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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM 

RA NƯỚC NGOÀI

Tài liệu phục vụ Hội thảo Đầu tư bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam ở 

Tiểu vùng sông Mê Kông

Hà Nội,  tháng 02 năm 2017

Căn cứ pháp lý đối với hoạt động đầu

tư ra nước ngoài
- Luật Đầu tư 2014 (Chương V- Phần đầu tư ra nước ngoài);

- Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (phần liên quan đến 

đầu tư ra nước ngoài);

- Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định 

về đầu tư ra nước ngoài;

- Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về Giám sát và đánh 

giá đầu tư;

- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư 

vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

- Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí (hiện Bộ Công 

Thương đã dự thảo và trình Bộ Tư pháp thẩm định);

- Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư 

gián tiếp ra nước ngoài;
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Căn cứ pháp lý đối với hoạt động đầu

tư ra nước ngoài

- Thông tư số 09/2015/BKHĐT-TT ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và

Đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài;

- Thông tư số 10/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt

Nam hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày

31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

- Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt

Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Một số điểm mới về chính sách đầu tư ra 

nước ngoài (ĐTRNN)

Luật Đầu tư 2014, Nghị định 83/2015 /NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy
định về đầu tư ra nước ngoài đã thể hiện nhiều cải cách quan trọng trong việc công
khai, minh bạch và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư
ra nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư:

1. Thể hiện quyền tự do đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư:

Luật Đầu tư 2014 đã quy định rõ các ngành nghề, lĩnh vực cấm đầu tư, kinh doanh
(Điều 6 Luật Đầu tư). Bên cạnh đó, Điều 59 Luật Đầu tư cũng quy định rõ một số
lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài có điều kiện (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm,
khoa học và công nghệ). Ngoài ra, doanh nghiệp được kinh doanh, đầu tư những
ngành nghề, lĩnh vực đầu tư mà pháp luật không cấm.

2 Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài:

Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư có
vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên; các dự án yêu cầu áp dụng cơ
chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án
đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh,
truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên (trước
đây là 150 tỷ đồng Việt Nam trở lên); các dự án đầu tư không thuộc lĩnh vực nêu
trên mà có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên (trước đây là từ 300 tỷ
đồng Việt Nam trở lên).
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Một số điểm mới về chính sách đầu tư ra 

nước ngoài (ĐTRNN)

3. Bỏ quy trình thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài:

Theo quy định trước đây, các dự án có có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt
Nam trở lên phải thực hiện quy trình thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước
ngoài. Theo quy định hiện nay tại Luật Đầu tư 2014, Nghị định 83/2015 /NĐ-CP,
chỉ thẩm tra lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan và báo cáo Quốc hội/ Thủ tướng
Chính phủ đối với các dự án thuộc diện Quốc hội/ Thủ tướng Chính phủ quyết định
chủ trương đầu tư ra nước ngoài. Đối với các dự án có vốn đầu tư dưới 800 tỷ đồng
và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không phải áp dụng quy trình thẩm tra
lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương liên quan trước khi cấp Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

4. Mở rộng diện các dự án đăng ký đầu tư và đơn giản hóa thủ tục hành chính:

- Đối với các dự án có vốn đầu tư dưới 800 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư
có điều kiện, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thực hiện
theo quy trình không phải xin chấp thuận chủ trương của Quốc hội/ Thủ tướng
Chính phủ và thời hạn xử lý hồ sơ là 15 ngày.

- Đối với các dự án thuộc diện phải có chấp thuận chủ trương của Quốc hội/ Thủ
tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận
chủ trương đầu tư của Quốc hội/ Thủ tướng Chính phủ.

Một số điểm mới về chính sách đầu tư ra 

nước ngoài (ĐTRNN)

5. Đơn giản hóa thủ tục và mẫu hóa hồ sơ

- Về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, đã được đơn

giản hóa và rõ ràng hơn về đầu mục cũng như nội dung hồ sơ. Đặc biệt, Thông tư

số 09/2015/BKHĐT-TT ngày 23/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài đã hướng dẫn chi tiết các nội

dung hồ sơ như cách ghi tiến độ góp vốn, tiến độ thực hiện dự án, văn bản của cơ

quan thuế có thẩm quyền xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo kê khai đến

thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài...

- Bên cạnh đó, nhằm thúc đẩy quá trình Chính phủ điện tử cũng như tạo điều kiện

cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, Bộ đã triển khai ứng

dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để các doanh nghiệp , nhà

đầu tư chủ động đăng ký hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài qua mạng Internet, đồng

thời, nhà đầu tư có thể truy cập vào Hệ thống nêu trên để theo dõi quá trình xử lý hồ

sơ một cách công khai, minh bạch.
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Một số điểm mới về chính sách đầu tư ra 

nước ngoài (ĐTRNN)

6. Tăng cường tính chủ động tự chịu trách nhiệm của nhà đầu tư:

Để tăng cường tính chủ động tự trách nhiệm của nhà đầu tư, Luật Đầu tư mới cũng

quy định nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư của dự án, chịu trách

nhiệm về tính chính xác, tính trung thực của hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận

đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Do vậy, đã nâng cao tính chủ động tự chịu trách

nhiệm của nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án có

sử dụng vốn đầu tư của nhà nước, qua đó góp phần hạn chế nguy cơ gây thất thoát,

lãng phí hoặc đầu tư kém hiệu quả các nguồn lực của nhà nước.

Như vậy, so với quy định trước đây, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

ra nước ngoài đã được đơn giản hóa hơn, thu hẹp phạm vi các dự án phải xin chấp

thuận của Thủ tướng Chính phủ, các dự án phải thẩm định lấy ý kiến các Bộ,

ngành, địa phương liên quan.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM

(TÍNH ĐẾN 01/2017)

- 1.188 dự án đầu tư tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăn g ký
đạt 21,395 tỷ USD.

- Thị trường chủ yếu là Lào (270 dự án; 5,12 tỷ USD); Campuchia (191 dự án;
2,89 tỷ USD), một số quốc gia Nga, Châu Phi…

- Lĩnh vực đầu tư: Chủ yếu lĩnh vực nông lâm nghiệp, viễn thông, khai khoáng,
dịch vụ khám chữa bệnh… Đây là những lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam có thể
hợp tác hiệu quả với Lào, Campuchia....

- Trong số các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông lâm nghiệp tại Lào và Campuchia, chủ
yếu là các dự án đầu tư trồng cao su. T ính đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đã có 72
dự án đầu tư trồng cao su, với tổng vốn đầu tư đăng ký của nhà đầu tư Việt Nam là
2,175 tỷ USD. Nhìn chung, các dự án trồng cao su được Chính phủ Lào và
Campuchia đánh giá tốt, có hiệu quả kinh tế cao, tạo thêm nguồn thu cho lao động
địa phương, cải thiện cơ sở hạ tầng và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và an
sinh xã hội nước sở tại.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM

(TIẾP THEO…)

- Tập đoàn CNCSVN hiện đầu tư 23 dự án trồng cao su tại Lào và Campuchia với
tổng diện t ích đăng ký là 139.450 ha, trong đó tại Campuchia là 114.816 ha và Lào là
24.634 ha. Tập đoàn đã trồng được khoảng 116.837 ha cao su với vốn đầu tư thực
hiện khoảng 15.992 tỷ đồng, diện t ích cao su đưa vào khai thác khoảng 12.876 ha.
Tại Campuchia, Tập đoàn đã đầu tư hoàn chỉnh 02 nhà máy chế biến mủ cao su tại
Công ty Cổ phần Cao su Mang Yang – Ratanakiri và Công ty Cổ phần Cao su Tân
Biên - Kampong Thom với tổng công suất là 8.000 tấn/năm. Tại Lào, Tập đoàn đã
đầu tư 01 nhà máy chế biến mủ cao su tại Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào với công
suất chế biến 13.000 tấn/năm và đã đưa vào chế biến từ năm 2013.

- Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh cũng thực hiện các dự án đầu
tư trồng cao su tại Lào và Campuchia. Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai hiện có
04 dự án đầu tư trồng cao su tại Lào và Campuchia với diện t ích cao su đăng ký
khoảng 38.758 ha cao su, diện t ích cao su đã trồng đạt 31.229 ha. Tổng số diện t ích
cao su đã trồng tại Lào và Campuchia là 34.746 ha (Lào 20.889 ha; Campuchia
13.857 ha); số diện t ích cọ dầu đã trồng là 25.403 ha (Lào 7.055 ha; Campuchia
18.348 ha).

Nhìn chung, các dự án trồng cao su được Chính phủ Lào và Campuchia đánh giá
tốt , có hiệu quả kinh tế cao, tạo thêm nguồn thu cho lao động địa phương, cải thiện
cơ sở hạ tầng và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tếvà an sinhxã hội nước sở tại.

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

-Về kinh tế:

+ Khẳng định sự lớn mạnh của các doanh nghiệp Việt

Nam nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

+ Mở rộng thị trường tại nước ngoài, tránh được hàng

rào bảo hộ thương mại

+ Thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

+ Mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, thúc đẩy tiến trình hội

nhập của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới

+ Học hỏi kinh nghiệm quản lý, tiếp cận khoa học công

nghệ tại nước ngoài
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ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI 

Về địa bàn ưu tiên

- Duy trì thị trường truyền thống: Lào, Campuchia, Nga…

- Mở rộng các thị trường mới: Mỹ La Tinh, Đông Âu, Châu Phi,… và các thị

trường có khả năng thúc đẩy xuất khẩu, tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ từ Việt

Nam.

Về lĩnh vực ưu tiên:

- Năng lượng, sản xuất điện, khai thác và chế biến khoáng, trồng cây công 

nghiệp, nông nghiệp và những lĩnh vưc Việt Nam có thế mạnh.

- Các dự án đáp ứng nhu cầu trong nước về nguyên liệu phục vụ sản xuất, 

xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ .

MỘT SỐ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI LÀO, CAMPUCHIA

1. Thuận lợi:

- Quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hainước luôn được duy trì và
ngay càng phát triển tốt đẹp. Chính phủ Lào, Campuchia luôn dành những
ưu tiên và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh
tại Lào, Campuchia.

- Việt Nam, Lào, Campuchia gần gũi về địa lý, hoạt động trao đổi về kinh tế
cũng như đi lại, xuất nhập khẩu hàng hóa, lao độngrất thuận lợi.

- Lào, Campuchia còn có nhiều tiềm năng mà các doanh nghiệp Việt Nam
có thể hợp tác đầu tư như: thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, trồng
cây công nghiệp, sảnxuất, chế biến nông- lâm sản...

- Một số dự án đầu tư mang tính dẫn đường như hàng không, ngân hàng,
viễn thông... đã được cấp phép và đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo điều
kiện thuận lợi cho các dự án khác sớm triển khai thực hiện và đi vào hoạt
động.
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MỘT SỐ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI CAMPUCHIA
2. Khó khăn:

- Hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư của Lào, Campuchia đang trong quá trình
sửa đổi, hoàn thiện nên có nhiều thay đổi, chưa thống nhất và khó t iếp cận (Công ty
đường Biên Hoà).

- Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước chưa thật sự đồng bộ làm ảnh hưởng đến
việc thực thi chính sách.

- Thời gian vừa qua, Chính phủ Campuchia có sự thay đổi đột ngột về chính sách đất
tô nhượng như dừng cấp đất để thực hiện các dự án đầu tư nông, lâm nghiệp hoặc
thay đổi thời hạn giao đất từ 70 năm, 90 năm xuống còn 50 năm đối với tất cả các dự
án, kể cả dự án đã giao đất, cấp phép đầu tư trước đây (áp dụng hồi tố về thời hạn
giao đất, cho thuê đất) đang gây khó khăn cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến quyền, lợi
ích hợp pháp của nhà đầu tư.

- Đầu tư trong lĩnh vực khoáng sản tại Campuchia phần lớn vẫn tập trung ở giai
đoạn khảo sát, thăm dò, trong khi điều kiện tự nhiên, xã hội nơi triển khai thực hiện
dự án chưa thuận lợi, các số liệu chưa đầy đủ, hạ tầng giao thông, điện, nước chưa
được bảo đảm. Do vậy, t ính rủi ro của các dự án ở giai đoạn này thường rất cao.

MỘT SỐ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI LÀO, CAMPUCHIA

2. Khó khăn:

- Một số dự án cao su cũng gặp nhiều khó khăn do phía quỹ đất phía
chính quyền Campuchia chưa cấp đủ cho nhà đầu tư Việt Nam như
thỏa thuận;

- Còn hiện tượng tranh chấp đất với người dân sở tại;

- Lực lượng lao động của Campuchia tại vùng dự án còn thiếu về số
lượng và yếu về chất lượng trong khi theo quy định của pháp luật
Campuchia, nhà đầu tư Việt Nam chỉ được sử dụng 10% lao động
Việt Nam đưa sang để triển khai thực hiện dự án. (dự án trồng 6.310
ha cao su của Công ty CP Cao su Dầu Tiếng- Kratie; dự án trồng
cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Đăk Lăk; dự án trồng và
khai thác cao su của Công ty TNHH Bất động sản Phú An.
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MỘT SỐ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI LÀO, CAMPUCHIA

2. Khó khăn:

Nhìn chung, trao đổi về việc đầu tư ban đầu giữa doanh nghiệp và
các cơ quan có thẩm quyền của Lào, Campuchia rất thuận lợi nhưng
khi triển khai, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về thủ tục hành
chính, quy hoạch đất đai, sự thiếu nhất quán trong áp dụng chính
sách, đặc biệt là các quy định do địa phương đặt ra và áp dụng ngoài
các chính sách của nhà nước.

Việc phối hợp trong xây dựng chính sách và các chương trình hành
động chung nhằm thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch còn chậm,
chưa cụ thể và chưa có hiệu quả thiết thực. Các cam kết, thoả thuận
đã ký kết chưa thực sự được thúc đẩy triển khai. Chính sách ưu đãi
cho các dự án đầu tư nước ngoài còn hạn chế.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1. Tăng cường hợp tác chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, xây
dựng cơ chế chính sách, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để tạo
lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định;

2. Đề nghị phía Campuchia khi xây dựng chính sách mới không được
hồi tố đối với các dự án đã cấp cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó
có Việt Nam. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi
ích của nhà đầu tư, phía Campuchia dễ bị các nhà đầu tư kiện ra tòa
quốc tế.

3. Phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế
hoạch chung về đầu tư, thương mại và du lịch; Đặc biệt, là hoàn
thiện ký kết Nghị đ ịnh thư năm 2012 về sửa đổi bổ sung Hiệp định
khuyến khích và bảo hộ đầu tư và thông báo cho Bộ Ngoại giao VN
để Nghị định thư có hiệu lực thi hành.
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MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

4. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc giải quyết các khó khăn, vướng

mắc của doanh nghiệp; có chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư đối

với địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

5. Đẩy nhanh việc đàm phán ký kết và triển khai có hiệu quả các Hiệp

định, thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương, đồng thời sớm xây

dựng các thỏa thuận hợp tác mới, bảo đảm cho các hoạt động đầu tư,

kinh doanh và khai thông các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

6. Đơn giản hóa thủ tục vận chuyển hàng hóa qua biên giới, bảo quản

nông sản, kiểm định chất lượng.... Góp phần giảm chi phí về lao động,

phương tiện đi lại...

7. Xem xét việc miễn Visa cho người lao động nước ngoài sang làm

việc cho các dự án đầu tư của Việt Nam tại Campuchia.

Thank you


