đoạn của 

đầu tư: chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đầu tư và kết thúc dự án đầu tư. Tuy 

nhiên, như đã giới hạn ở phần mở đầu của luận án, dưới đây luận án chỉ tập trung 

đánh giá TTĐT trực tiếp trong nước của doanh nghiệp tư nhân.  
                                         
1 Đối với dự án đầu tư có gắn với xây dựng công trình, Luật Xây dựng phân loại dự án theo quy mô, tính 
chất, loại công trình chính của dự án. Theo Điều 5 khoản 1 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, 
loại công trình chính của dự án gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án 
nhóm C theo các tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công và được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. 
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Như vậy, tùy theo những tiêu chí khác nhau, thủ tục pháp luật về đầu tư đối với 

doanh nghiệp tư nhân được phân chia theo những cách thức khác nhau. Cụ thể là: 

Căn cứ theo tính chất quản lý của quan hệ đầu tư, TTĐT bao gồm TTĐT trực 

tiếp và TTĐT gián tiếp. 

i) Đầu tư trực tiếp: là hoạt động trong đó người bỏ vốn trực tiếp tham gia 

quản lý, điều hành quá trình sử dụng các nguồn lực vốn đầu tư, không có sự tách 

bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý của nhà đầu tư đối với đầu tư (hình thức 

hợp tác kinh doanh, thành lập các loại hình doanh nghiệp).  

ii) Đầu tư gián tiếp: là hình thức đầu tư mà ở đó nhà đầu tư không trực tiếp 

tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Người đầu tư vốn và người quản lý, sử dụng vốn 

là hai chủ thể khác nhau và có thẩm quyền chi phối khác nhau đối với nguồn lực 

đầu tư (đầu tư tài chính, nhượng quyền, cho vay, cho thuê…). Tuy nhiên, do doanh 

nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào và không được 

quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, 

công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần (Điều 183 Luật Doanh nghiệp) nên 

TTĐT gián tiếp dường như không có liên quan đến doanh nghiệp tư nhân.  

Căn cứ theo nguồn gốc vốn đầu tư, TTĐT bao gồm TTĐT đối với dự án đầu 

tư trong nước, TTĐT đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài và TTĐT trên cơ sở 

hợp đồng đối với các dự án có vốn của nhiều chủ thể như hợp đồng đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư (hợp đồng PPP), hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng 

BCC), hợp đồng hợp tác kinh doanh ví dụ như BOT, BTO, BT.  

Căn cứ theo quy mô vốn đầu tư, TTĐT sẽ tương ứng với quy mô nguồn 

vốn. Các quốc gia khác nhau áp dụng quy định về TTĐT đối với những khoảng 

mức quy mô vốn khác nhau. Chẳng hạn trước đây trong pháp luật Việt Nam, 

phân biệt TTĐT tương ứng với quy mô vốn là dưới 15 tỷ đồng, từ 15-300 tỷ 

đồng và từ 300 tỷ đồng trở lên. 

Căn cứ theo nội dung hoạt động đầu tư, TTĐT bao gồm TTĐT đối với dự án 

thành lập mới tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, TTĐT đối với dự án đầu 

tư phát triển kinh doanh, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng liên doanh, dự án 
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đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế, dự án 

mua cổ phần hoặc góp vốn, dự án đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại, dự án 

mua cổ phần cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ khác, dự án đầu tư thông qua quỹ 

đầu tư chứng khoán và các chế định tài chính trung gian khác (có những ưu đãi về 

TTĐT như không phải đăng ký đầu tư…).  

Căn cứ theo thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư, TTĐT có thể được phân làm ba loại: do bộ chuyên trách về đầu tư cấp (ở 

Việt Nam là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ở Trung Quốc là Ủy ban Kế hoạch Phát triển 

Nhà nước, Ủy ban Thương mại và Kinh tế Nhà nước, Bộ Ngoại thương và Hợp tác 

Kinh tế), do cơ quan chính quyền cấp tỉnh, thành phố, khu tự trị, các thành phố tự trị 

cấp (ở Việt Nam là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố), và các dự án không phải 

thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.  

Căn cứ theo lĩnh vực đầu tư, TTĐT gồm hai loại: TTĐT đối với dự án đầu tư 

có điều kiện và dự án không có điều kiện. 

Ngoài ra, còn phân biệt thủ tục đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở 

rộng, TTĐT đối với dự án gắn với thành lập tổ chức kinh tế và dự án không gắn với 

thành lập tổ chức kinh tế.  

2.4. Vai trò của thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân  

Có thể có người cho rằng trong thể chế kinh tế thị trường tự do, việc yêu cầu 

nhà đầu tư tiến hành các TTĐT như đăng ký đầu tư hay đăng ký kinh doanh là hạn 

chế quyền tự do kinh doanh và mâu thuẫn với những quy luật tự do của thị trường. 

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, ngay cả ở những thể chế kinh tế thị trường hiện đại 

nhất thì những quy định về TTĐT vẫn luôn được áp dụng. Do vậy, cần hiểu rằng 

việc đưa ra các TTĐT không nhằm mục đích hạn chế quyền tự do kinh doanh của 

các chủ doanh nghiệp mà trái lại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, 

môi trường đầu tư cũng như người tiêu dùng.  

Thứ nhất, TTĐT là phương tiện hiệu quả giúp Nhà nước đánh giá, xem xét 

năng lực của nhà đầu tư cũng như tính khả thi của dự án đầu tư xem có khả năng 

cung cấp sản phẩm dịch vụ liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng cho người sử 

dụng hay không.  
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Thứ hai, thông qua TTĐT, nhà nước thừa nhận tính hợp pháp của hoạt động 

đầu tư, từ đó có cơ sở pháp lý để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của họ. 

Thông qua quy định của pháp luật về TTĐT, Nhà nước sẽ cam kết bảo vệ các quyền 

lợi như quyền được đối xử bình đẳng, quyền tự chủ đầu tư kinh doanh, quyền tiếp 

cận và sử dụng nguồn vốn tín dụng, quyền thuê, sử dụng lao động, quyền xuất nhập 

khẩu, quảng cáo, tiếp thị, gia công, quyền mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp chế 

xuất với thị trường nội địa, quyền mở tài khoản và mua ngoại tệ cho nhà đầu tư, bảo 

đảm cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động đầu tư, bảo đảm việc 

chuyển lợi nhuận và thu thập hợp pháp khác của nhà đầu tư ra nước ngoài, quyền 

lợi hợp pháp của nhà đầu tư khi có những thay đổi bất thường của chính sách, 

luật pháp và một số các biện pháp bảo đảm đầu tư khác (Chương II Luật Đầu tư). 

Như vậy, nhờ các TTĐT mà nhà nước bảo đảm cho nhà đầu tư và các dự án đầu 

tư được hưởng một chế độ ưu đãi và hỗ trợ đầu tư công bằng không phụ thuộc 

vào lĩnh vực, địa bàn đầu tư hay nguồn gốc vốn, quy mô vốn đầu tư. Theo đó, 

Nhà nước tạo được uy tín và gia tăng niềm tin cho các nhà đầu tư trước khi quyết 

định đầu tư.  

Thứ ba, Thủ tục đầu tư là công cụ để đảm bảo sự quản lý nhà nước đối với 

các dự án đầu tư cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, tránh các 

dự án kinh doanh trái pháp luật, lãng phí, thất thoát và kém hiệu quả trong đầu tư. 

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng lựa chọn được những dự án đầu tư có tính khả thi, 

đem lại hiệu quả cao, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của đất nước. Ví dụ như Luật Đầu 

tư ở Việt Nam cấm đầu tư kinh doanh trong sáu ngành nghề: kinh doanh ma túy; 

kinh doanh hóa chất, khoáng vật cấm; kinh doanh động, thực vật hoang dã, nguy 

cấp, quý hiếm có nguồn gốc từ tự nhiên; kinh doanh mại dâm; mua, bán người, mô, 

bộ phận cơ thể người và các hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính 

trên người. Bên cạnh đó, Luật còn giới hạn 267 lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. 

Thông qua TTĐT, Nhà nước có thể loại bỏ được những doanh nghiệp có ý định 

kinh doanh các ngành nghề cấm và sàng lọc/hạn chế tối đa những doanh nghiệp 

muốn hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. 
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Sự cần thiết của việc quy định TTĐT trong pháp luật còn cho thấy từ ý nghĩa 

của việc làm này đối với Nhà nước và nhà đầu tư. 

Đối với Nhà nước: Thủ tục đầu tư có chức năng trợ giúp đối với pháp luật 

đầu tư. Điều đó có nghĩa rằng pháp luật đầu tư có vị trí ưu tiên so với TTĐT. Cùng 

với thời hiệu và tính chặt chẽ của thủ tục, bên cạnh mục tiêu áp dụng chính xác và 

cẩn thận pháp luật người ta tìm cách thể hiện thủ tục hoàn hảo như có thể.  

Nhà nước có vai trò định hướng, điều tiết và kiểm soát các hoạt động kinh tế. 

Việc yêu cầu các chủ đầu tư đăng ký dự án đầu tư nhằm bảo đảm vai trò quản lý của 

Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các dự án đầu tư, từ đó lựa 

chọn những dự án có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. TTHC 

trong hoạt động đầu tư còn là thước đo cho mức độ can thiệp của Nhà nước với tư 

cách là chủ thể quản lý vào hoạt động đầu tư của các tổ chức, cá nhân. TTĐT cũng 

là cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư. 

Đối với nhà đầu tư:  

Thông qua TTĐT, nhà đầu tư thực hiện được quyền lợi và nghĩa vụ của 

mình, đảm bảo hoạt động đầu tư kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật và phù hợp 

đường lối phát triển của đất nước. Ngoài ra, TTĐT còn giúp các chủ doanh nghiệp 

hạn chế được phần nào những thiệt hại không đáng có trong trường hợp các dự án 

đầu tư bất khả thi, hoặc có tính rủi ro cao. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập 

kinh tế quốc tế như hiện nay, hoạt động đầu tư trong và ngoài nước diễn ra sôi 

động, số lượng và quy mô các dự án đầu tư ngày càng tăng, do đó, các TTĐT sẽ 

giúp Nhà nước nắm bắt được xu hướng đầu tư và tình hình phát triển của nền kinh 

tế. Căn cứ trên nguồn dữ liệu này, Nhà nước có thể lựa chọn và triển khai những 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh 

và bền vững. 

2.5. Nội dung thủ tục pháp luật đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân 

Thủ tục hành chính trải qua các giai đoạn: khởi xướng vụ việc; xem xét và ra 

quyết định giải quyết vụ việc; thi hành quyết định; khiếu nại, giải quyết khiếu nại, xem 

xét quyết định đã thi hành [88, tr.164-168]. Nội dung thủ tục pháp luật đầu tư đối với 

doanh nghiệp tư nhân được khái quát dưới đây theo các giai đoạn của TTHC.    
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Thủ tục theo các bước hoặc giai đoạn đầu tư:  

Trong khoa học, cũng như trong điều chỉnh pháp luật và thực tiễn đầu tư 

người ta thường phân biệt ba giai đoạn đầu tư là chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư 

và kết thúc đầu tư đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, trừ trường hợp 

xây dựng nhà ở riêng lẻ (Xem Điều 50 khoản 1 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13). 

Ở mỗi giai đoạn đó, doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện các thủ tục nhất định Thủ 

tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân thường bao gồm các nhóm thủ 

tục sau đây:  

Nhóm thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Chuẩn bị đầu tư tạo tiền đề và 

ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công hay thất bại của hai giai đoạn sau; do đó, ở giai 

đoạn chuẩn bị đầu tư, kết quả tính toán và dự báo là rất quan trọng. Trong giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư lại có sự phân biệt giữa chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị dự án. Có thể 

có người hiểu chuẩn bị đầu tư đồng nghĩa với chuẩn bị dự án. Tuy nhiên, cần thấy 

rằng chuẩn bị đầu tư gồm nhiều hoạt động, trong đó có chuẩn bị dự án.  

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các thủ tục: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục 

tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời 

hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác 

động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. 

Chuẩn bị đầu tư bao gồm tổng thể các hoạt động chủ yếu như: xác định nhu 

cầu, sự cần thiết phải đầu tư, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư; xác định 

mục tiêu đầu tư và tính toán các giải pháp để thực hiện các mục tiêu; xác định quy 

mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn; tính toán thị trường đầu vào, 

đầu ra và khả năng cạnh tranh của sản phẩm; lựa chọn hình thức đầu tư; tìm, khảo 

sát và lựa chọn địa điểm xây dựng; xác định thời hạn và tiến độ đầu tư; lập, thẩm 

định, phê duyệt dự án đầu tư; xác định nhu cầu về lao động; đề xuất hưởng ưu đãi 

đầu tư trước và trong quá trình đầu tư; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội 

của dự án v.v...Như vậy chuẩn bị dự án đầu tư chỉ là một trong những hoạt động của 

chuẩn bị đầu tư.  

Nhóm thủ tục trong giai đoạn thực hiện dự án (dự án đầu tư xây dựng): nhóm 

này thường gồm các thủ tục trong thực hiện việc giao đất hoặc thuê đất (nếu có); 
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chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây dựng; lập, thẩm 

định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng (đối với công 

trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng); tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký 

kết hợp đồng xây dựng; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; 

tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành; nghiệm thu công trình xây dựng hoàn 

thành; bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; vận hành, chạy thử và thực 

hiện các công việc cần thiết khác [So sánh Điều 6 khoản 1b Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng]. 

Nhóm thủ tục trong giai đoạn kết thúc dự án đưa công trình của dự án vào khai 

thác sử dụng gồm các công việc: Ở đây có các thủ tục trong quyết toán hợp đồng xây 

dựng, bảo hành công trình xây dựng [So sánh Điều 6 khoản 1c Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng]. 

Tùy thuộc điều kiện cụ thể và yêu cầu kỹ thuật của dự án, người quyết định 

đầu tư quyết định trình tự thực hiện tuần tự hoặc kết hợp đồng thời đối với các hạng 

mục công việc nói trên.  

Thủ tục theo quy trình đầu tư:  

Quy trình đầu tư thường gồm hai khâu quan trọng nhất là đăng ký đầu tư, 

thẩm tra đầu tư và triển khai hoạt động đầu tư. Cần chú ý là theo quy định riêng của 

từng nước mà quy trình và nội dung của TTĐT có thể có những điều chỉnh khác 

nhau, vì thế phần dưới đây chỉ là những khái quát một cách chung nhất.  

i) Thủ tục đăng ký đầu tư: Nếu nằm trong diện phải đăng ký đầu tư thì nhà 

đầu tư phải tiến hành các thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định tại cơ quan quản lý 

Nhà nước trước khi thực hiện dự án đầu tư. Nội dung đăng ký bao gồm: tư cách 

pháp lý của nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô và địa điểm thực hiện dự án đầu tư, vốn 

đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và các cam kết về bảo vệ môi 

trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư. 

ii) Thủ tục thẩm tra đầu tư: Đối với các dự án phải tiến hành thủ tục thẩm tra 

đầu tư thì chủ đầu tư phải lập hồ sơ thẩm tra dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thẩm tra. Nội dung thẩm tra thường là xem xét sự phù hợp của dự án đối với 

quy hoạch kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và 
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sử dụng các loại tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản; đồng thời thẩm tra nhu cầu 

sử dụng đất, tiến độ dự án và các giải pháp bảo vệ môi trường... 

iii) Thủ tục triển khai dự án đầu tư bao gồm một số các thủ tục như xin giao 

đất hoặc thuê đất thực hiện dự án, xin giấy phép xây dựng, xin giấy phép khai thác, 

sử dụng tài nguyên, khoáng sản, thủ tục xin giấy phép kinh doanh, thủ tục thuế, mã 

số hải quan... 

Thẩm quyền giải quyết các thủ tục đầu tư:  

Thẩm quyền giải quyết các TTĐT (phê duyệt và thẩm tra TTĐT) được trao 

cho Chính phủ, các cơ quan quản lý chuyên ngành của trung ương và địa phương về 

đầu tư, các bộ liên quan, hay chính quyền địa phương. Tùy theo từng lĩnh vực đầu 

tư và quy mô vốn đầu tư của dự án, mà thẩm quyền giải quyết TTĐT được quy định 

ở từng cấp khác nhau.  

Ở Việt Nam, thẩm quyền giải quyết TTĐT được chia thành ba cấp: Chính 

phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ liên quan như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính 

và Ngân hàng Nhà nước; và ở cấp địa phương là Sở Kế hoạch và Đầu tư ở các tỉnh, 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế 

(KCN, KCX, KCNC, KKT) trực thuộc địa phương. Trong đó, Chính phủ có thẩm 

quyền cao nhất, giải quyết các TTĐT (cấp giấy chứng nhận đầu tư) đối với các dự 

án trọng điểm trong những lĩnh vực thế mạnh và chủ chốt của quốc gia như hàng 

không, cảng biển, dầu khí, khoáng sản, phát thanh truyền hinh, casino, thuốc lá, đào 

tạo đại học…; những dự án có số vốn trên 1.500 tỷ đồng trong ngành điện, chế biến 

khoáng sản, luyện kim, đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa và rượu bia; và 

một số dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong ngành vận tải biển, báo chí, xuất bản, 

bưu chính viễn thông, internet, nghiên cứu khoa học độc lập. Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án BOT, BTO, BT. Bộ Công Thương cấp 

Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án thuộc lĩnh vực dầu khí; Ngân hàng Nhà 

nước cấp cho các tổ chức tín dụng và Bộ Tài chính cấp cho các dự án thuộc lĩnh vực 

bảo hiểm. Ở cấp địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các KCN, 

KCX, KCNC, KKT có thẩm quyền đối với các dự án trong và ngoài KCN, KCX, 

KCNC, KKT không thuộc thẩm quyền của các cơ quan nói trên. 
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Ở Thái Lan, Cục Đầu tư Thái Lan có chức năng cấp giấy phép kinh doanh 

cho những dự án đầu tư vào một số lĩnh vực mà Chính phủ Thái Lan xác định là 

trọng điểm, còn Cục Phát triển Kinh doanh sẽ đảm trách những lĩnh vực không 

thuộc danh mục này. Quá trình thẩm định hồ sơ được giao cho Vụ Phát triển Kinh 

doanh trực thuộc Bộ Tài Chính. Ở Malaysia, Cục phát triển đầu tư Malaysia 

(MIDA) hoạt động như một cơ quan đầu mối để nhận và xử lý các hồ sơ đăng ký 

đầu tư đối với các dự án nói chung. Còn riêng các dự án đầu tư vào lĩnh vực tài 

chính, vận tải hàng không, dịch vụ công cộng, hành lang phát triển kinh tế, phát 

triển công nghệ sinh học và phân phối thương mại được cấp phép bởi những cơ 

quan đặc biệt, được quy định riêng trong việc triển khai hoạt động.  

2.6. Kinh tế thị trường đầy đủ và yêu cầu đối với thủ tục pháp luật về 

đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân 

2.6.1. Quan niệm về kinh tế thị trường đầy đủ 

Một trong những ràng buộc đối với nước ta khi gia nhập Tổ chức thương mại 

thế giới (WTO) là Việt Nam việc bị coi là nền kinh tế phi thị trường (NME) trong 

vòng 12 năm kể từ ngày gia nhập (đến 31/12/2018). Hết thời gian bị coi là nền kinh 

tế phi thị trường, nền kinh tế của Việt Nam đương nhiên được coi là nền kinh tế thị 

trường đầy đủ. Trước thời điểm 31/12/2018, nếu Việt Nam chứng minh được với 

các đối tác là kinh tế hoàn toàn hoạt động theo cơ chế thị trường thì đối tác đó sẽ 

ngừng áp dụng chế độ "phi thị trường" đối với Việt Nam. Chính vì vậy, ngay sau 

khi gia nhập WTO nước ta đã tăng cường cải cách, vận động các nước đối tác công 

nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ. Tính đến hết năm 2015, Việt Nam 

đã được 59 quốc gia công nhận có nền kinh tế thị trường [6]. Ngoài ra, một quốc 

gia chưa được công nhận là có nền kinh tế thị trường đầy đủ thì không có nghĩa là 

tất cả các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế của quốc gia đó đều bị coi là "phi thị 

trường". Nói cách khác, nhà sản xuất, nhà xuất khẩu của nước đó nếu chứng minh 

được rằng, mình hoạt động trong những điều kiện của nền kinh tế thị trường và 

không bị can thiệp quá nhiều từ Chính phủ thì nhà sản xuất, nhà xuất khẩu đó vẫn 

được đối xử như những doanh nghiệp khác từ các nước đã được công nhận có nền 

kinh tế thị trường [54].  
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Như vậy, thuật ngữ "nền kinh tế thị trường đầy đủ" chủ yếu có ý nghĩa về 

mặt kinh tế và chính trị hơn là về mặt khoa học, bởi khi đã được công nhận là "nền 

kinh tế thị trường đầy đủ" thì người ta không nói đến thuật ngữ này nữa. "Nền kinh 

tế thị trường đầy đủ" thực chất chỉ là danh từ dùng để ám chỉ nền kinh tế của các 

quốc gia đã đạt được những tiêu chí của nền kinh tế thị trường theo quy định của 

một tổ chức, hoặc của một nhóm nước (chẳng hạn EU) hay của quốc gia thành viên 

trong một hiệp định (chẳng hạn WTO) trước hoặc sau khi hết thời hạn thỏa thuận về 

giai đoạn bị coi là nền kinh tế phi thị trường. Nói cách khác, việc đặt ra thời điểm 

công nhận nền kinh tế của một quốc gia là "nền kinh tế thị trường đầy đủ" chỉ nhằm 

ràng buộc có điểu kiện đối với quốc gia gia nhập và xác định khoảng thời gian để 

quốc gia bị coi là nền kinh tế phi thị trường đó tăng cường cải cách theo hướng mở 

cửa thị trường. Thay vì quy định cụ thể về "nền kinh tế thị trường đầy đủ", các nước 

tiếp cận bằng cách đặt ra tiêu chí xác định và cách đối xử đối với các nền kinh tế bị 

coi là phi thị trường. Các quốc gia có các dấu hiệu phản ánh tính phi thị trường do 

họ quy định hoặc có tên trong danh sách các nền kinh tế phi thị trường thì không 

được công nhận là nền kinh tế thị trường.  

Sự ra đời của thỏa thuận mang tính quốc tế về quy ước nền kinh tế phi thị 

trường khởi nguồn chính trong quá trình các nước ký kết Hiệp định chung về Thuế 

quan và Thương mại (GATT) khắc phục hạn chế của sự thiếu quy định về xác định 

giá đúng ở những nước bị coi là có nền kinh tế do nhà nước kiểm soát bằng cách áp 

dụng một phương pháp đặc biệt (được gọi là cách tiếp cận nước thay thế) để xác 

định giá trị thông thường trong các cuộc điều tra chống bán phá giá liên quan đến 

việc Ba Lan gia nhập vào năm 1967 [54, tr.7]. Dựa vào Điều khoản bổ sung thứ hai 

vào đoạn 1.2 của Điều VI của GATT 19472, một số thành viên của Hiệp định 

GATT đã cho rằng giá và chi phí sản xuất của hàng hóa tại các nền kinh tế phi thị 

trường được điều chỉnh bởi Chính phủ và do đó, không theo quy luật của thị trường, 
                                         
2 Thừa nhận rằng trong trường hợp nhập khẩu từ một nước mà thương mại hoàn toàn mang tính chất độc 
quyền hoặc hầu như độc quyền hoặc toàn bộ giá trong nước do nhà nước định đoạt, việc xác định tính so 
sánh của giá cả nhằm mục đích nêu tại khoản 1 có thể có những khó khăn đặc biệt và trong những trường hợp 
đó, các bên ký kết là bên nhập khẩu có thể thấy cần tính đến khả năng rằng việc so sánh chính xác với giá cả 
trong nước của nước đó không phải lúc nào cũng thích đáng. 



 45

nên họ không chấp nhận giá hay chi phí sản xuất thực tế của hàng hóa tại quốc gia 

xuất khẩu như là một cơ sở thích hợp cho việc tính toán giá trị thông thường. Thay 

vào đó, cơ quan điều tra sẽ sử dụng giá và chi phí sản xuất của hàng hóa tại một 

quốc gia khác có nền kinh tế thị trường và được cho là tương tự, phù hợp để làm cơ 

sở tính toán cho giá thông thường [54]. Sau đó, phương pháp tiếp cận nước thay thế 

được áp dụng rộng rãi không chỉ trong quan hệ giữa các nước ký kết hiệp định 

GATT, mà cả với các nước không phải thành viên của GATT, và đến khi ra đời 

WTO thì phương pháp này tiếp tục được duy trì [58, tr.7]. Tuy nhiên, Hiệp định của 

WTO cũng như Hiệp định về chống bán phá giá của WTO không quy định các tiêu 

chí cho việc xác định nền kinh tế thị trường. Các quốc gia được tự quy định về các 

tiêu chí của nền kinh tế thị trường trong pháp luật của quốc gia [57].  

Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ sử dụng Quy chế nền kinh tế phi thị trường để 

điều chỉnh quan hệ với những nước mà họ chưa công nhận là nền kinh tế thị 

trường đầy đủ. Tuy nhiên, tiêu chí để đánh giá nền kinh tế phi thị trường của 

Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ không giống nhau. Quy chế nền kinh tế phi thị 

trường được Hoa Kỳ và EU đặt ra là một quyết định mang tính chính trị hơn là 

trên cơ sở kinh tế [58, tr.7].  

Căn cứ vào ngữ nghĩa của khoản 771 (18) (B) của Luật Thuế 1930 sửa đổi, 

Bộ Thương mại Hoa Kỳ dựa vào sáu tiêu chí để xác định Việt Nam có nền kinh tế 

thị trường hay phi thị trường. Các tiêu chí đó bao gồm: (1) Mức độ mà đồng tiền 

của nước ngoài đó có thể chuyển đổi sang đồng tiền của các nước khác; (2) Mức độ 

mà các mức tiền công lao động ở nước ngoài đó được xác định bởi sự thương lượng 

tự do giữa người lao động và giới quản lý; (3) Mức độ mà các liên doanh hoặc các 

dạng đầu tư khác của các doanh nghiệp từ các nước khác được phép hoạt động ở 

nước ngoài đó; (4) Mức độ sở hữu hoặc kiểm soát của Chính phủ đối với các phương 

tiện sản xuất; (5) Mức độ kiểm soát của Chính phủ đối với sự phân bổ các nguồn lực và 

đối với các quyết định về giá cả và sản lượng của doanh nghiệp; (6) Những yếu tố khác 

mà cơ quan quản lý thấy phù hợp [theo 58, tr.9]. Trên cơ sở đó, Hoa Kỳ đưa ra những 
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lý do không công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường [Về lý do Hoa Kỳ coi Việt 

Nam là nền kinh tế phi thị trường dẫn theo 5453]3.  

Trong quy định về chống bán phá giá của Liên minh châu Âu không có định 

nghĩa về một nền kinh tế thị trường hay nền kinh tế phi thị trường. Tiêu chí xác định 

các nước không phải kinh tế thị trường để áp dụng trong điều tra chống bán phá giá 

được nêu tại Điều 2 (điểm 7) Quy định của Hội đồng số 384/96 ngày 22/12/1995 về 

việc bảo vệ chống lại hàng nhập khẩu bán phá giá từ các quốc gia không phải là 

thành viên của Cộng đồng Châu Âu [97]. Sau đó, Điều 2 (điểm 7) Quy định của Hội 

đồng số 384/96 ngày 22/12/1995 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Quy định của 

Hội đồng số 905/98 ngày 27/4/1998 sửa đổi Quy định của Hội đồng số 384/96 ngày 

22/12/1995 về việc bảo vệ chống lại hàng nhập khẩu bán phá giá từ các quốc gia 

không phải là thành viên của Cộng đồng Châu Âu [98]. Trong các quy định nói trên 

của Liên minh châu Âu thường có liệt kê danh sách các nước bị coi là nền kinh tế 

phi thị trường. Danh sách này được Liên minh châu Âu rà soát và thay đổi theo 

hướng loại bỏ những nước đã đáp ứng được tiêu chuẩn kinh tế thị trường theo tiêu 

chí đánh giá của họ. Trong Quy định của Hội đồng số 905/98 ngày 27/4/1998, Việt 

Nam cùng với các quốc gia khác là Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, 

Georgia, Kazakhstan, North Korea, Kyrgyzstan, Moldova, Mongolia, Tajikistan, 

Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan có tên trong danh sách các quốc gia có nền kinh 

tế phi thị trường. Trong danh sách này, không còn Nga và Trung Quốc như trước 

đó. Hiện nay, tiêu chí xác định nền kinh tế phi thị trường được quy định ở Điều 2 

khoản 7c Quy định của Hội đồng số 1225/2009 ngày 30/11/2009 về việc bảo vệ 

chống lại hàng nhập khẩu bán phá giá từ các quốc gia không phải là thành viên của 

Liên minh Châu Âu [99]. Theo quy định này, Liên minh châu Âu dựa vào các tiêu 

chí sau để đánh giá mức độ đáp ứng thị trường [khoản 7c điều 2 của 99]: 
                                         
3 “Nền kinh tế Việt Nam vẫn trong quá trình chuyển đổi và chưa thực sự đạt tiêu chuẩn là một nền kinh tế thị 
trường chiếu theo luật chống phá giá. Đồng tiền của Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn tự do chuyển đổi trên thị 
trường vốn. Thêm vào đó là sự thiếu vắng quyền sở hữu đất tư, cải cách trong lĩnh vực ngân hàng thì có quy 
mô hạn chế, quá trình tư nhân hóa diễn ra chậm chạp, nhà nước vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể trong nền 
kinh tế và mức độ can thiệp của Chính phủ vào nền kinh tế vẫn còn ở mức làm cho giá cả và chi phí sản xuất 
không phải là thước đo thực sự đối với giá trị”.  
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- Doanh nghiệp liên quan đến các quyết định của chúng về giá cả, chi phí và 

đầu vào, bao gồm cả ví dụ nguyên vật liệu, chi phí công nghệ và lao động, sản 

lượng, người bán và các nhà đầu tư trên cơ sở các tín hiệu thị trường phản ánh cung 

cầu, và không có sự can thiệp của nhà nước liên quan đến các vấn đề đó. Ở đó, chi 

phí đầu vào quan trọng nhất chủ yếu phải dựa trên giá trị thị trường.  

- Doanh nghiệp sử dụng chế độ kế toán riêng ghi chép rõ ràng được kiểm 

toán độc lập theo chuẩn mực kế toán quốc tế và được áp dụng cho tất cả các ngành.  

- Chi phí sản xuất và tình hình tài chính của doanh nghiệp không bị bóp méo 

nghiêm trọng bởi hệ thống kinh tế phi thị trường trước đó, trước hết ở phương diện 

khấu hao tài sản, khấu hao khác, thương mại hàng đổi hàng và thanh toán thông qua 

bù trừ công nợ. 

- Các doanh nghiệp đặt dưới các quy định sở hữu và phá sản bảo đảm sự an 

toàn pháp lý và sự bền vững đối với quản trị doanh nghiệp. 

- Chuyển đổi tiền tệ diễn ra theo giá thị trường. 

Quy định của WTO về thời gian quá độ được công nhận là nền kinh tế thị 

trường đầy đủ không chỉ áp dụng riêng cho nước ta mà đối với nhiều quốc gia khác, 

trong đó có Trung Quốc, Nga và một số nước khác đang chuyển đổi sang nền kinh 

tế thị trường. Những nước chưa được công nhận là nền kinh tế thị trường đầy đủ sẽ 

gặp nhiều bất lợi trong quan hệ thương mại quốc tế, trước hết là trong các vụ kiện 

chống bán phá giá [54]. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu sử dụng Quy chế nền kinh tế 

phi thị trường để điều tra chống bán phá giá. Ở đó, các nền kinh tế phi thị trường bị 

chịu thêm sự đánh giá khắt khe bởi cách tiếp cận nước thay thế thiếu tính khách 

quan được nước nhập khẩu sử dụng trong xác định giá thông thường trong các cuộc 

điều tra chống bán phá giá [54], [58, tr.5, 7]. Theo đó, bên khởi kiện của nước nhập 

khẩu có thể lựa chọn một nền kinh tế thị trường để thay thế cho nước mà họ cho là 

phi thị trường. Giá cả ở nước thay thế được sử dụng để đại diện cho giá trong nước 

của nền kinh tế phi thị trường. Trong khi đó, các yếu tố để hình thành giá ở các 

nước là không thể giống nhau. Sự so sánh giá trong các điều kiện không tương 

đương giữa các nước như vậy làm mất đi tính công bằng và chính xác của sự đánh 
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giá. Nhiều khi còn có sự tùy tiện trong việc lựa chọn nước thay thế và so sánh các 

sản phẩm không giống nhau giữa các nước [58, tr.5, 7].  

Như vậy, nền kinh tế thị trường đầy đủ trước hết phải là nền kinh tế thị 

trường với những thành tố cần thiết phải có của nó. Nền kinh tế thị trường đầy đủ 

không phải mô hình hay trình độ phát triển cao hơn của nền kinh tế thị trường đang 

tồn tại ở nhiều quốc gia phát triển. Ngày nay, trên cơ sở lý thuyết về kinh tế thị 

trường, các quốc gia vận dụng và xây dựng cho mình mô hình kinh tế thị trường 

thích hợp. Có nhiều sự phân nhóm khác nhau về các mô hình kinh tế thị trường. 

Chẳng hạn, theo tiêu chí kết hợp giữa nhà nước, thị trường và xã hội, có người khái 

quát các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu như mô hình thị trường tự do, mô hình 

Đông Á, mô hình tư bản nhà nước mà Trung Quốc đang thực hiện, mô hình Đông 

Nam Á, mô hình phúc lợi xã hội và mô hình kế hoạch hóa tập trung [2]. Phần lớn ý 

kiến cho rằng, ở mức độ khái quát, trên thế giới có mô hình kinh tế thị trường tự do, 

mô hình kinh tế thị trường xã hội và mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa [91]. Nền kinh tế thị trường đầy đủ không phải mô hình nằm ngoài các 

mô hình nói trên.  

Kinh tế thị trường là mô hình phát triển kinh tế được hầu hết các nền kinh tế 

trên thế giới hiện nay đang hướng tới và áp dụng. Khái niệm kinh tế thị trường đã 

được nhiều ngành khoa học, trước hết là trong kinh tế học, giải thích [67]. Trong 

nhận thức người dân, đôi khi có những người không hiểu kinh tế thị trường là gì, 

nhưng kinh tế thị trường không còn là thuật ngữ xa lạ đối với họ. Có nhiều định 

nghĩa, quan niệm khác nhau về kinh tế thị trường và trên thực tế trên thế giới có 

nhiều mô hình kinh tế thị trường hay biến thể khác nhau của kinh tế thị trường. Mặc 

dù vậy, vẫn có thể nhận ra những điểm chung mang tính phổ biến trong nhận thức 

về kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường là nền kinh tế vận hành theo các quy luật 

của thị trường như quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật 

lưu thông tiền tệ. Kinh tế thị trường diễn tả một thể chế kinh tế, ở đó sản xuất và 

phân phối của hàng hóa và dịch vụ được giao dịch hoặc trao đổi tự do thông qua 

hợp đồng. Nói đến kinh tế thị trường người ta liên tưởng ngay đến thể chế kinh tế, ở 
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đó có sự đa dạng của nhiều hình thức sở hữu, trong đó có sở hữu tư nhân, cùng nhiều 

loại hình chủ thể kinh doanh độc lập trong môi trường tự do kinh doanh và cạnh tranh. 

Kinh tế thị trường đầy đủ sẽ phải đáp ứng và phản ánh đầy đủ các yếu tố nói trên.  

Các yếu tố cần phải có của kinh tế thị trường đầy đủ bao gồm:  

- Sự hiện diện đầy đủ và đồng bộ của tất cả các loại thị trường như thị trường 

hàng hóa và dịch vụ (phục vụ kinh doanh và tiêu dùng), thị trường bất động sản, thị 

trường sức lao động, thị trường tài chính (thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị 

trường chứng khoán), thị trường thị trường khoa học và công nghệ.  

- Sự tồn tại của nhiều hình thức sở hữu, trong đó có sở hữu tư nhân.  

- Sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức kinh doanh và chủ 

thể kinh doanh. 

- Các nguyên tắc tự do kinh doanh, tự do cạnh tranh lành mạnh và công bằng.  

Theo yêu cầu của WTO, nền kinh tế thị trường đảm bảo nguyên tắc "thương 

mại tự do" tuyệt đối. Cùng với đó các doanh nghiệp tham gia thị trường hoàn toàn 

độc lập với chính phủ. Với cách hiểu rộng hơn, trong nền kinh tế thị trường, mọi 

chủ thể khi tham gia vào các hoạt động kinh tế phải là những thực thể kinh tế độc 

lập và các quyết định của họ dựa trên lợi ích kinh tế của chính họ, chứ không phải 

theo ý muốn chủ quan của nhà nước. Sự độc lập của các chủ thể kinh doanh gắn liền 

và bắt nguồn từ quyền tự do kinh doanh của họ thường được hiến pháp hoặc luật 

quy định. Các doanh nghiệp độc lập trong quá trình kinh doanh, từ xác định kế 

hoạch, chiến lược kinh doanh và đầu tư, đến tự chủ trong lựa chọn ngành, nghề kinh 

doanh, địa bàn hoạt động và đầu tư, tự do giao kết và thực hiện hợp đồng, tự do 

quyết định vốn đầu tư, tuyển dụng lao động, định giá sản phẩm theo yêu cầu của 

quy luật cung cầu và quy luật giá trị của thị trường, lựa chọn các hình thức và 

phương thức giải quyết tranh chấp khi nó xảy ra v.v...Tất nhiên, sự tự do và độc lập 

của các doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh bị giới hạn ở nghĩa vụ tuân thủ pháp 

luật theo nguyên tắc "được làm tất cả những gì pháp luật không cấm". Ngoài ra, 

không có nền kinh tế thị trường nào tồn tại ngoài quan hệ với nhà nước, nói cách 

khác thoát ly hoàn toàn khỏi sự điều tiết, tác động của nhà nước. Trong hầu hết các 
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thể chế kinh tế thị trường, ở các mức độ và phạm vi khác nhau, nhà nước thường có 

vai trò định hướng, điều tiết, phục vụ, kiểm soát, giám sát, phân phối lại thu nhập, 

trọng tài và bảo vệ, hỗ trợ và khuyến khích các thành tố của thị trường phát triển 

[đối với kinh tế thị trường xã hội của Đức, xem 56]. Tất nhiên, trong mỗi nền kinh 

tế thị trường, vai trò, vị trí và chức năng của nhà nước thể hiện không hoàn toàn 

giống nhau. Chính vì thể mới có các mô hình kinh tế thị trường và nền kinh tế thị 

trường khác nhau của thế giới đang tồn tại trên thực tế. Vai trò điều tiết của nhà 

nước thể hiện rất rõ trong sứ mệnh ổn định kinh tế vĩ mô, bảo vệ môi trường, cung 

ứng một số loại hàng hóa, dịch vụ công v.v... Sự điều tiết này của nhà nước về 

nguyên tắc phải dựa trên quy định của các đạo luật, nhưng trên thực tế đôi khi 

không hoàn toàn như vậy, bởi ngoài pháp luật, nhà nước có thể sử dụng các công cụ 

khác như chính sách, kế hoạch để can thiệp thị trường. Ở đây, ngoài sự điều tiết của 

thị trường, các chủ thể kinh doanh còn bị điều tiết chính đáng của nhà nước, cùng 

với đó sự tự do và độc lập trong kinh doanh của chủ thể kinh doanh bị giới hạn bởi 

sự điều tiết của nhà nước.  

Như vậy, về tính chất, nền kinh tế thị trường đầy đủ hoàn toàn đối lập với 

nền kinh tế phi thị trường. Nhà nước trong các nền kinh tế thị trường đầy đủ không còn 

nắm vai trò kiểm soát đáng kể các hoạt động của nền kinh tế hay hạn chế tự do cạnh 

tranh và phân biệt đối xử với các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước... như trong các 

nền kinh tế phi thị trường. Tương tự, kinh tế thị trường đầy đủ khuyến khích tính minh 

bạch, công bằng và tự do giữa các chủ thể tham gia trong nền kinh tế.  

2.6.2. Yêu cầu của kinh tế thị trường đầy đủ đối với thủ tục pháp luật về 

đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân 

Từ những tiêu chí của một nền kinh tế thị trường đầy đủ, nhấn mạnh tới yếu 

tố tự do cạnh tranh và bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp, có thể xác định 

yêu cầu và đỏi hỏi mà nền kinh tế thị trường đầy đủ đặt ra cho các thủ tục pháp luật 

đầu tư đối với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng: 

Kinh tế thị trường đòi hỏi thủ tục pháp luật đầu tư đối với doanh nghiệp tư 

nhân cần phải tuân thủ nguyên tắc tự do cạnh tranh và cạnh tranh bình đẳng giữa 
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các loại hình doanh nghiệp. Do thực tế một số quốc gia có xu hướng ưu tiên phát 

triển doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nên 

TTĐT dành cho nhóm doanh nghiệp tư nhân nhiều khi bị phân biệt đối xử. Thời 

gian xem xét và phê duyệt dự án đầu tư của doanh nghiệp tư nhân thường bị kéo dài 

do hồ sơ thủ tục phức tạp và cơ quan quản lý ưu tiên giải quyết TTĐT của các dự án 

nhà nước, nước ngoài và liên doanh. Những ưu đãi, hỗ trợ đối với khu vực kinh tế 

tư nhân đôi khi bị xem nhẹ so với các khu vực kinh tế khác. Vì vậy, việc giải quyết 

TTĐT cho các doanh nghiệp tư nhân cần phải được coi trọng, thực hiện tuần tự theo 

đúng quy định về thời gian và quy trình giải quyết hồ sơ. Đảm bảo khâu thiết kế hồ 

sơ xin cấp giấy phép đầu tư cho các doanh nghiệp tư nhân đơn giản nhưng vẫn phải 

đáp ứng yêu cầu, không phân biệt nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài. 

Tuy nhiên, trong những thời điểm nhất định, tùy theo chiến lược phát triển kinh tế 

xã hội của đất nước mà chính phủ có thể có những ưu tiên đối với một loại hình 

doanh nghiệp để phù hợp với bối cảnh thực tế. Khi ấy, các TTĐT có thể được điều 

chỉnh theo hướng ưu tiên hơn cho khu vực kinh tế này. Song trong điều kiện bình 

thường thì tính bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh giữa các loại hình doanh nghiệp 

cần được tôn trọng.  

Bên cạnh đó, nền kinh tế thị trường nói chung và kinh tế thị trường đầy đủ 

nói riêng đặc biệt coi trọng quyền tự do kinh doanh. Do vậy, TTĐT phải được mở 

rộng hơn nữa đối với các lĩnh vực được phép kinh doanh. Trên cơ sở này, TTĐT 

cần dỡ bỏ những hạn ngạch về hạn chế lĩnh vực kinh doanh đối với doanh nghiệp tư 

nhân, nhất là ở những ngành và lĩnh vực độc quyền của nhà nước. Hiện nay ở một 

số quốc gia, TTĐT cho doanh nghiệp tư nhân khi tham gia vào những lĩnh vực như 

điện, hàng không… thường không được quy định rõ ràng cụ thể mà rất phức tạp. Vì 

thế, để cởi trói cho các doanh nghiệp tư nhân tự do kinh doanh, các TTĐT cần phải 

gỡ bỏ những quy chế về lĩnh vực kinh doanh hạn chế, cho phép doanh nghiệp tư 

nhân kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Đồng thời đơn giản 

hóa TTĐT, minh bạch hóa quá trình xét duyệt và cấp giấy phép đầu tư cho các 

doanh nghiệp tư nhân. 
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Kết luận chương 

Trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra sôi 

động hiện nay, vốn đầu tư trong và ngoài nước luôn là một nhân tố quan trọng, góp 

phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiến trình phát triển của xã hội. Tuy nhiên, 

điều đó không có nghĩa là càng tiếp nhận nhiều vốn đầu tư càng tốt, trái lại việc thu 

hút và tiếp nhận cũng cần phải có sự sàng lọc và chọn lựa. Ngoài ra, môi trường đầu 

tư, mà cụ thể là các TTĐT cũng đóng vai trò quyết định đối với khả năng thu hút 

đầu tư của một quốc gia. 

Trong nền kinh tế thị trường, TTĐT phát huy vai trò là công cụ pháp lý để 

nhà nước quản lý các hoạt động đầu tư. Song, việc yêu cầu các nhà đầu tư tiến hành 

TTĐT không phải để hạn chế vốn đầu tư mà là để Nhà nước có thể quản lý và kiểm 

soát các hoạt động đầu tư, từ đó bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư, 

cũng như xem xét tính khả thi, sự hài hòa của dự án đối với chiến lược phát triển 

của đất nước. Mặc dù vậy, một chính sách thu hút đầu tư không phù hợp và thiếu 

hiệu quả, những TTĐT rườm rà, không nhất quán, ít có hiệu lực pháp lý, phân biệt 

đối xử, nhất là đối với các nhà đầu tư tư nhân có thể làm phát sinh nhiều chi phí xã 

hội không đáng có và gây tâm lý e ngại cho các chủ đầu tư.  

Tùy theo từng thời kỳ, từng khu vực địa lý, từng thể chế nhà nước khác nhau, 

mà quy định về TTĐT cũng có sự khác biệt. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị 

trường, nhấn mạnh tới vai trò của kinh tế tư nhân thì TTĐT đối với các doanh 

nghiệp tư nhân phải đáp ứng những tiêu chí tối thiểu như đảm bảo tự do cạnh tranh, 

minh bạch và công bằng giữa các loại hình doanh nghiệp, không có sự phân biệt 

giữa khu vực tư nhân với khu vực kinh tế nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước 

ngoài. Bên cạnh đó, TTĐT thường được tiến hành trong thời gian dài, liên quan 

nhiều tới các TTHC phức tạp và tới nhiều phương diện của đời sống, vì thế, những 

quy định về TTĐT cần đảm bảo tính nhất quán, đơn giản và minh bạch. Nhà nước 

với vai trò thiết kế và thực thi những thủ tục này, cần đảm bảo môi trường pháp lý 

ổn định, hiệu quả, ít rủi ro, cũng như công khai, công bằng và công tâm trong việc 

xét duyệt và thẩm tra các TTĐT đối với nhóm doanh nghiệp này. 
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Chương 3: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC  

PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
 

3.1.Thực trạng quy định về thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân  

3.1.1.Cơ sở pháp lý của thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân  

Hiện nay, TTĐT được quy định trong rất nhiều văn bản pháp luật khác nhau; 

trước hết trong Hiến pháp năm 2013; Luật Đầu tư năm 2014; Luật Doanh nghiệp 

năm 2014; Luật Đất đai năm 2013; Luật Xây dựng năm 2014; Luật Kinh doanh bất 

động sản năm 2014; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Luật Chuyển giao công 

nghệ năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư 

xây dựng cơ bản năm 2009; Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật Đầu thầu năm 

2013; Luật Quản lý thuế năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế năm 

2012; Các đạo luật thuế; Luật Hải quan năm 2014; Luật Phá sản năm 2014; Luật 

Chứng khoán; Luật Các tổ chức tín dụng; Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Dầu khí 

v.v...Ở cấp độ văn bản dưới luật có Nghị định số 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. 

Tuy nhiên, không phải tất cả các quy định nói trên đều là nguồn của TTĐT. Do tính 

hành chính của TTĐT nên chỉ những quy phạm mang tính thủ tục [88, tr.147-148] 

trong các văn bản nói trên mới thuộc về nội dung của chế định TTĐT.  

Về nguyên tắc, các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên cũng điều chỉnh hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Điều 

ước quốc tế về đầu tư là điều ước mà Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập trong đó quy định quyền và nghĩa vụ của 

Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động 

đầu tư của nhà đầu tư thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ là thành viên của điều ước 

đó. Thuộc vào điều ước quốc tế về đầu tư có (a) Nghị định thư gia nhập Hiệp định 

thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam được ký ngày 07/11/2006; (b) Các hiệp định song phương về 

khuyến khích và bảo hộ đầu tư; (c) Các hiệp định thương mại tự do và các thỏa 

thuận hội nhập kinh tế khu vực khác; (d) Các điều ước quốc tế khác quy định quyền 
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và nghĩa vụ của Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

liên quan đến hoạt động đầu tư [khoản 8 điều 2 Nghị định 118/2015/NĐ-CP]. Tuy 

nhiên, đối tượng và phạm vi điều chỉnh của các điều ước quốc tế đó liên quan chủ 

yếu đến các nhà đầu tư nước ngoài, hầu như không áp dụng đối với hoạt động đầu 

tư của doanh nghiệp tư nhân. 

Ngoài các văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước ở trung ương ban 

hành, trong hệ thống pháp luật về TTĐT còn có các văn bản do các cơ quan ở địa 

phương (cấp tỉnh) ban hành để hướng dẫn thi hành và cụ thể hóa quy định của Luật 

Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Xây dựng v.v... 

Một số hạn chế (tính đến tháng 9/2014) trong cải cách TTHC về đăng ký 

doanh nghiệp và TTĐT đã được phản ánh trong Thông báo số 370/TB-VPCP ngày 

18/9/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Tấn Dũng về cải cách TTHC trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể 

doanh nghiệp và TTĐT. Đó là các hạn chế trong quy định và thực hiện TTHC về 

đăng ký doanh nghiệp và đầu tư theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Luật Đầu tư 

năm 2005. Dưới đây luận án phản ánh thực trạng quy định của Luật Đầu tư năm 

2014 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan về TTĐT đối với doanh 

nghiệp tư nhân. 

3.1.2. Thực trạng quy định về hình thức đầu tư của doanh nghiệp tư nhân 

Từ điều 22, điều 24, điều 27, điều 28 của Luật Đầu tư hiện hành cho thấy các 

hình thức đầu tư trực tiếp có thể áp dụng cho nhà đầu tư như thành lập tổ chức kinh 

tế, đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; 

đầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư (gọi tắt là hợp đồng PPP) và đầu tư 

theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC). Ngoài ra, hình thức đầu tư ra 

nước ngoài cũng được quy định trong Luật Đầu tư hiện hành (điều 52). Tuy nhiên, 

doanh nghiệp tư nhân có thể thực hiện những hình thức nào trong số các hình thức 

đầu tư nói trên và TTĐT đối với các hình thức đó như thế nào là điều cần làm rõ.  

3.1.2.1. Thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án có thành lập tổ chức kinh tế  

Theo Luật Đầu tư hiện hành nhà đầu tư trong nước có thể đầu tư bằng hình 

thức thành lập tổ chức kinh tế hoặc không thông qua tổ chức kinh tế. Doanh nghiệp 
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tư nhân có thể đầu tư dưới hình thức nào trong số các hình thức tổ chức kinh doanh 

nói trên là câu hỏi cần được giải đáp khi doanh nghiệp tư nhân tiến hành đầu tư.  

Theo điều 51 khoản 3 Luật Đầu tư, nếu nhà đầu tư trong nước có dự án đầu 

tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế thì thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và thực hiện TTĐT theo quy 

định của Luật Đầu tư. Trong trường hợp này, thủ tục đăng ký doanh nghiệp thường 

đã phải hoàn thành trước thủ tục đăng ký đầu tư, bởi trong hồ sơ quyết định chủ 

trương đầu tư cần có bản sao Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp để thực hiện 

dự án [so sánh Điều 33 khoản 1 điểm b Luật Đầu tư]. Tương tự như vậy, trong hồ 

sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư được yêu cầu có hồ sơ đăng ký kinh doanh. 

Tổ chức kinh tế được nói đến ở đâu và được điều chỉnh trong Luật Đầu tư 

bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực 

hiện hoạt động đầu tư kinh doanh (điều 3 khoản 16 Luật Đầu tư). Doanh nghiệp tư 

nhân có thể đầu tư dưới hình thức nào trong số các hình thức tổ chức kinh doanh nói 

trên là câu hỏi cần được giải đáp khi doanh nghiệp tư nhân tiến hành đầu tư.  

Thứ nhất, đầu tư của doanh nghiệp tư nhân theo hình thức thành lập doanh nghiệp 

Các loại hình doanh nghiệp được điều chỉnh trong Luật Doanh nghiệp năm 

2014 bao gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty hợp danh. Hộ gia đình, cá nhân, nhóm kinh doanh sử dụng không quá mười 

lao động nên không thể coi là tổ chức kinh tế. Ở đây cần làm rõ câu hỏi, khi đầu tư 

doanh nghiệp tư nhân được thành lập những loại doanh nghiệp nào trong số các 

doanh nghiệp được điều chỉnh trong Luật Doanh nghiệp? 

Theo Luật Doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn 

thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách 

nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Giới hạn như vậy đối với doanh nghiệp tư 

nhân cho thấy từ điều 183 khoản 4 Luật Doanh nghiệp. Đây là điểm mới của Luật 

Doanh nghiệp hiện hành so với Luật Doanh nghiệp năm 2005. Với quy định của 

Điều 183 khoản 4 của Luật Doanh nghiệp có thể hiểu doanh nghiệp tư nhân không 

thể góp vốn thành lập công ty hợp danh hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc 

mua phần vốn góp trong hai loại hình công ty này; nói cách khác doanh nghiệp tư 
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nhân không thể trở thành thành viên hợp danh, thành viên góp vốn của công ty hợp 

danh hoặc thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn. Doanh nghiệp tư nhân cũng 

không được quyền mua cổ phần của công ty cổ phần để trở thành cổ đông của công 

ty cổ phần. 

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, nếu doanh nghiệp tư nhân không được quyền 

góp vốn thành lập hoặc mua phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (được 

hiểu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) thì doanh nghiệp tư nhân 

có thể đầu tư vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên? 

Giống như Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp hiện hành điều 

chỉnh cả công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên và công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên. Theo điều 73 Luật Doanh nghiệp hiện hành, công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân 

làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ 

tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Với quy định như 

vậy, chỉ tổ chức hoặc một cá nhân mới có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên. Nói cụ thể hơn, muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên thì phải chứng minh được tư cách của doanh nghiệp tư nhân là tổ chức 

hoặc cá nhân.  

Ở nước ta, không ít người hiểu tổ chức đồng nhất với pháp nhân. Theo điều 

84 Bộ luật dân sự, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều 

kiện như được thành lập hợp pháp; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập 

với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; nhân danh mình 

tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Do tài sản của doanh nghiệp tư 

nhân không tách bạch và độc lập với tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân; chủ 

doanh nghiệp tư nhân tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi 

hoạt động của doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.  

Doanh nghiệp tư nhân là một đơn vị kinh doanh. Theo điều 183 khoản 1 

doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp. Theo điều 4 khoản 7 Luật Doanh nghiệp, 

doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký 

thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Như vậy, kết nối 
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giữa điều 183 khoản 1 và điều 4 khoản 7 Luật Doanh nghiệp có thể suy ra rằng 

doanh nghiệp tư nhân là tổ chức. Luật Đất đai hiện hành số 45/2013/QH13 cũng coi 

doanh nghiệp là tổ chức kinh tế (điều 3 khoản 27). Việc coi doanh nghiệp tư nhân là 

tổ chức (tổ chức kinh tế) nhằm phân biệt tư cách pháp lý của doanh nghiệp tư nhân 

với tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân là cá 

nhân; nhưng với việc bỏ vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp 

tư nhân đã tạo ra chủ thể mới là tổ chức. Như vậy, tổ chức và tư cách pháp nhân của 

tổ chức là hai phạm trù khác nhau. Pháp nhân chắc chắn là tổ chức, nhưng tổ chức 

có thể có tư cách pháp nhân hoặc không có tư cách pháp nhân. Doanh nghiệp tư 

nhân tuy không có tư cách pháp nhân nhưng vẫn được coi là tổ chức. 

Nếu coi doanh nghiệp tư nhân là tổ chức thì doanh nghiệp tư nhân có quyền 

thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quan niệm như vậy là hợp lý 

bởi nó tạo ra sự bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân với cá nhân, trước hết là chủ 

doanh nghiệp tư nhân, trong thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.  

Tuy nhiên, một câu hỏi khác đặt ra là liệu có mâu thuẫn khi doanh nghiệp tư 

nhân không có tư cách pháp nhân, còn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do doanh nghiệp tư nhân thành lập lại có tư cách pháp nhân?  

Vấn đề này có lẽ không có nhiều tranh luận, bởi về bản chất quyền thành lập 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của doanh nghiệp tư nhân không khác 

gì quyền thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của cá nhân. Giống 

như doanh nghiệp tư nhân, một cá nhân cũng phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với 

các khoản nợ của họ. Nhưng khi cá nhân bỏ ra một phần hoặc toàn bộ tài sản để đầu 

tư thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì cá nhân đó với tư cách 

là chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác 

của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty kể từ thời điểm công ty được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (so sánh điều 73 khoản 1, khoản 2 Luật 

Doanh nghiệp). 

Trở lại câu hỏi, doanh nghiệp tư nhân có phải là cá nhân? Như sẽ phân tích 

dưới đây, doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp và tư cách pháp lý của nó được 

phân biệt với tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân. Sau khi một cá nhân đã 



 58

thành lập doanh nghiệp tư nhân thì cá nhân đó không phép được thành lập thêm 

doanh nghiệp tư nhân khác, bởi theo điều 183 khoản 3 Luật Doanh nghiệp mỗi cá 

nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Về điểm này Luật Doanh 

nghiệp năm 2014 kế thừa quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005. Lý do của 

các quy định đó nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và đối tác, kể cả chủ nợ 

của các doanh nghiệp tư nhân. Khác với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh 

nghiệp hiện hành (điều 184 khoản 3) cấm chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là 

chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. 

Từ những phân tích ở trên có thể rút ra kết luận rằng, quyền thành lập công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên của doanh nghiệp tư nhân bắt nguồn từ tư cách tổ 

chức của doanh nghiệp tư nhân, chứ không phải từ tư cách cá nhân của chủ doanh 

nghiệp. Giống như doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có quyền 

thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhưng với tư cách là cá nhân.  

Thứ hai, chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp tư nhân 

Chuyển đổi doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp được chuyển đổi sang mô 

hình doanh nghiệp khác phù hợp hơn sẽ giúp cho các doanh nghiệp thuận lợi hơn 

trong hoạt động của mình mà không cần phải trải qua các thủ tục giải thể hay thành 

lập công ty mới. Liên quan đến hình thức đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp, 

một câu hỏi khác được quan tâm là doanh nghiệp tư nhân có thể được chuyển đổi 

thành những loại hình doanh nghiệp nào? 

Theo Luật Doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh có thể tổ chức lại theo các hình 

thức: chia doanh nghiệp (điều 192), tách doanh nghiệp (điều 193), hợp nhất doanh 

nghiệp (điều 194), sáp nhập doanh nghiệp (điều 195), chuyển đổi công ty (chuyển 

đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần theo điều 196; chuyển đổi 

công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo điều 197 và 

chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên theo điều 198). Tuy nhiên, đối chiếu các quy định nói trên sẽ thấy các hình thức 

chia doanh nghiệp, tách doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn, công ty cổ phần; hợp nhất doanh nghiệp áp dụng đối với hai hoặc một số công 

ty; sáp nhập doanh nghiệp áp dụng đối với một hoặc một số công ty; chuyển đổi 
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công ty chỉ áp dụng cho công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Những 

hình thức tổ chức lại doanh nghiệp đó không áp dụng đối với doanh nghiệp tư nhân.  

Ở đây lại gợi ra câu hỏi, nếu doanh nghiệp tư nhân không được tổ chức lại 

theo các hình thức trên thì doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty 

trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần?  

 Đối với việc chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, Luật Doanh 

nghiệp quy định rõ ở điều 199 khả năng doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi 

thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân 

nếu đủ các điều kiện nhất định.  

Luật Doanh nghiệp không quy định trường hợp doanh nghiệp tư nhân được 

chuyển đổi thành công ty cổ phần. Tuy nhiên, nếu chủ doanh nghiệp tư nhân muốn 

chuyển đổi sang công ty cổ phần thì vẫn có thể thực hiện được bằng cách chuyển 

đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, sau đó công ty trách 

nhiệm hữu hạn đã được chuyển đổi tiếp tục chuyển đổi thành công ty cổ phần theo 

điều 196 Luật Doanh nghiệp. Tất nhiên, doanh nghiệp tư nhân phải trải qua nhiều 

thủ tục để làm theo cách như vậy.  

Qua phân tích ở trên về khả năng đầu tư của doanh nghiệp tư nhân theo hình 

thức thành lập doanh nghiệp có thể thấy pháp luật hiện hành dành cho doanh nghiệp 

tư nhân cơ hội ít hơn so với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh trong tổ chức mô hình kinh doanh.  

Đầu tư của doanh nghiệp tư nhân theo hình thức thành lập doanh nghiệp 

được thực hiện theo trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp do pháp luật doanh 

nghiệp quy định. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp hiện nay được thực hiện chủ yếu 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 

14/9/2015 Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp4. Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 

đã phản ánh rất rõ nỗ lực cải cách TTHC. Những tiến bộ trong thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp được ghi nhận là bỏ ghi ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận 

thành lập doanh nghiệp; cho phép doanh nghiệp chủ động hơn trong kinh doanh; 
                                         
4 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 5/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP. 
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chủ thể thành lập doanh nghiệp có quyền lựa chọn hình thức thực hiện TTHC về 

thành lập doanh nghiệp (nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh hoặc thực 

hiện nộp qua mạng điện tử); quy định cụ thể hơn nguyên tắc áp dụng giải quyết hồ 

sơ, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; giảm thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định; chủ động thay đổi ngành nghề kinh doanh và chỉ cần 

thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh; bổ sung các quy định về con dấu của 

doanh nghiệp theo hướng tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện 

chỉ số khởi sự kinh doanh của nước ta. Trên thực tế thời gian đăng ký doanh 

nghiệp (từ 05 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ) chưa được đảm bảo, nhưng theo đánh giá của nhóm xây dựng báo cáo 

thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Việt Nam năm 2015, 

thời gian thực tế để lấy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà doanh nghiệp 

thực hiện đã được rút ngắn nhiều nhất so với 11 năm trở lại đây. Ngành thuế đã 

có nhiều thành tựu trong cải cách TTHC [55, tr.16]. Thời gian để chuẩn bị và 

hoàn tất sửa đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đã giảm nhiều [số liệu xem 55, 

tr.16]. Hiệu quả và chất lượng hoạt động của cán bộ công chức trong xử lý các 

TTHC đã được cải thiện [55, tr.16]. Pháp luật có những cải cách tiến bộ như vậy 

nhưng trên thực tế việc áp dụng pháp luật có lúc, có nơi vẫn còn cứng nhắc dẫn 

đến ảnh hưởng uy tín của cơ quan Nhà nước. Điển hình là vụ việc xử lý quán Cà 

phê "Xin chào" ở huyện Bình chánh Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ vì chậm đăng 

ký giấy phép kinh doanh 5 ngày và chưa kịp bổ sung giấy chứng nhận đủ điều 

kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ quán bán cà phê và phở bị khởi tố vụ án, 

khởi tố bị can về hành vi "kinh doanh trái phép".  
Thứ ba, đầu tư của doanh nghiệp tư nhân theo hình thức thành lập hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã 

Câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia thành lập và trở thành 

thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?  

Theo điều 13 khoản 1 của Luật Hợp tác xã năm 2012 nếu đáp ứng đủ các 

điều kiện thì cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có thể trở thành thành viên hợp tác xã. 

Nói cách khác, thành viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân. 
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Theo điều 19 khoản 1, cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có thể tự nguyện cam 

kết sáng lập, tham gia thành lập hợp tác xã để trở thành sáng lập viên hợp tác xã. 

Theo điều 13 khoản 3 cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có thể là thành viên của 

nhiều hợp tác xã; hợp tác xã có thể là thành viên của nhiều liên hiệp hợp tác xã trừ 

trường hợp điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quy định khác.  

Vậy nếu muốn thành đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua 

việc thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì doanh nghiệp tư nhân tham gia 

với tư cách nào? Tìm trong Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi 

hành5 không thấy có quy phạm nào quy định trực tiếp về tư cách thành viên của 

doanh nghiệp tư nhân.  

Điều rõ ràng rằng, doanh nghiệp tư nhân không phải là cá nhân và cũng 

không phải là pháp nhân. Như vậy, doanh nghiệp tư nhân không thể tham gia thành 

lập hợp tác xã theo tư cách là cá nhân hay pháp nhân.  

Doanh nghiệp tư nhân cũng không phải là hộ gia đình. Tìm trong pháp luật 

Việt Nam6 không thấy có quy phạm giải thích hộ gia đình là gì? Doanh nghiệp tư 

nhân và hộ gia đình giống nhau ở tính trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ tài 

sản [So sánh điều 183 khoản 1 Luật Doanh nghiệp và điều 106 Bộ luật Dân sự]. 

Nhưng doanh nghiệp tư nhân khác hộ gia đình ở chỗ doanh nghiệp tư nhân là doanh 

nghiệp do một cá nhân làm chủ và cá nhân đó tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài 

sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Còn hộ gia đình chỉ tham gia vào 

một số quan hệ dân sự thuộc một số lĩnh vực như sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 

hoặc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định và trong các 

trường hợp đó các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt 

động kinh tế chung cùng trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mỗi người đối với 

hoạt động chung đó. Hộ gia đình, hộ kinh doanh và những người cùng trong một sổ 

hộ khẩu không đồng nghĩa với nhau. Về quy mô kinh doanh, theo điều 212 khoản 2 

Luật Doanh nghiệp nếu hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên 
                                         
5 Luật Hợp tác xã số  23/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của 
Chính phủ; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
6 Chẳng hạn, điều 106 Bộ luật Dân sự, Luật Cư trú (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2013/QH13), Luật 
Đất đai năm 2013, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành các luật trên.  
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phải đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, có thể là doanh nghiệp tư nhân hoặc các loại hình doanh nghiệp khác. Hộ 

kinh doanh có quy mô nhỏ thực hiện đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy 

định của Chính phủ. Theo điều 183 khoản 3 Luật Doanh nghiệp chủ doanh nghiệp 

tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh. Như vậy, Luật Doanh nghiệp 

đã có dụng ý phân biệt doanh nghiệp tư nhân với hộ kinh doanh. Nói như thế để 

thấy rằng doanh nghiệp tư nhân không thể trở thành thành viên của hợp tác xã với 

tư cách là hộ gia đình, pháp nhân.  

Từ những phân tích ở trên, có thể thấy, doanh nghiệp tư nhân là tổ chức, 

nhưng Luật Hợp tác xã chỉ thừa nhận thành viên hợp tác xã chỉ là cá nhân, hộ gia 

đình và pháp nhân, nhưng không quy định tư cách thành viên hợp tác xã cho tổ 

chức nên doanh nghiệp tư nhân không có cơ hội để trở thành thành viên hợp tác xã.  

Doanh nghiệp tư nhân cũng không thể là thành viên của liên hiệp hợp tác xã, 

bởi theo điều 3 khoản 2 Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do ít nhất 04 hợp tác xã 

tự nguyện thành lập; trong khi đó doanh nghiệp tư nhân không phải là hợp tác xã. 

Tóm lại, với cơ sở pháp lý như hiện nay, doanh nghiệp tư nhân không thể bỏ 

vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. 

Thứ tư, đầu tư của doanh nghiệp tư nhân theo hình thức thành lập tổ chức 

kinh tế khác 

Theo Luật Đầu tư, doanh nghiệp tư nhân có thể thành lập các tổ chức khác 

(ngoài doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã) để thực hiện hoạt động đầu tư 

kinh doanh. Tuy nhiên, do Luật Đầu tư không xác định rõ "tổ chức khác thực hiện 

hoạt động đầu tư kinh doanh" là những tổ chức nào và đến nay chưa có văn bản 

dưới luật cụ thể hóa Điều 3 khoản 5 Luật Đầu tư, cùng với đó chưa có quy định thủ 

tục cho việc thành lập tổ chức kinh tế đó.  

3.1.2.2. Thủ tục đầu tư không gắn với thành lập tổ chức kinh tế 

Đầu tư trực tiếp không gắn với thành lập doanh nghiệp thường được thực 

hiên theo các phương thức như: (i) đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của 
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tổ chức kinh tế; (ii) đầu tư theo hình thức hợp đồng; (iii) và đầu tư thực hiện dự án 

đầu tư.  

Thứ nhất, Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn 

góp vào tổ chức kinh tế 

Theo điều 24 khoản 1 Luật Đầu tư, nhà đầu tư có thể đầu tư theo hình thức 

góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Các hình thức mua cổ 

phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với các tổ chức kinh tế được 

thực hiện theo Luật Đầu tư (điều 25 khoản 2) bằng cách hình thức như (a) Mua cổ 

phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông; (b) Mua phần vốn góp của các 

thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách 

nhiệm hữu hạn; (c) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp 

danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh; (d) Mua phần vốn góp 

của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm 

a, b và c khoản này. Luật Đầu tư không quy định hình thức mua cổ phần, phần vốn 

góp vào tổ chức kinh tế của các nhà đầu tư trong nước.  

Ngoài Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (điều 18 khoản 3) cũng quy định, tổ 

chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ 

phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật 

này, trừ 2 nhóm đối tượng cũng được quy định ở điều luật này (điều 18 khoản 3). 

Tuy nhiên, điều 183 khoản 4 Luật Doanh nghiệp không cho phép doanh nghiệp 

tư nhân góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp 

danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Như vậy, Điều 26 Luật 

Đầu tư về TTĐT theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không áp 

dụng cho doanh nghiệp tư nhân. Mặt khác, như đã phân tích ở trên, doanh nghiệp 

tư nhân chỉ có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thành 

lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực chất là hình thức đầu tư 

gắn với thành lập tổ chức kinh tế và không phải đối tượng điều chỉnh của Điều 24 

khoản 1 Luật Đầu tư (quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư 

vào tổ chức kinh tế). 
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Thứ hai, Thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư 

Theo Điều 3 khoản 8 và Điều 27 Luật Đầu tư hợp đồng đầu tư theo hình thức 

đối tác công tư (gọi tắt là hợp đồng PPP) là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết 

cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công. Giải thích như vậy của Điều 3 khoản 8 và 

Điều 27 Luật Đầu tư về hợp đồng PPP cụ thể và rõ hơn so với Điều 3 khoản 1 của 

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư.  

Trước Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, ở nước ta đã có chủ trương thực hiện 

39 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP [gồm Dự án "đường cao tốc Dầu 

Giây-Phan Thiết" và 38 dự án khác: xem 5145]. Tuy nhiên, chỉ với Quyết định 

71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ7 thì chưa tạo ra được 

một khuôn khổ pháp lý đủ mạnh để thực hiện đầu tư theo hình thức này [51]. 

Những hạn chế của Quyết định 71/2010/QĐ-TTg đã được phản ánh trong Tờ trình 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v ban hành Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác 

công- tư. Trên thực tế chỉ có duy nhất dự án hầm đường bộ Đèo Cả đã được triển 

khai vào năm 2012. Dự án "đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết" được lựa chọn là 

dự án đầu tiên của Chính phủ Việt Nam "thí điểm" theo hình thức hợp tác đối tác 

công tư, nhưng sau 5 năm (từ năm 2010) dự án này vẫn ở giai đoạn tiền triển khai 

[51]. Chính vì thế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP với nội 

dung quy định thống nhất cả về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và đầu tư theo 

hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và hợp đồng BT.  

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2015. Do 

thời gian có hiệu lực của Nghị định này chưa lâu nên khó có thể đánh giá tác động 

mang lại từ những đổi mới về TTHC của Nghị định này. Trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, đã có ý kiến cho rằng [31] Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về 

đầu tư theo hình thức đối tác công tư đánh dấu một bước đổi mới về thể chế trong 
                                         
7 Quyết định 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thí điểm về đầu 
tư theo hình thức đối tác công tư. 
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hoạt động thu hút đầu tư tư nhân vào kết cấu hạ tầng và dịch vụ công. Nghị định số 

30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư là sự hoàn thiện cơ chế đó bằng cách bổ sung cơ chế cạnh tranh 

hướng tới hiệu quả tối ưu của các dự án trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng, cung cấp 

dịch vụ công. Cùng với Nghị định số 30/2015/NĐ-CP thì Nghị định số 

15/2015/NĐ-CP đã góp phần tạo khung pháp lý tương đối hoàn chỉnh cho đầu tư 

theo hình thức hợp đồng đối tác công tư [31]. Hiện nay các bộ, ngành đang xây 

dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn 2 Nghị định nêu trên liên quan đến phạm vi 

quản lý của bộ, ngành đó [Chi tiết các công việc cần làm và các văn bản sẽ được 

ban hành: xem 5].  

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP có nhiều điểm mới so với các văn bản trước 

đây [64], trong đó có những quy định mới liên quan đến TTĐT theo hình thức đối 

tác công tư của nhà đầu tư nói chung, của doanh nghiệp tư nhân nói riêng. Các lĩnh 

vực và dự án được áp dụng hình thức đối tác công tư đã mở rộng hơn so với các quy 

định trước đây [so sánh Điều 4 khoản 1 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP với Điều 4 

Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg]. Một trong những điểm cần ghi nhận của Nghị 

định số 15/2015/NĐ-CP là cho phép nhà đầu tư được đề xuất thực hiện dự án ngoài 

các dự án, danh mục dự án do Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và 

công bố. Tất nhiên, dự án do nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng các yêu cầu được quy 

định ở Điều 20 khoản 2 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP. Một điểm mới khác cho thấy 

ở Nghị định số 15/2015/NĐ-CP là sự chú ý vào khâu chuẩn bị dự án và chú trọng 

kiểm soát đầu ra [64]. Điều kiện và tiêu chí lựa chọn dự án được quy định trong 

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP chặt chẽ, cụ thể và cao hơn so với Quyết định số 

71/2010/QĐ-TTg [so sánh Điều 15 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP với Điều 5 Quyết 

định số 71/2010/QĐ-TTg]. Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo 

quy định hiện hành có thể được thực hiện thông qua hợp đồng dự án với nhiều hình 

thức được mở rộng hơn so với trước kia. Ngoài các hợp đồng truyền thống như 

BOT, BTO, BT, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP tạo thêm cơ sở pháp lý cho các loại 

hợp đồng mới như Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh, Hợp đồng Xây 

dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ, Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển 
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giao, Hợp đồng Kinh doanh - Quản lý8. Thêm vào đó, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP 

cho phép các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở các loại hợp đồng 

dự án được quy định tại các Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 3 Nghị định này đề 

xuất các loại hợp đồng tương tự khác trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 

định. Nghị định số 15/2015/NĐ-CP điều chỉnh cả các dự án nhỏ, đó là dự án 

nhóm C theo Luật Đầu tư công, và quy định thủ tục rút gọn với các dự án này, 

như không phải thực hiện các bước như lập báo cáo nghiên cứu, không phải thành 

lập doanh nghiệp dự án và không cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư [64]. 

Bên cạnh những đánh giá về tính tích cực của đầu tư theo hình thức PPP 

cũng có những ý kiến thể hiện sự thiếu lạc quan về cách thức đầu tư này. Một trong 

những hạn chế của đầu tư theo hình thức PPP là phần lớn các dự án cần thu hút vốn 

đầu tư theo hình thức PPP là các công trình kết cấu hạ tầng đòi hỏi quy mô vốn lớn, 

thời gian thu hồi dài, rủi ro cao. Nguồn vốn đầu tư cho các dự án đó chủ yếu phụ 

thuộc vào nguồn vay tín dụng từ các ngân hàng thương mại và trong không ít 

trường hợp ngân hàng thận trọng với những dự án đó [Theo ý kiến của ông 

Laurence Carter, Giám đốc cấp cao PPP của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Hội thảo 

"Giải pháp thúc đẩy vốn đầu tư vào hạ tầng giao thông" được tổ chức sáng 

12/12/2014 tại Hà Nội, thông tin từ http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-va-cuoc-

song/Can-mo-hinh-PPP-cho-rieng-Viet-Nam/215808.vgp, 13/12/201445]. Ngoài ra, 

xử lý nợ công của Nhà nước khi bố trí vốn đối ứng trong các dự án đầu tư theo hình 

thức PPP cũng là cản trở việc mở rộng mô hình đầu tư này.  

Thứ ba, Thủ tục đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) theo điều 3 khoản 9 Luật Đầu 

tư là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi 

nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Không có quy định 

ngăn cấm sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân trong hợp đồng BCC nên có thể 

hiểu doanh nghiệp tư nhân có quyền ký kết và thực hiện hợp đồng BCC. 
                                         
8 Quy phạm giải thích các thuật ngữ đó, xem Điều 3 khoản 6, 7, 8 và 9 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP. 
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Hợp đồng BCC khác với các loại hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức PPP 

ở chỗ hợp đồng BCC được ký giữa các nhà đầu tư với nhau và một trong các bên 

không phải cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, đầu tư theo hợp đồng hợp tác 

kinh doanh được điều chỉnh bởi cơ chế pháp lý khác với chế định đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư. Cùng với đó, TTĐT theo hợp đồng hợp tác kinh doanh cũng 

khác với TTĐT theo theo hình thức PPP. 

Hợp đồng BCC có thể được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc 

với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án ở nước 

ta. Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng 

BCC. Theo Điều 28 Luật Đầu tư, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối 

do các bên thỏa thuận. Luật Đầu tư phân biệt pháp luật điều chỉnh đối với các dự án 

có yếu tố nước ngoài. Theo điều 28 Luật Đầu tư, hợp đồng BCC được ký kết giữa 

các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Hợp 

đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc 

giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư theo quy định tại điều 37 của Luật này. Như vậy, TTĐT theo hợp đồng BCC 

được ký kết giữa doanh nghiệp tư nhân và các nhà đầu tư trong nước được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về dân sự. 

Theo điều 29 khoản 2 Luật Đầu tư, trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, 

các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp 

tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, quy định này khó có thể áp dụng cho doanh nghiệp tư nhân bởi 

theo điều 183 khoản 4 Luật Doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân không được quyền 

góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty 

trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. 

3.1.3. Thủ tục chuẩn bị đầu tư 

Từ Điều 22 Nghị định 118/2015/NĐ-CP cho thấy, tùy thuộc tính chất, quy 

mô và điều kiện của từng dự án, dự án đầu tư của nhà đầu tư nói chung, của doanh 

nghiệp tư nhân nói riêng được thực hiện theo một hoặc một số thủ tục sau đây:  
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- Dự án thực hiện sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án đầu tư 

có sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư theo quy định tương ứng tại văn bản quyết 

định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư 

và quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan mà không 

phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư. 

- Dự án thực hiện thủ tục giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có). 

- Dự án thực hiện thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây 

dựng (nếu có). 

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư được tiếp cận từ phương diện pháp lý, chủ yếu là 

chuẩn bị dự án đầu tư, theo thủ tục được quy định trong Luật Đầu tư nước ta. Vì 

vậy, các thủ tục mang tính kỹ thuật không được đánh giá ở đây.  

3.1.3.1. Thủ tục đầu tư đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương 

đầu tư 

Các dự án sau đây cần được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư (điều 30 

Luật Đầu tư): Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của 

Quốc hội theo pháp luật về đầu tư công, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối 

với các dự án đầu tư sau đây: 

Thứ nhất, dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: a) Nhà máy điện hạt nhân; b) 

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ 

cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng 

phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, 

chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 

héc ta trở lên; 

Thứ hai, dự án sử dụng đất và có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên; 
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Thứ ba, di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 

người trở lên ở các vùng khác; 

Thứ tư, dự án có yêu cầu phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được 

Quốc hội quyết định. 

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: theo 

Điều 31 Luật Đầu tư, trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu 

tư của Thủ tướng Chính phủ theo pháp luật về đầu tư công và các dự án thuộc thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định 

chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây: 

Thứ nhất, dự án không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp 

sau: a) Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở 

lên ở vùng khác; b) Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không; 

c) Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia; d) Thăm dò, khai thác, chế biến dầu 

khí; đ) Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino; e) Sản xuất thuốc lá điếu; 

g) Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong 

khu kinh tế; h) Xây dựng và kinh doanh sân gôn; 

Thứ hai, dự án không thuộc trường hợp quy định nói trên (tại khoản 1 Điều 

31) có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên; 

Thứ ba, dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận 

tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo 

chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

100% vốn nước ngoài. Tuy nhiên, do quy định này điều chỉnh dự án của nhà đầu tư 

nước ngoài nên khoản 3 Điều Điều 31 không áp dụng cho doanh nghiệp tư nhân.  

Thứ tư, dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc 

quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật. 

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

được quy định trong điều 32 của Luật Đầu tư. Theo đó, trừ những dự án thuộc thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về 

đầu tư công và các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc 
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hội, Thủ tướng Chính phủ được quy định ở điều 30, điều 31 của Luật Đầu tư, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây: a) 

Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu 

hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; b) Dự 

án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy 

định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, dự án đầu tư được Nhà 

nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển 

nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (quy định tại điều 32 khoản 

1 điểm a của Luật Đầu tư) thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

không phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. 

Theo điều 22 khoản 2 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, nhà đầu tư trúng đấu giá 

quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện dự án 

đầu tư theo quy định tương ứng tại văn bản quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu 

giá, văn bản phê duyệt kết quả lựa chinh nhà đầu tư và quy định của pháp luật về 

đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan mà không thực hiện thủ tục quyết định 

chủ trương đầu tư. 

Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ 

tướng Chính phủ và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định tương ứng trong 

các điều 35, điều 34 và điều 33 Luật Đầu tư.  

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư để được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 

điều 33 của Luật Đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do. 

Như vậy, khác với Luật Đầu tư năm 2005, Luật Đầu tư hiện hành đã bổ sung 

quy định về thẩm quyền, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ 

tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

theo hướng:  
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Luật Đầu tư hiện hành quy định dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư 

của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở kế thừa, luật hóa và hoàn thiện 

quy định tương ứng của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội 

và quy định của Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ quy 

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

Luật Đầu tư hiện hành bổ sung quy định về thẩm quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối 

với các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 

Điểm mới trong nội dung này là chuẩn hóa và đơn giản hóa TTHC đối với một số 

dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, cơ quan quản lý đầu tư thực hiện 

thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với việc xem xét thẩm tra nhu cầu 

sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Việc áp 

dụng đồng thời các thủ tục nêu trên sẽ giúp cắt giảm đáng kể thời gian thực hiện 

TTHC do nhà đầu tư không phải tiến hành lần lượt từng thủ tục liên quan đến việc 

sử dụng đất như quy định hiện hành. Đồng thời, pháp luật đầu tư hiện hành có thể góp 

phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư 

quan trọng, có quy mô lớn và tác động liên ngành, liên vùng.  

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư nhằm mục đích tạo ra quy trình để các 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể thẩm định tính hợp pháp và tính hợp lý của 

dự án đầu tư. Tính hợp pháp được hiểu là tính xác thực của nhà đầu tư thông qua 

các giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý, năng lực chuyên môn của nhà đầu tư. Tính 

hợp lý thể hiện ở sự phù hợp của dự án đối với địa điểm đầu tư, các cam kết của nhà 

đầu tư về môi trường, xây dựng…Nói cách khác, ở giai đoạn này, Nhà nước nhân danh 

chủ thể quyền lực công xem xét các khía cạnh tác động có thể có của dự án đầu tư đối 

với kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh quốc gia, an toàn và trật tự xã hội.  

Một điểm lưu ý trong hồ sơ dự án đầu tư xin quyết định chủ trương đầu tư là 

đề xuất nhu cầu sử dụng đất. Trước thời điểm có hiệu lực của Luật Đầu tư hiện 

hành, thủ tục thẩm định dự án đầu tư đòi hỏi nhà đầu tư phải có thỏa thuận về địa 
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điểm đầu tư và thông thường nhà đầu tư phải "đạt" được thỏa thuận với chính quyền 

địa phương về quy hoạch và sử dụng trước khi đăng ký đầu tư. Văn bản về chấp 

thuận địa điểm đầu tư là một tài liệu trong hồ sơ đăng ký đầu tư và trên thực tế để 

có được văn bản thỏa thuận này không ít nhà đầu tư mất khá nhiều chi phí phi chính 

thức. Luật Đầu tư hiện hành cho phép nhà đầu tư không cần phải có thỏa thuận địa 

điểm đầu tư trước khi đăng ký đầu tư mà có thể đề xuất nhu cầu sử dụng đất, đề 

nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa 

thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa 

điểm để thực hiện dự án đầu tư [điểm đ khoản 1 điều 33 Luật Đầu tư]. Nếu doanh 

nghiệp tư nhân đã có địa điểm thực hiện dự án và không cần Nhà nước giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là trường hợp lý tưởng. Còn nếu doanh 

nghiệp tư nhân có nhu cầu được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất thì doanh nghiệp thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật đất đai và 

pháp luật đầu tư9. 

Tuy nhiên, chưa có sự tương thích Luật Đất đai, Luật Đấu thầu và Luật Đầu 

tư về đấu giả quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất. Luật Đất đai chỉ 

quy định các trường hợp phải áp dụng hoặc không áp dụng đấu giá quyền sử dụng 

đất; Luật Đấu thầu chỉ quy định các trường hợp phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; 

Luật Đầu tư chỉ quy định các trường hợp quyết định chủ trương đầu tư. Điều này 

làm cho các địa phương khó áp dụng pháp luật để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án (thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thông qua đấu thầu quyền sử dụng đất hay 

chỉ định chủ đầu tư). 

Ngoài ra, Luật Đầu tư yêu cầu hồ sơ thực hiện thủ tục quyết định chủ trương 

đầu tư phải có nội dung về địa điểm. Trong khi đó Luật Xây dựng quy định cơ quan 

quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm giới thiệu địa điểm đầu tư cho các chủ 
                                         
9 Luật Đất đai năm 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 
đai; Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất. Ngoài ra, xem thêm Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 
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đầu tư có yêu cầu, nhưng không tìm thấy hướng dẫn về quy trình thủ tục trong Luật 

Xây dựng. Còn Luật Nhà ở thì ghi rõ là giới thiệu địa điểm trước khi quyết định chủ 

trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở. Sự không tương thích này giữa các văn bản 

pháp luật làm khó cho việc thực thi.  

Như sẽ đề cập thêm dưới đây, thủ tục đánh giá tác động môi trường trong 

giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư cũng gây khó cho nhà đầu tư và cơ quan 

quản lý nhà nước. Ở giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư Luật Đầu tư chưa yêu 

cầu báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nhưng theo Luật Môi trường nhà đầu tư 

phải thực hiện thủ tục xin quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường trước khi thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư. Trên thực tế nhà 

đầu tư không muốn thực hiện thủ tục xin quyết định phê duyệt đánh giá tác động 

môi trường khi chủ trương đầu tư chưa được phê duyệt. Tuy nhiên, việc bổ sung 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi thực hiện thủ 

tục quyết định chủ trương đầu tư lại có giá trị giúp cơ quan có thẩm quyền lường 

trước tác động của dự án đầu tư đối với môi trường.  

3.1.3.2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Đăng ký đầu tư được hiểu là nhà đầu tư cung cấp thông tin về dự án đầu tư, 

yêu cầu các cơ quan nhà nước có trách nhiệm về quản lý đầu tư, công nhận về mặt 

pháp lý quyền hạn hoặc nghĩa vụ nào đó của chủ đầu tư. Sau khi chủ đầu tư hoàn 

thiện hồ sơ, các cấp thẩm quyền mới có đủ cơ sở để xét duyệt cho phép nhà đầu tư 

thực hiện dự án của mình hay không. Xét về bản chất, đăng ký dự án đầu tư là việc 

cơ quan nhà nước xác nhận hoặc chứng nhận nội dung dự án đầu tư dựa trên thông 

tin do nhà đầu tư cung cấp. Còn thẩm tra dự án đầu tư là việc điều tra, tìm hiểu để 

xem xét lại điều đã kết luận trước đó của cơ quan nhà nước là đúng hay sai, kiểm tra 

đánh giá việc thực hiện dự án đầu tư, trên cơ sở đó cơ quan nhà nước quản lý về đầu 

tư sẽ ra quyết định đầu tư, hay cho phép đầu tư hoặc tài trợ vốn [36]. Nguyên tắc 

thực hiện TTĐT hiện nay là cơ quan đăng ký đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ 

đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, 

chính xác, trung thực của hồ sơ đăng ký đầu tư và các văn bản gửi cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền (điều 6 Nghị định 118/2015/NĐ-CP).  
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Thứ nhất, các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư 

Luật Đầu tư (điều 36) phân biệt các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các trường hợp không phải thực hiện thủ tục 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Từ nội dung điều 36 cho thấy, đầu tư của 

doanh nghiệp tư nhân và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 

của tổ chức kinh tế không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư. Nói cách khác, dự án của doanh nghiệp tư nhân không phải 

thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.  

Tuy nhiên, theo quy định của điều 36 khoản 3 Luật Đầu tư nếu nhà đầu tư 

nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng có dự án đầu tư quy định tại các điều 30, 

31 và 32 của Luật này (tức Luật Đầu tư) thì doanh nghiệp tư nhân chỉ được thực 

hiện dự án đầu tư sau khi có quyết định chủ trương đầu tư. Thẩm quyền quyết định 

chủ trương đầu tư đối với Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh được quy định trong điều 30, điều 31 và điều 32 Luật Đầu tư. Như vậy, thủ 

tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp tư 

nhân có dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại 

các điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư. Đối với trường hợp này, theo điều 37 

khoản 1 cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà 

đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định 

chủ trương đầu tư. 

Đối với dự án đầu tư thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành, 

theo điều 59 Nghị định 118/2015/CP-NĐ, nhà đầu tư được tiếp tục thực hiện dự án 

đầu tư theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu 

tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành. Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp 

lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày Luật Đầu tư có 

hiệu lực thi hành có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhà đầu 
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tư không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định 

chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư đối với các dự án đầu tư đã thực 

hiện hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 

hoặc cho phép thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành.  

Thứ hai, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Theo điều 36 khoản 4 Luật Đầu tư, trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 

Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo 

quy định tại điều 37 của Luật này. Như vậy, theo điểm a khoản 2 Điều 36 dự án đầu 

tư của nhà đầu tư trong nước, trong đó có doanh nghiệp tư nhân, nếu có nhu cầu cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì doanh nghiệp tư nhân thực hiện thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật Đầu tư. Trường 

hợp nhà đầu tư trong nước thực hiện các dự án thuộc trường hợp phải có chấp thuận 

chủ trương đầu tư thì vẫn phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.  

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

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

đầu tư. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan 

đăng ký đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp mã số dự án và thông báo cho Cơ quan 

đăng ký đầu tư; 

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

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

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

Luật Đầu tư hiện hành bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

(Điều 36) đã cho thấy tiến bộ lớn so với Luật Đầu tư năm 2015 trong cải cách nhiều 

TTHC trong đầu tư theo hướng minh bạch, đơn giản và bảo đảm hiệu quả quản lý 

nhà nước về đầu tư. Điểm mới nữa trong nội dung điều chỉnh của pháp luật đầu tư 

hiện hành là nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong thực hiện TTHC. 

Theo đó, trong quá trình thực hiện các TTHC về đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có 

trách nhiệm trả lời về nội dung được lấy ý kiến trong thời hạn pháp luật quy định; 
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nếu quá thời hạn quy định mà không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý với nội 

dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của mình (khoản 4 điều 6 Nghị định 

118/2015/NĐ-CP). Tuy nhiên, do Luật Đầu tư thay đổi cơ bản về quy trình, thủ tục 

thực hiện dự án đầu tư nên cơ quan đăng ký đầu tư còn lúng túng trong thực hiện. 

Trong giai đoạn đầu thực hiện Luật Đầu tư không ít nhà đầu tư chưa nắm rõ các quy 

định mới của pháp luật. Để nâng cao nhận thức pháp luật cho nhà đầu tư, cán bộ, 

công chức, viên chức phụ thuộc vào hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền, tập 

huấn các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, bỏ thủ tục cấp 

giấy chứng nhận đầu tư với các dự án trong nước cũng đòi hỏi cần có giải pháp, 

công cụ cho các dự án đang triển khai, trong giai đoạn chuyển tiếp.  

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định ở điều 39 Luật 

Đầu tư. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu 

tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của 

điều 40 Luật Đầu tư.  

Theo điều 37 của Luật Đầu tư, đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định 

chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư), cơ quan đăng ký đầu tư cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư. 

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo 

quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư, trong đó có doanh 

nghiệp tư nhân, nộp hồ sơ theo quy định tại điều 33 khoản 1 của Luật này cho cơ 

quan đăng ký đầu tư; Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ 

quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải 

thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do. 

Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

được quy định ở điều 38 Luật Đầu tư.  

Theo đó, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, 

khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối 
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với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu 

kinh tế. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận 

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

nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này (tức điều 38). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính 

hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, 

thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây: a) Dự án 

đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; b) Dự 

án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao và khu kinh tế.  

Như vậy, điểm mới của Luật Đầu tư hiện hành so với Luật Đầu tư trước đây 

là cải cách mạnh mẽ TTĐT theo hướng thay thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận 

đầu tư đối với lĩnh vực đầu tư có điều kiện bằng thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư và không yêu cầu lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành. Thẩm 

quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương đã được chuyển giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Pháp luật 

hiện hành cũng đã bổ sung quy định về trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 

ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trong 

quản lý hoạt động đầu tư. Đồng thời, pháp luật cũng được hoàn thiện hơn trong các 

quy định về chế độ báo cáo đầu tư, giám sát và đánh giá hoạt động đầu tư. Ngoài ra, 

cùng với việc đơn giản hóa TTHC, Luật đã bổ sung, hoàn thiện một số quy định 

nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện dự án đầu tư, như: bổ sung quy định về 

bảo đảm nghĩa vụ thực hiện dự án của nhà đầu tư dưới hình thức ký quỹ; bổ sung 

quy định về giám định chất lượng máy móc, thiết bị, công nghệ nhập khẩu để thực 

hiện dự án đầu tư; hoàn thiện các quy định về chuyển nhượng dự án đầu tư, giãn 

tiến độ đầu tư, tạm ngừng hoạt động đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư… Các quy định như vậy hướng tới việc 
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xác định cụ thể điều kiện, thủ tục thực hiện các hoạt động này, cũng như trách 

nhiệm của nhà đầu tư và thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý ở địa phương. 

3.1.3.3. Thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng đất 

Phần lớn dự án đầu tư của nhà đầu tư, trong đó có doanh nghiệp tư nhân, gắn 

với sử dụng đất. Như đã nói ở trên, theo điều 22 Nghị định 118/2015/NĐ-CP nếu dự 

án đầu tư có sử dụng đất thì tùy theo từng trường hợp sử dụng đất nhà đầu tư sẽ 

phải thực hiện thủ tục giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Theo điều 32 

khoản 1 điểm a trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại 

điều 30 và điều 31 của Luật Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết 

định chủ trương đầu tư đối với dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không 

thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển 

mục đích sử dụng đất. Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong hồ sơ dự án đầu tư nộp cho cơ 

quan đăng ký đầu tư nhà đầu tư đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án 

không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư 

có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư. 

Ngoài ra, theo Luật Đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư của Quốc hội thì trong hồ sơ dự án đầu tư nộp cho cơ quan đăng ký 

đầu tư nếu có giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư thì nhà đầu tư cần có phương 

án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư [xem Điều 34 khoản 1 điểm b và Điều 

35 khoản 1 điểm b Luật Đầu tư].  

Thông thường, doanh nghiệp tư nhân sẽ phải thực hiện thủ tục giao đất hoặc 

thuê đất theo một trong 4 loại thủ tục sau: Thủ tục giao đất đã giải phóng mặt bằng/ 

Thủ tục giao đất chưa giải phóng mặt bằng/ Thủ tục cho thuê đất đã giải phóng mặt 

bằng/ Thủ tục cho thuê đất chưa giải phóng mặt bằng. 
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Hiện nay, TTHC về đất đai được quy định trước hết trong Luật Đất đai số 

45/2013/QH13. Điều 195 quy định các TTHC về đất đai. Luật Đất đai hiện hành chỉ 

quy định có tính nguyên tắc chung về các loại thủ tục, nội dung và hình thức công 

khai các TTHC về đất đai. Ngoài thủ tục thu hồi đất, thủ tục cưỡng chế kiểm đếm 

và cưỡng chế quyết định thu hồi đất có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của 

người sử dụng đất Luật Đất đai không quy định trình tự của từng thủ tục cụ thể. 

Quy định như vậy sẽ tạo điều kiện tốt hơn trong việc chủ động rà soát, cải tiến quy 

trình, hồ sơ, cách thức thực hiện TTHC cho phù hợp với điều kiện ứng dụng công 

nghệ thông tin trong từng thời kỳ, cũng như đáp ứng được nhiều nhu cầu dịch vụ 

khác nhau của người dân và doanh nghiệp. 

Luật Đất đai hiện hành bổ sung các quy định về xây dựng hệ thống thông tin 

đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai, giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai,...; bổ sung 

quy định về việc xử lý trách nhiệm của người thực thi công vụ mà có hành vi vi 

phạm trong quá trình thực hiện các TTHC và thực thi chính sách, pháp luật về đất 

đai. Điều này góp phần tăng cường hơn công khai, minh bạch trong quản lý, sử 

dụng đất.  

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và các Thông tư quy định chi tiết 

thi hành Luật đã được xây dựng theo hướng lồng ghép các TTHC về đầu tư, xây 

dựng, tài chính, loại bỏ các thủ tục con; đơn giản hóa thành phần hồ sơ; quy định cụ 

thể việc cung cấp thông tin và luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan nhà nước trong 

quá trình thực hiện thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục. 

Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành tài nguyên và 

môi trường được quy định kèm theo Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 

27/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, còn có hướng 

dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử 

dụng đất10. Nghiên cứu danh mục đó, có thể thấy hầu hết TTHC trong lĩnh vực quản 

                                         
10 Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn lựa chọn nhà 
đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất. 
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lý, sử dụng đất đai đều do địa phương quy định. Cơ quan thực hiện chủ yếu là Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh và một số thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cùng với Danh 

mục đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hủy bỏ, bãi bỏ 74 TTHC bị thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ này. Nhiều thủ tục giảm thời gian thực hiện hơn so với 

trước đây. Đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, chỉ còn 41 

thủ tục (giảm 30 thủ tục so với bộ thủ tục đã công bố trước đây); Đối với nơi chưa 

thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, TTHC về đất đai còn 62 thủ tục 

(giảm 9 thủ tục so với trước đây). Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực 

hiện thông qua bộ phận một cửa. Việc trả kết quả giải quyết không quá 03 ngày làm 

việc; giảm số bộ hồ sơ phải nộp, cắt giảm một số loại giấy tờ trong giao đất, cho 

thuê đất; đơn giản mẫu đơn trong đăng ký đất đai [3]…. Đây là một trong những nỗ 

lực của ngành tài nguyên và môi trường trong cải cách TTHC.  

Về sự không thống nhất giữa các văn bản pháp luật: Nghị định 43/2014/NĐ-

CP và Luật Đất đai năm 2013: Điều 114 Luật Đất đai không quy định giá đất cụ thể 

để tính giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng Điều 15 

của Nghị định 44/2014/NĐ-CP lại quy định giá đất cụ thể làm căn cứ để xác định 

giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất [65]…. Theo Luật Đất đai (Điều 167 

khoản 3) việc công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế 

chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

phải được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng và việc chứng thực 

được thực hiện tại UBND cấp xã. Trong khi đó, Luật Công chứng năm 2014 quy 

định việc giao dịch các hợp đồng, đặc biệt là các hợp đồng giao dịch về bất động 

sản, phải được công chứng tại Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp. Qua các quy 

định như vậy cho thấy sự chồng chéo giữa Luật Đất đai với Luật Công chứng. 

3.1.3.4. Thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với dự án đầu tư có xây dựng 

Nếu dự án đầu tư có xây dựng thì nhà đầu tư còn thực hiện thủ tục về xây 

dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Giai đoạn chuẩn bị dự án đối với dự 

án đầu tư xây dựng thường bao gồm các hoạt động và công việc như [xem điều 6 

khoản a Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự 
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án đầu tư xây dựng: tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi (nếu có)11; lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi12 hoặc Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đầu tư13 xây dựng để xem xét, quyết định đầu tư xây dựng và thực 

hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án14. Các thủ tục trong 

thực hiện các công việc nói trên, cũng như thủ tục thực hiện dự án, kết thúc xây 

dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về xây dựng15. 

Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình 

chính của dự án gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và 

dự án nhóm C theo các tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công16. Chẳng hạn, 

dự án quan trọng quốc gia được xác định theo tổng mức đầu tư (10.000 tỷ đồng trở 

lên) và theo mức độ ảnh hưởng đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến môi trường như nhà máy điện hạt nhân, sử dụng đất có yêu cầu 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc 

ta trở lên, di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở 

lên ở các vùng khác v.v... 

Các văn bản pháp luật về xây dựng được ban hành gần đây đã tương đối đầy 

đủ và cập nhật. Tuy nhiên, một số quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng 

và quy định trong văn bản hướng dẫn thực hiện các Luật trên vẫn cần được cụ thể 

hóa. Chẳng hạn, theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, 
                                         
11 Đối với dự án xây dựng, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được hiểu là tài liệu trình bày các 
nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng, làm cơ sở xem 
xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng (Điều 3 khoản 1 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13). 
12 Đối với dự án xây dựng, theo Điều 3 khoản 2 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 báo nghiên cứu khả thi đầu 
tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của 
việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư 
xây dựng. 
13 Điều 3 khoản 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 giải thích báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là 
tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo 
phương án thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình quy mô nhỏ, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư 
xây dựng. 
14 So sánh điều 3 khoản 15 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; điều 6 khoản 1a Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 
15 Văn bản hiện hành: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 
tư xây dựng. 
16 Việc phân loại dự án như vậy được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 



 82

tùy thuộc điều kiện cụ thể và yêu cầu kỹ thuật của dự án, người quyết định đầu tư 

quyết định trình tự thực hiện tuần tự hoặc kết hợp đồng thời đối với các hạng mục 

công việc quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 6, trong đó điểm a điều 

chỉnh thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với dự án đầu tư có xây dựng. Quy định này 

vẫn cần được cụ thể hóa hơn nữa để tránh tùy tiện trong quyết định trình tự thực 

hiện thủ tục xây dựng. Ngoài ra, cũng cần hướng dẫn thực hiện đối với một số 

quy định liên quan đến thẩm quyền của chính quyền địa phương như việc thẩm 

định, trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối 

với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch ủy ban nhân dân 

tỉnh; hoặc quy định về các dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C và các công trình 

xây dựng cấp II trở xuống sử dụng nguồn vốn đầu tư công17. Chẳng hạn, theo 

phản ánh của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đến nay các văn bản hướng dẫn 

thực hiện Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng vẫn chưa đầy đủ và đồng bộ. Điều 

này làm cho việc quản lý dự án đầu tư xây dựng vẫn còn khó khăn18. Chính vì 

vậy, địa phương phải ban hành hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Luật Xây 

dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. Điều này ảnh hưởng ít nhiều 

đến tính pháp chế và thống nhất của pháp luật, nhất là ở những địa phương chưa 

có hướng dẫn Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công liên quan đến thẩm quyền quản 

lý của địa phương.  

3.1.3.5. Thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ  

Theo điều 32 khoản 1 điểm b Luật Đầu tư dự án có sử dụng công nghệ thuộc 

Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển 

giao công nghệ thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh. Theo điều 33 khoản 1 điểm e của Luật Đầu tư, đối với dự án có sử 

dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của 

                                         
17 Bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách (bao gồm: vốn công trái quốc gia, vốn 
trái phiếu Chính phủ, vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn 
tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối 
ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư). 
18 Về thực trạng này, xem trong phần mở đầu về lý do ban hành văn bản số 988/UBND-KTN ngày 
06/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 
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pháp luật về chuyển giao công nghệ trong hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần có giải trình về sử dụng công nghệ. Nội dung giải 

trình bao gồm: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; 

thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền 

công nghệ chính. 

3.1.3.6. Thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với dự án cần có đánh giá sơ bộ tác 

động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường 

Theo Luật Đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu 

tư của Thủ tướng Chính phủ và dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu 

tư của Quốc hội thì trong hồ sơ dự án đầu tư nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư nhà 

đầu tư cần có báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi 

trường (điều 34 khoản 1 điểm c và điều 35 khoản 1 điểm c Luật Đầu tư; điều 18 

khoản 1a Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13). Ngoài ra, theo điều 18 khoản 

1b, 1c Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đối tượng phải thực hiện đánh giá tác 

động môi trường còn bao gồm dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, 

vườn quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh 

quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; và dự án có nguy cơ tác động 

xấu đến môi trường. Việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai 

đoạn chuẩn bị dự án (điều 19 khoản 2 Luật Bảo vệ môi trường)  

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường (điều 143 khoản 1đ và 1e Luật Bảo vệ môi trường). Chủ dự án thuộc đối 

tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (được quy định tại khoản 1 điều 

18 Luật Bảo vệ môi trường) tự mình hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác 

động môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá 

tác động môi trường. Chi phí lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

thuộc nguồn vốn đầu tư dự án do chủ dự án chịu trách nhiệm (điều 19 khoản 1 và 4 

Luật Bảo vệ môi trường). Tuy nhiên, vấn đề phát sinh là nếu để chủ đầu tư tự làm 

hoặc trả tiền cho một tổ chức khác làm đánh giá tác động môi trường, thì tính khách 

quan và trung thực có thể sẽ không được đảm bảo; bởi chẳng nhà đầu tư nào muốn 
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đưa ra báo cáo bất lợi hoặc đi thuê người làm báo cáo mà kết quả có thể làm dự án 

không được chấp thuận.  

Theo quy định hiện hành, báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ được 

thực hiện khi lập báo cáo khả thi của dự án, trong khi lẽ ra nó phải được làm trước 

giai đoạn lập dự án. Quy trình này rất khó để bảo đảm các đánh giá về môi trường 

được thực hiện một cách khách quan và chất lượng, vì không có một chủ đầu tư nào 

không muốn dự án của mình khả thi về môi trường, nhất là khi các tính toán của họ 

về hiệu quả kinh tế đã trở nên rõ ràng. Tất nhiên, báo cáo môi trường của chủ đầu tư 

cần phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định. Theo quy định, cơ quan 

ra quyết định đầu tư cho dự án cũng là đơn vị có trách nhiệm thẩm định. Với cơ chế 

phân cấp đầu tư rất rộng như hiện nay thì việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của hầu hết các dự án sẽ thuộc trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh. Vấn đề đặt ra ở đây là liệu các tỉnh có đủ chuyên môn và thông tin để thẩm 

định một cách trung thực hay không? Vì mong muốn thu hút đầu tư nên tỉnh có 

mạnh dạn bác một dự án, chấp nhận hy sinh lợi ích của địa phương để bảo vệ môi 

trường hay không? Đó là chưa nói đến vấn đề chi phối của lợi ích nhóm. 

Ngoài ra, yêu cầu phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi 

quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại khoản 2 

điều 25 Luật Bảo vệ môi trường là không khả thi, vì tại thời điểm này, nhà đầu tư 

mới đề xuất địa điểm và chưa có dự án đầu tư được phê duyệt nên không có đủ căn cứ 

để lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Yêu cầu phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường trước khi quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư 

có thể dẫn đến rủi ro cho nhà đầu tư khi dự án không được chấp thuận vì những lý do 

không liên quan đến môi trường hoặc thay đổi địa điểm thực hiện dự án. 

Bất cập trong quy định về báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được nói 

đến từ nhiều năm qua, nhưng tới nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả. Vì 

vậy, giải pháp đối với các dự án có khả năng ảnh hưởng đến môi trường là công 

khai thông tin về đánh giá tác động môi trường để nhân dân ở địa phương có khả 

năng bị tác động giám sát.  
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3.1.3.7. Thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đầu tư mở rộng 

Ngoài 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, doanh nghiệp tư nhân có 

thể thực hiện các 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 (khoản 3 và 4 điều 3 Luật Đầu tư). Để mở rộng quy mô, 

nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường 

doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện những thủ tục nhất định. Chẳng hạn, để được 

hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng, doanh 

nghiệp tư nhân phải đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp 

luật thuế và đăng ký với cơ quan thuế.  

3.1.3.8. Thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các hoạt động đầu tư đặc thù 

Hoạt động đầu tư đặc thù quy định trong pháp luật chuyên ngành thì thực 

hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó. Chẳng hạn, dự án đầu tư có khai 

thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản phải thực hiện thủ tục theo quy định của pháp 

luật về tài nguyên (Luật Tài nguyên nước năm 2012, Luật Bảo vệ và Phát triển 

rừng, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo v.v...) và pháp luật khoáng sản (Luật Khoáng sản năm 2010). Ngoài ra, các hoạt 

động đầu tư đặc thù có thể kể đến trước hết là đầu tư đối với ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện và đầu tư theo hợp đồng PPP, BCC.  

Đối với đầu tư đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, khoản 5 

điều 7 Luật Đầu tư quy định "Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều 

kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông 

tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia". Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là 

ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó 

phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng (khoản 1 điều 7 Luật Đầu tư). Danh 

mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của 

Luật Đầu tư. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định trong danh 
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mục đó được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không 

được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, do các điều ước 

quốc tế về đầu tư có cách tiếp cận khác nhau về ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối 

với nhà đầu tư nước ngoài, có điều ước áp dụng theo cách chọn bỏ, có điều ước áp 

dụng theo phương pháp chọn cho. Một số ngành, phân ngành dịch vụ mà Việt Nam 

chưa cam kết trong WTO, nhưng pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về 

điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài... Điều này ít nhiều làm cho việc 

thực hiện TTĐT gặp khó khăn.  

Việc công bố công khai ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều 

kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó giúp cho các nhà đầu tư chủ động 

hơn trong đầu tư và góp phần hạn chế cơ quan, công chức, viên chức gây khó khăn 

trong thực hiện TTĐT. Điều kiện đầu tư kinh doanh hiện được áp dụng trong nhiều 

lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng; tư pháp; tài chính; công thương; 

lao động; giao thông vận tải; xây dựng; thông tin và truyền thông; giáo dục và 

đào tạo; nông nghiệp; kế hoạch và đầu tư; y tế; khoa học và công nghệ; văn hóa, thể 

thao và du lịch; tài nguyên và môi trường; ngân hàng. Trong các lĩnh vực quản lý 

hiện có 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện19, chẳng hạn sản xuất con 

dấu, kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa), kinh doanh dịch vụ cầm đồ, 

hoạt động dạy nghề, kinh doanh khoáng sản, kinh doanh dịch vụ việc làm v.v...Như 

vậy, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có xu hướng ngày càng giảm bớt, 

cùng với đó giúp doanh nghiệp tư nhân giảm bớt thủ tục trong đầu tư. Tương tự như 

vậy, về mặt hình phạt có ý kiến đề nghị bỏ tội danh kinh doanh trái phép trên mạng 

máy tính, mạng viễn thông quy định trong Bộ luật Hình sự. Theo khoản 3 điều 74 

điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành 

trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành, trái với quy định tại khoản 3 Điều 7 

của Luật Đầu tư hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Đây thực sự là áp lực 
                                         
19 Xem Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu 
tư 2014. 
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đối với cơ quan nhà nước, bởi số lượng điều kiện kinh doanh được quy định trong 

nhiều thông tư của các bộ ngành còn rất lớn nhưng thời hạn ban hành văn bản để 

điều chỉnh vấn đề này không dài. Theo thống kê, các điều kiện đầu tư kinh doanh 

đối với 251 ngành, nghề đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 17 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, được chia thành 16 lĩnh vực, phân thành 3 cấp với số lượng 

như sau: 1.706 điều kiện cấp I, 2.592 điều kiện cấp II và 1.945 điều kiện cấp III 

[39], trong đó có 3.299 điều kiện sẽ bị huỷ bỏ kể từ ngày 1/7/2016 [93]. Các điều 

kiện đầu tư kinh doanh được quy định ở 6 hiệp định, 72 luật, 8 pháp lệnh, 149 nghị 

định, 176 thông tư, 26 quyết định [39]. Theo khoản 3 điều 7 Luật Đầu tư thì điều 

kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề phải được quy định tại các luật, pháp 

lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên. Như vậy, với số liệu 

trên cho thấy có 176 thông tư và 26 quyết định sẽ phải bị loại bỏ [39].  Trong số 267 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư có 16 

ngành, nghề chưa có quy định cụ thể về điều kiện đầu tư kinh doanh [39]. Ngoài ra, 

với số lượng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện vẫn còn lớn như vậy và 

đối với mỗi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện lại cần các tài liệu, hồ sơ 

không giống nhau. Do mức độ phức tạp của ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện khác nhau nên trình tự, thủ tục, thời gian thẩm định cũng có thể khác nhau. 

Một số văn bản pháp luật được ban hành trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực 

vẫn còn chứa đựng các quy định về các thủ tục cần thực hiện trong quá trình cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thậm chí, một số thông tư của một số bộ vẫn có 

quy định về điều kiện kinh doanh không phù hợp với quy định của Luật Đầu tư, 

chẳng hạn Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp trình độ sơ cấp. Để hạn chế sự không thống nhất giữa quy định của Luật Đầu 

tư với quy định của các luật có liên quan về điều kiện đầu tư kinh doanh thì cần 

nhanh chóng rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định hiện hành để đảm bảo tính thống 

nhất trong quy định của pháp luật. Đồng thời, cần có cơ chế kiểm soát các bộ ban 

hành thông tư có chứa đựng về điều kiện đầu tư kinh doanh. Ngày 14/5/2016 Thủ 
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tướng Chính phủ đã có công văn số 789/TTg-PL về việc ban hành văn bản hướng 

dẫn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. Việc chậm tiến độ ban hành văn bản về điều 

kiện đầu tư kinh doanh cho thấy khá rõ qua những văn bản cần ban hành đã được 

Thủ tướng Chính phủ nói đến trong công văn này.  

Về kết quả ban hành văn bản về điều kiện kinh doanh, báo cáo của Bộ Tư 

pháp tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 diễn ra vào sáng 30/6 cho thấy tính 

đến ngày 28/6, các bộ, cơ quan ngang bộ đã trình Chính phủ 49/50 dự thảo nghị 

định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, chỉ còn 1 văn bản do Bộ Quốc phòng 

chủ trì đang được Bộ Tư pháp thẩm định [78]. Ngày 01/7/2016 Chính phủ đã ban 

hành hàng loạt nghị định quy định về điều kiện kinh doanh, đầu tư. Như vậy, về cơ 

bản tiến độ ban hành văn bản về điều kiện kinh doanh được chú ý.  

Sự minh bạch của thủ tục đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện là cần thiết. Theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (điều 12) Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư cần phải chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, tập hợp 

điều kiện đầu tư kinh doanh để công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. Ngoài ra, theo xu hướng và yêu cầu quản lý, nhiều lĩnh vực được 

phân cấp cho chính quyền địa phương quản lý. Trong điều kiện hiện nay, thì làm thế 

nào đảm bảo được sự thống nhất giữa các ngành, các lĩnh vực, các cấp quản lý trong 

quy định và thực hiện thủ tục đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện là điều không dễ dàng. Cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ 

quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp theo 

khoản 2 điều 3 Hiến pháp trên thực tế vẫn chưa được xác định rõ và thực hiện có 

hiệu quả. Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của một số cơ quan nhà nước ở trung 

ương và địa phương, giữa trung ương và địa phương trong quản lý nhà nước nói 

chung, quản lý nhà nước về đầu tư nói riêng đâu đó vẫn còn chồng chéo hoặc chưa 

được phân định rõ. Điều này ảnh hưởng đến việc quy định và thực hiện TTĐT đối 

với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.  

Một vướng mắc liên quan đến việc áp dụng Luật Đầu tư và các Luật chuyên 

ngành về thẩm quyền quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Theo điều 7 Luật 

Đầu tư, điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị 
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định. Trong khi đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ 

sung năm 2015 (có hiệu lực ngày 01/7/2016) quy định tại khoản 1 điều 11: "trong 

trường hợp văn bản có điều, khoản, điểm mà nội dung liên quan đến quy trình, quy 

chuẩn kỹ thuật và những nội dung khác cần quy định chi tiết thì ngay tại điều, 

khoản, điểm đó có thể giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết". 

Câu hỏi đặt ra là nếu vận dụng khoản 1 điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật giao thẩm quyền cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quang ngang Bộ ban hành 

các quy định về điều kiện kinh doanh thì việc ban hành như vậy có trái với quy định 

của Luật Đầu tư không hay có thể áp dụng quy định tại khoản 3 điều 156 của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để giao thẩm quyền cho Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quang ngang Bộ ban hành các quy định về điều kiện kinh doanh? Ngoài 

ra, trong trường hợp Luật Đầu tư đã quy định là ngành, nghề kinh doanh có điều 

kiện nhưng luật chuyên ngành chưa có quy định cụ thể về ngành nghề kinh doanh 

có điều kiện hoặc không giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định chi tiết điều kiện 

kinh doanh liệu thì có thể áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật hay không? 

3.1.4. Thủ tục thực hiện dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp tư nhân  

Để triển khai và tổ chức thực hiện dự án đầu tư trực tiếp, doanh nghiệp tư 

nhân còn phải thực hiện nhiều thủ tục trong ký quỹ bảo đảm điều kiện triển khai dự 

án, hình thành tài sản và đăng ký quyền sở hữu, xây dựng công trình, nhập máy 

móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ và giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền 

công nghệ, ưu đãi đầu tư, chuyển nhượng dự án, điều chỉnh hoặc thay đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) v.v...Các thủ tục này được quy định trong 

nhiều văn bản pháp luật khác nhau.  

Đối với dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn 

bản quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự 

án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản 

quyết định chủ trương đầu tư và quy định của pháp luật có liên quan (khoản 2 điều 

26 Nghị định 118/2015/NĐ-CP). 
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3.1.4.1. Thủ tục ký quỹ bảo đảm điều kiện triển khai dự án 

Thủ tục ký quỹ bảo đảm điều kiện triển khai dự án được chính thức ghi nhận 

trong Luật Đất đai và Luật Đầu tư. Theo khoản 3 điều 58 Luật đất đai một trong 

những điều kiện để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư là người được Nhà nước giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải ký quỹ theo quy định của 

pháp luật về đầu tư.  

Đối tượng ký quỹ đầu tư: giống như các nhà đầu tư khác, trong trường hợp 

được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để 

thực hiện dự án đầu tư thì doanh nghiệp tư nhân phải ký quỹ, trừ các trường hợp sau 

(khoản 1 điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP): 

- Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được 

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần 

cho cả thời gian thuê. 

- Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đấu thầu. 

- Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển 

nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy 

động vốn theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết 

định chủ trương đầu tư; 

- Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư 

trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của 

người sử dụng đất khác; 

- Nhà đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu, công ty phát triển khu công nghệ cao 

được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự 

án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu 

công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế. 

Nhà đầu tư đã tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư được hoãn thực 

hiện nghĩa vụ ký quỹ tương ứng với số tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư đã tạm 

ứng (khoản 7 điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP). 
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Thời điểm ký quỹ đầu tư: Theo khoản 1 điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, 

việc ký quỹ nói ở trên được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Cơ 

quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư được quyết định chủ trương 

đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất; đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì 

thời điểm ký quỹ là thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất. 

Mức ký quỹ: mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của 

dự án đầu tư quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần (xem khoản 3 điều 27 Nghị 

định 118/2015/NĐ-CP). Theo điều 42 Luật Đầu tư mức ký quỹ để bảo đảm thực 

hiện dự án từ 1% đến 3% vốn đầu tư của dự án căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến 

độ thực hiện của từng dự án cụ thể. Khoản ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư 

được hoàn trả cho nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp 

không được hoàn trả. 

Hình thức ký quỹ đầu tư: Tiền ký quỹ được nộp vào tài khoản của Cơ quan 

đăng ký đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam theo lựa chọn của nhà 

đầu tư. Nhà đầu tư chịu chi phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản ký quỹ và 

thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản ký quỹ (xem khoản 5 điều 27 Nghị 

định 118/2015/NĐ-CP). 

Thời hạn hoàn trả tiền ký quỹ đầu tư: Theo khoản 8 điều 27 Nghị định 

118/2015/NĐ-CP khoản đầu tư được hoàn trả tiền ký quỹ theo nguyên tắc sau: 

- Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy 

phép, chấp thuận khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động xây dựng 

(nếu có) không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc 

văn bản quyết định chủ trương đầu tư; 

- Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu 

có) tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp 
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đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định 

tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư; 

- Trường hợp giảm vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư được hoàn trả số tiền ký 

quỹ tương ứng với số vốn đầu tư giảm theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư (điều chỉnh) hoặc văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; 

- Trường hợp dự án đầu tư không thể tiếp tục thực hiện vì lý do bất khả 

kháng hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện 

các TTHC, nhà đầu tư được xem xét hoàn trả khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với 

Cơ quan đăng ký đầu tư. 

Ký quỹ bảo đảm điều kiện triển khai dự án có thể gây ra gánh nặng cho các 

doanh nghiệp tư nhân, trước hết là các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bất động 

sản. Nhưng quy định này là cần thiết. Mục đích ký quỹ bảo đảm điều kiện triển khai 

dự án là cơ sở ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư đối với việc triển khai đúng 

tiến độ và nội dung cam kết. Góp phần làm tăng hiệu quả sử dụng đất, giảm bớt tình 

trạng nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

để thực hiện dự án đầu tư nhưng chậm hoặc không thực hiện dự án. Tuy nhiên, có 

địa phương coi ký quỹ bảo đảm điều kiện triển khai dự án là cơ sở để lựa chọn nhà 

đầu tư20. Cùng với đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu sử dụng đất để đầu 

tư, nhưng không có khả năng ký quỹ bảo đảm điều kiện triển khai dự án sẽ không 

có cơ hội để đầu tư. Mặt khác, quy định của khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai đã hạn 

chế các hình thức bảo đảm thực hiện dự án khác như bảo lãnh, đặt cọc,.. Do vậy, 

cần rà soát để sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 58 của Luật Đất đai theo hướng mở 

rộng các hình thức bảo đảm để thực hiện dự án. 

3.1.4.2. Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư 

Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở 

rộng trong cho một số ngành, nghề và địa bàn nhất định do Luật Đầu tư quy định 

(khoản 1 và khoản 3 điều 15 Luật Đầu tư). Do quy định này quy định chung cho các 
                                         
20 Chẳng hạn, tỉnh Kiên Giang, xem điều 3 của Quy định về các biện pháp đảm bảo thực hiện dự án đầu tư 
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (ban hành kèm theo Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Kiên Giang). 
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nhà đầu tư nên có thể hiểu doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào những ngành, nghề và 

địa bàn được quy định trong điều 16 Luật Đầu tư thì được hưởng ưu đãi đầu tư.  

Ngoài ra, ưu đãi đầu tư cũng được áp dụng cho các đối tượng sau đây (khoản 

2 điều 15 Luật Đầu tư):  

- Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân 

tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư; 

- Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; 

- Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ 

chức khoa học và công nghệ. 

Tuy nhiên, đối với các đối tượng quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 

điều 15 được trích dẫn ở trên ưu đãi đầu tư không áp dụng đối với dự án đầu tư khai 

thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế 

tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô 

(khoản 4 điều 15 Luật Đầu tư). 

Theo khoản 1 điều 15 Luật Đầu tư ưu đãi đầu tư được áp dụng theo các hình 

thức như: 

- Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất 

thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm 

thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; 

nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư. 

- Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất. 

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư được quy định ở Điều 17 Luật Đầu tư. Theo 

đó, đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu 

tư ghi nội dung ưu đãi đầu tư, căn cứ và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư tại Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với dự án không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư nếu đáp ứng các điều 

kiện hưởng ưu đãi đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
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đăng ký đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư căn cứ điều kiện hưởng ưu đãi 

đầu tư quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này, quy định khác của pháp luật 

có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư 

tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan hải quan tương ứng với từng loại ưu 

đãi đầu tư. 

Như vậy, so với Luật Đầu tư năm 2005, Luật Đầu tư hiện hành đã sửa đổi 

các quy định về lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo hướng tiếp tục khuyến khích các dự án 

có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài 

nguyên, khoáng sản, đất đai, v.v… Luật Đầu tư hiện hành đã làm rõ tiêu chí xác 

định một số dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư trước đây chưa được quy định cụ thể 

trong luật như: dự án sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, bảo vệ môi trường 

sinh thái, phát triển kết cấu hạ tầng, v.v… Điều này góp phần đảm bảo tính khả thi, 

minh bạch và đồng bộ giữa quy định của Luật Đầu tư hiện hành với quy định của 

pháp luật liên quan.  

3.1.4.3. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư 

Điều 45 Luật Đầu tư cho phép nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ hoặc một 

phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

- Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy 

định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư; 

- Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về 

kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất; 

- Đáp ứng điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo 

quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có). 

Trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu 

tư kèm theo hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh nhà đầu tư thực 

hiện dự án. 
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Trình tự, TTĐT dự án bất động sản để kinh doanh thực hiện theo quy định 

của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, đô thị, nhà ở và quy định khác của pháp 

luật có liên quan (khoản 2 điều 2 Luật Kinh doanh bất động sản). 

Do điều 45 Luật Đầu tư quy định chung cho các nhà đầu tư, nên có thể hiểu 

rằng doanh nghiệp tư nhân cũng có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần 

dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác. Mặt khác, doanh nghiệp tư nhân cũng có thể nhận 

chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư từ nhà đầu tư khác. Tuy nhiên, 

cần thấy rằng quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà 

đầu tư khác, cũng như quyền nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu 

tư từ nhà đầu tư khác của doanh nghiệp tư nhân phải chịu sự ràng buộc bởi quy định 

của khoản 3 và khoản 4 Luật Doanh nghiệp là mỗi cá nhân chỉ được quyền thành 

lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là 

chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không được 

mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn 

hoặc công ty cổ phần. 

Ngoài ra, theo khoản 1 điều 187 Luật Doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư 

nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Tuy nhiên, bán doanh 

nghiệp bản chất khác với chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc đối tượng điều chính 

của điều 45 Luật Đầu tư.  

Như vậy, Luật Đầu tư đã mở rộng quyền chuyển nhượng dự án đầu tư của 

nhà đầu tư. Trước đây, pháp luật chỉ cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án. Việc 

cho phép nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà 

đầu tư khác tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mua, bán các dự án đang dang dở do 

những khó khăn của chủ đầu tư, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.  

Chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản được quy định từ điều 48 đến điều 

53 Luật Kinh doanh bất động sản. So với Luật Kinh doanh bất động sản số 

63/2006/QH11 thì Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành quy định cụ thể hơn về 

chuyển nhượng dự án. Bên cạnh đó, Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành cũng 

có các quy định với mức đòi hỏi cao hơn về điều kiện của bất động sản đưa vào 
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kinh doanh, về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, về yêu cầu 

đối với dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh. Đối với doanh nghiệp tư nhân có 

số vốn nhỏ thì để đầu tư kinh doanh bất động sản không đơn giản, bởi kinh doanh 

bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định 

không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, 

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường 

xuyên (khoản 1 điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). Ngoài ra, chủ đầu tư dự án 

bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải 

được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính 

của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng 

tiến độ đã cam kết với khách hàng (khoản 1 điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản). 

Cần cân nhắc cẩn trọng trước khi xem xét, cho các doanh nghiệp kinh doanh 

bất động sản được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của dự án ngay 

khi đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất sạch của dự án ngay cả 

khi chưa có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 

đất đai. Việc nới lỏng điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của dự án 

khi chưa có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất có thể thúc đẩy giao dịch bất 

động sản và các hoạt động mua bán, sáp nhập dự án, giải quyết các dự án bất động 

sản đang bị "đóng băng". Tuy nhiên, nếu cho nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ 

hoặc một phần của dự án khi chưa có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất sẽ thì 

tái diễn hiện tượng xin dự án để bán sang tay, chuyển nhượng lòng vòng dự án, có 

thể gây thiệt hại cho người tiêu dùng và không thống nhất với quy định của Luật 

Đất đai. Theo khoản 2 điều 195 Luật Đất đai việc chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất gắn với chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển 

nhượng hoặc cho thuê phải đáp ứng các điều kiện nhất định, trong đó có điều kiện có 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất21 và dự án phải xây dựng xong các công trình hạ 

tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt. 
                                         
21 Trừ trường hợp liên quan đến thừa kế quyền sử dụng đất quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp 
nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này, tức Luật Đất đai.  
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Một hạn chế khác của pháp luật đầu tư về chuyển nhượng dự án đầu tư cho 

thấy trong quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước quản lý về đầu tư. 

Theo điều 45 Luật Đầu tư và khoản 2, khoản 3 điều 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP 

cơ quan đăng ký đầu tư cấp tỉnh (như Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý 

Khu kinh tế, Khu công nghiệp cấp tỉnh) thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ chuyển 

nhượng để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trình Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư. Trong khi đó, đối với dự án bất động sản (đô thị mới, 

phát triển nhà ở) Luật Kinh doanh bất động sản (điều 50, điều 51) và Nghị định số 

76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ (điểm a khoản 1 điều 12) lại quy 

định Sở Xây dựng là cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ thực 

hiện việc chuyển nhượng.  

3.1.4.4. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Theo điều 40 Luật Đầu tư, khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

tại khoản 1 điều 40 Luật Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do. 

Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều 

chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng 

hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà 

đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư 

thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư. 

Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương 

đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước 

khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
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3.1.4.5. Thủ tục giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ 

Để thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp tư nhân có thể mua hoặc nhập 

khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ. Việc giám định máy móc, thiết 

bị, dây chuyền công nghệ được quy định trong điều 44 Luật Đầu tư. Đối với máy 

móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, điều kiện và thủ tục nhập 

khẩu được quy định trong Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 

của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây 

chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Một trong những tiêu chí đối với thiết bị đã 

qua sử dụng là tuổi thiết bị không quá 10 năm. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ 

tại Việt Nam (Amcham) và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản (Jetro) quy định 

như vậy của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN vi phạm quy định của Tổ chức 

Thương mại thế giới (WTO) khi thiết lập hàng rào kỹ thuật không dựa trên khoa 

học về nhập khẩu [52]. 

3.1.4.6. Thủ tục thuế, phí, lệ phí 

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp tư nhân phải nộp các 

khoản thuế, phí, lệ phí. Nước ta đã thực hiện nhiều cải cách chính sách thuế và quản 

lý thuế. Tăng cường quản lý và cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan đã 

được Thủ tướng Chính phủ đề ra trong Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014. Cải 

cách TTHC về thuế, hải quan là một trong những nhiệm vụ được chú ý trong Nghị 

quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 

gia năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Một số kết quả và hạn chế trong cải 

cách TTHC về thuế, hải quan đã được chỉ ra trong Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 

12/3/2015 của Chính phủ và trong Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 

của Chính phủ.  

Các quy định, chính sách thuế hiện hành về cơ bản đáp ứng yêu cầu của nền 

kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Những cải cách đáng kể đã được tiến hành 

trong thời gian qua như sửa đổi các quy định thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá 

trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, ban 
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hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan22 v.v...Quy 

trình hải quan được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế với cơ chế một cửa ASEAN. 

Hải quan điện tử được thực hiện ở tất cả các đơn vị hải quan trong toàn quốc. TTHC 

về hải quan hiện còn 225 thủ tục. Thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa là 8 giờ làm 

việc [Thông báo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trong buổi tiếp 

ông Roberto Azevêdo, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sáng 

15/4/2016, xem http://www.taichinhdientu.vn/tai-chinh-trong-nuoc/can-co-chinh-

sach-uu-tien-doi-voi-cac-doanh-nghiep-vua-va-nho-151015.html]. Tính đến cuối 

năm 2015, Tổng cục Thuế đã cắt giảm 63 TTHC, đơn giản hoá 50 TTHC, đưa số 

TTHC trong lĩnh vực thuế sau khi rà soát hiện chỉ còn 385, giảm tới 58 thủ tục so 

với thời điểm 30/6/2015. Thời gian nộp thuế đã giảm xuống dưới 121,5 giờ trong 

năm 2015. Internet đã được áp dụng đối với 99% số doanh nghiệp đang thuộc diện 

quản lý thuế. Nhiều địa phương đã có 100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế, nộp 

thuế trên môi trường điện tử23. Bằng Quyết định số 636/QĐ-BTC ngày 30/3/2016 

Bộ Tài chính tiếp tục sửa đổi, thay thế 4 TTHC, bãi bỏ 8 TTHC. Kết quả CCHC 

trong lĩnh vực thuế, trong đó có đơn giản hóa TTHC, như nói ở trên đã có tác động 

tích cực đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.  

3.1.5. Thủ tục giãn tiến độ đầu tư, tạm ngừng, ngừng hoạt động, chấm dứt 
hoạt động của dự án đầu tư 

3.1.5.1. Thủ tục giãn tiến độ đầu tư 
Giãn tiến độ đầu tư được quy định ở điều 46 Luật Đầu tư. Theo đó, đối với 

dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, 
nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư khi giãn tiến độ 
thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu 
có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư. Tổng thời gian giãn 
tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc 
phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư. 
                                         
22 Kèm theo Quyết định số 369/QĐ-TCHQ ngày 3/3/2016 của Bộ Tài chính. 
23 Các số liệu trên trong công văn số 19723/BTC-TCT ngày 14/01/2016 của Bộ Tài chính gửi Văn phòng 
Chính phủ để báo cáo kết quả việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2015 và nhiệm 
vụ năm 2016. 
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Do chưa có hướng dẫn cụ thể về tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 

24 tháng nên các địa phương thực hiện khác nhau. Có nơi cơ quan quản lý về đầu tư 

chỉ cho phép nhà đầu tư thực hiện 01 lần giãn tiến độ với tổng thời gian không quá 

24 tháng; có nơi lại cho phép nhà đầu tư thực hiện nhiều lần, miễn là tổng thời gian 

giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng.  

Từ khoản 2 điều 46 Luật Đầu tư cho thấy giãn tiến độ đầu tư chỉ áp dụng đối 

với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương 

đầu tư. Như vậy, đối với các dự án đã thực hiện đầu tư thuộc trường hợp không cần 

phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nếu nhà đầu tư có yêu cầu giãn tiến độ 

đầu tư hoặc điều chỉnh dự án đầu tư thì cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư lại 

không có cơ sở pháp lý thực hiện. 

Đề xuất giãn tiến độ cần có các nội dung: 

- Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính 

với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ 

trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ; 

- Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án; 

- Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây 

dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động; 

- Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án. 

3.1.5.2. Thủ tục tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư 

Theo điều 47 Luật Đầu tư nhà đầu tư tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư 

phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp tạm ngừng 

hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất 

trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra. 

Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần 

hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây: 

- Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của Luật Di 

sản văn hóa; 

- Để khắc phục vi phạm môi trường theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản 

lý về môi trường; 
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- Để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ 

quan nhà nước quản lý về lao động; 

- Theo quyết định, bản án của tòa án, trọng tài; 

- Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư và đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm. 

Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động 

của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến 

an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

3.1.5.3. Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư  

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo điều 48 Luật 

Đầu tư. Theo đó, dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây: 

- Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án; 

- Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều 

lệ doanh nghiệp; 

- Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư; 

- Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và 

khoản 3 điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều 

kiện ngừng hoạt động; 

- Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không 

được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa 

điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc 

không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư; 

- Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày 

ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc 

đại diện hợp pháp của nhà đầu tư; 

- Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện 

dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được 

giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điều 46 của Luật này; 

- Theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài. 
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Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong 

các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 điều 48 đã dẫn ở trên. 

Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý 

tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động. 

Trừ trường hợp được gia hạn, dự án đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất và nhà 

đầu tư không tự thanh lý tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị 

thu hồi đất, cơ quan ra quyết định thu hồi đất tổ chức thanh lý tài sản gắn liền với đất. 

Tuy nhiên, giữa điều 48 của Luật Đầu tư và điều 64 của Luật Đất đai chưa 

thống nhất về thời gian gia hạn sử dụng đất khi dự án bị chấm dứt hoạt động; đồng 

thời cũng chưa quy định rõ mối quan hệ giữa chấm dứt thực hiện dự án đầu tư và 

thu hồi quyền sử dụng đất. Để thống nhất giữa hai văn bản này, nên chăng khi dự án 

đầu tư bị chấm dứt hoạt động, pháp luật cho chủ đầu tư một thời hạn nhất định để 

xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; nếu hết thời hạn đó nhà đầu tư 

không tự xử lý được thì Nhà nước thu hồi đất.  

3.2. Thực tiễn thực hiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh 

nghiệp tư nhân  

3.2.1. Hạn chế, vướng mắc  

3.2.1.1.Thực hiện thủ tục đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế 

Bên cạnh những đánh giá tích cực vẫn còn một số ý kiến khác nhau của giới 

doanh nghiệp và đầu tư về thủ tục đăng ký doanh nghiệp trong Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP. Để tránh lạm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh khoản 2 điều 

9 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định "Cơ quan đăng ký kinh doanh không được 

yêu cầu người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ hoặc giấy 

tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định". Như 

vậy, đối với từng loại hình doanh nghiệp, khi đăng ký thành lập cơ quan đăng ký 

kinh doanh sẽ yêu cầu hồ sơ được quy định tại các điều từ 20-23 của Luật Doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế có địa phương khi nhà đầu tư đăng ký trụ sở công ty 

ở một căn hộ nằm trong cao ốc phức hợp để ở và thương mại thì cơ quan đăng ký 

kinh doanh yêu cầu nhà đầu tư phải chứng minh quyền được dùng căn hộ để làm trụ 
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sở công ty. Lý do là Công văn số 2544/BXD-QLN ngày 19/11/2009 của Bộ Xây 

dựng không cho phép sử dụng nhà chung cư làm văn phòng công ty. Ở đây, tính 

pháp quyền bị vi phạm trên cả hai cấp độ. Một là, cơ quan đăng ký kinh doanh 

không có căn cứ yêu cầu nhà đầu tư nộp hồ sơ ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng 

ký doanh nghiệp theo quy định để chứng minh quyền được đặt trụ sở công ty tại căn 

hộ đã thuê. Hai là, Công văn số 2544/BXD-QLN ngày 19/11/2009 của Bộ Xây 

dựng có hiệu lực pháp lý thấp hơn Nghị định của Chính phủ.  

3.2.1.2. Thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư 

Trước kia, theo Luật Đầu tư 2005 chỉ có một số dự án có quy mô lớn mới 

phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế, để có 

thể đăng ký dự án đầu tư thì nhà đầu tư thường phải xuất trình được văn bản "Chấp 

thuận về mặt nguyên tắc chủ trương đầu tư" của UBND tỉnh nơi dự án dự kiến triển 

khai. Loại giấy tờ này trở nên đặc biệt quan trọng đối với các dự án có sử dụng đất. 

Chỉ khi có được văn bản đồng ý của UBND cấp tỉnh về chủ trương cho thực hiện dự 

án thì Sở Kế hoạch và Đầu tư mới tiếp tục xem xét hồ sơ đăng ký đầu tư. Trên thực 

tế, để có được giấy tờ này, nhà đầu tư phải tốn không ít chi phí phi chính thức. Luật 

Đầu tư hiện hành chính thức hóa thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư có thể hạn 

chế sự chi phối của nhà đầu tư đối với chính sách về quy hoạch và xây dựng, tránh 

sự trục lợi bất chính từ phía nhà đầu tư cũng như người thừa hành pháp luật.  

Tuy nhiên, có thể phát sinh hệ lụy từ thủ tục phải xin chấp thuận chủ trương 

đầu tư. Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp hiện hành mới được ban hành năm 2014 

và thực tế áp dụng chưa lâu. Sự cẩn trọng trong thẩm định để ban hành quyết định 

chủ trương đầu tư có thể làm chậm tiến độ triển khai ý tưởng đầu tư. Thời gian thẩm 

định tuy đã được rút ngắn từ 45 ngày xuống còn 35 ngày, nhưng các tiêu chí để làm 

căn cứ chấp thuận chủ trương đầu tư vẫn chưa thật rõ ràng. Chẳng hạn, một trong 

các tiêu chí thẩm định dự án là đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử 

dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án [điểm c khoản 6 

điều 33 Luật Đầu tư]. Tiêu chí này mang tính định tính, phụ thuộc vào khả năng 
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suy đoán của cơ quan nhà nước nên khó có thể đảm bảo các cơ quan chức năng 

không thể tùy tiện trong quá trình thẩm định. Ngoài ra, một số quy định của luật 

chuyên ngành về các loại dự án phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ 

tướng Chính phủ hoặc phải được Bộ chuyên ngành thẩm tra vẫn chưa được sửa 

đổi kịp thời, trong khi đó theo quy định tại Luật Đầu tư các loại dự án không còn 

thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Trong thời gian qua, các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương đã 

sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản về đất đai góp phần khắc phục những hạn 

chế của lĩnh vực pháp luật này. Sau khi Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được ban 

hành (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2014), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 

đai. Luật Đất đai năm 2013 chú ý hơn quyền và lợi ích của người sử dụng đất trong 

thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Luật Đất đai hiện hành đảm 

bảo hơn sự bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài 

trong việc tiếp cận đất đai, trong thực hiện quyền và nghĩa vụ sử dụng đất. Bên cạnh 

kết quả, vẫn cho thấy một số bất cập của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và thông tư hướng dẫn liên quan đến việc xác định 

nhu cầu sử dụng đất của nhà đầu tư [65].  

Mặc dù Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã khắc 

phục được một số bất cập trong quy định và thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; nhưng trong thực tiễn thực hiện vẫn cho thấy 

bất cập trong khâu phối hợp giữa các ngành chức năng giải quyết TTHC về đất đai. 

Những bất cập đó liên quan đến thủ tục tính giá cụ thể và tính tiền thuê đất; thẩm định 

điều kiện cho thuê đất, giao đất, thẩm định năng lực tài chính, chủ trương đầu tư; thông 

tin thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất [81]… 

3.2.1.3. Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng đất 

Trên cơ sở quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Đầu tư, 

Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xây dựng, Luật 
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Nhà ở, Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Quy hoạch đô thị v.v...Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh của hầu hết các địa phương đều ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực 

hiện dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất trên địa bàn của địa phương đó. Quy định 

của nhiều địa phương đã bám sát yêu cầu cải cách TTHC và Nghị quyết số 43/NQ-

CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC 

trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh. 

Trong Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, Chính 

phủ đã xác định đất đai là một trong những lĩnh vực trọng tâm cần tập trung thực 

hiện cải cách TTHC. Tuy nhiên, trên thực tế công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực 

đất đai còn chưa đạt được kết quả như Chính phủ đề ra. Một số thủ tục vẫn còn 

rườm rà, phức tạp; tình trạng gây phiền hà trong thực hiện thủ tục vẫn còn xảy ra; 

mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách và giải quyết thủ tục vẫn còn 

hạn chế; một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong thực hiện cải cách TTHC, 

việc công bố công khai bộ thủ tục còn chậm [3]. 

Nghiên cứu quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trực tiếp có 

sử dụng đất trên địa bàn của một số địa phương chúng tôi thấy văn bản của nhiều 

địa phương vẫn còn lạc hậu vì tuy mới ra đời gần đây, nhưng chủ yếu được ban 

hành trước thời điểm Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư hiện hành có hiệu lực (từ 

01/7/2015) và chưa cụ thể hóa nội dung đổi mới của hai đạo luật này; chẳng hạn, 

quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất trên địa 

bàn của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An [xem Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An].  

Thủ tục hành chính về đất đai đã được đơn giản hóa hơn trong quy định của 

pháp luật nhưng quan trọng hơn là việc thực hiện các thủ tục đó trên thực tế. Thực 

tế ở một số địa phương vẫn cho thấy khoảng cách giữa quy định của pháp luật và 

thực tiễn thực hiện. Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà đầu tư 

phải trải qua nhiều thủ tục như thẩm định giá đất, làm bản vẽ hiện trạng, đóng 

tiền sử dụng đất... Những thủ tục này có khi kéo dài tới hàng tháng. Ngoài ra, 
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theo tinh thần của Luật Đầu tư, TTĐT có thể được thực hiện trước hoặc sau khi làm 

thủ tục về đất đai. Tuy nhiên, ở một số địa phương để đầu tư thì doanh nghiệp phải 

có văn bản chấp thuận về địa điểm đầu tư trước rồi sau đó mới được nộp hồ sơ đầu 

tư. Lý do được cơ quan hoặc công chức đưa ra cũng có vẻ có lý là nếu làm thủ tục 

về đất đai trước thì nhà đầu tư có thể không bị rủi ro và tốn kém thời gian, tiền bạc 

do làm TTĐT xong rồi lại thấy địa điểm không phù hợp quy hoạch, không triển 

khai được dự án. 

Cũng cần cảnh báo là việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 

huyện theo quy định tại khoản 1 điều 52 Luật Đất đai nếu không làm đúng hạn sẽ 

dẫn đến việc nhà đầu tư mất thêm thời gian chờ cơ quan nhà nước lập, phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất... 

Trên thực tế vẫn còn hiện tượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cấp 

sai, cấp nhầm, diện tích trên giấy không trùng với diện tích đất thực tế. Điều này rất 

khó trong giao dịch giữa người sử dụng đất với nhà đầu tư khi nhận chuyển nhượng 

đất để thực hiện dự án đầu tư. Giá đất thường không được định giá sát với giá thị 

trường, bởi lẽ hàng năm các địa phương tuy có điều chỉnh và ban hành bảng giá đất, 

nhưng thường chỉ thay đổi ở những khu vực có cải tạo, mở đường. Trên thực tế, giá 

đất do Nhà nước quy định phần lớn thấp hơn so với giá thị trường. Nhà đầu tư được 

hưởng lợi từ sự chênh lệch đó, còn ngân sách nhà nước bị mất phần thu chênh lệch 

giữa giá Nhà nước quy định và giá thị trường.  

Trong thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất còn hạn 

chế ở thời gian xác định giá kéo dài do nhiều khâu ảnh hưởng đến đền bù. Sự không 

thống nhất trong giá đền bù xảy ra ở một số địa phương giáp ranh; tuy có cùng mục 

đích sử dụng, nhưng do các chủ đầu tư khác nhau nên giá đền bù khi thu hồi đất 

khác nhau. 

3.2.1.4.Thủ tục xây dựng   

Khó khăn đối với doanh nghiệp tư nhân trong thực hiện thủ tục xây dựng ở 

một số địa phương, chẳng hạn ở Thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy ở việc tách 

TTĐT xây dựng đối với dự án bất động sản tách ra thành nhiều bước như công nhận 
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chủ đầu tư, duyệt thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng.... 

Điều này sẽ làm tăng thêm chi phí thời gian đối với doanh nghiệp [38].    

3.2.1.5.Thực hiện thủ tục hành chính về thuế 

Trong cải cách TTHC về thuế, vấn đề được nói nhiều vẫn là việc thực thi 

chính sách và giải quyết những yêu cầu TTHC đằng sau những chính sách đó. Cải 

cách thuế nhiều khi không vướng ở chính sách mà vướng ở cách vận dụng và thực 

hiện. Các nhà đầu tư và doanh nghiệp hiện vẫn mất nhiều thời gian trong nộp thuế, 

quyết toán thuế, hoàn thuế, hưởng ưu đãi thuế và thực hiện các yêu cầu về giấy tờ. 

Mục tiêu CCHC thuế được đề ra trong Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 

của Chính phủ là đạt mức ASEAN-4 về CCHC thuế đối với ba nhóm chỉ tiêu mới 

là: Kiểm tra trước hoàn thuế; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; 

thời gian và kết quả xử lý những khiếu nại về thuế. 

3.2.1.6. Thực tiễn thực hiện thủ tục đầu tư từ phía cơ quan nhà nước   

Cải cách TTHC là 1 trong 8 lĩnh vực trong nội dung của Chỉ số CCHC cấp 

tỉnh (Public Administration Reform Index-PAR INDEX). Chỉ số CCHC là công cụ 

quan trọng để theo dõi, đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ CCHC bằng định 

lượng; trên cơ sở chỉ số đó hàng năm Bộ Nội vụ so sánh, xếp hạng kết quả thực 

hiện CCHC giữa các bộ, cơ quan ngang bộ; giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. Thông qua Chỉ số CCHC có thể thấy được mặt mạnh, mặt yếu trong 

thực hiện CCHC của một bộ, địa phương; từ đó giúp cho các bộ, các tỉnh có 

những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung và các giải pháp trong triển khai 

CCHC hàng năm [9, tr.3]. Chỉ số này được Bộ Nội vụ quy định trong Quyết định 

số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 về phê duyệt Đề án "Xác định chỉ số CCHC 

của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương". 

Chỉ số thành phần đánh giá về cải cách TTHC của các tỉnh, thành phố được 

xác định dựa trên kết quả điểm đạt được của 02 tiêu chí: (1) Rà soát, đánh giá, cập 

nhật TTHC (có 6 tiêu chí thành phần); (2) Công khai TTHC (có 2 tiêu chí thành 

phần) [9, tr.89].  
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Kết quả Chỉ số CCHC năm 2015 được Bộ Nội vụ công bố cho thấy có 58/63 

tỉnh có kết quả Par Index tăng so với kết quả Par Index năm 2014; có 6 tỉnh (gấp đôi 

số tỉnh so với năm 2014) là Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai, Thừa Thiên - Huế, Cần 

Thơ và Quảng Ninh đạt Chỉ số CCHC trên 90%. Có 49 tỉnh, thành phố đạt kết quả 

trên 80%, có 8 tỉnh đạt Chỉ số CCHC từ 70% đến 80% và không có tỉnh nào có kết 

quả dưới 70% [9, tr.68-76]. Giá trị trung bình của Chỉ số thành phần cải cách TTHC 

trong năm 2015 đạt 92.58%, cao hơn 7.74% so với năm 2014, đạt giá trị trung bình 

cao nhất trong số 8 Chỉ số thành phần năm 2015 [9, tr.89]. Chỉ số thành phần cải 

cách TTHC của địa phương thấp nhất (tỉnh Kon Tum, đạt 75%) vẫn cao hơn nhiều 

so với đơn vị có kết quả thấp nhất của năm 2014 (tỉnh Cao Bằng đạt 45%) [9, tr.89]. 

Những con số này phản ánh khá rõ những tiến bộ trong CCHC nói chung, cải cách 

TTHC của các địa phương nói riêng.  

Theo thông tin trong Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh của Việt Nam năm 2015 số doanh nghiệp tham gia PCI 2015 cho biết "thủ tục 

giấy tờ đã đơn giản hơn", "cán bộ nhà nước làm việc hiệu quả" đã tăng hơn so với 

năm 2014 [55, tr.16].  

Các địa phương đều có hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư năm 2005, nhưng 

đối với Luật Đầu tư hiện hành thì công tác ban hành văn bản hướng dẫn TTĐT ở 

một số địa phương có lúc chưa kịp thời, chất lượng chưa cao [ở tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu, xem 44]. Chẳng hạn, thành phố Hải Phòng đến ngày 02/8/2016 mới ban hành 

các TTHC trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-

UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố TTHC trong lĩnh vực Kế 

hoạch và Đầu tư.  

Cổng thông tin điện tử của chính quyền các tỉnh, thành phố và của cơ quan 

đăng ký đầu tư dần trở thành kênh cung cấp thông tin hữu ích cho doanh nghiệp [55, 

tr.16]. Việc công khai TTHC trong năm 2015 đã được hầu hết các địa phương thực 

hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng quy định trên các Cổng/Trang thông tin điện tử 

của địa phương. Một vài địa phương (đến 30/8/2016), chẳng hạn Hà Nội, trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký đầu tư vẫn cho thấy các cơ quan 
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này đưa quy định của Luật Đầu tư năm 2005, chưa cập nhật thủ tục theo quy định 

của pháp luật đầu tư hiện hành.  

Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu xây dựng Báo cáo thường niên Chỉ số 

Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2015 cho thấy thuế, bảo hiểm xã 

hội, đất đai, giải phóng mặt bằng là những lĩnh vực xếp theo thứ tự có tỷ lệ doanh 

nghiệp thấy còn nhiều phiền hà nhất. Sau đó xếp theo thứ tự lần lượt đến TTHC 

trong lĩnh vực thanh toán, quyết toán qua kho bạc nhà nước, xây dựng, giao thông, 

đăng ký doanh nghiệp/đầu tư, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường [55, tr.44]. 

"Tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp là phổ biến" như 

phản ánh của 65% doanh nghiệp được hỏi [55, tr.18] là con số cho thấy phần nào 

thực tiễn thực hiện TTHC trong kinh doanh, đầu tư.  

Trên thực tế, ngoài các thủ tục do pháp luật quy định, doanh nghiệp tư nhân 

còn phải thực hiện rất nhiều thủ tục "phi chính thức". "Thủ tục phi chính thức" còn 

được gọi là thủ tục "bất thành văn". "Thủ tục phi chính thức" là những thủ tục hoặc 

được quy định trong các văn bản do các tổ chức không có thẩm quyền ban hành 

hoặc không được quy định trong văn bản nhưng doanh nghiệp tư nhân vẫn phải 

thực hiện theo phong tục tập quán (chẳng hạn lễ động thổ, lễ hoàn thành v.v...), 

hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư hay theo yêu cầu của tổ chức chính quyền (chẳng 

hạn cấp xã nơi có địa điểm đầu tư) hay tổ chức tự quản ở địa phương (thôn, xóm 

…). Những "thủ tục phi chính thức" như vậy không phải là TTHC nhưng nó vẫn tồn 

tại trong thực tế đầu tư của doanh nghiệp, làm phát sinh chi phí đầu tư của doanh 

nghiệp. Trong khi đó, tính hợp pháp của hoạt động đầu tư của doanh nghiệp tư nhân 

về quy trình và TTĐT chỉ được đánh giá dựa trên các quy định về TTĐT do pháp 

luật quy định. Vì thế, trong thực tiễn đầu tư doanh nghiệp phải chi phí cho những 

"thủ tục phi chính thức" nhưng không được hạch toán các chi phí đó vào chi phí đầu 

tư và phải biến báo các mục khoản chi để có tiền chi các "thủ tục phi chính thức".    

Doanh nghiệp ở tất cả các quy mô (doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp 

nhỏ, doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn) đều phải giải quyết những vấn đề về 

tiếp cận vốn, tìm kiếm khách hàng, khả năng thanh toán các chi phí vận hành 
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doanh nghiệp, tìm kiếm mặt bằng kinh doanh phù hợp, tìm kiếm nhà cung cấp, xử 

lý những vấn đề liên quan đến pháp luật và hành chính [55, tr.28]…. Gánh nặng 

thực hiện TTHC hiện gia tăng theo quy mô của doanh nghiệp [55, tr.42]. Chi phí 

không chính thức trong đầu tư, kinh doanh chưa có dấu hiệu giảm bớt, thậm chí 

tăng lên [55, tr.18].  

Nhiều mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính do 

các cơ quan hành chính nhà nước ban hành còn thiếu thống nhất; nhiều yêu cầu bất 

hợp lý làm phiền hà cho nhà đầu tư. 

Ngoài ra, những nỗ lực trong năm 2015 của các địa phương trong đảm bảo 

doanh nghiệp tư nhân được đối xử bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước, hoặc với 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chưa đem lại những kết quả rõ nét [55, 

tr.18]. Trong bảng xếp hạng về môi trường kinh doanh năm 2016 do Ngân hàng Thế 

giới công bố ngày 28/10/2015, Việt Nam vẫn chỉ đạt được ở vị trí 90 và cải thiện 

được bậc so với năm 2015. Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp trên Indonesia 

(109), Philippines (103), Campuchia (127), Lào (134), Myanmar (167), Đông Timor 

(173), nhưng ở vị trí xếp hạng sau Singapore (1), Malaysia (18), Thái Lan (49), 

Brunei (84) [xem 105].  

3.2.2. Nguyên nhân của hạn chế 

Thứ nhất, thiếu điều chỉnh kịp thời và thiếu thống nhất của pháp luật. Như đã 

phân tích và phản ánh ở trên, về TTĐT Luật Đầu tư chỉ quy định những vấn đề 

chung; đối với những dự án đầu tư trong các ngành, lĩnh vực cụ thể thì nhà đầu tư 

và các cơ quan có liên quan còn phải thực hiện các thủ tục do các văn bản pháp luật 

chuyên ngành quy định. Việc không ban hành kịp thời văn bản điều chỉnh, sửa đổi, 

bổ sung văn bản chuyên ngành dẫn đến việc Luật Đầu tư "mở", còn một số văn bản 

pháp luật chuyên ngành "vẫn đóng" hoặc "chưa kịp mở".  

Thứ hai, sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước ở một số địa 

phương trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó có thực hiện TTĐT, chưa thật rõ ràng và 

chặt chẽ. Trong thực hiện TTĐT các địa phương đều thực hiện "một cửa" nhưng ở một 

số địa phương lại có sự tham gia của nhiều cơ quan và giữa các cơ quan không có cơ 

chế chia sẻ thông tin nên nhà đầu tư phải gặp nhiều cơ quan hoặc nhiều công chức.  
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Thứ ba, Chất lượng điều hành của các địa phương vẫn chưa có nhiều đột phá 

[55, tr.4]. Hầu hết các vùng miền vẫn còn những khoảng cách không nhỏ về chất 

lượng điều hành kinh tế [55, tr.11].  

Thứ tư, ý thức trách nhiệm và quyết tâm chính trị của cơ quan, người có 

thẩm quyền chưa cao. 

Chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành CCHC trong Báo cáo của Bộ Nội vụ về 

Chỉ số CCHC - PAR INDEX 2015 của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác nhận trong năm 2015, nhiều lãnh đạo 

các tỉnh, thành phố đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

CCHC của đơn vị mình, nhất là nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp đẩy mạnh CCHC, TTHC trên một số lĩnh 

vực trọng tâm như: Thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội... [9, tr.78]. Tuy nhiên, Báo cáo 

này cũng phản ánh mức độ quan tâm của lãnh đạo một số địa phương, chẳng hạn 

Hải Phòng, đối với công tác CCHC vẫn chưa thường xuyên [9, tr.78].   

Trên thực tế, không phải ở tất cả các địa phương công chức đều nhận thức rõ 

tầm quan trọng của việc cải cách TTĐT để cải thiện môi trường đầu tư. Ở những địa 

phương đó sẽ thiếu chỉ đạo quyết liệt, không duy trì thường xuyên và ưu tiên nguồn 

lực cho công tác này. Ngoài ra, việc cải cách TTĐT ở một số nơi vẫn còn bị chi 

phối bởi lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Một bộ phận cán bộ, công chức vẫn không 

muốn thu hẹp phạm vi quản lý đối với hoạt động đầu tư và không muốn giảm bớt 

hoặc chuyển giao cho cơ quan khác và cho cấp dưới những công việc, những thủ 

tục có thể mang lại cho họ lợi ích.  
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Kết luận chương 

1. Luật Đầu tư (điều 3 khoản 5 và khoản 16) đã mở ra cơ hội pháp lý cho nhà 

đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ 

chức kinh tế. Tuy nhiên, quy định này ít liên quan đến doanh nghiệp tư nhân, bởi 

chỉ một số hình thức đầu tư có thể vận dụng cho doanh nghiệp tư nhân. Doanh 

nghiệp tư nhân chỉ có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

hoặc chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên hoặc có từ hai 

thành viên trở lên). Hạn chế này của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã một 

mặt cho thấy sự thiếu đồng bộ giữa Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp 

tác xã về chủ trương tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho các chủ thể 

kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế. Mặt khác, qua hạn chế đó của pháp luật 

cũng phản ánh sự thiếu sự đối xử bình đẳng [Trong quan hệ của chính quyền với 

các doanh nghiệp, xem thêm 79] về mặt pháp lý đối với doanh nghiệp tư nhân trong 

sự so sánh với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh. 

Những hạn chế như vậy ảnh hưởng nhất định đến hoạt động đầu tư của doanh 

nghiệp tư nhân và khả năng hiện thực hóa chủ trương thu hút đầu tư của khu vực 

kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của 

nền kinh tế. Sau gần 30 năm đổi mới, 25 năm thực hiện Luật Doanh nghiệp tư 

nhân, phần lớn doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói 

riêng vẫn là các doanh nghiệp nhỏ. Trong khi các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài tăng dần lên cả về số lượng và quy mô, từng bước trở thành các 

doanh nghiệp vừa và lớn thì việc các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước 

chậm phát triển thành doanh nghiệp vừa và lớn là điều đáng báo động và cần 

quan tâm [79].  

2. Luật Đầu tư hiện hành đã thể chế hóa đường lối và nhiều quan điểm của 

Đảng và Nhà nước về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quyền tự do 

kinh doanh, CCHC trong đó có cải cách thể chế. Cùng với đó, TTHC trong lĩnh vực 

đầu tư đã có nhiều cải cách trong quy định của pháp luật theo hướng đơn giản, công 

khai, minh bạch, gắn với phương châm tăng "hậu kiểm" giảm "tiền kiểm".  
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3. Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi 

hành mở cơ hội pháp lý cho nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh 

doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế, nhưng quy định này ít liên quan đến 

doanh nghiệp tư nhân. So với các doanh nghiệp khác, doanh nghiệp tư nhân ít được 

hưởng lợi từ quy định về hình thức đầu tư thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế 

và doanh nghiệp tư nhân ít có cơ hội thực hiện đầu tư theo hình thức thành lập tổ 

chức kinh tế. 

4. Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan đã phản ánh rõ xu 

hướng phân cấp mạnh thẩm quyền của trung ương cho địa phương, trong đó có 

phân cấp về quy định và thực hiện TTHC trên địa bàn của địa phương. Điều này 

phù hợp với thực tế đất nước và xu hướng chung trên thế giới.  

5. Tuy nhiên, các quy định về TTĐT của nhiều địa phương vẫn chưa đáp ứng 

được yêu cầu của pháp luật như tính toàn diện, đồng bộ; thống nhất; khả thi và phù 

hợp với thực tế; ổn định kết hợp với khả năng đáp ứng sự năng động của thực tế; 

khó dự liệu. Tuy không liên quan đến doanh nghiệp tư nhân, nhưng qua số liệu Báo 

cáo Điều tra thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản 

tại Việt Nam 2015 do Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) công bố 

cũng cho thấy phần nào thực trạng chung này [34]. 

Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan chủ yếu tập trung cải thiện 

và đơn giản hóa TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân ở giai đoạn gia nhập thị 

trường, chuẩn bị đầu tư. Việc cải thiện và đơn giản hóa TTĐT đối với doanh nghiệp 

tư nhân trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án đầu tư chưa được pháp luật chú ý 

bằng giai đoạn gia nhập thị trường và chuẩn bị đầu tư.  

6. Luật Đầu tư đã cải cách nhiều TTĐT theo hướng thay thủ tục thẩm tra cấp 

Giấy chứng nhận đầu tư đối với lĩnh vực đầu tư có điều kiện bằng thủ tục đăng ký 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không yêu cầu lấy ý kiến thẩm tra của các 

Bộ, ngành; số lượng tài liệu cần có trong hồ sơ đăng ký đầu tư cũng giảm thiểu 

đáng kể theo hướng không yêu cầu nhà đầu tư phải chuẩn bị các tài liệu như: giải 

trình kinh tế - kỹ thuật, giải trình đáp ứng điều kiện. Tuy nhiên, chủ trương đơn giản 
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hóa TTĐT của Luật Đầu tư bị cản trở bởi một số quy định về thủ tục của các văn 

bản pháp luật chuyên ngành khác. Một số văn bản pháp luật được ban hành trước 

thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực vẫn yêu cầu thực hiện một số thủ tục khác trong 

quá trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

7. Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC từng bước được xây dựng và củng cố. 

Các cơ quan hành chính đã thực hiện công khai, minh bạch hầu hết các TTHC, 

trong đó có TTHC về đất đai. Công tác xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở 

dữ liệu đất đai đai đã được quan tâm. Các địa phương ở cấp tỉnh và một số địa 

phương cấp huyện đã quan tâm hơn đến chất lượng điều hành, môi trường đầu tư, 

kinh doanh địa phương và nỗ lực cải thiện mối quan hệ giữa chính quyền với nhà 

đầu tư và doanh nghiệp theo các tiêu chí của Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

[55, tr.3-4]. 

8. Mặt khác, trên thực tế, việc thực hiện TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân 

vẫn cho thấy những khó khăn, vướng mắc, cản trở việc thu hút và hoạt động đầu tư 

của tư nhân. Khoảng cách giữa quy định của pháp luật với thực tiễn đưa pháp luật 

vào cuộc sống vẫn cho thấy khá rõ trong thực hiện pháp luật về TTĐT đối với 

doanh nghiệp tư nhân. Những lĩnh vực cần tập trung đơn giản hóa TTHC theo thứ 

tự là thuế, bảo hiểm xã hội, đất đai, giải phóng mặt bằng, thanh toán, quyết toán qua 

kho bạc nhà nước, xây dựng, giao thông, đăng ký doanh nghiệp/đầu tư, phòng cháy, 

chữa cháy, bảo vệ môi trường 

9. Đồng thời với nhiệm vụ đơn giản hóa TTHC về thuế thì cũng cần nâng 

cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước, nhất là trong công tác "hậu kiểm". 

Quản lý theo kết quả đầu ra theo phương thức "hậu kiểm" thay cho "tiền kiểm" là 

chủ trương đúng đắn. Trong cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ 

quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp thì việc 

thực hiện trên thực tế sự phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước hạn chế 

hơn so với sự phân công. Điều này cũng cho thấy trong công tác "hậu kiểm" doanh 

nghiệp và dự án đầu tư. Do còn lỏng lẻo trong công tác "hậu kiểm" nên hiện tượng 

nhà đầu tư lợi dụng sự đơn giản hóa TTHC trong "tiền kiểm" vẫn còn xảy ra ở 

nhiều nơi, nhiều lúc.  
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Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC 

PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
 

4.1. Quan điểm và phương hướng hoàn thiện thủ tục pháp luật về đầu tư 

đối với doanh nghiệp tư nhân 

4.1.1. Quan điểm hoàn thiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh 

nghiệp tư nhân 

4.1.1.1. Tuân thủ nguyên tắc nhà nước pháp quyền  

Nguyên tắc nhà nước pháp quyền được dập khắc trong Hiến pháp (khoản 1 

điều 2). Nguyên tắc này đòi hỏi tất cả các hoạt động của chính quyền phải tuân thủ 

pháp luật và công lý. Nhà nước pháp quyền là Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp 

luật; bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và các đạo luật trong hệ thống pháp luật 

[23, tr.2]. Thủ tục hành chính nói chung, TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân nói 

riêng được quy định trong các đạo luật và là một bộ phận của pháp luật. Vì vậy, 

việc hoàn thiện pháp luật về TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân cũng phải quán 

triệt và tuân thủ nguyên tắc nhà nước pháp quyền. Với yêu cầu như vậy, việc hoàn 

thiện pháp luật về TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân phải hướng tới việc chỉ quy 

định và áp dụng các TTHC được quy định trong luật. Hiện nay, hầu hết TTHC nói 

chung, TTHC trong đầu tư nói riêng được quy định trong các văn bản dưới luật. Với 

yêu cầu đảm bảo tính tối cao của Hiến pháp và các đạo luật thì hiện tượng luật bị vô 

hiệu hóa bởi văn bản dưới luật, luật chờ văn bản dưới luật, luật do cơ quan nhà nước 

ở trung ương ban hành bị vô hiệu bởi quy định của chính quyền địa phương, và sự 

tồn tại của "giấy phép con" là điều khó chấp nhận.  

Nguyên tắc nhà nước pháp quyền cũng đòi hỏi cơ quan nhà nước và cán bộ, 

công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mọi quyết định quản lý 

của Nhà nước đều minh bạch [23, tr.2]. Người dân có quyền làm tất cả những gì 

pháp luật không cấm [23, tr.2]. Đáp ứng yêu cầu này thì các TTHC trong đầu tư 

phải được công bố công khai và mọi chủ thể có liên quan đều được biết. Trong thực 

hiện TTHC, cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được yêu cầu nhà đầu tư 
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những giấy tờ và việc làm mà pháp luật quy định. Không thể dùng TTHC để hạn 

chế người dân thực hiện những quyền mà pháp luật không cấm.  

Nhà nước pháp quyền cũng là Nhà nước chăm lo, phục vụ Nhân dân [23, tr.2]. 

TTHC phản ánh rất rõ mối quan hệ giữa Nhà nước với người dân và nhà đầu tư. 

Trong thực hiện TTHC cán bộ, công chức cần chú ý chăm lo, phục vụ Nhân dân. 

4.1.1.2. Đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ; thống nhất; phù hợp với thực tế; 

khả thi; minh bạch; hiệu quả và kỹ thuật lập pháp hiện đại  

Như đã nói ở trên, TTHC cần được quy định trong luật và là biện pháp của 

pháp luật. Hoàn thiện pháp luật về TTĐT có nội dung chính là cải cách TTHC trong 

đầu tư. Cho nên TTHC cần đáp ứng các yêu cầu đối với pháp luật là đảm bảo tính 

toàn diện, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tế, khả thi, minh bạch, hiệu quả và 

đáp ứng yêu cầu của lập pháp hiện đại.  

 Tính toàn diện, đồng bộ, thống nhất của hệ thống TTHC trong đầu tư đối với 

doanh nghiệp tư nhân đòi hỏi cải cách TTĐT cần đặt trong nhiệm vụ tổng thể và 

tiến hành đồng bộ với CCHC, cải cách thể chế. TTHC trong các lĩnh vực chuyên 

ngành và trong đầu tư, kinh doanh phải đồng bộ với nhau, không mâu thuẫn, không 

trùng lặp, chồng chéo trong mỗi ngành luật, mỗi chế định pháp luật và giữa các quy 

phạm pháp luật với nhau. Đồng thời, phải bảo đảm tính thứ bậc của mỗi văn bản về 

giá trị pháp lý của chúng. TTĐT phải phù hợp với pháp luật nội dung. Hiến pháp, 

Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thể hiện rất rõ sự tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ 

quyền tự do kinh doanh thì không có lý do gì TTĐT cản trở, hạn chế quyền đó. 

Ngoài ra, thường xuyên đánh giá chất lượng hệ thống thủ tục trên phạm vi toàn 

quốc là cách thức đảm bảo tính thống nhất của TTĐT.  

Cải cách TTĐT để phù hợp hơn với thực tế. Luôn có sự tương quan giữa 

TTĐT với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thủ tục đầu tư phải phù 

hợp với quy luật khách quan và điều kiện kinh tế - xã hội. Với yêu cầu này, khi nền 

kinh tế của nước ta được công nhận là nền kinh tế thị trường đầy đủ thì pháp luật 

nói chung, TTĐT nói riêng cũng phải phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi của nền kinh 

tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế. Thủ tục đầu tư phải phù hợp với các 
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nguyên tắc cơ bản của các điều ước và thông lệ quốc tế. Quy luật cạnh tranh đòi hỏi 

TTHC nói chung, TTĐT nói riêng không được cản trở, ảnh hưởng đến việc cải 

thiện môi trường kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh. Ngoài ra, yêu cầu phù hợp 

với thực tế của TTĐT cũng đòi hỏi trong quy định TTĐT cũng phải chú ý sự tương 

quan, hài hòa giữa các loại lợi ích của các tầng lớp xã hội khác nhau. TTĐT không 

thể tạo thuận lợi cho cơ quan hành chính, đẩy khó khăn cho nhà đầu tư, doanh 

nghiệp và người dân.  

Yêu cầu về tính khả thi của TTHC đòi hỏi TTĐT phải phù hợp với cơ chế 

thực hiện và áp dụng pháp luật hiện hành. Khi đặt thêm thủ tục trong đầu tư, kinh 

doanh phải xem xét tới điều kiện về kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước có cần 

loại thủ tục đó và có thực hiện được thủ tục đó hay không; đồng thời phải tính đến 

các điều kiện khác như tổ chức bộ máy nhà nước, trình độ của đội ngũ cán bộ, công 

chức có cho phép thực hiện được thủ tục đó không, dư luận xã hội ủng hộ hay 

không ủng hộ trong việc tiếp nhận thủ tục đó.  

Thủ tục đầu tư phải đảm bảo tính minh bạch. Minh bạch có thể là tiêu chí 

quan trọng nhất đối với sự phát triển liên tục của môi trường kinh doanh. Minh bạch 

và công bằng là yêu cầu tiên quyết để có cạnh tranh hiệu quả. Tính minh bạch đòi 

hỏi TTĐT phải được công bố, được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. Tính minh bạch của TTĐT còn thể hiện ở sự minh xác, sự minh định, 

tính hệ thống và nhất quán. Một hệ thống TTĐT cồng kềnh, khó tiếp cận, khó hiểu, 

khó vận dụng và chứa đựng những mâu thuẫn nội tại sẽ không đảm bảo tính minh 

bạch [17]. Việc xây dựng và thực hiện TTĐT cần phải được minh bạch và được 

tham vấn rộng rãi. 

Đảm bảo hiệu quả trong quy định TTĐT: Thủ tục đầu tư làm phát sinh chi 

phí cho cả nhà đầu tư và cơ quan quản lý về thời gian, nhân lực và tài chính. Khi 

quy định thêm thủ tục trong đầu tư, kinh doanh phải tính toán đến gánh nặng và tác 

động của việc thực hiện thủ tục đến hoạt động đầu tư của nhà đầu tư và hoạt động 

quản lý của cơ quan nhà nước. Đánh giá tác động của các quy định về TTHC đối 

với hoạt động kinh doanh, đầu tư là một trong những cách để khảo sát tính hiệu quả 

của TTĐT. 



 118 

Trình độ kỹ thuật pháp lý hiện đại đòi hỏi pháp luật về TTĐT phải có khả 

năng dự báo, ổn định, nhưng vẫn đáp ứng được sự năng động của thực tế. 

4.1.1.3. Tuân thủ các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục đầu tư  

Việc xây dựng TTĐT phải tuân thủ các nguyên tắc đã được thừa nhận rộng 

rãi như [88, tr.149-157; 85, tr.129-130]: nguyên tắc pháp chế; thủ tục đầu tư phải 

đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm về thời gian và chi 

phí cho nhà đầu tư và cơ quan nhà nước; phù hợp với yêu cầu khách quan của hoạt 

động quản lý nhà nước về đầu tư. 

Việc thực hiện TTĐT phải đảm bảo tính công khai, minh bạch; chính xác, 

khách quan, công minh; bình đẳng trước pháp luật giữa các nhà đầu tư; phân định rõ 

ràng nhiệm vụ và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, các cơ quan nhà 

nước trong thực hiện TTĐT. 

4.1.1.4. Cải cách thủ tục đầu tư gắn với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư 

và kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp tư nhân  

Cần đơn giản hóa TTĐT để làm sao chi phí cho TTĐT ở mức thấp nhất. Đôi 

khi, ý tưởng đầu tư không thực hiện được do chi phí trong quá trình thực hiện đầu 

tư, trước hết là chi phí gia nhập thị trường. Chẳng hạn, nếu việc giải phóng mặt 

bằng khó khăn và chi phí giải phóng mặt bằng lớn thì sẽ làm tăng chi phí và vốn 

đầu tư. Điều này có thể gây thêm khó khăn cho nhà đầu tư, trong đó có doanh 

nghiệp tư nhân.  

Cải cách TTĐT phải đảm bảo quyền tự do kinh doanh và sự bình đẳng trong 

kinh doanh và cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân. Yêu cầu này phù hợp với Nghị 

quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 19-2016/NQ-

CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ. Tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển mạnh 

doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách để doanh nghiệp tư 

nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực, nhất là về vốn, đất đai, tài nguyên. 

4.1.1.5. Cải cách thường xuyên, liên tục thủ tục đầu tư  

Nhiệm vụ này đã được các cơ quan nhà nước, nhà đầu tư và doanh nghiệp 

nhận thức rất rõ từ lâu, nhưng việc duy trì thực hiện nó trên thực tế vẫn cần quán 
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triệt và đảm bảo. TTĐT phức tạp, chồng chéo, bất hợp lý không chỉ gây khó khăn, 

tốn kém cho nhà đầu tư, mà còn cản trở sự khơi thông nguồn lực xã hội, tiềm năng 

của các thành phần kinh tế, bỏ lỡ cơ hội đầu tư, kinh doanh nhất là của kinh tế tư 

nhân. Quyết tâm CCHC của Chính phủ được thể hiện rõ trong Nghị quyết số  

19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai 

năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Cải cách TTĐT là sự điều chỉnh để 

đảm bảo môi trường đầu tư thích nghi với những biến chuyển của hoàn cảnh 

trong phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Cải cách TTĐT cần tiến 

hành thường xuyên, liên tục để đáp ứng các yêu cầu: Thứ nhất, hiệu quả, tính 

chuyên nghiệp, hiện đại của quản lý nhà nước, khả năng cung cấp dịch vụ công 

ngày càng được cải thiện, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với 

công vụ ngày càng nâng lên. Những nhân tố này tạo thuận lợi cho cải cách 

TTĐT. Thứ hai, Nhà nước đang chuyển dần vai trò quản lý sang vai trò phục vụ 

và kiến tạo phát triển. Nhà nước khuyến khích đầu tư và nhà đầu tư cũng cần có 

sự hỗ trợ của Nhà nước. Trong quá trình đầu tư, cả Nhà nước và nhà đầu tư đều 

có nhu cầu tìm kiếm những giải pháp cải thiện mối quan hệ theo hướng hai bên 

cùng có lợi. TTĐT là một trong những nội dung cần cải cách trong mối quan hệ 

giữa Nhà nước và nhà đầu tư. Thứ ba, việc ban hành pháp luật để quản lý, trong 

đó có pháp luật về TTHC, là cần thiết nhưng việc làm này luôn tiềm ẩn nguy cơ 

phát sinh chi phí thực hiện pháp luật và cùng với đó tạo thêm gánh nặng chi phí 

cho chủ thể thực hiện. Thường xuyên đánh giá tác động của sự điều chỉnh pháp 

luật để giảm bớt gánh nặng hành chính là việc làm cần thiết. Thứ tư, TTĐT là bộ 

phận cấu thành của thể chế và ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đầu tư, kinh 

doanh trên cả hai phương diện tích cực và tiêu cực. Cải cách thường xuyên, liên 

tục TTĐT góp phần cải thiện môi trường đầu tư, qua đó nâng cao năng lực cạnh 

tranh và thu hút đầu tư của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh hợp tác và cạnh 

tranh gay gắt giữa các nền kinh tế trong khu vực và trên phạm vi toàn cầu.  
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4.1.2. Phương hướng hoàn thiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh 

nghiệp tư nhân 

4.1.2.1. Xác định rõ nguyên tắc áp dụng Luật Đầu tư  

Một vấn đề cần giải quyết là cách ứng xử trong trường hợp có sự khác nhau 

giữa Luật Đầu tư và các luật chuyên ngành về TTĐT; nói cụ thể hơn là trong trường 

hợp có sự khác nhau giữa Luật Đầu tư và các luật chuyên ngành về TTĐT thì sửa 

đổi, bổ sung các quy định của pháp luật đầu tư theo pháp luật chuyên ngành hay 

ngược lại? Tương tự như vậy, trong trường hợp có sự khác nhau giữa Luật Đầu tư 

và các luật chuyên ngành về TTĐT thì áp dụng pháp luật về TTĐT hay pháp luật 

chuyên ngành? 

Đối với vấn đề này, trước hết chúng ta thấy rằng TTĐT chịu sự điều chỉnh 

của ba nhóm quy phạm pháp luật: nhóm thứ nhất là Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhóm thứ hai là Luật Đầu tư và 

các văn bản hướng dẫn thi hành, nhóm thứ ba là các văn bản pháp luật chuyên 

ngành về đất đai, kinh doanh bất động sản, xây dựng, khoa học và công nghệ, môi 

trường, chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm, dầu khí, tín dụng v.v...Trong ba nhóm 

quy phạm nói trên quy định về TTHC của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật cần được coi là luật chung, TTĐT được quy định trong Luật Đầu tư và các văn 

bản hướng dẫn thi hành là luật chuyên ngành.  

Câu hỏi còn lại là trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật Đầu tư và các 

luật chuyên ngành khác về TTĐT thì áp dụng như thế nào?  

Khoản 2 điều 4 Luật Đầu tư quy định, trường hợp có quy định khác nhau 

giữa Luật này và luật khác về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu 

tư kinh doanh có điều kiện, trình tự, TTĐT thì thực hiện theo quy định của Luật 

này, trừ trình tự, TTĐT kinh doanh theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Các 

tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Dầu khí. Từ quy định này có 

thể suy ra rằng, Luật Chứng khoán, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo 

hiểm và Luật Dầu khí được ưu tiên áp dụng so với Luật Đầu tư. Nếu có quy định 

khác nhau giữa Luật Đầu tư và Luật Chứng khoán, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật 
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Kinh doanh bảo hiểm và Luật Dầu khí về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trình tự, TTĐT thì thực hiện theo quy 

định của Luật Chứng khoán, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm 

và Luật Dầu khí.  

Đối với các trường hợp còn lại, nếu có quy định khác nhau giữa Luật Đầu tư 

và luật khác về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh 

có điều kiện, trình tự, TTĐT thì ưu tiên áp dụng Luật Đầu tư. Nói cách khác, trong 

trường hợp có sự khác nhau giữa Luật Đầu tư và các luật chuyên ngành về TTĐT 

thì phải sửa đổi, bổ sung các luật chuyên ngành cho phù hợp với Luật Đầu tư. 

Tương tự như vậy, trong trường hợp có sự khác nhau giữa Luật Đầu tư và các luật 

chuyên ngành về TTĐT thì áp dụng pháp luật về TTĐT. Nguyên tắc ưu tiên áp 

dụng Luật Đầu tư theo khoản 2 điều 4 Luật Đầu tư đã không được quán triệt và 

xuyên suốt trong nội dung Luật Đầu tư, bởi một số quy phạm của Luật Đầu tư dẫn 

chiếu đến ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành. Chẳng hạn, trong quy định về quyền 

chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khoản 1 

điểm c điều 45 Luật Đầu tư dẫn chiếu ưu tiên áp dụng các điều kiện theo quy định 

của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

Ngoài ra, cũng cần chú ý khoản 2 điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật số 80/2015/QH13 năm 2015. Theo đó, trong trường hợp các văn bản quy 

phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có 

hiệu lực pháp lý cao hơn. Tuy nhiên, theo khoản 3 điều 156 trong trường hợp các 

văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau 

về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành 

sau. Nếu theo khoản 3 điều 156 thì trong trường hợp có quy định khác nhau giữa 

Luật Đầu tư và luật khác về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện, trình tự, TTĐT và luật khác được ban hành (đều bởi Quốc 

hội) sau Luật Đầu tư thì cần phải áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật 

ban hành sau.  
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 Để giải quyết những vướng mắc nói trên và đảm bảo sự thống nhất của pháp 

luật thì các quy định của Luật Đầu tư và các luật chuyên ngành khác ngoài Luật 

Chứng khoán, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Dầu 

khí cần quy định tương thích với điều 4 Luật Đầu tư.  

4.1.2.2. Phương châm "hậu kiểm" thay cho "tiền kiểm" 

Phương châm coi trọng "hậu kiểm" hơn "tiền kiểm" và chuyển đăng ký đầu 

tư từ "văn hóa chứng chỉ" sang "văn hóa khai báo" trong tinh thần của Luật Doanh 

nghiệp và Luật Đầu tư góp phần xây dựng được sự tin tưởng của Nhà nước đối với 

các công dân, trong đó có các doanh nghiệp. Phương châm và chủ trương này cần 

quán triệt và thực hiện nghiêm túc trên thực tế. 

4.2. Giải pháp hoàn thiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh 

nghiệp tư nhân 

4.2.1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành đồng bộ các văn bản pháp luật 

liên quan đến thủ tục kinh doanh và đầu tư  

Như đã phản ánh ở chương trước, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp hiện 

hành liên quan đến nhiều lĩnh vực điều chỉnh của nhiều chế định pháp luật khác, 

trong đó có quy định về thủ tục và điều kiện đầu tư, kinh doanh. Việc không sửa 

đổi, bổ sung, ban hành đồng bộ các văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, 

đầu tư đã cản trở việc thực hiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cần nhanh chóng ban hành các văn bản hướng dẫn mới, trong đó 

có hướng dẫn chi tiết đối với các TTĐT của doanh nghiệp tư nhân; đặc biệt là các quy 

trình liên quan đến gia nhập và rút khỏi thị trường của nhà đầu tư.  

Nhà làm luật cần khắc phục sự không tương thích giữa Luật Đầu tư với các luật 

có liên quan như giữa Luật Đất đai, Luật Đấu thầu về đấu giá quyền sử dụng đất và đấu 

thầu dự án có sử dụng đất; sự không tương thích giữa Luật Đất đai, Luật Đầu tư về thu 

hồi đất trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư; sự không tương thích giữa Luật 

Đầu tư, Luật Xây dựng và Luật Nhà ở về giới thiệu địa điểm đầu tư cho các chủ đầu tư; 

sự không tương thích giữa Luật Đầu tư và Luật Bảo vệ môi trường về thủ tục đánh giá 

tác động môi trường trong quyết định chủ trương đầu tư. Ngoài ra, cần sửa đổi, bổ 
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sung, ban hành quy định về giãn tiến độ đầu tư, về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy 

phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có 

giá trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành .v.v.  

Cần đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu liên quan đến 

TTHC trong đầu tư, kinh doanh được xác định trong Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 

12/3/2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của 

Chính phủ. Theo đó, cải cách TTĐT hướng đến giảm thời gian, chi phí cho nhà đầu 

tư. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, bãi bỏ các TTHC không cần thiết, cản trở việc nâng 

cao chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh theo đánhh giá của 

Ngân hàng Thế giới. Đối với các thủ tục hình thành dự án, xu hướng điều chỉnh là 

ngày càng đơn giản hóa, nhanh chóng, thuận lợi, minh bạch cho nhà đầu tư. Đối với 

thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, cần ban hành một quy chế thống nhất về cách 

thức, căn cứ pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể có liên quan. Đối với thỏa 

thuận về địa điểm đầu tư giữa nhà đầu tư và Nhà nước, cần có một quy trình pháp lý 

rõ ràng cho quá trình này nhằm loại trừ những hành vi tiêu cực có thể phát sinh.  

Để đơn giản quá trình này cần thiết phải làm rõ hai vấn đề đó là cơ quan đầu 

mối và quy trình liên thông đầu tư - đất đai - xây dựng. Quy trình liên thông đầu tư - 

đất đai - xây dựng sẽ giúp xác định các TTHC hiện hành, thiết lập quy trình, xác 

định hồ sơ, nội dung hồ sơ, trình tự thực hiện các thủ tục để giảm thiểu thời gian để 

áp dụng trên toàn quốc. Mục tiêu là rút ngắn thời gian TTHC với cả nhà đầu tư và 

cơ quan quản lý nhà nước, giảm chi phí, tăng sự thuận lợi, tăng minh bạch, tính tiên 

liệu được trong TTHC, hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp giữa nhà đầu tư và các cơ quan 

có liên quan.Trên thực tế, một số tỉnh thành đã áp dụng quy trình liên thông một cửa 

ví dụ như Cần Thơ24, Thừa Thiên Huế…Tuy nhiên, quy trình này mới chỉ do cấp 

tỉnh thực hiện trong phạm vi từng tỉnh. Việc ban hành một văn bản liên tịch giữa 

các Bộ về thống nhất TTHC liên quan đến đầu tư - đất đai - xây dựng là rất cần 
                                         
24 Xem Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Ban hành 
Quy chế phối hợp và hoạt động của Bộ phận “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối 
với các dự án đầu tư ngoài  khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.  
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thiết. Ngày 22/6/2016 Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 

Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT quy định về hồ sơ và trình tự, 

thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của 

người sử dụng đất.  

Ngoài ra, trong thời gian tới cần tiếp tục giảm mạnh thời gian và chi phí thực 

hiện TTHC về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đất đai, xây dựng, TTĐT, tiếp cận 

điện năng, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp, đổi mới công nghệ, bảo hộ sở 

hữu trí tuệ, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; tiếp tục rà soát, sửa đổi, đơn 

giản hóa các TTHC liên quan đến đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo 

đảm. Thủ tục phá sản cần tiếp tục được cụ thể hóa theo hướng tạo thuận lợi cho nhà 

đầu tư rút lui an toàn, phá sản được giải quyết nhanh chóng, tài sản được xử lý công 

khai, minh bạch. 

4.2.2. Thường xuyên đánh giá tác động của các quy định về thủ tục đầu tư  

Trong nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, kinh nghiệm quốc tế cho thấy 

các quốc gia đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm cải thiện hiệu quả trong việc giải quyết 

các TTHC với công dân và doanh nghiệp, bao gồm việc loại bỏ các quy định lỗi 

thời hoặc trái với quy định hiện hành, cung cấp những hướng dẫn về TTHC và thực 

hiện những phương thức mới nhằm đo lường và giảm thiểu tác động bất lợi của các 

quy định hành chính. Theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác 

và Phát triển kinh tế OECD, việc thực hiện các đánh giá tác động của các quy định 

và luật (Regulatory impact assessments - RIA) để làm rõ ảnh hưởng của chúng và 

đề xuất, đánh giá một cách có hệ thống chất lượng của những quy định hiện hành là 

việc làm phổ biến, có tác động tới hiệu quả của quá trình đơn giản hóa TTHC. Điều 

này góp phần nâng cao tính thống nhất của các tiêu chuẩn quy định và qua đó cải 

thiện mức độ mở cửa thị trường. 

Cần có những đánh giá, đo lường toàn diện về những tác động (có thể có) 

của các quy định và luật mà Chính phủ đang thực hiện hoặc dự kiến áp dụng đối với 

các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay, các bộ, ngành, địa 

phương của nước ta đã nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, 
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ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 vào hoạt động quản lý nhà nước. Điều này đã bảo 

đảm quy trình giải quyết công việc của cơ quan hành chính khoa học, công khai, 

minh bạch; góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc, tạo thuận lợi cho 

đội ngũ công chức trong thực thi nhiệm vụ và tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát của các cấp lãnh đạo, quản lý đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức và 

cơ quan hành chính nhà nước. Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 07/2014/TT-BTP 

ngày 24/02/2014 Hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá 

TTHC. Đây là hướng đi đúng đắn, tuy nhiên, có thể tham khảo thêm kinh nghiệm của 

các quốc gia Châu Âu trong triển khai thực hiện RIA và SCM để đo lường và đánh 

giá tác động của các quy định và luật. 

Việc sử dụng rộng rãi đánh giá tác động của các quy định (RIA) là một ví dụ 

điển hình về xu thế xây dựng và thực hiện các quy định dựa trên cơ sở kinh nghiệm 

thực tiễn. RIA giúp kiểm tra và đo lường những lợi ích, chi phí và hiệu quả nếu thực 

hiện các quy định mới hoặc điều chỉnh quy định cũ. Đây là công cụ hữu hiệu giúp 

các nhà hoạch định chính sách có được các dữ liệu thực tế có giá trị và toàn diện, 

nhờ đó họ có thể đánh giá những tùy chọn khác nhau và những hệ quả có thể có khi 

thực hiện những tùy chọn chính sách này. Vương quốc Anh [101], Trung Quốc và 

nhiều quốc gia khác luôn tìm cách hạn chế sự gia tăng của các quy định. Ở Anh, các 

cơ quan có thẩm quyền cần thường xuyên tiến hành đánh giá tác động của các quy 

định và luật đối với hoạt động kinh doanh, trong đó có quy định về thủ tục. Kết quả 

đánh giá sẽ làm cơ sở, bao gồm cả các tiêu chí để xem xét hiệu quả của chính sách. 

Mục đích đánh giá nhằm xem xét ngay từ giai đoạn đầu về chi phí và lợi ích trước 

khi một chính sách được ban hành và thực hiện, đảm bảo tác động của những quy 

định mới đem lại lợi ích nhiều hơn so với những tác động khác mang tính gánh 

nặng của chính sách đó. Cần thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đánh giá tác động của 

các quy định trong trường hợp ban hành luật mới, sửa đổi, bổ sung luật và hướng 

dẫn RIA. Các cơ quan có thẩm quyền cần thường xuyên đánh giá gánh nặng TTHC 

đối với những quy định đang được thực hiện. Việc đánh giá nguy cơ, khả năng gây 
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gánh nặng hành chính là một phần chính thức của quá trình RIA. Vì vậy, tất cả gánh 

nặng hành chính có thể gây ra cho hoạt động kinh tế bắt nguồn từ những quy định 

mới được đề xuất đều được xem xét kỹ lưỡng. Hằng năm, gánh nặng TTHC xuất 

phát từ những quy định mới và quy định đang thực hiện cần được đánh giá và báo cáo 

trong bản báo cáo đánh giá tác động. Các cơ quan được yêu cầu phải báo cáo về bất kỳ 

gánh nặng thủ tục nào mới phát sinh. Như vậy, gánh nặng hành chính của bất kỳ quy 

định nào mới được áp dụng sẽ thường xuyên được đánh giá và phản ánh. Nếu gánh 

nặng TTHC tăng lên, các cơ quan này sẽ phải nỗ lực hơn nữa để giảm bớt gánh nặng.  

Tuy nhiên, việc sử dụng RIA cần được tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu 

nhằm thu được nhiều kết quả nhất và giúp các chính sách sau này khi triển khai 

mang lại hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, vì RIA đòi hỏi sự ủng hộ của nhiều thành 

phần và tổ chức nên các bên tham gia có thể nhìn nhận RIA là thủ tục quan liêu và 

làm phát sinh chi phí không cần thiết, đưa ra những phân tích đối với đề xuất chính 

sách mang lại ít lợi ích hơn so với chi phí thực hiện, đòi hỏi thời gian thực hiện lâu dài. 

Kinh nghiệm của Anh và Ba Lan trong đánh giá tác động của các quy định 

và luật đối với hoạt động kinh doanh là việc làm này được thực hiện đối với tất cả 

các đề xuất chính sách, bao gồm cả những quy định của luật, các chiến dịch thông 

tin. Nước Anh quan tâm thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học vào 

hoạt động hoạch định chính sách và đánh giá chính sách. Các nhà kinh tế học ngày 

càng tham gia nhiều hơn, ngay từ những giai đoạn đầu của quá trình hoạch định 

chính sách. Những chuyên gia kinh tế hàng đầu được tham gia vào đánh giá tác 

động của chính sách. Bộ Công thương và các hiệp hội doanh nghiệp, cũng như 

Phòng Thương mại và Công nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng của 

độ mở cửa của thị trường. Do đó, từ kinh nghiệm của Trung Quốc nên thu hút sự 

tham gia của các tổ chức này.  

4.2.3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước và đơn giản hóa thủ tục hành chính  

Trong thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt 

Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã được ban hành, cần chú ý các 
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quy định đơn giản hóa TTHC. Trên cơ sở kết quả tổng kết, đánh giá 10 năm thực 

hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam cần tiến hành 

rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp hơn và bám sát vào yêu cầu 

của sự phát triển. Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cần bao 

gồm đầy đủ các nhân tố quan trọng mà một chính sách tốt về quy định hành chính 

cần có theo kinh nghiệm của nhiều nước OECD. Bên cạnh việc tập trung vào cải 

thiện môi trường quy định hiện hành, nó cũng xem xét việc kiểm soát chất lượng 

của những quy định mới được xây dựng, đặc biệt là thông qua cơ chế dựa trên bằng 

chứng, gồm cả việc thực hiện đánh giá tác động của quy định pháp luật. Các quy 

định có chất lượng cao đang ngày càng được nhìn nhận như là yếu tố quan trọng 

giúp đem lại những kết quả mong muốn, đặc biệt là hiệu quả về mặt chi phí. Việc 

thực hiện đơn giản hóa TTHC tập trung vào các hoạt động cải thiện môi trường 

kinh doanh, đầu tư để thuận lợi hơn đối với các doanh nghiệp, trong đó có doanh 

nghiệp tư nhân. Đơn giản hóa TTHC không chỉ chú ý đến việc khởi sự và kinh 

doanh của doanh nghiệp được thuận lợi hơn mà cần quan tâm cả các thủ tục trong 

quá trình thực hiện dự án đầu tư như các thủ tục về thuế, thủ tục trong tiếp cận 

nguồn vốn, thương mại hóa công nghệ, các hoạt động đổi mới sáng tạo và thành lập 

các doanh nghiệp công nghệ v.v… 

Ngoài ra, kinh nghiệm của Vương quốc Anh [102] và Ba Lan cho thấy cần 

có chương trình đơn giản hóa TTHC dài hạn và hàng năm. Trong khuôn khổ hướng 

dẫn SCM và dựa trên kế hoạch đơn giản hóa TTHC hàng năm, các cơ quan chính 

quyền ở Anh được tự chủ xây dựng phương thức riêng để đạt được mục tiêu của họ. 

Các mục tiêu cụ thể được xác định từ việc đo lường tác động của các 

biện pháp đối với doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, cho tới các giải pháp liên 

quan đến một lĩnh vực nhất định. Việc cắt giảm TTHC được thực hiện theo 

những phương thức khác nhau như làm cho các biểu mẫu đơn giản hơn, thực 

hiện miễn trừ đối với một số quy định bắt buộc, sử dụng công nghệ thông tin và 

chính phủ điện tử, hợp nhất nhiều quy định khác nhau vào chung một biểu mẫu 

cho dễ hiểu hơn. 
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Chương trình đơn giản hóa TTHC cần mang tính minh bạch cao để công 

chúng giám sát. Chương trình cần tiếp cận với các bên liên quan để xác định tốt hơn 

nhu cầu của mỗi bên. Sự tham gia của các bên liên quan và sự tham khảo ý kiến tư 

vấn của công chúng trong suốt quá trình hoạch định chính sách cũng giúp làm gia 

tăng sự chú ý tới hoạt động cải cách TTHC. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các cơ quan 

thương mại và quản lý trong đánh giá tác động của các quy định dự kiến ban hành 

hoặc đang được thực hiện đối với thương mại và đầu tư là phương thức quan trọng 

giúp cải thiện toàn bộ hệ thống quy định đối với thương mại và đầu tư. 

Để thực hiện đo lường gánh nặng hành chính đối với hoạt động kinh doanh, 

ngoài Mô hình chi phí tiêu chuẩn (SCM) cơ bản được quốc tế công nhận, kinh 

nghiệm của Ba Lan còn đưa thêm vào một số câu hỏi khảo sát những kích thích chủ 

quan do những nghĩa vụ thông tin cụ thể gây ra. Báo cáo cuối cùng sau đó đã đưa 

thêm một phụ lục với phân tích định tính về nhận thức đối với các quy định của 

doanh nghiệp với một số ý kiến về những điểm mà Chính phủ cần hướng trọng tâm 

tới trong việc đơn giản hóa TTHC. 

Để đơn giản hóa TTHC trong đầu tư cần thiết phải xác định mức độ, phạm vi 

của những giới hạn áp dụng đối với doanh nghiệp và quyền tự do thực hiện các hoạt 

động kinh doanh đã được Hiến pháp bảo đảm. Mục tiêu chính là nhằm gỡ bỏ những 

rào cản không cần thiết đối với hoạt động khởi sự và tiến hành kinh doanh trong khi 

vẫn duy trì những bảo hộ cần thiết đối với các giá trị cơ bản của nhà nước. Mức độ 

can thiệp của nhà nước phải tuân thủ theo những yêu cầu của an toàn công cộng, 

bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của người dân, đồng thời chăm sóc đối với môi 

trường tự nhiên, nhưng cũng cần phải xem xét tới những lợi ích được chứng minh 

của doanh nghiệp [103]. Điều này có nghĩa là đối với những hạn chế, nếu không 

trực tiếp xuất phát từ những yêu cầu của an ninh quốc gia, an toàn công cộng, bảo vệ 

sức khỏe và cuộc sống của người dân, bảo vệ môi trường hoặc cam kết quốc tế thì sẽ 

dần được loại bỏ. Giới hạn số lượng các hạn chế áp dụng đối với các hoạt động kinh 

doanh, đầu tư (cấp phép, cấp đăng ký đối với các hoạt động được quy định…) bằng 

cách loại bỏ hoặc thay đổi những hạn chế nhằm giảm bớt tính ngăn cấm. Quy định 

như vậy sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận tới những nghề được quy định. 
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4.2.4. Cải cách đồng bộ thủ tục đầu tư trong tất cả các công đoạn của quá 

trình đầu tư  

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư hiện hành mới chủ yếu tháo gỡ khó khăn 

cho doanh nghiệp khi gia nhập thị trường, trong khi quá trình hoạt động của doanh 

nghiệp từ khi gia nhập thị trường cho đến sau này còn rất dài và gặp nhiều biến 

động, thay đổi. Ở các nước khác, việc hỗ trợ cho doanh nghiệp không tiếp cận theo 

hướng tháo gỡ khó khăn, mà phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt 

động, và thông thường, các nước thường đứng ra hỗ trợ, trực tiếp giúp đỡ doanh 

nghiệp. Những trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp của Singapore, Thái Lan đối với 

doanh nghiệp của họ hoạt động rất có hiệu quả ở Việt Nam. Trong khi đó, hệ thống 

hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam đang rất yếu, hoạt động kém hiệu quả.  

4.3. Giải pháp tăng cường hiệu quả thực hiện thủ tục pháp luật về đầu 

tư đối với doanh nghiệp tư nhân 

4.3.1. Nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của kinh tế tư nhân và giảm 

bớt gánh nặng trong thực hiện thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân 

Ở hầu hết các nước phát triển, nhất là ở những nước có nền kinh tế dựa trên 

nền tảng chế độ sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân, trong đó có doanh nghiệp tư nhân, 

đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế. Nhiều tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia trên 

thế giới là các doanh nghiệp do tư nhân sở hữu hoặc nắm giữ phần lớn vốn điều lệ. 

Không chỉ ở những nước phát triển kinh tế thị trường tự do, mà ở cả những nước, ở 

đó có sự can thiệp nhất định của nhà nước vào đời sống kinh tế, chẳng hạn kinh tế 

thị trường xã hội hay kinh tế thị trường phúc lợi xã hội, khu vực kinh tế tư nhân vẫn 

luôn luôn là lực lượng kinh doanh đóng vai trò chủ yếu trong việc cung cấp "đầu 

vào" cho sản xuất và cung cấp sản phẩm, hàng hóa đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu 

dùng của xã hội. Cùng với quyền tự do kinh doanh và sự năng động vốn có của nó, 

kinh tế tư nhân kích thích sự cạnh tranh và là động lực quan trọng của sự phát triển 

kinh tế. Ở nhiều nước, khu vực kinh tế tư nhân không chỉ đóng góp phần lớn vào 

thu nhập của ngân sách nhà nước, mà còn là một trong những kênh chủ yếu cung 

cấp tài chính, vốn cho nền kinh tế. Cùng với khu vực kinh tế nhà nước, khu vực 

kinh tế tư nhân tạo ra việc làm cho người lao động, qua đó góp phần hỗ trợ nhà 
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nước hiện thực hóa mục đích của an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội phát 

sinh từ thất nghiệp. Nhiều doanh nghiệp có vốn tư nhân đã góp phần mở rộng thị 

trường quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Không ít tập đoàn 

kinh tế tư nhân cũng là những doanh nghiệp đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng 

các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến. Thêm vào đó, cách thức quản trị 

doanh nghiệp hiện đại và tiên tiến của họ cũng là tấm gương để không ít doanh 

nghiệp nhà nước tham khảo, áp dụng. Ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt 

Nam, khu vực kinh tế tư nhân tuy chưa có vai trò lớn như khu vực kinh tế tư nhân ở 

các nước phát triển, nhưng kinh tế tư nhân cũng là lực lượng quan trọng trong giải 

quyết việc làm, đóng góp cho ngân sách nhà nước, cung cấp hàng hóa và dịch vụ 

cho xã hội [74, tr.66-67]. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII khẳng định kinh tế tư 

nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế [27, tr.103].  

Về vị trí, vai trò của doanh nghiệp tư nhân, cùng với hộ kinh doanh cá thể, 

doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đầu tư, 

kinh doanh ở quy mô nhỏ. Tuy nhiên, nó là một trong những loại hình đầu tư có vai 

trò khuyến khích sự chủ động và tích cực tham gia vào quy trình đầu tư của từng cá 

nhân, nhằm phát huy mọi sự sáng tạo cũng như huy động nguồn vốn đầu tư nhàn rỗi 

trong công chúng. Chính vì thế, sự thuận lợi, nhanh chóng và minh bạch trong các 

TTĐT của doanh nghiệp tư nhân cũng là một biện pháp khuyến khích các nhà đầu 

tư dù là ở quy mô nhỏ nhất cũng có thể tham gia vào môi trường đầu tư một cách 

minh bạch, an toàn và được pháp luật bảo vệ.  

Với sự đa dạng hóa và ngày càng năng động của xã hội và nền kinh tế đã làm 

gia tăng nhu cầu có những quy định mới và được cải tiến hơn, đồng thời sự phức 

tạp của các khuôn khổ pháp lý hiện tại và gánh nặng mà nó gây ra đối với công dân, 

doanh nghiệp và các khu vực công đã rất lớn. Gánh nặng TTHC có xu hướng tăng 

lên và ngày càng phức tạp, do các cơ quan quản lý cần nhiều thông tin hơn để thực 

hiện những chính sách của mình và hướng các quy định và cộng cụ tới các vấn đề 

và nhóm người cụ thể hơn. Vì vậy, đơn giản hóa TTHC đang được xác định là trọng 

tâm trong việc thực hiện các chính sách ở nhiều quốc gia trong những năm gần đây. 
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Những nỗ lực nhằm giảm gánh nặng TTHC đối với hoạt động đầu tư của doanh 

nghiệp, trong đó có doanh nghiệp có vốn tư nhân, đã được nhiều quốc gia thực hiện.  

4.3.2. Đổi mới tư duy xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính trong đầu tư  

Cần thay đổi tư duy từ tập trung vào giảm nhẹ gánh nặng hành chính sang 

nhận thức cần phải bảo đảm rằng những gánh nặng hành chính không cần thiết hoặc 

không hợp lý sẽ không được thực hiện ngay từ giai đoạn ban đầu. 

Tại hầu hết các quốc gia, CCHC đối với hoạt động kinh doanh, đầu tư của 

các doanh nghiệp nói chung và với doanh nghiệp tư nhân nói riêng là yêu cầu cấp 

thiết để đáp ứng những đòi hỏi từ phía các thành phần tham gia thị trường, của các 

bên liên quan như tổ chức đoàn thể, hiệp hội…, và từ sức ép cạnh tranh và hội nhập 

trên thị trường quốc tế. Tại Trung Quốc, bên cạnh sức những sức ép trên, quốc gia 

này còn nỗ lực thực hiện CCHC theo những cam kết khi gia nhập WTO, và đây 

cũng là động lực quan trọng để Trung Quốc đạt được nhiều thành công hơn khi so 

sánh với nhiều quốc gia khác. Ngoài ra, trong bối cảnh công nghệ thông tin phát 

triển mạnh mẽ, đặc biệt là sự bùng nổ số lượng người dùng Internet và các trang 

mạng xã hội, sự gia tăng ảnh hưởng mạnh mẽ và nhanh chóng của các phương tiện 

truyền thông đã khiến các thủ tục không cần thiết hoặc trùng lặp, các hình thức quan 

liêu trong nhiều trường hợp sẽ gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía số đông người 

dùng hoặc các phương tiện truyền thông, gây sức ép đòi hỏi phải CCHC nhanh và 

hiệu quả đang đặt ra ngày càng lớn đối với các quốc gia. Công nghệ thông tin không 

chỉ là công cụ quan trọng duy nhất giúp Chính phủ giảm số lượng các văn bản giấy 

tờ trong việc giải quyết thủ tục, mà nó cũng giúp tạo động lực và sức ép mạnh mẽ 

để giúp đẩy mạnh việc thực hiện đơn giản hóa TTHC, và có thể còn dẫn tới những 

thay đổi nội dung và cách thức thực hiện những quy định, thủ tục hiện hành.  

Tại hầu hết các quốc gia, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế đã tiếp 

tục làm gia tăng thêm tầm quan trọng của việc đơn giản hóa TTHC. Điều này giúp 

giải phóng các nguồn lực trước đó được sử dụng để tuân thủ các quy định và 

chuyển sang sử dụng vào các công việc khác, góp phần giúp hỗ trợ phục hồi kinh tế 

và tăng trưởng. Tại nhiều quốc gia, khủng hoảng đã tạo cơ hội để "kiểm tra" hiệu 
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quả của các TTHC hiện hành, tạo sức ép để các nhà lãnh đạo thảo luận và thông qua 

nhiều biện pháp cải cách mạnh mẽ hơn, coi đây là một nỗ lực quan trọng để nâng 

cao khả năng cạnh tranh. Nhờ vậy, đơn giản hóa TTHC trở thành một trong những 

công cụ quan trong để giúp vượt qua khủng hoảng và thúc đẩy tăng trưởng trở 

lại. Tuy nhiên, những biện pháp mạnh mẽ tức thời này đang có xu hướng giảm 

dần về mức độ thực hiện, trong khi CCHC vẫn luôn đòi hỏi phải được thực hiện 

đều đặn và liên tục.  

Cần thay đổi nhận thức của các cơ quan nhà nước về mối quan hệ giữa cơ 

quan nhà nước và doanh nghiệp. Nhà nước vừa là người đảm bảo trật tự công 

nhưng đồng thời cũng đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp. Vì vậy, Nhà 

nước chỉ có thể có những hành vi can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp khi 

doanh nghiệp vi phạm pháp luật và ngược lại, Nhà nước cũng phải bảo đảm các ưu 

đãi đầu tư cũng như tạo lập một môi trường kinh doanh lành mạnh. Đây là nghĩa vụ 

bắt buộc của Nhà nước và được thực hiện thông qua hệ thống các cơ quan của 

mình. Do đó, bất kỳ hành vi xử sự can thiệp nào từ phía cơ quan công quyền cũng 

không được trái với nguyên tắc này. Xác định được ranh giới này không phải là 

điều dễ dàng và sự thay đổi nhận thức này không phải là nhanh chóng. Hiện nay, 

Việt Nam đã gia nhập nhiều hiệp định thương mại tự do. Điều này tạo ra sức ép 

buộc Việt Nam phải có những cải cách mạnh mẽ hơn nữa mà tập trung chủ yếu vào 

cải cách thể chế. Mặc dù cải cách thể chế đã đi đúng hướng nhưng vẫn cần phấn 

đấu, với nhiều giải pháp khả thi hơn để xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng 

cho doanh nghiệp [55, tr.18]. Ngoài sức ép từ bên ngoài, sức ép từ bên trong, đó 

chính là sức ép từ chính các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, báo chí và 

công chúng cũng góp phần làm cho các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên 

chức phải tự làm tốt hơn trách nhiệm của mình.  

4.3.3. Quyết tâm chính trị, sự lãnh đạo và chỉ đạo kiên quyết và đồng 

thuận trong cải cách thủ tục đầu tư  

Thực tiễn cho thấy, để đảm bảo thành công của CCHC nói chung và cải cách 

TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân nói riêng, cần có quyết tâm chính trị, sự lãnh 
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đạo và chỉ đạo kiên quyết của các nhà lãnh đạo, của Chính phủ và cơ quan được 

giao trách nhiệm trực tiếp, cùng sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức và 

ủng hộ của người dân. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục khẳng định kinh tế thị trường ở 

nước ta có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng 

sản Việt Nam lãnh đạo [27]. Ở Trung Quốc, với thể chế chính trị do Đảng Cộng sản 

lãnh đạo, Trung Quốc coi thành công của CCHC nói chung và cải cách TTĐT đối 

với doanh nghiệp tư nhân nói riêng phải xuất phát từ sự lãnh đạo kiên quyết và 

thống nhất của Đảng Cộng sản. Còn tại nhiều quốc gia Châu Âu, thực tế cho thấy 

CCHC thành công nhiều hay ít phụ thuộc rất lớn vào quyết tâm chính trị của chính 

phủ, đặc biệt là của người đứng đầu. Thực tế ở Ba Lan cho thấy, có giai đoạn Bộ 

Kinh tế do Phó thủ tướng phụ trách nhưng do sự chỉ đạo của người đứng đầu chưa 

thực sự quyết liệt nên không chỉ dẫn đến sự thiếu phối hợp mà đôi khi còn có sự từ 

chối phối hợp giữa các bộ với nhau.  

Xu hướng CCHC đối với các doanh nghiệp tại nhiều quốc gia cho thấy các 

biện pháp cải cách TTHC được dựa trên cơ sở thị trường nhiều hơn nhằm khuyến 

khích sự đơn giản hóa. Các chính sách đơn giản hóa TTHC ngày càng có tác động 

lớn hơn, khi quan điểm cho rằng các thành phần tham gia thị trường cần được tự do 

thực hiện hoạt động kinh doanh của mình trừ khi có bằng chứng thuyết phục cho 

thấy họ cần được Nhà nước bảo vệ. Do vậy, cần đảm bảo rằng sự can thiệp, điều tiết 

của chính phủ thông qua TTHC, trong đó có điều kiện kinh doanh, đầu tư, chỉ được 

thực hiện khi cần thiết và không vượt qua giới hạn khách quan của nền kinh tế thị 

trường. Điều này thay thế cho quan điểm trước kia về phương thức cải cách bằng 

cách tăng cường sự tham gia của các cơ quan nhà nước.  

4.3.4. Cơ quan chuyên trách về cải cách thủ tục kinh doanh, đầu tư  

Cần có kênh trực tiếp để doanh nghiệp bày tỏ quan điểm của mình trong quá 

trình thực hiện TTĐT. Để cơ quan chỉ đạo và triển khai cải cách TTHC có thẩm 

quyền đặc biệt nhằm đạt kết quả cao trong công tác, nhiều quốc gia đã giao nhiệm 

vụ trực tiếp cho một bộ hoặc thành lập cơ quan chuyên trách trực thuộc bộ. Tại Ba 
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Lan, Bộ Kinh tế là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc đề xuất, tổ chức phối 

hợp với các cơ quan của những bộ khác để thực hiện nhiệm vụ chung. Còn tại 

Trung Quốc, Hội đồng nhà nước giao trách nhiệm cho Bộ Công thương 

(MOFCOM) chủ trì và phối hợp thực hiện với các bộ, các cơ quan và địa phương để 

thực hiện nhiệm vụ này. Là cơ quan phụ trách mối quan hệ của Trung Quốc với 

WTO và các đối tác thương mại, Bộ Công thương nắm rõ nhất cách thức mà các 

quy định nội địa tác động đến thương mại và đầu tư quốc tế. Còn ở Vương quốc 

Anh, CCHC lại do một số cơ quan phân chia nhiệm vụ đảm nhiệm, gồm có Bộ 

Kinh doanh, Ủy ban Cải cách quy định và doanh nghiệp (Department for 

Business Enterprise & Regulatory Reform), Văn phòng nội các và Bộ Tài chính 

[101, tr.65-66]. Do sự đa dạng về cơ cấu và nhiệm vụ của những cơ quan chịu 

trách nhiệm thực hiện CCHC, do điều kiện và hoàn cảnh của mỗi quốc gia có 

những đặc thù riêng, nên khó có thể so sánh phương thức thực hiện nào mang lại 

hiệu quả cao hơn, và không thể kết luận phương thức nào là tối ưu đối với tất cả 

các quốc gia. 

4.3.5. Tạo lập cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư trong thực 

hiện thủ tục đầu tư  

Các cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư trong mối quan hệ với các 

cơ quan hành chính hiện nay chưa hiệu quả. Nhà đầu tư dường như luôn ở thế bị 

động trước những hành xử của cơ quan nhà nước bởi để bảo vệ lợi ích của mình thì 

dường như họ lại phải đối đầu với "ma trận" thủ tục khác với nhiều nguy cơ tiềm ẩn 

hơn. Và cái cơ chế thân hữu lại buộc họ phải sử dụng các mối quan hệ như là phao 

cứu sinh cuối cùng cho các yêu cầu tưởng như rất chính đáng của mình. Đặc biệt, 

đối với đối tượng là doanh nghiệp tư nhân với lý lịch "khá" trong sạch thì nguy cơ 

này lại càng cao. Chính vì vậy, cần phải tăng cường hiệu quả của các biện pháp bảo 

vệ nhà đầu tư trước cơ quan nhà nước hơn nữa thông qua việc thực hiện các giải 

pháp như tăng cường minh bạch các thông tin về đầu tư, đơn giản hóa các thủ tục 

khiếu nại, khiếu kiện… 
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4.3.6. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm và đạo đức 

công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý đầu tư  

Kinh nghiệm chung của các quốc gia cho thấy, việc đưa ra các quy định và 

luật phù hợp với từng địa phương, với từng hoàn cảnh và điều kiện, trên cơ sở các 

mục tiêu chung, đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức phải có năng lực phù hợp và 

phải được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao. Như đã nói ở trên, thực tiễn 

cải cách TTHC ở nước ta cho thấy vấn đề nhiều khi không vướng ở chính sách mà 

vướng ở cách vận dụng và thực hiện, tức là liên quan đến chủ thể pháp luật. Nguyên 

nhân là do quan liêu và trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức. Do vậy, tăng 

cường đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức về năng lực thực hành, kỹ năng giải quyết 

các vấn đề mà thực tiễn đặt ra là yêu cầu vẫn luôn cấp thiết và cần thực hiện liên 

tục. Một mặt, cần tiếp tục tập trung vào xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức có phẩm chất, kỹ năng, nghiệp vụ, có cơ cấu hợp lý trong các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị. Mặt khác, cần tiếp tục quan tâm đến đạo đức công vụ, cùng với chế độ 

đãi ngộ đối với cán bộ công chức, trước hết là chế độ lương và các điều kiện bảo 

đảm cho cán bộ công chức toàn tâm và trách nhiệm với công việc, để họ có thể 

cống hiến và sáng tạo tốt hơn, góp phần thu hút và giữ chân những người có năng 

lực và khả năng làm việc tại các cơ quan CCHC. Cần quy định cụ thể thời hạn giải 

quyết công việc trong từng khâu của quy trình TTHC, cũng như thời hạn giải quyết 

vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư. Ngoài ra, cần xây dựng một cơ chế giám sát, 

đánh giá của các tổ chức xã hội, hiệp hội ngành nghề, cũng như đánh giá mức độ 

hài lòng của nhà đầu tư đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước. 

4.3.7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục đầu tư  

Bên cạnh việc nâng cao nhận thức và hiểu biết của doanh nghiệp ở địa 

phương liên quan tới việc đơn giản hóa các TTHC trong đầu tư thì việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong cải cách TTĐT cũng đóng vai trò quan trọng. Công nghệ 

thông tin đã thúc đẩy các chính phủ tăng cường cải cách TTHC và giảm nạn quan 

liêu. Công nghệ thông tin không phải là công cụ quan trọng duy nhất giúp Chính 

phủ giảm số lượng các văn bản giấy tờ trong việc giải quyết thủ tục, mà nó còn giúp 
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tạo động lực và sức ép mạnh mẽ để cắt giảm gánh nặng hành chính. Việc bùng nổ 

bùng nổ sử dụng Internet đã khiến các thủ tục không cần thiết hoặc trùng lặp, các 

hình thức quan liêu trong nhiều trường hợp sẽ gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía 

số đông người dùng hoặc các phương tiện truyền thông. Những sức ép như vậy đã 

giúp đẩy mạnh việc thực hiện đơn giản hóa TTHC, và có thể còn dẫn tới những thay 

đổi nội dung và cách thức thực hiện những quy định, thủ tục hiện hành. 

Nếu như phương thức tiếp cận thông tin truyền thống được thực hiện là các 

điểm giao dịch "một cửa", thì ngày nay phương thức này được thực hiện theo nhiều 

dạng mới. Cơ chế thực hiện đã được mở rộng từ việc trao đổi trực tiếp (mặt đối 

mặt) sang trao đổi qua điện thoại, SMS, sử dụng các công cụ dựa trên công nghệ 

thông tin, trong đó phổ biến nhất là cổng thông tin điện tử. 

4.3.8. Áp dụng phương pháp đo lường gánh nặng hành chính  

Như đã nói ở trên, một trong những phương pháp để đo lường gánh nặng 

hành chính đối với doanh nghiệp là sử dụng SCM (tiếng Anh là "Standard Cost 

Model" hoặc "Standard Cost Measurement"). Các giải pháp của SCM đo lường chi 

phí hành chính mà các quy định của chính phủ gây ra đối với doanh nghiệp. Phương 

pháp đo lường chi phí tuân thủ pháp luật ngày nay được áp dụng phổ biến ở nhiều 

nước trên thế giới, đặc biệt ở các nước thuộc khối Tổ chức Hợp tác và Phát triển 

Kinh tế (OECD), vì nó cho phép xác định tiềm năng của việc đơn giản hóa TTHC 

đối với các quy định của EU và của quốc tế. Hơn nữa, việc nhiều các quốc gia Châu 

Âu sử dụng rộng rãi phương pháp này là vì nó bắt nguồn từ sáng kiến của EU. 

Tháng 01/2007, Ủy ban Châu Âu đã phát động Chương trình hành động về giảm 

gánh nặng hành chính tại Liên minh Châu Âu giai đoạn 2007-2008 sử dụng mô hình 

SCM có điều chỉnh, và đi kèm với đó là một số đề xuất chính với mục tiêu cùng các 

quốc gia thành viên giảm 25% gánh nặng hành chính đối với các doanh nghiệp cho 

đến năm 2012 [102, tr.18 -19]. Việc sử dụng chung phương pháp nhằm phân tích 

các quy định pháp lý của EU được thực hiện ở cấp quốc gia như thế nào và đánh giá 

kết quả về lĩnh vực gánh nặng hành chính. Thông qua việc so sánh ở cấp độ quốc 

gia, phương thức chuẩn nhằm thực hiện các quy định của EU có thể được xác định. 
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Đo lường gánh nặng hành chính cũng có thể cung cấp những tùy chọn khác nhau để 

đơn giản hóa các quy định của EU.  

Ở Trung Quốc, các tài liệu chưa nói rõ thực hiện đo lường gánh nặng hành 

chính theo phương pháp nào, tuy nhiên, Hội đồng nhà nước đã thành lập Cơ 

quan quản lý tiêu chuẩn của Trung Quốc (Standardisation Administration of 

China - SAC). SAC chịu trách nhiệm thống nhất quản lý tiêu chuẩn sản phẩm 

hành chính và sắp xếp các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với thông lệ 

quốc tế và cam kết của Trung Quốc trong thỏa thuận TBT thuộc WTO. Vì vậy, 

có thể thấy Trung Quốc đã thực hiện và đang nỗ lực hoàn thiện các biện pháp 

phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế chung. 

Ở Việt Nam việc đánh giá chi phí tuân thủ TTHC được hướng dẫn khá cụ thể 

trong phụ lục IV của Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 Hướng dẫn 

việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC.  

 Ngoài ra, từ năm 1995 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã sử 

dụng Chỉ số PCI với 10 chỉ số thành phần để đo lường mức độ hài lòng của doanh 

nghiệp đối với chất lượng dịch vụ công do chính quyền của một địa phương cung 

cấp. Việc cải thiện vị trí cạnh tranh cấp tỉnh cũng góp phần giảm bớt gánh nặng chi 

phí cho doanh nghiệp.  

Để tăng hiệu quả, hoạt động cải cách TTHC đối với doanh nghiệp tư nhân 

cũng được các quốc gia thực hiện chủ động và có tầm nhìn chiến lược, có trọng 

tâm, trọng điểm, lựa chọn tạo ra những bước đột phá vào những khâu, những lĩnh 

vực then chốt được cả xã hội quan tâm, có lộ trình và bước đi cụ thể. Đối với cá 

quốc gia Châu Âu, xu hướng chung của các nước này là đặc biệt quan tâm đến các 

giải pháp kiểm soát đầu ra, tính toán chi phí quản lý đối với từng loại, từng lĩnh vực 

hoạt động, kể cả phí tổn mà người dân và doanh nghiệp phải gánh chịu khi thực 

hiện TTHC và các quy định của pháp luật. Trong khi đó, tại Trung Quốc, trọng tâm 

của cải hành chính đối với doanh nghiệp là hướng tới xây dựng và thực hiện các 

quy định một cách minh bạch và được tham vấn rộng rãi. 



 138 

4.3.9. Đánh giá cải cách thủ tục hành chính của chính quyền các địa 

phương theo Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh  

Hàng năm các địa phương đánh giá, xác định Chỉ số CCHC và lấy kết quả đó 

làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành của 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đồng thời làm tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng 

đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện TTĐT. 

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là chỉ số xếp hạng chất lượng điều hành 

kinh tế của chính quyền cấp tỉnh trong việc tạo lập môi trường chính sách thuận lợi 

cho sự phát triển của doanh nghiệp ngoài khu vực kinh tế nhà nước. Hầu hết các chỉ 

số thành phần đều liên quan đến TTHC trong kinh doanh, đầu tư. Chỉ số PCI của 

một địa phương càng lớn thì địa phương đó càng được coi là có chất lượng điều 

hành tốt. Ngược lại, Chỉ số PCI của một địa phương thấp cho thấy sự thiếu hấp dẫn của 

địa phương theo đánh giá của những doanh nghiệp được khảo sát và điều này làm cho 

các nhà đầu tư phải cân nhắc và thận trọng hơn khi có ý định đầu tư tại địa phương đó. 

Do đó, để có thể cải thiện điểm số và phấn đấu đến thứ hạng cao thì chính quyền địa 

phương phải cố gắng để tiếp tục hoàn thiện ở những chỉ số thành phần bị giảm điểm 

hay giảm thứ hạng. Nâng cao Chỉ số PCI góp phần từng bước tạo lập môi trường kinh 

doanh và đầu tư hấp dẫn, minh bạch, cạnh tranh. 
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Kết luận chương 

1. Thực trạng pháp luật hiện hành về TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân 

cho thấy nhu cầu cần hoàn thiện chế định pháp luật này. Việc hoàn thiện pháp luật 

về TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân trước hết cần đảm bảo nguyên tắc nhà nước 

pháp quyền; đồng thời, đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với 

thực tế, tính khả thi, minh bạch, hiệu quả và kỹ thuật lập pháp hiện đại. Cải cách 

TTĐT cần tiến hành thường xuyên, liên tục và gắn với mục tiêu cải thiện môi 

trường đầu tư và kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp tư nhân.  

2. Luật Đầu tư phản ánh bước phát triển trong cải cách TTHC trong lĩnh vực 

đầu tư nói chung, TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân nói riêng. Tuy nhiên, quy 

định của Luật Đầu tư về TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân chỉ phát huy đầy đủ 

hiệu lực khi có sự quy định tương thích của các luật chuyên ngành về TTĐT. Trong 

trường hợp có sự khác nhau giữa Luật Đầu tư và các luật chuyên ngành về TTĐT 

thì cần coi Luật Đầu tư là trung tâm, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật 

chuyên ngành về TTĐT cho phù hợp với TTĐT trong pháp luật đầu tư. Nguyên tắc 

ưu tiên áp dụng Luật Đầu tư về TTĐT được hiểu là trong trường hợp có quy định 

khác nhau giữa Luật Đầu tư và luật khác về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trình tự, TTĐT thì ngoại trừ lĩnh vực 

chứng khoán, tín dụng, kinh doanh bảo hiểm, dầu khí còn lại ưu tiên áp dụng Luật 

Đầu tư. Nguyên tắc áp dụng pháp luật đầu tư và pháp luật chuyên ngành trong quy 

định về TTĐT vẫn chưa thực sự rõ ràng trong luật và cần được tiếp tục cụ thể hóa.  

Chuyển đăng ký đầu tư từ "văn hóa chứng chỉ" sang "văn hóa khai báo", "Hậu 

kiểm" thay cho "tiền kiểm" là chủ trương đúng đắn. Việc quán triệt, thực hiện nghiêm 

túc trên thực tế phương châm này sẽ mang lại những chuyển biến và tác động lớn trong 

việc hiện thực hóa chủ trương CCHC trong đầu tư, kinh doanh.  

3. Cần thường xuyên đánh giá đánh giá, đo lường toàn diện về những tác 

động (có thể có) của các quy định và luật đang thực hiện hoặc dự kiến áp dụng đối 

với các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp tư nhân. Hằng năm, gánh nặng 

TTHC phát sinh đối với nhà đầu tư từ việc thực hiện TTHC (những quy định hiện 
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hành và quy định dự kiến ban hành) cần được đánh giá và báo cáo trong bản báo 

cáo đánh giá tác động. Đây là việc làm cần thiết trong việc nâng cao hiệu quả của 

hoạt động đơn giản hóa TTHC. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy cần tìm cách hạn chế 

sự gia tăng của các quy định và TTHC. Đồng thời, chú ý ban hành quy phạm và văn 

bản có chất lượng tốt với những nội dung bao gồm đầy đủ các nhân tố quan trọng 

mà một chính sách tốt về quy định hành chính cần có. Việc ban hành và thực hiện 

TTHC trong đầu tư phải đảm bảo chỉ số gánh nặng chi phí, thời gian, công sức phát 

sinh từ việc thực hiện của năm sau không được cao hơn năm trước và gánh nặng 

ngày càng giảm bớt. Cần tạo sự đồng thuận, cũng như ủng hộ của xã hội, doanh 

nghiệp, các cơ quan nhà nước trong đánh giá tác động của việc quy định và thực 

hiện TTHC trong đầu tư; thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học ngay 

từ giai đoạn đầu của hoạt động hoạch định chính sách và đánh giá chính sách. Cần 

có sự phối hợp giữa Bộ Công thương, các cơ quan thương mại, đại diện của doanh 

nghiệp và cơ quan quản lý trong đánh giá tác động của các quy định dự kiến ban 

hành hoặc đang được thực hiện đối với thương mại và đầu tư.  

4. Cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước 

giai đoạn 2011-2020, trong đó có đơn giản hóa TTHC; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung của Chương trình này cho phù hợp với yêu cầu của cải thiện 

môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút vốn đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp trong nước và của cả nền kinh tế. Vì thế, các biện pháp cải cách 

TTHC nên hướng tới và dựa trên cơ sở thị trường. Hiệu quả và nâng cao khả năng 

cạnh tranh là nhân tố quyết định việc giữ lại hay loại bỏ một TTHC.  

5. Loại bỏ những rào cản không cần thiết đối với hoạt động đầu tư đồng thời 

với duy trì lợi ích cốt lõi và các giá trị cơ bản của Nhà nước. Sự can thiệp của Nhà 

nước thông qua TTĐT phải và chỉ xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an toàn công cộng, 

bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của người dân, bảo vệ môi trường tự nhiên hoặc cam 

kết quốc tế, đồng thời chú ý lợi ích hợp lý có thể chứng minh của doanh nghiệp. Sự 

can thiệp, điều tiết của Nhà nước thông qua TTHC, trước hết trong quy định về điều 

kiện kinh doanh, đầu tư, chỉ được thực hiện khi cần thiết và không trái với các quy 
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luật khách quan của nền kinh tế thị trường. Đồng thời, việc hỗ trợ đầu tư không tiếp 

cận theo hướng tháo gỡ khó khăn, mà phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 

hoạt động. 

6. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành đồng bộ các văn bản pháp luật liên 

quan đến doanh nghiệp, đầu tư. Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu liên quan đến TTHC trong đầu tư, kinh doanh được 

Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ quy định. 

7. Khu vực kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Thủ tục 

đầu tư đơn giản, nhanh chóng, thuận lợi, minh bạch và ít chi phí thực hiện tạo điều 

kiện cho các nhà đầu tư dù là ở quy mô nhỏ nhất cũng có thể đầu tư và tham gia vào 

môi trường đầu tư.  

8. Thay vì tập trung vào giảm nhẹ gánh nặng hành chính, các biện pháp cải 

cách TTĐT nên hướng đến bảo đảm rằng những gánh nặng hành chính không cần thiết 

hoặc không hợp lý sẽ không được thực hiện ngay từ giai đoạn ban đầu. 

9. Cần có quyết tâm chính trị, sự lãnh đạo và chỉ đạo kiên quyết của các nhà 

lãnh đạo, của Chính phủ và cơ quan nhà nước, cùng sự đồng thuận của đội ngũ cán 

bộ, công chức và ủng hộ của người dân trong cải cách TTĐT đối với doanh nghiệp 

tư nhân. 

10. Cần có kênh trực tiếp để doanh nghiệp bày tỏ quan điểm của mình trong 

quá trình thực hiện TTĐT bằng cách thiết lập một ủy ban thường trực và chuyên 

trách tiếp nhận phản hồi của doanh nghiệp và nhà đầu tư; chuyển ý kiến của nhà đầu 

tư đến các cơ quan có thẩm quyền và hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ nhà đầu tư trong 

thực hiện TTĐT. 

11. Để bảo vệ nhà đầu tư trước các rào cản của TTHC cần tăng cường minh bạch 

các thông tin về đầu tư, đơn giản hóa các thủ tục khiếu nại, khiếu kiện… 

12. Áp dụng và thực hiện TTĐT là một trong những vấn đề nổi cộm hiện nay 

cần giải quyết trong CCHC. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là ý 

thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là 

việc làm rất cần thiết. Để hạn chế sự lạm quyền và lợi dụng chức vụ, quyền hạn để 
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trục lợi bất chính trong thực hiện TTĐT cần công khai, minh bạch thủ tục và giấy 

tờ; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan có liên quan 

trong thực hiện TTĐT; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng vị trí 

việc làm trong giải quyết TTHC [27, tr.310]. Cùng với chế độ tôn vinh, trả lương 

hợp lý thì cần thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những 

cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân trong 

thực hiện TTHC; đề cao sự giám sát từ bên ngoài xã hội của doanh nghiệp, nhà đầu 

tư đối với cán bộ, công chức, viên chức.  

13. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chi phí tuân thủ TTHC và rà soát, 

đánh giá TTHC theo hướng dẫn của Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 

của Bộ Tư pháp. Khuyến khích và hỗ trợ hoạt động hoạt động đánh giá CCHC của 

chính quyền các địa phương theo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; coi xếp hạng 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là một trong những nhân tố đánh giá năng lực quản trị 

của chính quyền địa phương.  
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KẾT LUẬN 

 Nhu cầu vốn để đầu tư phát triển, xây dựng và bảo vệ tổ quốc và bảo đảm an 

sinh xã hội của Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới sẽ rất lớn. Điều này đòi hỏi 

Nhà nước phải thu hút đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có đầu tư của khu 

vực tư nhân. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế [27, tr.103]. 

Đầu tư tư nhân trong nước chiếm khoảng 38,5% tổng đầu tư toàn xã hội [27, tr.232]. Có 

nhiều biện pháp thu hút đầu tư. Bên cạnh các biện pháp như đảm bảo hài hòa lợi ích 

giữa Nhà nước và nhà đầu tư; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư hấp dẫn; đồng 

hành cùng nhà đầu tư và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, 

nâng cao chỉ số PCI thì cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cũng đóng vai trò 

quan trọng. Cải cách TTHC, trong đó có TTĐT, vừa là nội dung, vừa là phương tiện 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay thì cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là những yếu 

tố quyết định vị trí và sự thịnh vượng của đất nước. Nhất là khi động lực cải cách 

đang được đặt nên nhiệm vụ cải cách thể chế, trong đó pháp luật về TTHC là một 

bộ phận. Điều này càng trở lên cấp bách khi Việt Nam trở thành nền kinh tế thị 

trường đầy đủ trong vài năm tới. Cùng với đó hệ thống thể chế kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa theo các tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị trường 

hiện đại và hội nhập quốc tế cơ bản phải được hoàn thiện đồng bộ [27, tr.104]. 

Là một bộ phận của pháp luật, TTĐT đặt ra yêu cầu và đòi hỏi doanh nghiệp 

tư nhân phải đáp ứng khi đầu tư hoặc phải tiến hành một số công việc nhất định 

theo quy trình và trong thời hạn xác định. Việc thực hiện TTHC làm tiêu tốn thời 

gian, công sức và phát sinh chi phí. Điều được lo ngại là TTHC làm gia tăng chi phí 

và rào cản đối với các nhà đầu tư nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng. Những 

gánh nặng không cần thiết như vậy sẽ làm giảm năng suất và khả năng cạnh tranh 

của doanh nghiệp, cản trở thương mại và từ đó làm sụt giảm tăng trưởng kinh tế. Vì 

vậy, cải cách TTĐT theo hướng giảm bớt gánh nặng thực hiện luôn là mong muốn 

của nhà đầu tư và cả của Nhà nước trong việc cải thiện hiệu quả quy định hành 

chính để tạo môi trường thể chế thuận lợi hơn cho đầu tư, kinh doanh. 
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Cải cách hành chính nói chung, cải cách TTHC trong đầu tư nói riêng là chủ 

trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta và đã được các cơ quan nhà nước nỗ lực 

thực hiện trong thời gian qua. Mặc dù vậy, TTĐT vẫn là một trong những nhóm thủ 

tục cần được quyết liệt cải cách. Cùng với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư đã cho 

thấy nhiều cải cách về TTĐT. Nhiệm vụ và các giải pháp CCHC cụ thể, cùng sự 

phân công rõ ràng nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước trong thực hiện CCHC đã 

được Chính phủ quy định trong Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của 

Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến 

năm 2020. Việc thực hiện tốt Nghị quyết số 19/NQ-CP sẽ tạo ra những chuyển biến 

tích cực trong cải cách TTHC.  
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