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Tính đến tháng 8 năm 2020, tổng vốn đăng ký đầu tư được cấp

mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước

ngoài (ĐTNN) đạt 20 tỷ USD, bằng 86,3% so với cùng kỳ năm

2019. Đó là minh chứng cho việc các nhà đầu tư đang chọn Việt

Nam như một điểm đến hấp dẫn. Một trong những nguyên nhân

khiến các nhà ĐTNN “mạnh dạn” rót vốn vào thị trường Việt

Nam chính là những chính sách ưu đãi đầu tư, quy định về tiếp

cận thị trường, các nhóm ngành, nghề với điều kiện đầu tư linh

hoạt dần được hoàn thiện…

Bùi Trần Thùy Vy - Công ty Luật FDVN
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-- ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2020 --
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NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý 

CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2020 
Bùi Trần Thùy Vy – Công ty Luật FDVN 

Vừa qua, Luật Đầu tư 2020 mới được 

thông qua thay thế cho Luật Đầu tư 2014 

được kỳ vọng sẽ đem đến những cú hích lớn 

nhằm đón luồng vốn đầu tư lớn chuyển vào 

Việt Nam trong thời gian tới. Chúng tôi thử 

điểm qua những vấn đề mới của Luật đầu tư 

2020 đồng thời đánh giá những lợi ích mà 

nhà đầu tư được hưởng theo quy định mới.  

 

I. VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI NỔI BẬT 

CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2020  

1. Tiếp cận thị trường, mở dự án 

đầu tư: 

Nếu Luật Đầu tư 2014 còn chưa làm 

sáng tỏ vấn đề đánh giá điều kiện đầu tư và 

điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư 

nước ngoài thì Luật Đầu tư 2020 đã khỏa lấp 

được những lỗ hổng đó. Luật Đầu tư 2020 

đã định nghĩa vụ thể về “Điều kiện đầu tư 

kinh doanh” tại Khoản 9, Điều 3 và “Điều 

kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư 

nước ngoài” tại Khoản 10 Điều này.  

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. Nhìn chung, các quy 

định về điều kiện đầu tư kinh doanh và tiếp 

cận thị trường sẽ liên quan đến các ngành, 

nghề kinh doanh có điều kiện và/hoặc 

những ngành, nghề có điều kiện về tiếp cận 

thị trường.  

Như vậy, theo Luật Đầu tư 2020, cụ thể 

tại Điều 7, điều kiện đầu tư kinh doanh phải 

được quy định phù hợp với lý do quy định 

tại khoản 1 Điều này và phải bảo đảm công 

khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời 
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gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư. Luật 

Đầu tư 2020 tổng hợp được những điểm tích 

cực của Luật Đầu tư 2014 (Điều 7) và Nghị 

định 118/2015/NĐ-CP (Điều 9) hướng dẫn 

Luật Đầu tư về điều kiện đầu tư kinh doanh. 

Bên cạnh đó, tại Điều 9 của Luật Đầu tư 

2020, các điều kiện tiếp cận thị trường được 

làm rõ hơn với các tiêu chí cụ thể, giúp nhà 

đầu tư tự rà soát được tính phù hợp của mình 

đối với thị trường đầu tư và ngành, nghề đầu 

tư.  

2. Chú trọng vấn đề an ninh và quốc 

phòng: 

Theo các quy định tại Luật Đầu tư 2020, 

một điểm đáng lưu ý và đang còn gây bối 

rối cho các nhà đầu tư và các cơ quan chức 

năng khi thẩm duyệt dự án đầu tư có điều 

kiện cũng như xử lý các sai phạm liên quan 

đến hoạt động đầu tư chính là khái niệm và 

tiêu chí cụ thể của yếu tố “quốc phòng, an 

ninh quốc gia”.  

 

Như thế nào là ảnh hưởng đến quốc 

phòng, an ninh quốc gia? Dựa vào tiêu chí 

nào để đánh giá việc có hay không có ảnh 

hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia? 

Làm thế nào để nhà đầu tư nhận thức được 

rõ vai trò của dự án trong việc ảnh hưởng 

đến quốc phòng, an ninh quốc gia Việt 

Nam? Đây là một vấn đề đang còn bỏ ngỏ 

từ Luật Đầu tư 2014 cho đến nay, dù Luật 

đầu tư 2020 được ban hành nhưng vẫn chưa 

có hướng dẫn cụ thể và quy định chi tiết.  

Theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Luật 

đầu tư 2020 thì: “Nhà đầu tư bị đình chỉ, 

ngừng, chấm dứt hoạt động đầu tư kinh 

doanh nếu hoạt động này gây phương hại 

hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc 

phòng, an ninh quốc gia.” 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 6 về 

ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh: “Việc 

sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các 

điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân 

tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y 

tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, 

bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo 

quy định của Chính phủ.” 

Theo quy định tại khoản 1, Điều 7 về 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: 

“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 cần thiết vì lý do 

quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của 

cộng đồng.” 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 10 về 

Bảo đảm quyền sở hữu tài sản: “Trường 



6 | D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T  

 
www.fdvn.vn | www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn SỐ 19 – THÁNG 11/2020 

hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài 

sản vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi 

ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, 

chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh 

toán, bồi thường theo quy định của pháp 

luật về trưng mua, trưng dụng tài sản và quy 

định khác của pháp luật có liên quan.” 

Theo quy định tại khoản 3, Điều 13 về 

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường 

hợp thay đổi pháp luật: “Quy định tại khoản 

2 Điều này không áp dụng trong trường hợp 

thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì 

lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, 

an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của 

cộng đồng, bảo vệ môi trường.” 

Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 

24 thì “Việc 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 

sau đây:… Bảo đảm quốc phòng, an ninh 

theo quy định của Luật này;” 

Theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 

26 thì “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: … Nhà đầu 

tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua 

phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất 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.” 

Theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 

29 thì “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 lựa chọn nhà đầu tư trong các trường 

hợp sau đây: …  Nhà đầu tư có quyền sử 

dụng đất, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi 

đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi 

đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng theo quy định của pháp 

luật và đất đai;” 

Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 

32 thì “Trừ các dự án đầu tư quy định tại 

Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương 

đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây: … 

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.” 

Theo quy định tại điểm e, khoản 6, Điều 

34 thì “Nội dung thẩm tra đề nghị chấp 

thuận chủ trương đầu tư bao gồm:… Đánh 

giá hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh và phát triển bền vững của 

dự án đầu tư;” 

Theo quy định tại khoản 3, Điều 47 về 

Ngừng hoạt động của dự án đầu tư thì “Thủ 

tướng Chính phủ quyết định ngừng, ngừng 
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một phần hoạt động của dự án đầu tư trong 

trường hợp việc thực hiện dự án đầu tư gây 

phương hại hoặc có nguy cơ gây phương 

hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia theo 

đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.” 

Có thể thấy, các quy định về an ninh, 

quốc phòng trong Luật Đầu tư 2020 vẫn còn 

khá chung chung và mang tính nguyên tắc, 

mặc dù vấn đề này đã được quan tâm sao sát 

hơn so với Luật Đầu tư 2014, xuất phát từ 

thực trạng của các dự án đầu tư “núp bóng”, 

gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và chủ 

quyền Việt Nam tại một số vùng, miền trọng 

điểm. Chắc chắn trong tương lai, các quy 

định về quốc phòng, an ninh phải được cụ 

thể hóa và hướng dẫn chi tiết, làm cơ sở để 

các cơ quan chức năng đánh giá, thẩm duyệt 

dự án, xử lý sai phạm trong hoạt động đầu 

tư, kinh doanh.  

3. Ngành nghề cấm đầu tư, hạn chế 

đầu tư: 

Luật Đầu tư 2020 bổ sung, sửa đổi một 

số quy định về ngành nghề cấm đầu tư, hạn 

chế đầu tư của Luật Đầu tư 2014. Theo Điều 

6 của Luật Đầu tư 2020, kinh doanh dịch vụ 

đòi nợ trở thành ngành, nghề cấm đầu tư, 

thay vì là ngành, nghề đầu tư có điều kiện 

như quy định tại Phụ lục 04 của Luật Đầu tư 

2014.  

Một thực tế cho thấy, ngay cả khi ngân 

hàng là “chủ nợ”, họ cũng rất khó khăn 

trong việc thu hồi nợ, đặc biệt là trong quan 

hệ vay tín chấp. Bên cạnh đó, việc vay tiền 

từ ngân hàng đòi hỏi bên đi vay phải thực 

hiện một quy trình khá khắt khe, chứng 

minh các điều kiện để đảm bảo việc thanh 

toán số nợ, và phải chờ đợi ngân hàng giải 

ngân. Vì vậy, không ít người đi vay, với nhu 

cầu khá cấp bách và không có đủ điều kiện 

vay ngân hàng, sẽ tìm đến những người cho 

vay cá nhân, hoạt động tự do với lãi suất cao 

ngất ngưỡng. Lãi cộng vốn, lãi mẹ sinh lãi 

con, cả người cho vay lẫn người vay đều 

lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi 

số tiền ngày càng lớn và khó đảm bảo khả 

năng trả nợ. 

Dịch vụ đòi nợ thuê ra đời nhằm mục 

đích bảo vệ người cho vay, và đảm bảo thực 

hiện nghĩa vụ trả nợ của người đi vay. Hiện 

nay, các dịch vụ đòi nợ thuê đang dần “biến 

tưởng”, khi vấn đề đạo đức kinh doanh dần 

suy thoái và bị xem thường. Nhiều vụ việc 

thương tâm đã xảy ra khi người đi vay bị 

dịch vụ đòi nợ thuê siết nợ bằng những hình 

thức như đe dọa, uy hiếp, bôi nhọ danh dự, 

nhân phẩm trên mạng xã hội, quấy phá các 

cuộc sống thường ngày của họ, thậm chí là 

làm phiền những người xung quanh họ, 

khiến họ lâm vào tình cảnh quẫn bách và 

chọn cách tiêu cực nhất để giải quyết vấn 

đề. Hành vi của dịch vụ đòi nợ cũng khiến 

xã hội có cái nhìn phản cảm hơn đối với các 

tổ chức tín dụng và những người cho vay 

tiền.  

Có lẽ các nhà làm luật đã nhận thức sâu 

sắc tình trạng thực tế hiện nay, và mong 



8 | D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T  

 
www.fdvn.vn | www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn SỐ 19 – THÁNG 11/2020 

muốn triệt để loại bỏ các dịch vụ đòi nợ như 

trên để bảo vệ quyền và lợi ích của người 

vay và người cho vay. Tuy nhiên, khi đề ra 

“lệnh cấm” đối với dịch vụ đòi nợ như Điều 

6 của Luật Đầu tư 2020, một loạt các vấn đề 

sẽ nảy sinh trong quá trình áp dụng: 

 Cơ chế xử lý đối với các tổ chức đang 

hoạt động dịch vụ đòi nợ chưa được quy 

định rõ. 

 Việc chấm dứt kinh doanh đối với 

các tổ chức đang hoạt động dịch vụ đòi nợ 

chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, 

cơ quan ra quyết định chấm dứt. 

 Các tổ chức hoạt động dịch vụ đòi nợ 

nhưng không có hành vi vi phạm đạo đức và 

pháp luật, không đẩy người vay nợ vào cảnh 

khốn cùng vẫn phải “ngậm ngùi” chấm dứt 

hoạt động vì “lệnh cấm”. 

 Các cơ chế thu hồi nợ hiện nay như 

thông qua con đường tố tụng Tòa án, Trọng 

tài chưa thực sự đủ mạnh mẽ và quyết liệt 

để người cho vay an tâm và tin tưởng, chưa 

kể thời gian xử lý hồ sơ vụ án kéo dài.  

Như vậy, liệu việc xóa sổ ngành, nghề 

kinh doanh dịch vụ đòi nợ có thực sự đem 

lại những hệ quả tích cực cho xã hội hay 

không? Câu trả lời còn tùy thuộc vào việc 

các nhà lập pháp sẽ cải thiện cơ chế xử lý và 

thu hồi nợ như thế nào để đảm bảo quyền 

lợi cho các bên trong quan hệ cho vay tài 

sản, và việc giải quyết hệ quả của “lệnh 

cấm” đối với các tổ chức đang hoạt động 

trong lĩnh vực đòi nợ thuê.  

Cũng theo Luật Đầu tư mới, việc sửa 

đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh 

có điều kiện hoặc điều kiện đầu tư kinh 

doanh phải phù hợp với các quy định về 

điều kiện đầu tư kinh doanh và tiếp cận thị 

trường. Như vậy, Luật Đầu tư 2020 đã quy 

định rõ hơn tiêu chí để phân loại và xác định 

những ngành, nghề đầu tư có điều kiện và 

hạn chế đầu tư. 

 

Tuy nhiên, việc này cũng gây nên một 

hạn chế lớn đối với các nhà đầu tư đang thực 

hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, được cấp 

giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư theo luật cũ, hoạt động trong 

các lĩnh vực có điều kiện hoặc hạn chế đầu 

tư theo Luật Đầu tư 2020. Như vậy, hoạt 

động của các nhà đầu tư này có thể bị gián 

đoạn hoặc buộc phải thay đổi ngành, nghề 

kinh doanh cho phù hợp với quy định mới.  

 

4. Ưu đãi về đầu tư: 
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4.1. Bổ sung hình thức ưu đãi đầu 

tư: 

Luật Đầu tư 2020 quy định thêm hai 

hình thức ưu đãi đầu tư so với Luật Đầu tư 

20141, cụ thể, bổ sung thêm hình thức ưu đãi 

khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ 

khi tính thu nhập chịu thuế. Quy định này 

rất phù hợp và đem lại nhiều lợi ích cho nhà 

đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư có vốn 

đầu tư cao và hoạt động kinh doanh với quy 

mô lớn.  

4.2. Quy định chi tiết về đối tượng 

được hưởng ưu đãi đầu tư:  

Luật Đầu tư 2020 có những thay đổi, bổ 

sung để chi tiết hóa các đối tượng được 

hưởng ưu đãi đầu tư như sau: 

Quy mô vốn: Bổ sung thêm các tiêu chí 

đối với 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 

như 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;”2 

Dự án được hưởng ưu đãi: Bổ sung 

thêm các dự án thuộc đối tượng được ưu đãi 

đầu tư như sau3: 

                                              
1 Khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư 2020 và Khoản 1 Điều 

15 Luật Đầu tư 2014 
2 Điểm c, Khoản 2, Điều 15 của Luật Đầu tư 2020 

 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. 

3 Điểm d, đ, e, g, Khoản 2, Điều 15 của Luật Đầu tư 

2020 
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Có thể thấy rằng, thông qua các quy 

định về quy mô vốn và dự án đầu tư được 

ưu đãi đầu tư, Luật Đầu tư 2020 đã có sự 

chú trọng và tập trung hơn đối với những 

ngành nghề công nghệ cao, ưu tiên bảo vệ 

môi trường, nâng tầm giá trị của nghiên cứu 

và sáng tạo, đồng thời khuyến khích các 

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.  

4.3. Quy định chi tiết nguyên tắc và 

điều kiện được ưu đãi: 

 

Mặc dù mở rộng đối tượng được hưởng 

ưu đãi đầu tư và chi tiết hóa những quy định 

về quy mô dự án, nhưng Luật Đầu tư 2020 

đã siết chặt điều kiện được hưởng ưu đãi đầu 

tư theo hướng ưu đãi có chọn lọc, đúng đối 

tượng và các chế độ ưu đãi phải hợp lý, đem 

lại lợi ích tối đa cho nhà đầu tư nhưng cũng 

sẽ xem xét đến từng trường hợp cụ thể để có 

mức ưu đãi xứng đáng, phù hợp. Theo quy 

định tại Khoản 6 và Khoản 7, Điều 15 của 

Luật Đầu tư 2020: 

 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 cả ưu đãi đầu tư đặc biệt thì được áp 

dụng mức ưu đãi đầu tư cao nhất. 

4.4. Ưu đãi đầu tư đặc biệt: 

Ưu đãi đầu tư đặc biệt được quy định cụ 

thể tại Điều 20 và Khoản 4, Điều 75 của 

Luật Đầu tư 2020. Đây là quy định mới mẻ, 

nhằm mục đích tăng cường an sinh xã hội 

và thúc đẩy những dự án đầu tư có quy mô 

lớn, có tầm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế 

- xã hội Việt Nam, chú trọng những trường 

hợp cần khuyến khích phát triển đối với dự 

án đặc biệt quan trọng hoặc đơn vị hành 

chính - kinh tế đặc biệt. Cụ thể các dự án 

được hưởng ưu đãi đầu tư đặc biệt bao gồm: 

 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 
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đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương 

đầu tư. 

Bên cạnh đó, Luật Đầu tư 2020 cũng đặt 

ra phương pháp hỗ trợ đầu tư mới dựa trên 

mức ưu đãi đặc biệt, 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, 

đối với các dự án đầu tư được hưởng ưu đãi 

đầu tư đặc biệt như trên, 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 4. 

5. Việc chấp thuận chủ trương đầu 

tư, lựa chọn nhà đầu tư: 

 “Chấp thuận chủ trương đầu tư” 

không phải là một khái niệm mới, vì đã từng 

được quy định tại Điều 59 của Nghị định 

118/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành 

Luật Đầu tư, nhưng đến Luật Đầu tư 2020 

thì khái niệm này mới bắt đầu được sử dụng 

thay thế cho khái niệm “quyết định chủ 

trương đầu tư” ở Luật Đầu tư 2014. Theo 

Khoản 1, Điều 3 của Luật Đầu tư 2020, 

                                              
4 Khoản 4, Điều 75, Luật Đầu tư 2020 
5 Điều 30, 31, 32 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.” Như vậy, theo Luật Đầu tư 

2020, việc chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ 

được hướng dẫn và quy định cụ thể, thay thế 

cho việc xin “quyết định chủ trương đầu tư”, 

dựa trên các tiêu chí phân quyền chấp thuận 

chủ trương của Quốc hội, Thủ tướng chính 

phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Các tiêu chí 

và điều kiện để dự án đầu tư được xem xét 

chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Đầu 

tư 2020 cũng có nhiều tính mới, chú trọng 

mức độ ảnh hưởng của dự án đối với kinh tế 

- xã hội, ngành, nghề hoạt động đầu tư, kinh 

doanh của dự án, và quy mô dự án về vốn 

đầu tư, diện tích thực hiện đầu tư 5. 

Bên cạnh đó, quy định “Lựa chọn nhà 

đầu tư” lần đầu được đưa vào lĩnh vực đầu 

tư tư, thay vì chỉ thuộc lĩnh vực đầu tư công 

và đấu thầu như trước đây6, được cụ thể hóa 

với các điều kiện, hình thức tiến hành lựa 

chọn để đảm bảo việc thực hiện các dự án 

được trao đúng đối tượng có đủ khả năng và 

năng lực7.  

6 Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 
7 Điều 29, Luật Đầu tư 2020 
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Theo 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: 

“a) Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai; 

b) Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo 

quy định của pháp luật về đấu thầu; 

c) Chấp thuận nhà đầu tư theo quy định 

tại khoản 3 và khoản 4 Điều này. 

… 

3. 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. 

4. 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 lựa 

chọn nhà đầu tư trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất, trừ 

trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục 

đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để 

phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng theo quy định của pháp luật và 

đất đai; 

b) Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, 

nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông 

nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, 

kinh doanh phi nông nghiệp không thuộc 

trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai; 

c) Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư 

trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao; 

d) Trường hợp khác không thuộc diện 

đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp 

luật.” 

Bên cạnh đó, Khoản 2, Điều 29 cũng 

quy định rõ, 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.  

Những quy định mới về chấp thuận chủ 

trương trong Luật Đầu tư 2020 sẽ siết chặt 

việc quản lý các dự án đầu tư có ảnh hưởng 

đển an sinh xã hội, kinh tế địa phương, 

những dự án có quy mô và số vốn lớn, được 

thực hiện trong các lĩnh vực có điều kiện về 

đầu tư kinh doanh hoặc điều kiện tiếp cận 

thị trường. Trong khi đó, việc áp dụng quy 

định lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án đầu 

tư tư sẽ mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh 

tại Việt Nam đối với những nhà đầu tư có 

đủ khả năng và năng lực thực hiện dự án đầu 

tư. 

6. Điều chỉnh dự án đầu tư: 

6.1. Điều kiện điều chỉnh dự án đầu 

tư: 
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Việc điều chỉnh dự án đầu tư theo Luật 

Đầu tư 2020 đã mở rộng thêm các quyền sáp 

nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án 

thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng 

đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để 

góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác 

kinh doanh hoặc các nội dung khác phù hợp 

với quy định của pháp luật, bên cạnh quyền 

điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một 

phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư 8. Bên cạnh 

đó, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 

trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm 

thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư 9. 

So với Luật Đầu tư 2014, Luật Đầu tư 

2020 đã quy định thêm các quy định, điều 

kiện mà nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức 

kinh tế phải đáp ứng, cụ thể là tại Khoản 2, 

Điều 24 của Luật Đầu tư 2020: 

“a) Điều kiện tiếp cận thị trường đối với 

nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 

của Luật này; 

b) Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo 

quy định của Luật này; 

c) Quy định của pháp luật về đất đai về 

điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện 

sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn 

biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.” 

                                              
8 Khoản 1, Điều 41, Luật Đầu tư 2020 

Tại quy định này, vấn đề quốc phòng, 

an ninh, biên giới quốc gia một lần nữa được 

đề cập và trở thành điều kiện quan trọng 

buộc nhà đầu tư muốn góp vốn mua cổ 

phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế 

phải đáp ứng. Vì vậy, chắc chắn những quy 

định này cần phải được hướng dẫn cụ thể 

bởi các văn bản dưới luật để đảm bảo tính 

tuân thủ có hệ thống, và việc áp dụng pháp 

luật cũng sẽ nhất quán từ trung ương đến địa 

phương, giữa các ban, ngành và các bộ, giữa 

các tỉnh, thành khác nhau trên cả nước.   

6.2. Xác định lại doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài: 

Luật Đầu tư 2014 xác định tỷ lệ vốn 

nước ngoài của tổ chức kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài là 51%, nhưng đến năm 2020 

thì tỷ lệ này đã giảm xuống còn 50% theo 

Luật Đầu tư 2020 (Khoản 1, Điều 23 và 

điểm b, Khoản 2, Điều 26 của Luật Đầu tư 

2020). Việc giảm 1% so với luật cũ là một 

con số nhỏ, nhưng ảnh hưởng mà quy định 

này mang lại cho các nhà đầu tư được cấp 

giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư theo luật cũ là rất lớn.  

Theo đó, Luật Đầu tư 2020 xác định: 

“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 

9 Khoản 2, Điều 41, Luật Đầu tư 2020 
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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.” 

(Khoản 1, Điều 23 của Luật Đầu tư 

2020) 

“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;” 

(Điểm b, Khoản 2, Điều 26 của Luật 

Đầu tư 2020) 

Có thể thấy rằng, quy định này sẽ ảnh 

hưởng đến việc xác định tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài đối với các dự án đầu 

tư và tổ chức kinh tế đã tồn tại trước năm 

2021, kéo theo sự thay đổi của những thủ 

tục hành chính, điều kiện hoạt động, ưu đãi 

và hạn chế đầu tư… của các dự án này. Ví 

dụ, tổ chức kinh tế có thể phải thay đổi địa 

điểm thực hiện dự án đầu tư do ảnh hưởng 

của điều kiện về an ninh, quốc phòng; hoặc 

có thể phải điều chỉnh ngành, nghề kinh 

doanh để phù hợp với các biểu cam kết 

WTO và các ngành, nghề đầu tư có điều 

kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

ngoài ra, còn phải thực hiện kiểm toán bắt 

buộc đối với báo cáo tài chính cuối năm…  

 

7. Chấm dứt dự án đầu tư: 

Việc chấm dứt dự án đầu tư được quy 

định chi tiết và chặt chẽ hơn tại Luật Đầu tư 

2020, cụ thể, Điều 48, Luật Đầu tư 2020 đã 

bổ sung các trường hợp chấm dứt hoặc 

chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu 

tư sau đây: 
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 Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu 

hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm 

đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp 

luật về đất đai; 

 Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không 

có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định 

của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc 

diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư; 

 Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu 

tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo 

quy định của pháp luật về dân sự; 

 Theo bản án, quyết định của Tòa án, 

phán quyết trọng tài. 

Có thể nhận thấy Luật Đầu tư 2020 đã 

có những quy định bám sát với thực trạng 

đang tồn tại trong hoạt động đầu tư tại Việt 

Nam và “lấp” được những lỗ hổng, những 

vấn đề còn bỏ ngỏ của Luật Đầu tư 2014. 

Tuy nhiên, quy định mới của Luật Đầu tư 

2020 về các trường hợp chấm dứt hoặc 

chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu 

tư cần phải được quy định chặt chẽ và chi 

tiết hơn để nhà đầu tư nhận thức được rõ 

quyền và nghĩa vụ của mình, nhất là đối với 

những nhà đầu tư nước ngoài không am hiểu 

pháp luật Việt Nam. 

Theo người viết, hàng loạt vấn đề có thể 

được đặt ra xung quanh quy định tại Điều 

48 của Luật Đầu tư 2020 như sau: Thế nào 

là giao dịch dân sự giả tạo và vi phạm quốc 

phòng, an ninh? Những tiêu chí nào để đánh 

giá sai phạm của các nhà đầu tư gây tác 

động tiêu cực về quốc phòng, an ninh? Có 

xét đến yếu tố lỗi của các nhà đầu tư trong 

các giao dịch dân sự bị xem là giả tạo hay 

không? Trường hợp nào chấm dứt dự án đầu 

tư, trường hợp nào chấm dứt một phần hoạt 

động của dự án đầu tư? Thẩm quyền đánh 

giá các tiêu chí xác định vi phạm sẽ trao cho 

cơ quan nào, theo thủ tục nào? Việc khiếu 

nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu có 

sự thiếu chính xác, thiếu khách quan trong 

quá trình xem xét chấm dứt dự án hoặc 

chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu 

tư sẽ được thực hiện như thế nào? 

8. Vấn đề môi trường trong quá 

trình thực hiện dự án đầu tư: 

Theo Khoản 3, Điều 75 của Luật Đầu tư 

2020, việc báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đối với 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) đã được thay thế bởi khái 

niệm “đánh giá sơ bộ tác động môi 

trường”. Cụ thể, đánh giá sơ bộ tác động 

môi trường là một nội dung của báo cáo đề 

xuất dự án đầu tư và là cơ sở để chấp thuận 

chủ trương đầu tư; nhà đầu tư chỉ được thực 

hiện dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động 

môi trường được phê duyệt.  

Như vậy, thay vì phải thực hiện báo cáo 

đánh giá tác động môi trường trong giai 
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đoạn chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư10 

thì các dự án thuộc Điều 18 của Luật Bảo vệ 

môi trường 2014 như dự án thuộc thẩm 

quyền chấp thuận 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 sẽ thực hiện đánh giá sơ bộ 

tác động môi trường.  

 

Theo ý kiến của người viết, đây sẽ là 

một quy định mang tính nới lỏng cho các 

nhà đầu tư và đem lại sự công bằng trong 

các lĩnh vực đầu tư công và đầu tư tư. Bởi 

lẽ hiện nay, theo quy định tại Điều 99 của 

Luật Đầu tư công 2019, việc quyết định chủ 

trương đầu tư sẽ chỉ căn cứ vào đánh giá sơ 

bộ tác động môi trường mà không phải là 

báo cáo đánh giá tác động môi trường như 

một số dự án đầu tư tư.  

 

                                              
10 Khoản 2, Điều 19, Luật Bảo vệ môi trường 2014 

II. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ  

Hiện tại, vì sắp có hiệu lực pháp luật 

nên chắc chắn trong tương lai, Luật Đầu tư 

2020 sẽ được hướng dẫn bởi các văn bản 

dưới luật. Trong đó, theo ý kiến của tác giả 

bài viết, có những vấn đề nổi bật cần phải 

có sự hướng dẫn cụ thể như sau: 

(i) Cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về 

các tiêu chí đánh giá điều kiện tiếp cận thị 

trường, điều kiện đầu tư, kinh doanh và các 

ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đặc 

biệt là tiêu chí về quốc phòng, an ninh quốc 

gia. 

(ii) Cần có văn bản hướng dẫn cụ thể đối 

trường hợp nhà đầu tư được cấp giấy chứng 

nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư theo Luật Đầu tư 2005 hoặc Luật Đầu tư 

2014, hoạt động trong các lĩnh vực có điều 

kiện hoặc hạn chế đầu tư theo Luật Đầu tư 

2020 để hạn chế tối đa việc gián đoạn thực 

hiện dự án đầu tư, dẫn đến các hệ lụy khác 

trong quá trình đầu tư, kinh doanh. 

(iii) Cần quy định rõ hơn về trình tự, thủ 

tục đăng ký ưu đãi đầu tư, bám sát quy định 

tại Điều 20 và Khoản 4, Điều 75 của Luật 

Đầu tư 2020. 

(iv) Cần có hướng dẫn cụ thể đối với các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 

50% đã được cấp giấy chứng nhận đầu 

tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước 

năm 2021. 

(v) Việc áp dụng các quy định mới của 

Luật Đầu tư 2020 phải có tính thống nhất 

giữa Thủ tướng chính phủ, các bộ, ngành và 
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cơ quan thẩm duyệt dự án đầu tư để đảm bảo 

việc xem xét thẩm định dự án đầu tư diễn ra 

theo một trình tự nhất định, trành trường 

hợp đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, 

gây lãng phí thời gian và tài chính của nhà 

đầu tư, làm trì hoãn kế hoạch đầu tư, kinh 

doanh và cơ hội cạnh tranh trên thị trường. 

(vi) Cần quy định cụ thể và chi tiết để 

hoàn thiện quy định tại Điều 48, như đã 

phân tích tại Mục 6, Phần 1 của bài viết. 

Luật Đầu tư 2020 đã “cởi trói” và thúc 

đẩy những ý tưởng đầu tư táo bạo với quy 

mô lớn, đem lại lợi nhuận cho thị trường 

Việt Nam, nhưng đồng thời cũng đề ra một 

khung pháp lý vững chắc để phòng ngừa 

những trường hợp lợi dụng hoạt động đầu tư 

để thu lợi bất chính, ngăn chặn lợi ích nhóm 

và việc nhập cảnh, cư trú phi pháp, ảnh 

hưởng đến quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, 

vẫn cần có những văn bản dưới luật hướng 

dẫn cụ thể và chi tiết hơn đối với những vấn 

đề mà Luật Đầu tư 2020 còn chưa quy định 

rõ.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1. Trang thông tin điện tử về đầu tư 

nước ngoài: 

https://dautunuocngoai.gov.vn/tinbai/6

379/Tinh-hinh-Dau-tu-nuoc-ngoai-8-thang-

nam-2020 

2. Luật Đầu tư 2014. 

3. Luật Đầu tư 2020. 

4. Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật Đầu tư. 

5. Bài báo: “Điểm mới về ưu đãi đầu tư 

theo Luật Đầu tư năm 2020” – 

Phamlaw.com 

6. Kỷ yếu Hội nghị giới thiệu một số 

điểm mới Luật Đầu tư 2020 – Công ty luật 

DIMAC.

  

  

https://dautunuocngoai.gov.vn/tinbai/6379/Tinh-hinh-Dau-tu-nuoc-ngoai-8-thang-nam-2020
https://dautunuocngoai.gov.vn/tinbai/6379/Tinh-hinh-Dau-tu-nuoc-ngoai-8-thang-nam-2020
https://dautunuocngoai.gov.vn/tinbai/6379/Tinh-hinh-Dau-tu-nuoc-ngoai-8-thang-nam-2020


II. PHÁP LUẬT & THỰC TIỄNII. PHÁP LUẬT & THỰC TIỄNII. PHÁP LUẬT & THỰC TIỄN
BẢN TIN DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
SỐ 19 -  THÁNG 11.2020

1. Được mua bảo hiểm sức khỏe có phải
đóng thuế thu nhập cá nhân?

2. Xe cứu thương có được quyền đi ngược
chiều hay không?

3. Điều kiện để trở thành thẩm định
viên?
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I. ĐƯỢC MUA BẢO HIỂM SỨC 

KHỎE CÓ PHẢI CHỊU THUẾ THU 

NHẬP CÁ NHÂN KHÔNG? 

 

Tình huống pháp lý. 

Công ty tôi có mua bảo hiểm sức khỏe 

cho những nhân viên làm việc trực tiếp hoặc 

có tiếp xúc với hóa chất. Trường hợp tôi 

được Công ty mua cho bảo hiểm này thì có 

phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? 

Mong luật sư tư vấn giúp tôi. 

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 Điểm đ.2 Khoản 2 

Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 

15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 

các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá 

nhân như sau: 

“đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc 

không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công 

do người sử dụng lao động trả mà người 

nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức: 

… 

đ.2) Khoản tiền phí mua bảo hiểm 

nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, 

tiền đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện do 

người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp 

cho người lao động đối với những sản phẩm 

bảo hiểm có tích lũy về phí bảo hiểm.” 

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 11 Thông 

tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của 

Bộ Tài chính nêu rõ: “Trường hợp người sử 

dụng lao động mua cho người lao động sản 

phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có 

tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp 

mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo 

hiểm không thành lập và hoạt động theo 

pháp luật Việt Nam được phép bán bảo 

hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua 

sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu 

nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người 

lao động.” 

Như vậy, theo hướng dẫn nêu trên thì 

khoản bảo hiểm sức khoẻ mà người sử dụng 

lao động mua cho người lao động là khoản 

bảo hiểm không bắt buộc không tích lũy về 

phí bảo hiểm thì không tính vào thu nhập 

chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao 

động. 

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. 

Theo Hoàng Trần Ngọc Anh 

Công ty Luật FDVN 
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II. XE CỨU THƯƠNG CÓ ĐƯỢC 

QUYỀN ĐI NGƯỢC CHIỀU HAY 

KHÔNG? 

Tình huống pháp lý. 

Tuần vừa rồi khi đang lái đường một 

chiều, vì không quan sát nên tôi đã va vào 

một chiếc xe cứu thương đang làm nhiệm vụ 

chở bệnh nhân. Mặc dù không bị bị tổn thất 

nhưng tôi bị tài xế quát tháo cho rằng chỉ 

một mình tôi có lỗi trong khi chính tài xế 

cũng đi ngược chiều. Tôi muốn hỏi Luật sư 

có quy định nào về việc xe cứu thương được 

đi ngược chiều hay không? Tôi xin chân 

thành cảm ơn! 

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 22 Luật Giao 

thông đường bộ 2008 quy định về quyền ưu 

tiên của một số loại xe như sau: 

“1. Những xe sau đây được quyền ưu 

tiên đi trước xe khác khi qua đường giao 

nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự: 

a) Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; 

b) Xe quân sự, xe công an đi làm 

nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát 

dẫn đường; 

c) Xe cứu thương đang thực hiện 

nhiệm vụ cấp cứu; 

d) Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc 

phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi 

làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo 

quy định của pháp luật; 

đ) Đoàn xe tang. 

2. Xe quy định tại các điểm a, b, c và 

d khoản 1 Điều này khi đi làm nhiệm vụ phải 

có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không 

bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường 

ngược chiều, các đường khác có thể đi 

được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ 

phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển 

giao thông.” 

Vậy, theo các quy định được trích dẫn 

nêu trên, xe cứu thương có quyền đi ngược 

chiều trong khi làm nhiệm vụ. 

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. 

Theo Ngô Thị Mỹ Trâm  

Công ty Luật FDVN 

 

III. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH 

THẨM ĐỊNH VIÊN? 

Tình huống pháp lý. 

Tôi đang là công chức nay có nhu cầu 

tìm hiểu quy định của pháp luật về hành 

nghề thẩm định viên về giá. Vậy điều kiện 

để trở thành thẩm định viên là gì? Nếu tôi 

đang là công chức mà muốn được hành nghề 
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thẩm định viên về giá và làm tại một doanh 

nghiệp thẩm định giá thì có được hay 

không? Mong Quý Công ty Luật FDVN 

(FDVN) có thể tư vấn cho tôi được biết. tôi 

chân thành cảm ơn Quý Công ty! 

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]. Điều kiện hành nghề thẩm định 

viên về giá  

Căn cứ vào Điều 34 Luật giá 2012 quy 

định tiêu chuẩn thẩm định viên về giá cụ thể 

như sau: 

“1. Có năng lực hành vi dân sự. 

2. Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, 

trung thực, khách quan. 

3. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá. 

4. Có thời gian công tác thực tế theo 

chuyên ngành đào tạo từ 36 tháng trở lên 

sau khi có bằng tốt nghiệp đại học theo 

chuyên ngành. 

5. Có chứng chỉ đã qua đào tạo nghiệp 

vụ chuyên ngành thẩm định giá do cơ quan 

có thẩm quyền cấp. 

6. Có Thẻ thẩm định viên về giá theo 

quy định của Bộ Tài chính.” 

Thẩm định viên về giá hành nghề là 

người đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 34 

của Luật này đăng ký hành nghề thẩm định 

giá tại doanh nghiệp thẩm định giá. 

Tuy nhiên, căn cứ theo Khoản 2 Điều 

36 Luật giá năm 2012 quy định về những 

người không được hành nghề tại doanh 

nghiệp thẩm định giá như sau: “2. Cán bộ, 

công chức theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức; sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng 

trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội 

nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật 

trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân 

dân.” 

Như vậy, trong trường hợp khi đáp 

ứng được các điều kiện đối với thẩm định 

viên về giá tại Điều 34, tuy nhiên khi Quý 

Khách đang là cán bộ công chức nên theo 

quy định tại Điều 36 thì Quý Khách không 

được hành nghề thẩm định viên về giá tại 

một doanh nghiệp thẩm định về giá.  

 

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. 

Theo Đinh Thị Thông 

Công ty Luật FDVN 

 

  



Tổng hợp 91 thời hiệu, thờiTổng hợp 91 thời hiệu, thờiTổng hợp 91 thời hiệu, thời
hạn khác trong giải quyếthạn khác trong giải quyếthạn khác trong giải quyết

vụ án hình sự (phần 3)vụ án hình sự (phần 3)vụ án hình sự (phần 3)

PHẦN III.QUY ĐỊNH CẦN BIẾT
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