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            11 Quy định pháp luật cần lưu ý cho nhà 
đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

"Những năm gần đây, hoạt động đầu tư nước ngoài 
vào Việt Nam đang ngày càng sôi nổi, nhờ sự đổi mới 
về những chính sách ưu đãi đầu tư cho các dự án đầu 
tư đủ điều kiện, và những lợi ích liên quan đến kinh 
tế – thị trường, xuất nhập cảnh… dành cho nhà đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam.

Để hỗ trợ khung pháp lý an toàn và hiệu quả cho 
nhà đầu tư nước ngoài thâm nhập thị trường Việt Nam, 
chúng tôi sẽ đưa ra những quy định pháp luật Việt Nam 
nổi bật, cần lưu ý dành cho các nhà đầu tư nước ngoài 
từ ngày 01/01/2021 ."

3.

               Giấy tờ làm căn cứ để được đền bù về đất khi thu hồi làm đường?
          "Năm 1979 bố tôi đi bộ đội về có xin giấy phép hành nghề (sửa xe đạp) tại khu đất 

thuộc địa bàn xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Mấy năm trước bố tôi có làm 
bìa đỏ khu đất đó, do nhà nghèo dột nát giấy tờ giữ được 1 giấy nộp thuế năm 1983 và UBND 
xã căn cứ vào đó cấp bìa đỏ cho bố tôi, nay nhà nước kế hoạch làm đường vào khu đất đó và 
yêu cầu đất có nguồn gốc trước năm ngày 18/12/1980 mới thuộc diện đền bù, nay bố tôi tìm 
lại được Giấy Biên Nhận kinh doanh cấp ngày 11/10/năm 1980 cùng với sự công nhận của 
những cụ già sống cùng thời điểm đó. Như vậy có thể làm căn cứ đủ để chứng minh xác định 
lại nguồn gốc đất của bố tôi không?" 

             Có được hưởng đất của ông nội cho không?
              Dạ xin hỏi luật sư Ông nội tôi có cho tôi một mảnh đất và đã đứng tên sổ đỏ mang tên 
tôi nhưng cha tôi lại xây nhà trên mảnh đất của tôi và ổng mua thêm một mảnh bên cạnh và 
đuổi tôi đi. Vậy xin hỏi Luật sư tôi có thể lấy lại được quyền sở hữu mảnh đất ông nội để lại 
không ạ và xin hỏi nếu trong một gia đình cha đuổi con đi thì người con có được thừa hưởng 
hoặc chia gì trong gia đình không ạ?

             Làm gì để chuộc lại tài sản con đã bán?
            Do cần tiền chơi game nên con trai tôi cháu B mới 12 tuổi đã được Ông A dụ dỗ bán 
chiếc xe đạp địa hình mà vợ chồng tôi đã cố gắng dành dụm để mua cho cháu đi học, chiếc xe 
được bán với giá 2.000.000 đ. Thấy con đi học về muộn và không có xe nữa nên chúng tôi mới 
biết, bây giờ chúng tôi muốn chuộc lại chiếc xe đạp trên có được không? 

               Các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ.

12.

13.   

14.

16.
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11 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CẦN LƯU Ý CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐẦU 
TƯ VÀO VIỆT NAM

Bùi Trần Thùy Vy – Công ty Luật FDVN

Những năm gần đây, hoạt động 
đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 
đang ngày càng sôi nổi, nhờ sự 

đổi mới về những chính sách ưu đãi đầu tư 
cho các dự án đầu tư đủ điều kiện, và những 
lợi ích liên quan đến kinh tế – thị trường, 
xuất nhập cảnh… dành cho nhà đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam.

Để hỗ trợ khung pháp lý an toàn và hiệu 
quả cho nhà đầu tư nước ngoài thâm nhập thị 
trường Việt Nam, chúng tôi sẽ đưa ra những 
quy định pháp luật Việt Nam nổi bật, cần 
lưu ý dành cho các nhà đầu tư nước ngoài từ 
ngày 01/01/2021.

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN NHÀ 
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN, 
MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN 
GÓP CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc 
tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp 
luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư 
kinh doanh tại Việt Nam.

Từ ngày 01/01/2021, nhà đầu tư nước 
ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn 
góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các 
quy định, điều kiện tại khoản 2 Điều 24 
Luật Đầu tư 2020 và khoản 4 Điều 65 Nghị 
định 31/2021/NĐ-CP, gồm:

a) Các điều kiện về tiếp cận thị trường đối 
với nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn, mua 
cổ phần, mua phần vốn góp trong tổ chức 
kinh tế đã thành lập tại Việt Nam theo quy 
định tại khoản 3 Điều 9 của Luật Đầu tư và 
các Điều 15, 16 và 17 Nghị định 31/2021/
NĐ-CP.

b) Điều kiện về bảo đảm quốc phòng, 
an ninh và điều kiện sử dụng đất đối với 
tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài 
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp 

trong trường hợp tổ chức kinh tế đó có Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, 
phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị 
trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng 
đến quốc phòng, an ninh, trừ tổ chức kinh tế 
thực hiện dự án đầu tư tại khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh 
tế được thành lập theo quy định của Chính 
phủ.

Khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc 
phòng, an ninh là khu vực được xác định 
theo quy định của pháp luật về quốc phòng, 
an ninh và bao gồm các khu vực theo khoản 
8 Điều 2 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, gồm:

“a) Khu vực có công trình quốc phòng, 
an ninh, khu quân sự, khu vực cấm, khu vực 
bảo vệ, vành đai an toàn của công trình quốc 
phòng và khu quân sự theo pháp luật về bảo 
vệ công trình quốc phòng và khu quân sự;

b) Khu vực giáp ranh các mục tiêu quan 
trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa 
học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng 
Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang 
canh gác bảo vệ theo pháp luật về cảnh vệ;

c) Công trình quan trọng liên quan đến 
an ninh quốc gia và hành lang bảo vệ công 
trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc 
gia theo pháp luật về bảo vệ công trình quan 
trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

d) Khu kinh tế – quốc phòng theo quy 
định của Chính phủ về kết hợp quốc phòng 
với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với 
quốc phòng;

đ) Khu vực có giá trị về phòng thủ quân 
sự, quốc phòng theo quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch 
tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát 
triển kinh tế – xã hội;

e) Khu vực không cho phép tổ chức, cá 



4

nhân nước ngoài sở hữu nhà ở để bảo đảm 
quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp 
luật về nhà ở.”

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua 
cổ phần, vốn góp của tổ chức kinh tế có  
GCNQSD đất tại khu vực khác có ảnh 
hưởng đến quốc phòng, an ninh thì khi thực 
hiện thủ tục, cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý 
kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về 
việc có đáp ứng điều kiện này hay không. 
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an phải có ý kiến về việc 
có đáp ứng hay không, nếu quá thời hạn này 
mà không có ý kiến thì được coi là đã đồng 
ý về việc đáp ứng điều kiện bảo đảm quốc 
phòng, an ninh đối với tổ chức kinh tế có 
nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, vốn 
góp.

2. QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ VỐN NƯỚC 
NGOÀI TRONG CÁC TỔ CHỨC KINH 
TẾ ĐỂ ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ 
THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ THEO 
QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ 
NƯỚC NGOÀI

Theo Khoản 1, Điều 23 và điểm b, Khoản 
2, Điều 26 của Luật Đầu tư 2020, tổ chức 
kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện 
thủ tục đăng ký đầu tư như đối với nhà đầu 
tư nước ngoài nếu có tổng vốn đầu tư nước 
ngoài là 50%. Cụ thể:

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

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

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm 

a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức 

kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm 
giữ trên 50% vốn điều lệ.”

Bên cạnh đó, việc góp vốn, mua cổ phần, 
phần vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài 
đối với các tổ chức kinh tế được quy định cụ 
thể tại Điểm b, Khoản 2, Điều 26 của Luật 
Đầu tư 2020 như sau:

“Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ 
tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua 
phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi 
thay đổi thành viên, cổ đông nếu thuộc một 
trong các trường hợp sau đây:

…
b) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần 

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

3. QUY ĐỊNH VỀ TIẾP CẬN THỊ 
TRƯỜNG, CÁC NGÀNH NGHỀ CẤM, 
HẠN CHẾ ĐẦU TƯ

Trước khi thực hiện việc đầu tư vào 
Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cần 
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tìm hiểu kỹ lưỡng về quy định tiếp cận thị 
trường, mở dự án đầu tư mới theo quy định 
tại Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành.

Theo đó, Điều kiện đầu tư kinh doanh là 
điều kiện cá nhân, tổ chức phải đáp ứng khi 
thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 
kiện. Điều kiện tiếp cận thị trường đối với 
nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu 
tư nước ngoài phải đáp ứng để đầu tư trong 
các ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, 
nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà 
đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 
9 của Luật Đầu tư 2020, cụ thể là các ngành, 
nghề chưa được tiếp cận thị trường hoặc tiếp 
cận thị trường có điều kiện.

Nguyên tắc, danh mục ngành, nghề chưa 
được tiếp cận thị trường và có điều kiện tiếp 
cận thị trường được hướng dẫn bởi Mục 2, 
Chương II, Nghị định 31/2021/NĐ-CP về 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư.

Các ngành, nghề cấm đầu tư được liệt 
kê tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020 gồm: Kinh  
doanh các chất ma túy; Kinh doanh các loại 
hóa chất, khoáng vật; Kinh doanh mẫu vật 
các loại thực vật, động vật hoang dã theo 
quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về 
buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật 
hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động 
vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm 
Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên; Kinh  
doanh mại dâm; Mua, bán người, mô, bộ 
phận cơ thể người; Hoạt động kinh doanh 
liên quan đến sinh sản vô tính trên người; 
Kinh doanh pháo nổ, Kinh doanh là mua 
bán xác người, bào thai người và Kinh do-
anh dịch vụ đòi nợ.

4. LƯU Ý VỀ VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ 
TRÁNH BỊ TỪ CHỐI CẤP GIẤY 
CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo 

quy định của pháp luật về dân sự và điều 
ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện 
hoạt động đầu tư kinh doanh[1]. Vốn đầu 
tư là những yếu tố quan trọng mà nhà đầu 
tư cần xem xét trước khi quyết định đầu tư 
vào Việt Nam, vì nó liên quan đến việc chấp 
thuận chủ trương đầu tư, quy mô dự án đầu 
tư, ngành, nghề đầu tư, các chính sách ưu 
đãi đầu tư và thậm chí là các ưu đãi về giấy 
phép lao động, thị thực, tạm trú của các nhà 
đầu tư là cá nhân hoặc đại diện của nhà đầu 
tư là tổ chức.

Đối với một số ngành, nghề nhất định, 
pháp luật chuyên ngành quy định về vốn 
pháp định, ví dụ như các ngành, nghề trong 
lĩnh vực tài chính, ngân hàng… Bên cạnh 
đó, một số cơ quan quản lý và phê duyệt các 
dự án đầu tư vẫn lựa chọn vốn đầu tư như 
một tiêu chí để xem xét tính khả thi, khả 
năng sinh lợi và duy trì hoạt động của dự án 
đầu tư, cũng như quy mô của dự án và sự 
ảnh hưởng của dự án đến kinh tế, xã hội địa 
phương.

Cụ thể, khi đầu tư vào những ngành, nghề 
tuy không yêu cầu về vốn đầu tư theo quy 
định pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài vẫn 
sẽ đối mặt với nguy cơ từ chối cấp phép từ 
cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan cấp phép 
sẽ tính toán các chi phí đầu vào khi thành 
lập dự án như: thuê địa điểm, mua sắm trang 
thiết bị (nếu có), tuyển dụng và sử dụng lao 
động, trả lương… và khả năng duy trì dự án 
đầu tư trong một thời gian nhất định.

Vì vậy, trước khi đầu tư vào Việt Nam, 
nhà đầu tư cần có sự chuẩn bị về vốn hoặc kế 
hoạch huy động vốn. Vốn đầu tư cũng như 
khả năng tài chính, khả năng huy động vốn 
của nhà đầu tư hoặc cam kết bảo lãnh về tài 
chính của công ty mẹ, tổ chức tài chính… sẽ 
được chứng minh ngay khi nhà đầu tư nộp 
hồ sơ Chấp thuận chủ trương đầu tư và/hoặc 
xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư[2]. 
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Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài cần 
tính toán và dự trù các chi phí phù hợp dựa 
theo ngành, nghề, mục đích và quy mô cũng 
như tiến độ thực hiện dự án.

5. ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ
5.1. Hình thức ưu đãi đầu tư:
Luật Đầu tư 2020 quy định các ưu đãi 

đầu tư cụ thể như sau: ưu đãi thuế thu nhập 
doanh nghiệp; miễn thuế, giảm thuế; miễn 
thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu 
để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, 
linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy 
định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất, thuế sử dụng đất; khấu hao nhanh, 
tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập 
chịu thuế[3].

5.2. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu 
tư:

Các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư 
được cụ thể hóa trong Khoản 2, Điều 15 của 
Luật Đầu tư 2020 có thể liệt kê như:

– Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 
tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 
6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ 
ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, 
đồng thời có một trong các tiêu chí sau: có 
tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng 
mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 
năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng 
trên 3.000 lao động;

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

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

- Dự án có chuyển giao công nghệ thuộc 
Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển 
giao theo quy định của pháp luật về chuyển 
giao công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, 
cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ theo quy định của pháp luật về 
công nghệ cao, pháp luật về khoa học và 

công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp 
công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ 
phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường;

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

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

5.3. Nguyên tắc và điều kiện được ưu 
đãi:

Luật Đầu tư 2020 đưa ra các điều kiện cụ 
thể để dự án được hưởng ưu đãi đầu tư theo 
hướng có chọn lọc, đúng đối tượng, hợp lý, 
tối đa hóa lợi ích cho nhà đầu tư nhưng phải 
phù hợp với các chính sách xã hội, kinh tế 
của Nhà nước. Theo quy định tại Khoản 6 
và Khoản 7 Điều 15 của Luật Đầu tư 2020, 
ưu đãi đầu tư được thực hiện theo nguyên 
tắc sau:

- Ưu đãi đầu tư được áp dụng có thời hạn 
và trên cơ sở kết quả thực hiện dự án của 
nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải đáp ứng điều 
kiện hưởng ưu đãi theo quy định của pháp 
luật trong thời gian hưởng ưu đãi đầu tư.

- Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng 
các mức ưu đãi đầu tư khác nhau, bao gồm 
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cả ưu đãi đầu tư đặc biệt thì được áp dụng 
mức ưu đãi đầu tư cao nhất.

5.4. Ưu đãi đầu tư đặc biệt:
Ưu đãi đầu tư đặc biệt là quy định mới 

mẻ nhằm mục đích khuyến khích đầu tư với 
quy mô lớn, có sức ảnh hưởng đến kinh tế 
– xã hội Việt Nam, khuyến khích các dự án 
đặc biệt quan trọng hoặc đơn vị hành chính 
– kinh tế đặc biệt. Cụ thể, tại Điều 20 và 
Khoản 4, Điều 75 của Luật Đầu tư 2020, 
ưu đãi đầu tư đặc biệt áp dụng cho các dự 
án sau:

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

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

5.5. Cần lưu ý về phương pháp hỗ trợ 
đầu tư:

Luật Đầu tư 2020 đặt ra phương pháp hỗ 
trợ đầu tư và thời hạn hưởng ưu đãi đặc biệt 
theo tình hình thực tế của các dự án và hiệu 
quả của hoạt động đầu tư. Cụ thể, Khoản 
4, Điều 75 của Luật Đầu tư 2020 quy định: 
Đối với các dự án đầu tư được hưởng ưu đãi 
đầu tư đặc biệt thì:

- Đối với thuế suất: áp dụng thuế suất ưu 
đãi giảm không quá 50% so với thuế suất 
ưu đãi, thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 
không quá 1,5 lần so với thời gian áp dụng 

thuế suất ưu đãi và được kéo dài thêm không 
quá 15 năm và không vượt quá thời hạn của 
dự án đầu tư;

- Đối với thời gian miễn, giảm thuế: áp 
dụng miễn thuế tối đa không quá 06 năm và 
giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 
13 năm tiếp theo.

6. QUY ĐỊNH VỀ CHẤP THUẬN 
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Theo Khoản 1, Điều 3 của Luật Đầu tư 
2020, “Chấp thuận chủ trương đầu tư là 
việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp 
thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến 
độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư 
hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các 
cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực 
hiện dự án đầu tư.” Theo đó, việc chấp 
thuận chủ trương đầu tư được quy định dựa 
trên các tiêu chí phân quyền của Quốc hội, 
Thủ tướng chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, dựa trên mức độ ảnh hưởng của dự án 
đối với kinh tế – xã hội, ngành, nghề hoạt 
động đầu tư của dự án, và quy mô dự án về 
vốn đầu tư, diện tích thực hiện đầu tư.

Cụ thể:
Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu 

tư đối với các dự án đầu tư sau đây:
1. Dự án đầu tư 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) Dự án đầu tư có 
yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng 
đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng 
phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng 
phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng 
phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở 
lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;

2. Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở 
lên với quy mô từ 500 ha trở lên;

3. Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định 
cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 
50.000 người trở lên ở vùng khác;



8

4. Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ 
chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội 
quyết định.

Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ 
trương đầu tư đối với các dự án đầu tư 
sau đây:

1. Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định 
cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 
20.000 người trở lên ở vùng khác;

2. Dự án đầu tư xây dựng mới: cảng hàng 
không, sân bay; đường cất hạ cánh của cảng 
hàng không, sân bay; nhà ga hành khách của 
cảng hàng không quốc tế; nhà ga hàng hóa 
của cảng hàng không, sân bay có công suất 
từ 01 triệu tấn/năm trở lên;

3. Dự án đầu tư mới kinh doanh vận 
chuyển hành khách bằng đường hàng không;

4. Dự án đầu tư xây dựng mới: bến cảng, 
khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt; bến 
cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 
2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I;

5. Dự án đầu tư chế biến dầu khí;
6. Dự án đầu tư có kinh doanh đặt cược, 

ca-si-nô (casino), trừ kinh doanh trò chơi 
điện tử có thưởng dành cho người nước 
ngoài;

7. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, 
cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong 
các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử 
dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô 
dưới 50 ha nhưng quy mô dân số từ 15.000 
người trở lên tại khu vực đô thị; dự án đầu 
tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên 
hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng quy mô 
dân số từ 10.000 người trở lên tại khu vực 
không phải là đô thị; dự án đầu tư không 
phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc 
phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm 
quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích 
quốc gia đặc biệt;

8. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 
kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế 
xuất;

9. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước 
ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ 
viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, 
xuất bản, báo chí;

10. Dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm 
quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 
02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên;

11. Dự án đầu tư khác thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết 
định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo 
quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận 
chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu 
tư sau đây:

1. Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao 
đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, 
đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án 
đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc 
diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp 
luật về đất đai;

2. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, 
cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong 
các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử 
dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số 
dưới 15.000 người tại khu vực đô thị; dự án 
đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha 
và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại 
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khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư 
không phân biệt quy mô diện tích đất, dân 
số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội 
đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy 
hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;

3. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 
sân gôn (golf);

4. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị 
trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; 
khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, 
an ninh.

7. LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Quy định về “Lựa chọn nhà đầu tư” là 

quy định lần đầu được đưa vào lĩnh vực 
đầu tư tư, được quy định cụ thể tại Khoản 
1, Điều 29, Luật Đầu tư 2020, lựa chọn nhà 
đầu tư được tiến hành thông qua một trong 
các hình thức sau đây:

1. Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy 
định của pháp luật về đất đai;

2. Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy 
định của pháp luật về đấu thầu;

3. Chấp thuận nhà đầu tư theo quy định 
sau:

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

- Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp 
thuận chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng 
thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua 
đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu.

Cần lưu ý rằng, chỉ những dự án đầu tư 
thuộc diện chấp thuận chủ trương mới áp 

dụng lựa chọn nhà đầu tư, và thực hiện lựa 
chọn nhà đầu tư sau khi dự án đã được chấp 
thuận chủ trương[4].

8. QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO MÔI 
TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC 
HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Theo Khoản 3, Điều 75 của Luật Đầu tư 
2020, các dự án thuộc đối tượng phải báo 
cáo đánh giá tác động môi trường theo Điều 
18 của Luật Bảo vệ môi trường 2014 (được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 
35/2018/QH14 và Luật số 39/2019/QH14) 
phải thực hiện“đánh giá sơ bộ tác động môi 
trường”. Cụ thể, đối với các dự án này, đánh 
giá sơ bộ tác động môi trường là bắt buộc 
và là cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu 
tư. Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi 
trường được phê duyệt thì nhà đầu tư mới 
được thực hiện dự án.

Những dự án buộc phải thực hiện báo cáo 
đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo 
quy định tại Điều 18 của Luật Bảo vệ môi 
trường 2014 (được sửa đổi, bổ sung một số 
điều theo Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 
39/2019/QH14) như sau:

- Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ 
trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ;

- 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;

- Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi 
trường.

9. QUY ĐỊNH VỀ NHẬN CHUYỂN 
NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ 
THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Theo quy định tại Điểm b, Điểm e, Điểm 
g, Điều h, Điểm k, Khoản 1, Điều 169 Luật 
Đất đai 2013, doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài được nhận chuyển quyền sử 
dụng đất trong các trường hợp sau đây:
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– Nhận chuyển nhượng vốn đầu tư 
là giá trị quyền sử dụng đất. Theo quy 
định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định  
43/2014/NĐ-CP, doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng 
vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của 
doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn 
gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử 
dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho 
cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử dụng 
đất đã được vốn hóa vào doanh nghiệp, trừ 
trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư là 
quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm  
nghiệp.

- Doanh nghiệp liên doanh nhận chuyển 
quyền sử dụng đất thông qua nhận góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất;

- Thông qua việc Nhà nước giao đất để 
thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

- Thông qua việc Nhà nước cho thuê đất;
- Theo kết quả hòa giải thành về tranh 

chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền 
công nhận, thỏa thuận trong hợp đồng thé 
chấp để xử lý nợ, quyết định của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh 
chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, 
quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, 
quyết định thi hành án của cơ quan thi hành 
án đã được thi hành, văn bản công nhận kết 
quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với 
quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Điểm đ, Khoản 2, Điều 174 
của Luật Đất đai 2013 cũng quy định: “Tổ 
chức kinh tế được Nhà nước giao đất có 
quyền thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, thu 
tiền thuê đất một lần cho suốt thời gian thuê 
có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất 
và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền 
với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với 
tổ chức, cũng như cá nhân, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài theo đúng quy định của 

pháp luật”.
Như vậy, ngoài các quyền góp vốn hay 

chuyển nhượng vốn là giá trị quyền sử dụng 
đất theo quy định tại Điểm b, Điểm e, Điểm 
g, Điều h, Điểm k, Khoản 1, Điều 169 Luật 
Đất đai 2013, thì doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài có thể thuê đất từ nhà nước, 
với thời hạn thuê tối đa không quá 50 năm, 
theo Khoản 3, Điều 126, Luật Đất đai 2013.

10. QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO 
ĐỘNG, MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 
ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Theo quy định của Bộ luật Lao động 
2019, có hiệu lực từ 01/01/2021 và Nghị 
định 152/2020/ND-CP có hiệu lực từ 
15/02/2021, nhà đầu tư nước ngoài vào Việt 
Nam có thể được cấp Giấy phép lao động 
hoặc Giấy chứng nhận không thuộc diện 
cấp Giấy phép lao động, phụ thuộc vào giá 
trị góp vốn của nhà đầu tư tại dự án.

Cụ thể, Người lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam là người có quốc tịch 
nước ngoài phải đáp ứng một số điều kiện 
quy định tại Bộ luật lao động 2019, trong đó 
có quy định về việc cấp Giấy phép lao động. 
Cần nói thêm rằng, khái niệm “người lao 
động nước ngoài” theo quy định của pháp 
luật lao động Việt Nam bao gồm những 
người có quốc tịch nước ngoài vào làm việc 
tại Việt Nam. Theo Khoản 1, Điều 151 của 
Bộ luật Lao động 2019, các đối tượng sau 
đây buộc phải đáp ứng các điều kiện sau, 
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bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài:
- Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành 

vi dân sự đầy đủ;
- Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay 

nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe 
theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Không phải là người đang trong thời 
gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được 
xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 
pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt 
Nam;

- Có giấy phép lao động do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ 
trường hợp không thuộc diện cấp Giấy phép 
lao động.

Như vậy, người nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam không thuộc đối tượng được miễn 
Giấy phép lao động buộc phải được cấp 
Giấy phép lao động. Nhà đầu tư là cá nhân 
nước ngoài hoặc đại diện cho nhà đầu tư là 
tổ chức nước ngoài đáp ứng điều kiện được 
quy định tại Điều 154 của Bộ luật Lao động 
2019, được hướng dẫn bởi Mục 2 Chương 
II, Nghị định 152/2020/NĐ-CP thuộc đối 
tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao 
động, cụ thể như sau:

- Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn 
của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị 
góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

- Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc 
thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ 
phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

11. QUY ĐỊNH VỀ THỊ THỰC, THẺ 
TẠM TRÚ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ 
NƯỚC NGOÀI

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư 
trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, 
sửa đổi và bổ sung năm 2019 quy định 04 
loại thị thực dành cho các nhà đầu tư nước 
ngoài, cụ thể như sau:

ĐT1 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức 

nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp 
giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào 
ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi 
đầu tư do Chính phủ quyết định. Thời hạn 
của thị thực này là tối đa 05 năm.

ĐT2 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức 
nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp 
giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng 
hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích 
đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định. 
Thời hạn của thị thực này là tối đa 05 năm.

ĐT3 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức 
nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp 
giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng. 
Thời hạn của thị thực này là tối đa 03 năm.

ĐT4 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức 
nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp 
giá trị dưới 03 tỷ đồng. Thời hạn của thị 
thực này là tối đa 01 năm.

Trong đó, nhà đầu tư nhập cảnh Việt Nam 
bằng thị thực ký hiệu ĐT1, ĐT2, ĐT3 thuộc 
trường hợp được cấp thẻ tạm trú có thời hạn 
tương đương.

Như vậy, đối với các nhà đầu tư có giá trị 
góp vốn dưới 03 tỷ đồng, nhà đầu tư phải 
xin cấp Giấy phép lao động và được cấp thị 
thực ĐT4 có thời hạn không quá 12 tháng. 
Thị thực này không thuộc trường hợp được 
cấp đổi sang thẻ tạm trú.

Trên đây là những quy định pháp luật cần 
nắm rõ đối với các nhà đầu tư nước ngoài 
khi đầu tư vào Việt Nam. Mặc dù quy định 
pháp luật Việt Nam tương đối chặt chẽ và rõ 
ràng trong việc điều chỉnh các quan hệ đầu 
tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhưng cũng 
có nhiều quy định pháp luật còn bỏ ngõ và 
chưa hoàn thiện, gây vướng mắc trong quá 
trình các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 
dự án đầu tư tại Việt Nam. Vì vậy, để đảm 
bảo thực hiện dự án đầu tư đúng quy định 
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pháp luật và tránh các rủi ro về mặt pháp 
lý, thiết nghĩ, các nhà đầu tư nên có một đội 
ngũ tư vấn pháp lý vững mạnh để đảm bảo 
hoạt động suôn sẻ ngay từ ban đầu.

Tình huống pháp lý. Giấy tờ làm căn 
cứ để được đền bù về đất khi thu hồi làm 
đường?

Năm 1979 bố tôi đi bộ đội về có xin 
giấy phép hành nghề (sửa xe đạp) tại khu 
đất thuộc địa bàn xã Bắc Hưng, huyện Tiên 
Lãng, TP Hải Phòng. Mấy năm trước bố tôi 
có làm bìa đỏ khu đất đó, do nhà nghèo dột 
nát giấy tờ giữ được 1 giấy nộp thuế năm 
1983 và UBND xã căn cứ vào đó cấp bìa 
đỏ cho bố tôi, nay nhà nước kế hoạch làm 
đường vào khu đất đó và yêu cầu đất có 
nguồn gốc trước năm ngày 18/12/1980 mới 
thuộc diện đền bù, nay bố tôi tìm lại được 
Giấy Biên Nhận kinh doanh cấp ngày 11/10/
năm 1980 cùng với sự công nhận của những 
cụ già sống cùng thời điểm đó. Như vậy có 
thể làm căn cứ đủ để chứng minh xác định 
lại nguồn gốc đất của bố tôi không? Cảm ơn 
luật sư!

Trả lời: 
Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến 

Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các 
yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi  
nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, 
FDVN có một số trao đổi như sau:

Theo quy định tại Điều 74 Luật đất đai 
2013 thì nguyên tắc bồi thường về đất khi 
Nhà nước thu hồi đất như sau:

“1. Người sử dụng đất khi Nhà nước 
thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi 
thường quy định tại Điều 75 của Luật này 
thì được bồi thường.

…”.
Và điều kiện được bồi thường về đất 

khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc 
phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì 
lợi ích quốc gia, công cộng đã được Khoản 
1 Điều 75 Luật đất đai 2013 nêu rõ: 

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng 
đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất 
hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu 
nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây 
gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ 
điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất theo quy định 
của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật 
này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền 
với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà 
có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện 
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất theo quy định của Luật này mà 

[1] Khoản 23, Điều 3, Luật Đầu tư 2020.
[2] Điểm c, Khoản 1, Điều 33 Luật Đầu 

tư 2020.
[3] Khoản 1, Điều 15, Luật Đầu tư 2020.
[4] Khoản 2, Điều 29 Luật Đầu tư 2020.
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chưa được cấp.”.
Theo thông tin mà bạn cung cấp thì gia 

đình bạn đã được cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, do đó, dẫn chiếu theo 
các quy định nêu trên thì gia đình có thể 
được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi 
đất để làm đường nếu gia đình bạn không 
thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất 
mà không được bồi thường về đất quy định 
tại Điều 82 Luật đất đai 2013, cụ thể:

- Đất được Nhà nước giao không thu tiền 
sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp 
được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá 
nhân;

- Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền 
thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất 
một lần cho cả thời gian thuê nhưng được 
miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia 
đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện 
chính sách đối với người có công với cách 
mạng;

- Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích 
của xã, phường, thị trấn;

- Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối 
(trường hợp này sẽ được được bồi thường 
chi phí đầu tư vào đất còn lại);

- Đất được Nhà nước giao để quản lý;
- Thu hồi đất được Nhà nước giao, cho 

thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn;
- Có văn bản, quyết định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xác định có hành vi vi 
phạm pháp luật về đất đai theo Điều 64 Luật 
đất đai 2013.

Trường hợp gia đình bạn không được bồi 
thường khi cơ quan có thẩm quyền thu hồi 
đất mặc dù có Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất và không thuộc một trong những 
trường hợp không được bồi thường về đất 
khi thu hồi đất, thì gia đình bạn có thể gửi 
khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để 
được giải quyết nhằm đảm bảo quyền và lợi 
ích hợp pháp của gia đình.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên 
quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên 
cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy 
vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích 
cho Qúy Khách.

Nguyễn Thị Sương – Công ty Luật 
DFVN

Tình huống pháp lý. Có được hưởng 
đất của ông nội cho không?

Dạ xin hỏi luật sư Ông nội tôi có cho tôi 
một mảnh đất và đã đứng tên sổ đỏ mang 
tên tôi nhưng cha tôi lại xây nhà trên mảnh 
đất của tôi và ổng mua thêm một mảnh bên 
cạnh và đuổi tôi đi. Vậy xin hỏi Luật sư tôi 
có thể lấy lại được quyền sở hữu mảnh đất 
ông nội để lại không ạ và xin hỏi nếu trong 
một gia đình cha đuổi con đi thì người con 
có được thừa hưởng hoặc chia gì trong gia 
đình không ạ?

Trả lời:
Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến 

Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các 
yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi  
nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, 
FDVN có một số trao đổi như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 16 Điều 3 
Luật đất đai 2013 thì “Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư 
pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác 
gắn liền với đất hợp pháp của người có 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”

Do đó, việc anh đã đứng tên trên Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì 
được xác định anh là người có quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu hợp pháp thửa đất 
người ông đã tặng cho. 

Theo Điều 12 Luật Đất đai 2013 có quy 
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định một trong các hành vi bị nghiêm cấm là 
cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện 
quyền của người sử dụng đất theo quy định 
của pháp luật. Việc bố anh đuổi anh ra khỏi 
nhà, xây dựng nhà trên đất của anh đứng 
tên là đang  xâm phạm đến quyền và lợi ích 
hợp pháp của anh. Do đó, áp dụng quy định 
tại Điều 164 Bộ luật Dân sự 2015, anh có 
quyền tự bảo vệ, ngăn chặn bất kỳ người 
nào có hành vi xâm phạm quyền của mình 
bằng những biện pháp không trái với quy 
định của pháp luật. Anh có quyền yêu cầu 
Tòa án buộc người có hành vi xâm phạm 
phải chấm dứt hành vi vi phạm.

2. Trong trường hợp việc bảo vệ quyền 
sở hữu mảnh đất được tặng cho dẫn đến 
phát sinh mâu thuẫn giữa hai cha con, khi 
đó người cha có thể sẽ để lại di chúc không 
để anh được thừa kế tài sản của người cha. 

Nếu sau này việc thừa kế được thực hiện 
theo quy định pháp luật thì tại Điều 610 Bộ 
luật Dân sự 2015 “Mọi cá nhân đều bình 
đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho 
người khác và quyền hưởng di sản theo di 
chúc hoặc theo pháp luật”.

Đồng thời, tại Điều 621 Bộ luật Dân sự 
2015 quy định Những người sau đây không 
được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm 
phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi 
ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để 
lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, 
nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ 
nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm 
phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm 
hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản 
mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép 
hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc 
lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di 

chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm 
hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với 
ý chí của người để lại di sản.

Vì vậy, nếu anh không thuộc trường hợp 
“không được hưởng di sản” theo quy định 
trên thì dù có bị đuổi ra khỏi nhà thì anh vẫn 
sẽ được thừa kế bình đẳng như người khác. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên 
quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên 
cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy 
vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích 
cho Qúy Khách. 

Nguyễn Thị Hải Nhi – Công ty Luật 
FDVN

Tình huống pháp lý. Làm gì để chuộc 
lại tài sản con đã bán?

Do cần tiền chơi game nên con trai tôi 
cháu B mới 12 tuổi đã được Ông A dụ dỗ 
bán chiếc xe đạp địa hình mà vợ chồng tôi 
đã cố gắng dành dụm để mua cho cháu đi 
học, chiếc xe được bán với giá 2.000.000 
đ. Thấy con đi học về muộn và không có xe 
nữa nên chúng tôi mới biết, bây giờ chúng 
tôi muốn chuộc lại chiếc xe đạp trên có được 
không? 

Trả lời:
Cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến 

công ty luật FDVN (FDVN). Đối với yêu 
cầu tư vấn của Quý khách, sau khi nghiên 
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cứu các quy định pháp luật có liên quan, 
FDVN có trao đổi như sau:

Theo Khoản 3 Điều 21 Bộ luật dân sự 
năm 2015 quy định: “Người từ đủ sáu tuổi 
đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực 
hiện giao dịch dân sự phải được người đại 
diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân 
sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù 
hợp với lứa tuổi.”

 Điều 125 Bộ luật dân sự năm 2015 quy 
định về giao dịch dân sự vô hiệu do người 
chưa thành niên, người mất năng lực hành vi 
dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, 
làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực 
hành vi dân sự xác lập, thực hiện:  “1. Khi 
giao dịch dân sự do người chưa thành niên, 
người mất năng lực hành vi dân sự, người có 
khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 
hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân 
sự xác lập, thực hiện thì theo yêu cầu của 
người đại diện của người đó, Tòa án tuyên 
bố giao dịch đó vô hiệu nếu theo quy định 
của pháp luật giao dịch này phải do người 
đại diện của họ xác lập, thực hiện hoặc đồng 
ý.”

Theo quy định nêu trên, việc người con 
bán chiếc xe để lấy tiền chơi game không 
phải là giao dịch phục vụ nhu cầu sinh hoạt 
hàng ngày phù hợp với lứa tuổi 12, do vậy 
giao dịch này phải được cha/mẹ đồng ý thực 
hiện. Nếu không có sự đồng ý này thì Tòa 
án sẽ tuyên bố giao dịch đó vô hiệu, đôi bên 
trả lại cho nhau những gì đã nhận. 

Từ nhận định đó, FDVN đề xuất với Quý 
khách đến gặp và yêu cầu Ông A trả lại 
chiếc xe đạp cho cháu, đồng thời hoàn trả 
lại số tiền 2.000.000 đ mà cháu B đã nhận 
từ Ông A. Trong trường hợp Ông A từ chối 
hợp tác, Quý khách có thể khởi kiện ra Tòa 
án có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo 
hướng yêu cầu tuyên bố việc mua bán vô 
hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý của giao 
dịch vô hiệu.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên 
quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên 
cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy 
vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích 
cho Qúy Khách. 

Tống Nguyên Thọ - Công ty Luật 
FDVN

*Hình ảnh minh họa: Nguồn internet
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