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GIAI ĐOẠN CHẤM DỨT HOẶC 
CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

• Chấm dứt dự án
– Chưa ghi nhận dự án đầu tư ra nước ngoài lĩnh vực 

nông nghiệp nào hết thời hạn giao đất

– Một số trường hợp chấm dứt do nhà đầu tư chủ động

• Chuyển nhượng dự án

– Đã có một số dự án chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư 
khác, gồm cả nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư quốc 
gia khác
• Lưu ý quy định về hạn chế chuyển nhượng dự án theo pháp 

luật nước sở tại
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Quan hệ với người dân địa phương

• Xử lý các thỏa thuận giữa Doanh nghiệp và 
Người dân địa phương
– Chủ động thông báo cho người dân địa phương về 

việc chấm dứt, chuyển nhượng dự án của mình

– Hoàn thành các nghĩa vụ của doanh nghiệp với 
người dân hoặc thương lượng phương án thay thế

– Trong trường hợp chuyển nhượng dự án: phải có 
điều khoản về việc chuyển giao nghĩa vụ cho bên 
mua và thông báo nội dung này cho người dân (có 
thể tổ chức họp 3 bên để bàn giao)

Quan hệ với người lao động

• Trong trường hợp chấm dứt dự án:

– Thông báo sớm cho người lao động để họ có 
phương án chuyển đổi công việc phù hợp

– Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính như lương, bảo 
hiểm cho người lao động

• Trong trường hợp chuyển nhượng dự án:

– Nên đàm phán việc ưu tiên sử dụng lao động hiện 
tại với bên mua (minh bạch vấn đề này đối với 
người lao động)
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Nghĩa vụ đối với Nhà nước

• Nghĩa vụ tài chính
– Hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nước sở tại 

hoặc thông báo về việc chuyển giao nghĩa vụ tài chính 
cho bên mua

– Thực hiện thủ tục chuyển tiền về Việt Nam hoặc tái 
đầu tư vào dự án khác

• Thủ tục hành chính
– Thực hiện thủ tục chấm dứt dự án hoặc chuyển giao 

dự án theo pháp luật nước sở tại
– Thực hiện thủ tục với cơ quan quản lý của Việt Nam 

chấm dứt giấy phép đầu tư ra nước ngoài


