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PHÁP LUẬT KINH TẾ 

 

    ----***---- 
 

 

Đề tài:  Tại sao phải thu hút vốn đầu tư nước ngoài? Theo 
em Nhà nước Việt Nam nên có những quy định như thế nào để 
vừa thui hút được vốn nước ngoài, vừa bảo hộ được các nhà 
đầu tư trong nước và đảm bảo vốn cạnh tranh? 

 

Bài làm: 

 Hiện nay, việc thu hút đầu tư nước ngoài đang trở thành bộ phận chủ 

yếu của quan hệ kinh tế thế giới. Nó là nhân tố quan trọng hàng đầu của 

nhiều nước nhằm hỗ trợ và phát huy lợi thế của mỗi quốc gia phát triển và 

là đòi hỏi khách quan của quá trình phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước. 

Đối với các nước đang phát triển, đầu tư nước ngoài là một trong những 

nhân tố chủ yếu cho sự tăng trưởng kinh tế, là một trong những chỉ số căn 

bản đánh giá khả năng phát triển. Mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại, 

phát triển ngoại thương, thực hiện tốt chương trình hàng xuất khẩu thu hút 

đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là những nhiệm vụ có tầm chiến lược 

quan trọng trước mắt, là lâu dài của Đảng và Nhà nước ta. 

 Trong điều kiện hiện nay, khi mà nguồn vốn đầu tư ngày càng khan 

hiếm, cuộc cạnh tranh để thu hút vốn ngày càng trở nên gay gắt, các nước 

đều nhận thức được vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài và luôn có 

những quyết sách thích hợp để cải thiện môi trường đầu tư. Các biện pháp 

khuyến khích đầu tư ngày càng mở rộng phong phú hơn, cùng với nền tảng 

bảo hộ pháp chế chắc chắn tạo nên môi trường đầu tư thông thoáng, hấp 

dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. 
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Việt Nam, sau hơn 10 năm ban hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

(1987), đã có những đổi mới căn bản trong nhận thức và đường lối, chính 

sách khuyến khích đầu tư nước ngoài đã đạt được thành tựu đáng khích lệ, 

nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý đã bước đầu được thu hút, tốc 

độ tăng  

trưởng kinh tế được thúc đẩy theo hướng tích cực. Tuy nhiên, trong một số 

năm gần đây đồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam có xu 

hướng chững lại, gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, để đẩy mạnh hơn nữa việc 

thu hút đầu tư  nước ngoài vào Việt Nam cần có những biện pháp khuyến 

khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sao cho thoáng hơn nữa 

nhằm tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn để có thể cạnh tranh với các nhà 

đầu tư trên thế giới. Đặc biệt, đó là điều hết sức cần thiết và có ý nghĩa đối 

với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 

I. Lợi ích của việc thu hút vốn đầu tưu nước ngoài: 

 Trước hết chúng ta phải khẳng định là: Đầu tư nước ngoài đem lại 

nhiều lợi ích cho thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là những nước đang 

phát triển như Việt Nam: 

1. Đem lại nguồn vốn để phát triển kinh tế: 

 Trong các lý luận về tăng trưởng kinh tế, nhân tố vốn luôn được đề 

cập. Khi một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh hơn, nó cần nhiều vốn 

hơn nữa. Nếu vốn trong nước không đủ, nền kinh tế này sẽ muốn có cả vốn 

từ nước ngoài, trong đó có vốn FDI.Việt Nam là một trong những nước 

đang phát triển. Vì vậy mà chúng ta rất cần nguồn vốn đầu tư để phát triển 

kinh tế,xây dựng đất nước. Nhưng  hiện tại đất nước rất thiếu vốn, đầu tư 

trong nước không đủ nên ta phải đi huy động nguồn vốn đầu tư từ nước 

ngoài. Việc huy động, thu hút vốn từ nước ngoài sẽ giúp nước ta có nguồn 

vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, tận dụng và khai thác hiệu 

quả các nguồn lực của đất nước như: tài nguyên thiên nhiên, khí hậu,... 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%83ng_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_kinh_t%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%91n
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2 Khi thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài chúng ta còn có thể thu hút được 

khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới.  

 Điều đó góp phần nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế 

trong nước.. Thu hút được các chuyên gia nước ngoài vào làm việc, từ đó 

tạo điều kiện cho đội ngũ kỹ sư trong nước Có điều kiện học hỏi, trau dồi 

kiến thức, kinh nghiệm tiến tới làm chủ công nghệ. 

Trong một số trường hợp, vốn cho tăng trưởng dù thiếu vẫn có thể huy 

động được phần nào bằng "chính sách thắt lưng buộc bụng". Tuy nhiên, 

công nghệ và bí quyết quản lý thì không thể có được bằng chính sách đó. 

Thu hút FDI từ các công ty đa quốc gia sẽ giúp một nước có cơ hội tiếp thu 

công nghệ và bí quyết quản lý kinh doanh mà các công ty này đã tích lũy 

và phát triển qua nhiều năm và bằng những khoản chi phí lớn. Tuy nhiên, 

việc phổ biến các công nghệ và bí quyết quản lý đó ra cả nước thu hút đầu 

tư còn phụ thuộc rất nhiều vào năng lực tiếp thu của đất nước.  

3. Tạo  công ăn việc làm cho người lao động, nhất là ở các vùng kinh tế 

còn kém phát triển.  

 Từ đó góp phần nâng cao mức sống của người dân, tránh lãng phí 

nguồn lực lao động(nước ta lại là nước có cơ cấu dân số trẻ có nguồn lực 

lao động dồi dào). Vì một trong những mục đích của FDI là khai thác các 

điều kiện để đạt được chi phí sản xuất thấp, nên xí nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài sẽ thuê mướn nhiều lao động địa phương. Thu nhập của một bộ 

phận dân cư địa phương được cải thiện sẽ đóng góp tích cực vào tăng 

trưởng kinh tế của địa phương. Trong quá trình thuê mướn đó, đào tạo các 

kỹ năng nghề nghiệp, mà trong nhiều trường hợp là mới mẻ và tiến bộ ở 

các nước đang phát triển thu hút FDI, sẽ được xí nghiệp cung cấp. Điều này 

tạo ra một đội ngũ lao động có kỹ năng cho nước thu hút FDI. Không chỉ 

có lao động thông thường, mà cả các nhà chuyên môn địa phương cũng có 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%AD_quy%E1%BA%BFt_qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_ph%C3%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t
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cơ hội làm việc và được bồi dưỡng nghiệp vụ ở các xí nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài. 

       Ở Việt Nam,  bình quân trong thời kỳ 2001 – 2006 khu vực có vốn đầu 

tư nước ngoài đã tạo việc làm thêm cho khoảng 11 vạn việc làm mỗi năm 

đưa tổng số lao động trực tiếp của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài tính đến cuối năm 2006 lên 1, 13 triệu người. Ngoài ra khu vực kinh 

tế có vốn đầu tư nước ngoài đã tạo ra khoảng vài triệu lao động gián tiếp 

trong 6 năm qua. 

4. Giúp tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước: 

  Đối với nhiều nước đang phát triển, hoặc đối với nhiều địa phương, 

thuế do các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp là nguồn thu ngân sách 

quan trọng. Chẳng hạn, ở Hải Dương riêng thu thuế từ công ty lắp ráp ô tô 

Ford chiếm 50 phần trăm số thu nội địa trên địa bàn tỉnh năm 2006 

FDI cũng đã giúp Việt Nam có một bước tiến lớn hơn vào các thị trường 

quốc tế, cải thiện tiềm năng xuất khẩu của Việt nam. FDI chiếm một tỷ lệ 

đáng kể trong các ngành công nghiệp chủ đạo của Việt Nam, cụ thể là 42% 

công nghiệp giầy da, 25% trong may mặc và 84% trong điện tử, máy tính 

và các linh kiện. Đóng góp của FDI cho Ngân sách Nhà nước trong giai 

đoạn 2001 - 2005 là khoảng 3,67 tỷ đô-la Mỹ, với mức tăng nộp ngân sách 

năm sau cao hơn năm trước, năm 2006 đạt 1,4 tỷ USD, tăng 36,3% so với 

năm 2005. 

5. Học tập được kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo điều hành doanh nghiệp 

công ty chuyên nghiệp của các nước tiên tiến hơn. Từ đó góp phần nâng 

cao năng lực quản lý, điều hành của các nhà lãnh đạo trong nước. 

6. Tạo điều kiện cho việc giao lưu kinh tế, tăng khả năng cạnh tranh của 

doanh nghiệp trong nước. 

 Khi thu hút FDI từ các công ty đa quốc gia, không chỉ xí nghiệp có 

vốn đầu tư của công ty đa quốc gia, mà ngay cả các xí nghiệp khác trong 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_D%C6%B0%C6%A1ng
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nước có quan hệ làm ăn với xí nghiệp đó cũng sẽ tham gia quá trình phân 

công lao động khu vực. Chính vì vậy, nước thu hút đầu tư sẽ có cơ hội 

tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu thuận lợi cho đẩy mạnh xuất khẩu. 

7.  Tạo đà phát triển cho kinh tế trong nước. 

 Việt Nam đã công nhận một cách chính thức và rộng rãi rằng FDI 

đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam 

trên nhiều phương diện: vốn, công nghệ, nâng cao khả năng thanh toán 

quốc tế, phát triển xuất khẩu, tham gia vào các thị trường quốc tế, ….FDI 

đã hỗ trợ Việt Nam một cách tích cực trong việc mở rộng quan hệ kinh tế 

đối ngoại để Việt nam gia nhập ASEAN, ký kết thoả thuận khung với EU, 

bình thường hoá quan hệ và thoả thuận thương mại song phương với Mỹ. 

 Trong những năm gần đây, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã tăng lên 

đáng kể. Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến 20/8, tổng số 

dự án đăng ký cấp mới đã đạt con số 658 với trị giá 10,79 tỷ USD, giảm 

khoảng 10% về số dự án nhưng tăng 41% về vốn đăng ký so với cùng kỳ 

năm 2009.  

 Tuy nhiên, việc mở cửa thị trường vốn cũng đồng nghĩa với việc 

Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực, nhất là khi khả năng hấp thụ 

vốn của nền kinh tế Việt Nam là chưa cao. FDI có nhiều tác động tích cực, 

nhưng tác động đó không tự nhiên xảy ra. 

Vì vậy, bên cạnh việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nhà nước ta cũng phải 

xem xét những chính sách bảo hộ cho nhà đầu tư trong nước, và điều chỉnh 

theo bối cảnh nền kinh tế. 

II. Những chính sách thu hút đầu tư nước ngoài tốt nhất:  

 Về ngắn hạn, các chính phủ cần khuyến khích các nhà đầu tư bằng 

những chính sách trợ cấp hoặc miễn thuế. Tuy nhiên về lâu dài, những 

chính sách như vậy lại có thể làm giảm năng suất của các khoản đầu tư.   

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_c%C3%B4ng_lao_%C4%91%E1%BB%99ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_c%C3%B4ng_lao_%C4%91%E1%BB%99ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%E1%BA%A5t_kh%E1%BA%A9u
http://vietchinabusiness.vn/kinh-doanh/dau-tu/25556-nhng-chinh-sach-thu-hut-u-t-nc-ngoai-tt-nht
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Các mức thuế thấp hơn dẫn đến việc cắt giảm các dịch vụ công cộng (gồm 

giáo dục khoa học và kỹ thuật, cơ sở hạ tầng), khiến đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) và những mối lợi từ FDI sẽ giảm sút. 

 Trong một báo cáo mới đây, tổ chức Conference Board của Canada 

chuyên nghiên cứu và phân tích xu hướng kinh tế thế giới đã đưa ra 10 kết 

luận về những chính sách thu hút đầu tư nước ngoài tốt nhất. 

 Báo cáo nêu rõ muốn thu hút các nhà đầu tư ở khắp nơi trên thế giới, 

quốc gia sở tại cần hội tụ các yếu tố cần như cơ sở hạ tầng vững mạnh, sự 

bảo vệ pháp lý đáng tin cậy, lực lượng lao động được đào tạo tốt, những 

chính sách hỗ trợ tăng năng suất và tăng trưởng kinh tế thực. 

 Hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài 

mang lại những lợi ích kinh tế ròng cho nước đầu tư lẫn nước nhận đầu tư. 

 Qua nghiên cứu, tổ chức Conference Board đã tổng kết những thông 

lệ chính sách tốt nhất để thúc đẩy đầu tư nước ngoài. Theo đó, các chính 

phủ trước hết cần khuyến khích sự tăng trưởng kinh tế, bảo đảm một chế độ 

pháp lý minh bạch và đáng tin cậy, có lực lượng lao động chuyên môn lành 

nghề, cơ sở hạ tầng giao thông và viễn thông tốt và một môi trường khuyến 

khích sáng tạo nhằm cải thiện sức hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. 

 Việc tập trung hoạt động kinh tế ở địa phương cũng có thể khuyến 

khích đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng cần có chính sách hợp lý và cơ 

quan công quyền hiệu quả, đáng tin cậy. Đầu tư trực tiếp hướng ngoại cũng 

có thể làm lợi cho nước đi đầu tư vì nó giúp mang lại những kỹ năng và tri 

thức chuyên ngành từ các dự án đầu tư. 

 Các cơ quan xúc tiến đầu tư nên tư vấn cho các nhà đầu tư nước 

ngoài về những lợi thế của một địa phương và giảm bớt tệ quan liêu đang 

làm tăng chi phí cũng như rủi ro đối với các nhà đầu tư. 

 Việc buộc các nhà đầu tư nước ngoài phải mua nguyên vật liệu của 

các nhà cung cấp địa phương hoặc phải liên doanh với các đối tác địa 
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phương không giúp tăng cường lợi ích từ các khoản đầu tư nước ngoài, 

thậm chí còn cản trở FDI. 

 Như vậy, các thông lệ FDI tốt nhất bao gồm những chính sách 

khung, giúp tăng cường khả năng sản xuất của nền kinh tế quốc gia hay địa 

phương, cải thiện hiệu quả làm việc của chính quyền, hiện đại hóa cơ sở hạ 

tầng, cũng như tăng cường khả năng sáng tạo. 

III. Chính sách bảo hộ các nhà đầu tư  của Việt Nam: 

 Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc 

vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định 

của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Nhà đầu tư được nhà nước Việt Nam đảm bảo các nội dung sau: 

1. Bảo đảm về vốn và tài sản 

- Vốn đầu tư và tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa, 

không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. 

- Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc 

gia, Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của nhà đầu tư thì nhà đầu tư 

được thanh toán hoặc bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm công bố 

việc trưng mua, trưng dụng. 

Việc thanh toán hoặc bồi thường phải bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà 

đầu tư và không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư. 

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài, việc thanh toán hoặc bồi thường tài sản 

được thực hiện bằng đồng tiền tự do chuyển đổi và được quyền chuyển ra 

nước ngoài. 

- Thể thức, điều kiện trưng mua, trưng dụng theo quy định của pháp luật. 

2. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động đầu tư; bảo đảm lợi 

ích hợp pháp của nhà đầu tư trong việc chuyển giao công nghệ tại Việt 
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Nam theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

3. Mở cửa thị trường, đầu tư liên quan đến thương mại 

Để phù hợp với các quy định trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Nhà nước bảo đảm thực hiện đối với 

nhà đầu tư nước ngoài các quy định sau đây: 

- Mở cửa thị trường đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết; 

- Không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện các yêu cầu sau đây: 

 + Ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước hoặc phải mua 

hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhất định trong 

nước; 

 + Xuất khẩu hàng hóa hoặc xuất khẩu dịch vụ đạt một tỷ lệ nhất 

định; hạn chế số lượng, giá trị, loại hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản 

xuất, cung ứng trong nước; 

 + Nhập khẩu hàng hóa với số lượng và giá trị tương ứng với số 

lượng và giá trị hàng hóa xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn 

xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu; 

 + Đạt được tỷ lệ nội địa hóa nhất định trong hàng hóa sản xuất; 

 + Đạt được một mức độ nhất định hoặc giá trị nhất định trong hoạt 

động nghiên cứu và phát triển ở trong nước; 

 + Cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước 

hoặc nước ngoài; 

 + Đặt trụ sở chính tại một địa điểm cụ thể. 

4. Chuyển vốn, tài sản ra nước ngoài 

- Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam, 

nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các khoản sau đây: 

 + Lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh; 
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 + Những khoản tiền trả cho việc cung cấp kỹ thuật, dịch vụ, sở hữu 

trí tuệ; 

 + Tiền gốc và lãi các khoản vay nước ngoài; 

 + Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư; 

 + Các khoản tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu 

tư. 

- Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho các dự án đầu tư được 

chuyển ra nước ngoài thu nhập hợp pháp của mình sau khi thực hiện đầy đủ 

các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam. 

- Việc chuyển ra nước ngoài các khoản trên được thực hiện bằng đồng tiền 

tự do chuyển đổi theo tỷ giá giao dịch tại ngân hàng thương mại do nhà đầu 

tư lựa chọn. 

-  Thủ tục chuyển ra nước ngoài các khoản tiền liên quan đến hoạt động 

đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. 

5. Áp dụng giá, phí, lệ phí thống nhất 

Trong quá trình hoạt động đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư được áp dụng 

thống nhất giá, phí, lệ phí đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước kiểm 

soát. 

6. Bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách 

- Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và 

ưu đãi cao hơn so với quyền lợi, ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước 

đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi theo quy định mới kể từ 

ngày pháp luật, chính sách mới đó có hiệu lực. 

- Trường hợp pháp luật, chính sách mới ban hành làm ảnh hưởng bất lợi 

đến lợi ích hợp pháp mà nhà đầu tư đã được hưởng trước khi quy định của 

pháp luật, chính sách đó có hiệu lực thì nhà đầu tư được bảo đảm hưởng 
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các ưu đãi như quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được giải quyết 

bằng một, một số hoặc các biện pháp sau đây: 

 + Tiếp tục hưởng các quyền lợi, ưu đãi; 

 + Được trừ thiệt hại vào thu nhập chịu thuế; 

 + Được điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án; 

 + Được xem xét bồi thường trong một số trường hợp cần thiết. 

- Căn cứ vào quy định của pháp luật và cam kết trong điều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ quy định cụ 

thể về việc bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư do việc thay đổi pháp luật, chính 

sách ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích của nhà đầu tư. 

7. Giải quyết tranh chấp 

- Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam được giải quyết 

thông qua thương lượng, hoà giải, Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định của 

pháp luật. 

- Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc với cơ quan 

quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ 

Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài hoặc Toà án Việt Nam. 

- Tranh chấp mà một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài hoặc tranh chấp giữa các nhà đầu tư nước ngoài với 

nhau được giải quyết thông qua một trong những cơ quan, tổ chức sau đây: 

 + Toà án Việt Nam; 

 + Trọng tài Việt Nam; 

 + Trọng tài nước ngoài; 

 + Trọng tài quốc tế; 

 + Trọng tài do các bên tranh chấp thoả thuận thành lập. 

- Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan quản lý nhà nước 

Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam được giải 

http://www.tapchithue.com/c47t15728-dieu-chinh-du-an-dau-tu.htm
http://www.tapchithue.com/c47t15737-dieu-chinh-du-an-dau-tu-truc-tiep-ra-nuoc-ngoai.htm
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quyết thông qua Trọng tài hoặc Toà án Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác trong hợp đồng được ký giữa đại diện cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền với nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong điều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

 So với pháp Luật về bảo đảm đầu tư trước đây, Luật đầu tư quy định 

cụ thể hơn các nguyên tắc và nội dung bảo đảm đầu tư của Nhà nước. Đó 

là: Việc thanh toán hoặc bồi thường tài sản cho nhà đầu tư nước ngoài 

trong trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của nhà đầu tư 

được quyền chuyển ra nước ngoài; Khẳng định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

trong hoạt động đầu tư, bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong việc 

chuyển giao công nghệ tại Việt Nam theo quy định của Pháp luật về sở hữu 

trí tuệ và các quy định khác của Pháp luật có liên quan; Trong quá trình 

hoạt động đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư được áp dụng thống nhất giá, 

phí, lệ phí đối với hàng hóa, dịch vụ do nhà nước kiểm soát.  

 Đặc biệt, trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách, Luật quy 

định nhà đầu tư được giải quyết bằng một, một số hoặc các biện pháp sau 

đây: Tiếp tục được hưởng các quyền lợi, ưu đãi; Được trừ thiệt hại vào thu 

nhập chịu thuế; được điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án; được xem 

xét bồi thường trong một số trường hợp cần thiết. 

 Ngoài ra Việt Nam cần có những quy định nhằm bảo đảm an ninh 

trong thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh 

tế quốc tế. An ninh trong thu hút đầu tư nước ngoài có thể được xem xét ở 

một số khía cạnh nhất định. Các khía cạnh này bao gồm: 

- Quy định các lĩnh vực cấm đầu tư, hạn chế đầu tư hoặc khuyến khích đầu 

tư hoặc quy định mức góp vốn trong các dự án quan trọng chỉ ở một tỷ lệ 

nhất định. 

http://luathoangminh.com/
http://luathoangminh.com/
http://luathoangminh.com/
http://luathoangminh.com/
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- Tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài trong tổng số vốn đầu tư toàn xã hội và 

thông thường phương châm được quán triệt là “Vốn trong nước là quyết 

định, vốn nước ngoài là quan trọng”. 

- Quy định cơ cấu nhân sự và nguyên tắc nhất trí của hội đồng quản trị. 

Nếu tổng giám đốc là người nước ngoài thì phó tổng giám đốc thứ nhất là 

người trong nước. Đây là việc quy định một cơ cấu điều hành và quyền lực 

lãnh đạo doanh nghiệp có sự chế ước song hoặc đa phương. 

- Quy định không quốc hữu hoá, trưng dụng, tịch thu hoặc sử dụng các biện 

pháp hành chính để can thiệp vào hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài 

để tránh tình trạng rút vốn ồ ạt của nhà đầu tư nước ngoài gây đổ bể dự án. 

Đồng thời, áp dụng nguyên tắc “không hồi tố” đối với trường hợp chính 

sách có sự thay đổi bất lợi cho nhà đầu tư nước ngoài. 

- Quy định về cơ chế giải quyết tranh chấp để bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài 

như tranh chấp được giải quyết công khai nếu các bên không tự giải quyết 

bằng thương lượng và hoà giải. 

- Các hiệp định song phương và đa phương được soạn thảo và ký kết về 

đầu tư nước ngoài để tạo ra sự bảo đảm quốc tế đối với hoạt động đầu tư 

nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài. Nếu những mâu thuẫn và xung đột 

về lợi ích của các bên đối tác trong các dự án phát sinh không giải quyết 

được, đòi hỏi sự tham gia của chính phủ các bên có liên quan. 

- Các cam kết về góp vốn bằng tài sản hữu hình và vô hình hoặc dịch vụ, 

quy định về thời hạn, quy định về việc tham gia các giao dịch trên thị 

trường chứng khoán… nhằm bảo đảm lợi ích thoả đáng cho các bên. 

- Các khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc khu kinh tế, khu kinh tế mở… là 

những địa điểm chịu sự chi phối rất lớn của nhà đầu tư nước ngoài. 
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- Thông qua hoạt động đầu tư nước ngoài, có thể các thông tin kinh tế – xã 

hội cơ bản bị tiết lộ, nhà đầu tư có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng về thói 

quen, tập quán, nhận thức… Thậm chí có thể xuất hiện những vụ bạo động 

do các phần tử quá khích hoặc các thế lực phản động quốc tế lợi dụng việc 

nghiên cứu cơ hội đầu tư nước ngoài để thực hiện “diễn biến hoà bình”, các 

chi nhánh của các công ty xuyên quốc gia tham gia sâu hơn vào công việc 

nội bộ về kinh tế như chi phối thị trường, chi phối quá trình hoạch định 

chính sách, lũng đoạn thị trường… 

IV. Các giải pháp bảo đảm an ninh trong thu hút đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam: 

 Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, xu hướng toàn cầu hoá 

kinh tế và tự do hoá đầu tư đang gia tăng, chính sách đầu tư trong nước 

được coi trọng sửa đổi, hoàn thiện theo hướng phù hợp với thông lệ quốc 

tế, nhiều cơ hội mở ra và đồng thời rất nhiều thách thức vừa ngấm ngầm, 

vừa lộ rõ đang ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực đến an ninh trong thu hút 

đầu tư nước ngoài. Bên cạnh việc bảo đảm an ninh cho nhà đầu tư nước 

ngoài, việc coi trọng bảo vệ an ninh quốc gia, ngành, địa phương, doanh 

nghiệp, người lao động… cần được quan tâm hữu hiệu. Việt Nam là một 

nước chủ yếu coi trọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, việc chú trọng bảo 

vệ an ninh quốc gia, ngành, doanh nghiệp và người dân là hoàn toàn cần 

thiết. 

  Để bảo đảm anh ninh trong thu hút đầu tư nước ngoài từ góc độ 

của nước tiếp nhận, cần áp dụng nhiều biện pháp khác nhau: 

 Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức về an ninh trong điều kiện hội 

nhập kinh tế quốc tế. Khác với quan niệm truyền thống, an ninh được hiểu 

là sự độc lập hoàn toàn trong quá trình hoạch định chính sách và thực hiện 

http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/category/luat-thuong-mai/ltm-dau-tu/
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chính sách đầu tư nước ngoài. An ninh quốc tế ngày nay cần được hiểu là 

sự chế ước lẫn nhau giữa các lực lượng trong nền kinh tế toàn cầu. An ninh 

kinh tế đang ngày càng giữ vị trí trung tâm trong hệ thống an ninh quốc tế 

khi xu hướng hợp tác, sự phụ thuộc lẫn nhau và toàn cầu hoá kinh tế ngày 

càng nổi trội. An ninh là một khái niệm đa nghĩa, một quan niệm có tính 

chất “động” và đang ngày càng phản ánh khả năng tăng ảnh hưởng lẫn 

nhau, tăng tính chất đối trọng trong việc ra quyết định giữa Chính phủ và 

các nhà đầu tư nước ngoài trong các giao dịch đầu tư nước ngoài. Do đó, 

việc thực hiện theo chiều rộng và chiều sâu chính sách đối ngoại hợp tác, 

rộng mở, đa dạng hoá và đa phương hoá sẽ tạo cơ hội cho việc khai thác tác 

động nhiều chiều của các lực lượng khác nhau trong nền kinh tế toàn cầu, 

hình thành thế trận an ninh theo cách tiếp cận mới đặc biệt là cách tiếp cận 

chi phí- lợi ích và cần quán triệt nguyên tắc đôi bên cũng có lợi, đôi bên 

cùng an toàn trong đầu tư . 

 Thứ hai, cần có cơ chế theo dõi, giám sát hợp lý hoạt động của nhà 

đầu tư nước ngoài để giảm thiểu những tác động bất lợi của hoạt động thu 

hút đầu tư đến an ninh quốc gia. Cơ chế giám sát này, cần bảo đảm nguyên 

tắc tôn trọng lợi ích và những quyền kinh doanh hợp pháp của nhà đầu tư, 

thiện chí hợp tác và làm ăn lâu dài và cần có chế độ cảnh báo sớm những 

thua thiệt về lợi ích quốc gia, lợi ích doanh nghiệp, lợi ích người lao động 

trong thu hút đầu tư nước ngoài để có đối sách thích hợp. Việc tiếp tục 

hoàn thiện chính sách đầu tư theo các cam kết của Việt Nam trong WTO 

cần cân nhắc các loại lợi ích của các đối tượng có liên quan, trong đó có 

khía cạnh về an ninh. 

 Thứ ba, các chính sách, quy định ban hành trong thu hút đầu tư nước 

ngoài cần tính đến lợi ích về an ninh lâu dài của bên Việt Nam, tránh làm 

tổn hại về an ninh của quốc gia, ngành, doanh nghiệp, người lao động. 
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Cách hiểu an ninh cần toàn diện và các biện pháp áp dụng càng mềm dẻo 

và sâu sắc hơn. Đặc biệt, cần có giải pháp thích hợp để bảo đảm an ninh 

cho doanh nghiệp và người lao động khi xuất hiện làn sóng sáp nhập và 

mua lại doanh nghiệp ở Việt Nam có khả năng bùng phát trong thời gian 

tới. Chính sách an sinh xã hội, cơ chế bảo hiểm đầu tư, chính sách trợ cấp 

việc làm, trợ cấp thất nghiệp… cần được hoàn thiện để phù hợp với những 

biến động mới của thị trường đầu tư nước ngoài. 

 Thứ tư, cần đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm 

việc trực tiếp trong các dự án có vốn đầu tư nước ngoài để đội ngũ này trở 

thành những nơi quan sát hữu hiệu hoạt động nhà đầu tư nước ngoài, một 

mặt, học tập cách thức lãnh đạo, điều hành hoạt động doanh nghiệp; mặt 

khác, có những đối sách phù hợp để đấu tranh bảo vệ an ninh việc làm cho 

người lao động, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và phát triển quan hệ hợp 

tác lâu dài, bền vững trong thu hút đầu tư nước ngoài. Nghĩa là cả các khía 

cạnh hợp tác và đấu tranh cần được hiểu biết sâu sắc và được “thẩm thấu” 

trong đội ngũ cán bộ và được khai thác một cách hợp lý nhất. 

 Thứ năm, cần phát triển học thuyết về xây dựng thế trận an ninh 

nhân dân trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế làm sao cho mỗi người 

dân trở thành một chiến sỹ an ninh đáng tin cậy, mỗi doanh nghiệp, tập 

đoàn kinh tế là một trụ cột về an ninh kinh tế… và gắn với các tác động 

quốc tế. Học thuyết này, cần lấy nền tảng là lực lượng quần chúng nhân 

dân gắn với việc xây dựng lực lượng an ninh tinh nhuệ và chuyên nghiệp, 

khai thác triệt để cơ hội và sự tương tác lẫn nhau giữa các lực lượng an 

ninh quốc tế và giảm thiểu tối đa những thách thức về an ninh trong đầu tư 

nước ngoài. Điều đó, đòi hỏi phải tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng, 

nâng cao nhận thức về chiến lược an ninh nhân dân cho mỗi người dân, 

từng người lao động làm việc trong các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, 
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các cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nhân… Tạo được sự đồng thuận 

cao trong mọi tầng lớn nhân dân về ý thức bảo vệ an ninh, lợi ích đất nước, 

dân tộc, doanh nghiệp, tập đoàn, con người… trong điều kiện hội nhập và 

đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài. 

V. Kết luận 

Như vậy, để vừa thu hút được vốn đầu tư nước ngoài vừa bảo hộ được 

các nhà đầu tư trong nước và đảm bảo có cạnh tranh thì Nhà nước ta cần: 

Đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về các biện pháp bảo đảm và 

khuyến khích đầu tư, trong đó có các giải pháp: Rà soát, sửa đổi, bổ sung 

hệ thống văn bản pháp luật phù hợp với nền kinh tế thị trường và các điều 

ước quốc tế; Hoàn thiện các quy định về ngành nghề kinh doanh có điều 

kiện, điều chỉnh việc xây dựng quy hoạch, mở rộng lĩnh vực ưu đãi đầu tư; 

Hoàn thiện các ưu đãi về thuế; Hoàn thiện các quy định pháp luật về đất 

đai; Hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu và giải quyết tranh chấp 

kinh doanh, thương mại; Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước. Hi vọng rằng, bằng những quy định sáng suốt và hợp lý 

nền kinh tế của Việt Nam sẽ từng bước phát triển hội nhập với nền kinh tế 

thế giới. 

 

 

 


