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NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Xuất xứ và mục đích của nghiên cứu

2. Những phát hiện chính theo các giai đoạn đầu tư
 Chuẩn bị và phê duyệt

 Thu hồi và bồi thường đất đai
 Triển khai dự án
 Kết thúc và đóng cửa
 Tổng quan các phát hiện theo từng giai đoạn đầu tư

3. Các khuyến nghị
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XUẤT XỨ

• Gia tăng những lo ngại của cộng đồng và các tổ chức
xã hội dân sự về những tác động của đầu tư nước ngoài
(bao gồm cả đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam) ở các
quốc gia tiếp nhận đầu tư

• Khám phá cơ hội hợp tác giữa các công ty và chính
quyền về tăng cường trách nhiệm trong đầu tư của các
doanh nghiệp Việt Nam

• Vai trò của Oxfam với tư cách là tổ chức quốc tế hoạt
động ở nhiều quốc gia với khả năng kết nối sự tha mgia
của cộng đồng, xã hội dân sự, nhà nước và doanh
nghiệp

MỤC TIÊU DÀI HẠN

Các dự án đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực

nông nghiệp tại Campuchia và Lào sẽ tiên phong trong thực hiện
các chuẩn mực tốt nhằm góp phần đảm bảo hài hòa lợi ích của

các bên liên quan (doanh nghiệp VN, chính quyền địa phương và

người dân tại vùng dự án đầu tư...). 

Mục tiêu cụ thể
1. Đánh giá được thực trạng, thuận lợi, khó khăn và thách thức

của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực nông
nghiệp tại Campu chia và Lào

2. Đưa ra được các khuyến nghị và bộ quy tắc ứng xử nhằm tăng
cường trách nhiệm môi trường – xã hội của các doanh nghiệp

VN đầu tư tại Campuchia và Lào
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TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ RA 
NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM
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Bối cảnh đầu tư ra nước ngoài 

của Việt Nam
• Đầu tư ra nước ngoài không ngừng tăng qua các năm cả về số 

dự án và số vốn. Giai đoạn 1989-2015 Việt Nam đã đầu tư:

• Tổng số 1.049 dự án ra nước ngoài;

• Số vốn đăng ký gần 21 tỉ USD;

• Lào và Campuchia là hai thị trường truyền thống tiếp nhận 
nhiều đầu tư của Việt Nam nhất;

• Nông – lâm – thủy sản là lĩnh vực Việt Nam đầu tư ra nước 

ngoài lớn thứ hai về số vốn sau Khai khoáng.

• Giai đoạn Hội nhập mới, Chiến lược thúc đẩy đầu tư ra nước 

ngoài theo Quyết định 236/QĐ-TTg ngày 20/02/2009  sẽ được 
sửa đổi.

Đầu tư ra nước ngoài là chiến lược và được 
khuyến khích
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Toàn cảnh đầu tư Việt Nam ra 

nước ngoài
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Top 10 quốc gia nhận đầu tư 

Việt Nam*

8

*: Lũy kế đến ngày 31/12/2015
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Top 10 ngành kinh tế đầu tư trực 

tiếp ra nước ngoài *

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2016
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Đầu tư của Việt Nam trong lĩnh 
vực nông nghiệp ở Cam-pu-chia 
và Lào

Cambodia Lào

Thứ tự về nhà đầu tư TOP 5 TOP 3

Tổng số dự án (1/2016) 183 258

% so với tổng số dự án 18% 27%

Tổng vốn đăng ký (tỷ USD) 2.8 4.9

% so với tổng vốn đầu tư 22% 26%

Source: MPI, 2016
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Đầu tư tại Cam-pu-chia
Số

TT

Lĩnh vực / ngành Tổng số dự

án

Vốn đầu tư

(USD)

1 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 60 1.986.579.779

2 Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 8 262.800.000

3 Thông tin và truyền thông 10 93.063.290

4 Khai khoáng 11 72.431.708

5 Công nghiệp chế biến, chế tạo 17 58.527.315

6 Vận tải kho bãi 7 1.560.000

7 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 3 18.864.728

8 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động 30 17.456.000

9 Xây dựng 15 15.230.133

10 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều 
hòa không khí

3 809.284.283

11 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 2 2.630.000

12 Dịch vụ khác 7 1.630.000

13 Hoạt động kinh doanh bất động sản 1 900.000

14 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 4 850.000

15 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 5 603.000

Tổng 226 2,859,732,646

Nguồn: MPI, tháng 6 năm 2016
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Đầu tư tại Lào

Nguồn: MPI, tháng 6/2016

Số

TT

Lĩnh vực / ngành Tổng số

dự án

Vốn đầu tư

(USD)

1 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 22 40.656.845

2 Công nghiệp chế biến, chế tạo 56 107.449.057

3 Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 3 9.371.204

4 dịch vụ khác 4 50.375.000

5 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 4 48.210.289

6 Giáo dục và đào tạo 2 1.346.700

7 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 5 3.975.000

8 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 1 300.000

9 Hoạt động kinh doanh bất động sản 5 50.700.999

10 Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 9 208.628.000

11 Khai khoáng 66 954.161.275

12 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 2 1.004.500.000

13 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 47 1.048.753.284

14 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí 6 1.297.029.850

15 Thông tin và truyền thông 5 42.040ễ000

16 Vận tải kho bãi 3 1.071.050

17 Xây dựng 15 63.343.881

18 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 3 1.630.000

Tổng 258 4.933.542434
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Chính sách về đầu tư ra nước 

ngoài của Việt Nam
• Cục Đầu tư Nước Ngoài, trực thuộc Bộ kế hoạch & Đầu tư là cơ 

quan quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài

• Luật đầu tư năm 2014: Có một chương về đầu tư ra nước ngoài

• 2014 Investment Law: contains a chapter on outbound investment

• Điều 51.1: Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra 

nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất 

khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao 
năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

• Điều 51.2: Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải tuân thủ 
quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan, pháp luật của 

quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư (sau đây gọi là nước tiếp nhận đầu tư) 

và hiệp ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tự 

chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nước ngoài

• Điều 54: Các dự án đầu tư nông nghiệp có quy mô vốn lớn hơn 800 

tỷ đồng (khoảng 36 triệu usd) cần sự phê duyệt của Thủ tướng

• Những trường hợp khác, MPI cấp giấy chứng nhận đầu tư 

• Nghị định 83 (2015) yêu cầu giấy chứng nhận địa điểm thực hiện DA

Page 14

Ý Nghĩa chính trị của đầu tư 

Nguồn: trang web của Hoàng Anh Gia Lai

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm  

Attapeu, Laos

Khánh thành trường học xây dựng bằng 

khoản quyên góp của người dân Việt Nam 

tại Takeo, Cambodia 

Hội nghị đầu tư 

hàng năm giữa 

Việt Nam, 

Capuchia (bên 

tay trái) và Lào 
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Phát hiện qua nghiên cứu 
tại thực địa 

Page 16

Khảo sát thực địa 

Cam-pu-chia

1. Diễn đàn NGO tại Cam-pu-chia

2. Chính quyền địa phương và cộng đồng tại tỉnh Kratie và Ratanakiri

provinces

3. Công ty: Dau Tieng, SBK in Kratie, 30/4 công ty tại Ratanakiri

(Chuyển thành Công ty 74).

Lào

1. Bộ Nông-Lâm Nghiệp, Chính quyền địa phương và cộng đồng tại

tỉnh Attapeu, Champasak, Savannakhet Global

2. Hội Con Người và Môi trường (GAPE), Trung tâm Tình Nguyện

Quốc Tế Nhật Bản, AVIL, IDP

3. Công ty: Hoàng Anh Gia Lai, Tín Nghĩa, Công ty Cao su Việt – Lào, 

Tập đoàn Cao su Việt Nam 

Việt Nam: Trụ sở của các công ty VRG, Tín Nghĩa, Hoàng Anh Gia Lai 
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Hạn chế

• Còn không thống nhất trong số liệu đầu tư giữa các 
cơ quan quản lý nhà nước

• Khó liên lạc với một số công ty: Nhóm nghiên cứu chỉ 

gặp được những công ty có thể liên lạc được
• Có thêm những chuyến làm việc tại trụ sở công ty ở Việt 

Nam

• Tại Campuchia: Khó khăn trong việc liên lạc và gặp 

đại diện chính quyền địa phương cấp cấp tỉnh

• Thời gian nghiên cứu và thực địa còn hạn chế 

• Dù nghiên cứu không bao quát nhưng cũng đã xác định 
được những vấn đề chung. 

Page 18

Các lợi ích từ đầu tư của các 
doanh nghiệp Việt Nam
Theo đại diện một số cơ quan của Việt Nam: 

 Đầu tư tại Campuchia và Lào giúp nền kinh tế Việt Nam hội
nhập sâu hơn với nền kinh tế toàn cầu;

 Việt Nam có thể có thêm nguồn lực để phát lực triển đất

nước; 

 Đầu tư vào hai quốc gia láng giềng giúp nâng cao vai trò và
vị thế của Việt Nam trong quan hệ quộc tế và trong khu
vực;

 Công ty Việt Nam có thể có thêm cơ hội đầu tư ra nước
ngoài ở các quốc gia khác;

 Việt Nam có thể tận dụng các lợi thế đầu tư tại Campuchia
và Lào để giảm thiểu rủi ro khi các cơ hội kinh doanh trong

nước trở nên kém hấp dẫn.
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Lợi ích cho các quốc gia tiếp 
nhận đầu tư?

 Góp phần vào tăng trưởng GDP và thu thuế / ngân 

sách để chính phủ có thể sử dụng cho dịch vụ công. 

 Tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương 

 Đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội địa phương 

thông qua việc xây dựng trường học, phòng khám, 

bệnh viện, đường và khu nhà ở cho những người thu 
nhập thấp 

 Góp phần củng ôố mối quan hệ chính trị truyền thống 

và ổn định với Việt Nam 

Kết quả nghiên cứu thực địa: Giai 

đoạn chuẩn bị và phê duyệt
Các phát hiện

• Các nhà đầu tư nhận thức khá đầy 
đủ về các thủ tục đầu tư 

• Các thủ tục không phải lúc nào 
cũng rõ ràng và hay bị thay đổi 

• Tại Campuchia các nhà đầu tư 
thường không làm việc với chính 
quyền địa phương/tỉnh mà làm việc 

trực tiếp với chính quyền trung 
ương. Ở Lào, một số thỏa thuận về 
đất đai lại được kí kết tại cấp tỉnh, 
huyện nhưng hạn chế phối hợp với 
chính quyền trung ương 

• Chính quyền địa phương không 
được cung cấp đầy đủ thông tin

• Không rõ liệu các quy định EIA có 
được tuân thủ hay không

Những thách thức 

• Cung cấp thông tin: cộng 
đồng không biết về những 
đầu tư có ảnh hưởng đến họ 

• Thiếu kế hoạch đầu tư và các 
nghiên về tính khả thi  

• Tham vấn công chúng còn 
hạn chế (chưa kể đến FPIC)

• Giám sát và tuân thủ từ các 
chính quyền (Quốc hội, chính 
quyền địa phương) hoặc các 
NGOs còn hạn chế 

Page 20



2/17/2017

11

Thu hồi và bồi thường đất
Các phát hiện 

• Xung đột về đất đai còn phổ biến, 
bản đồ cũ hoặc không rõ ràng 

• Các công ty thường bắt đầu thu 
hồi đất ngay khi có giấy phép

• Luật yêu cầu bồi thường nhưng 
mức bồi thường khá tùy tiện

• Tại Lào, xung đột đất đai ngày 

càng được quan tâm, dẫn đến 
việc tăng thời gian giao đất. Tuy 
nhiên, các xung động còn chưa 
được giải quyệt  

• Tại Campuchia, các CSOs hỗ trợ 

người dân tăng kết quả trong một 
số xung đột đã được giả quyết 
(Quyết định 01/2012: 300,000 ha 
di dời )

Những thách thức 

• Người dân thiếu thông tin về 
quyền và hợp đồng 

• Người dân thiếu sở hữu đất, 
không được bồi thường cho đất 
đai chưa đăng kí sở hữu (như 
rừng) 

• Người dân còn có những ý kiến 

trái chiều (như giữa dân di cư và 
những cư dân cũ); công ty 
thường lợi dụng, đặt áp lực lên 
người dân để họ chấp nhận mức 
bồi thường thấp 

• Tại Campuchia, người dân bản 
địa gặp khó khăn trong việc đăng 
kí đất phường. 
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Triển khai dự án 
• Bằng chứng cải thiện cơ sở hạ 

tầng 

• Lào yêu cầu công ty có 90% công 
nhân là người Lào nhưng nhiều 
công ty nói rằng họ không thể tuyển 
dụng lao động địa phương

• Tại Campuchia rất ít người dân địa 

phương được tuyển dụng ( hoặc 
công nhân không muốn làm việc 
cho công ty) - chỉ 3% dân số làm 
việc trong đầu tư nông nghiệp

• Các đóng góp về trách nhiệm xã 

hội của doanh nghiệp(CRS) phổ 
biến ở Lào hơn ở Campuchia 

• Cơ chế đảm bảo sự tuân thủ hợp 
đồng còn  hạn chế, một số công ty 
thay đổi kế hoạch kinh doanh sau 

khi được phê duyệt 

• Điều kiện sống của công nhân 
còn kém 

• Sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc 
diệt cỏ nhiều 

• Ảnh hưởng đến an ninh lương 
thực và sinh kế lớn hơn những 
lợi ích từ triển khai dự án

• Tại Lao, nhiều công nhân địa 
phương không được kí hợp 
đồng và không có bảo hiểm xã 
hội 

• Tại Lào, quản lí còn giữ lương 
của nhân viên (từ 2-3 tháng) 
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Kết thúc và đóng cửa

• Các quy định và thủ tục hủy 
và/hoặc chuyển giao dự án  cho 
các công ty khác là không rõ 

• Không rõ về sự tồn tại của hệ 
thống giám sát kết thúc  dự án

• Tại Lào, Các công ty đang chặt 
cây cao su để trồng những 
giống cây khác, trái với những 
điều khoản trong giấy phép 

• Tại Campuchia, còn nhiều 
trường hợp không rõ chủ sở 
hữu (người Việt Nam hoặc 
Campuchia) 

• Chuyển giao quyền sự hữu có 
thể dẫn đến sự nhầm lẫn từ 
chính quyền địa phương và 
trung ương

• Tại Campuchia, bằng chứng 
cho thấy rằng một số công ty sử 
dụng ELCs để tiếp cận đất để 
chặt cây rồi lại bỏ hoang đất

• Tại Campuchia, một số người 
thuê đất rồi lại chuyển giao cho 
các công ty mới để trốn tránh 
trách nhiệm giải trình

• Tại Lào có một số công ty làm 
việc phạm pháp trên những khu 
rừng được bảo vệ 

Page 23
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Những vấn đề xuyên suốt

• Cung cấp thông tin và minh bạch: Các thỏa thuận đất đai 
và nhượng đất đai được coi là “bí mật” dù được công chúng 
quan tâm. Một bảng kiểm điểm đang được thực hiện để giải 
đáp cho những quan tâm của chính phủ Lào về chật lượng 

đầu tư 

• Hạn chế tham vấn: không chỉ với những địa phương bị ảnh 
hưởng mà còn giữ các cấp và ngành chính phủ

• Các công ty còn e ngại việc trực tiếp làm việc với người dân, 

họ không coi đó là trách nhiệm của mình và để cho chính 
quyền giải quyết. 

• Tuân thủ luật pháp quốc gia và công ước quốc tế là vấn 
đề của cả các công ty và chính phủ: vd: nhượng đất trong các 
vườn quốc gia, công ty triển khai dự án ngoài các vùng được 

cho phép. 
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Tổng hợp các thách thức trong 
các giai đoạn đầu tư

Chuẩn bị và
phê duyệt

Thu hồi và bổi 
thường đất

Triển khai Kết thúc 
và đóng 

cửa 

Các vấn đề 

xuyết suốt 

Xây dựng kế

hoạch đầu tư

Xác định ranh

giới và chủ sở

hữu

Điều kiện làm

việc và tuyển

dụng

Thỏa thuận 

về thủ tục và  

hợp đồng  

Cung cấp thông 

tin và  minh bạch 

Đánh giá tác

động môi

trường

Giá bồi thường

cho đất đai bị

thu hồi

Phát triển địa 

phương và  vùng

Chuyển giao 

cho các công 

ty khác 

Tuân thủ luật

pháp quốc gia và

công ước quốc

tế
Cấp phép và

chuyển nhượng

đất đai

Cơ chế / cách

giải quyết xung

đột

Theo dõi các hợp 

đồng 
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CÁC KIẾN NGHỊ  
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Hướng dẫn doanh nghiệp đầu 
tư có trách nhiệm

1. Khuyến khích Doanh nghiệp, cùng với sự hỗ trợ của 

các cơ quan chức năng Việt Nam (như Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, VCCI) và các tổ chức khác cùng tham gia 

xây dựng và thúc đẩy thực thi hướng dẫn về trách 

nhiệm xã hội của doanh nghiệp - áp dụng với nhiều 

lĩnh vực và các giai đoạn khác nhau trong quá trình 
triển khai dự án. 

• Hướng dẫn cần được  chia sẻ và thống nhất với cơ quan 
chính quyền Việt Nam và quốc gia nhận đầu tư, cũng như 
với các tổ chức xã hội dân sự quan tâm 
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Quy định với các nhà đầu tư và 
các ngân hàng

2. Nhà đầu tư nên tham vấn với các cộng đồng bị ảnh 

hưởng trong suốt quá trình đầu tư, theo các nguyên 
tắc về Sự đồng thuận dựa trên tự nguyện, trước và 

được thông tin đầy đủ (FPIC) và Hướng dẫn tự nguyện 

về Quản trị đất thuê. 

3. Các ngân hàng Việt nam nên có chính sách và thực 

hiện đánh giá rủi ro về môi trường và xã hội trước khi 

cho doanh nghiệp vay để đầu tư ra nước ngoài, trên 

cơ sở tuân thủ pháp luật Việt  Nam và pháp luật / 
những quy định về EIA của các quốc gia tiếp nhận đầu 

tư. 
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Củng cố chính sách

4. Chính phủ Việt nam cần hướng dân thực hiện hiệu quả hơn 
các điều khoản của  Luật Đầu Tư năm 2014 về đầu tư ra 
nước ngoài và giám sát doanh nghiệp thực thi pháp luật 
Việt Nam, chính sách của các quốc gia sở tại và các công 

ước quốc tế. 

5. Chính phủ các nước sở tại nên thực hiện các quy định, 
công ước quốc gia hiện hành và bổ dung thêm hệ thông 
giám sát và mức phạt. Trách nhiệm và phân công công việc 

giữa các cơ quan nhà nước và các cấp nên được làm rõ 
hơn trong các văn bản / quy định của pháp luật. 
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Cơ sở dữ liệu về đầu tư nông 
nghiệp và đất đai

6. Các quốc gia tiếp nhận đầu tư nên thiết lập và duy trì một 
hệ thống cơ sở dữ liệu liên tục và được cập nhật về các 
khoản đầu tư bất động sản lớn (ở các cấp) mà có thể cho 
phép người dân truy cập. Những thông tin được công bố  

phải liên quan và thiết thực đối với cộng đồng bị ảnh hưởng 
cũng như tổ chức xã hội và người dân nói chung.
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Vai trò của XHDS

7. Các tổ chức xã hội dân sự gồm NGO, các hiệp hội và các 
nhóm cộng đồng đóng vai trò quan trọng việc giám sát các 
cơ quan chínhphủ, đồng thời tăng cường năng lực cho 
người dân địa phương (đặc biệt về các vấn đề về pháp 

luật);

8. Sự hợp tác chặt chẽ với cộng đồng và các mạng lưới là cơ 
chế quan trọng để vận động thay đổi chính sách. Tuy nhiên 

xã hội dân sự cũng nên phối  hợp với doanh nghiệp, cơ 
quan chính phủ và công đồng để tìm ra các phương án giải 
quyết bất cập. 


