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I. KẾT CẤU NGHỊ ĐỊNH

 09 Chương

 132 Điều 

 3 Phụ lục:

Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư 
nước ngoài

Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư

Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư



II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

 Quyết định số 1109/QĐ-TTg:

- Nghị định quy định chi tiết Luật Đầu tư;

- Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài;

- Nghị định quy định về xúc tiến đầu tư;

- Nghị định quy định về giám sát và đánh giá đầu tư;

- Nghị định quy định về dự án quan trọng quốc gia.

 Nghị quyết số 149/NQ-CP: 

- NĐ 31/2021/NĐ-CP; 

- NĐ 29/2021/NĐ-CP.



III. NỘI DUNG CHÍNH

1. Áp dụng Luật Đầu tư và các luật liên quan

2. Ngành nghề đầu tư kinh doanh, hạn chế tiếp cận thị trường với nhà đầu tư
nước ngoài

3. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

4. Chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận ĐKĐT

5. Điều chỉnh dự án đầu tư

6. Góp vốn, mua cổ phần phần vốn góp



III. NỘI DUNG CHÍNH

7. Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

8. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

9. Giám định giá trị vốn đầu tư

10. Ngừng hoạt động dự án đầu tư

11. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

12. Điều khoản thi hành



1. Áp dụng Luật Đầu tư và các luật có liên quan (Điều 4 Luật 
Đầu tư)

- Với các luật ban hành trước ngày luật đầu tư có hiệu lực thi hành

+ Về ngành nghề cấm đầu tư và đầu tư kinh doanh có điều kiện

+ Về trình tự, thủ tục (ngoại trừ 10 luật, lưu ý: Luật Xây dựng, Nhà ở và
Kinh doanh bất động sản).

- Với các luật ban hành sau ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành

Xác định cụ thể nội dung đặc thù thực hiện hoặc không thực hiện theo quy
định của Luật Đầu tư



2. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh, hạn chế tiếp cận thị 
trường với nhà đầu tư nước ngoài

 Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

(8 ngành, nghề, bao gồm dịch vụ đòi nợ)

 Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

(giảm từ 243 xuống còn 227 ngành, nghề)

 Ngành, nghề hạn chế tiếp cập thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài (Phụ
lục I NĐ 31/2021/NĐ-CP)

+ Chưa được tiếp cận thị trường (25);

+ Tiếp cận thị trường có điều kiện (49).



Đối tượng áp dụng Danh mục và điều kiện hạn chế tiếp cập thị 
trường

1. Nhà đầu tư nước ngoài;

2. Tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 Luật
Đầu tư, bao gồm tổ chức:

 do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

 do tổ chức kinh tế tại điểm a nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

 do nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế tại điểm a nắm giữ trên
50% vốn điều lệ.



Nguyên tắc áp dụng Danh mục, điều kiện tiếp cập thị trường

Danh
mục

chọn bỏ

Ngành, 
nghề chưa
được tiếp

cận thị
trường

Không được đầu tư

Ngành, 
nghề hạn

chế tiếp cận
thị trường

Phải đáp ứng điều kiện

PL trong nước ban hành sau: (i) đã cấp trước => tiếp tục thực
hiện; (ii) Nếu đầu tư mới, M&A, điều chỉnh, bổ sung => tuân

thủ; (iii) sau khi có qđ => tuân thủ

Ngành, nghề

chưa cam kết

TTCT

PL trong nước: (i) chưa quy định => như

NĐTTN; (ii) có quy định => tuân thủ



Nguyên tắc áp dụng Danh mục, điều kiện tiếp cận thị trường

NGUỒN CỦA ĐIỀU KIỆN (Đ 9)

ĐƯQT

BIT
MIT

(ACIA,..)
FTA

Luật, NQ 
QH

PL, NQ 
UBTVQH

Nghị định



Nguyên tắc áp dụng Danh mục, điều kiện tiếp cập thị trường

Hạn chế tỷ lệ sở hữu

Nhiều 
NĐTNN khác

quốc tịch: 
Tổng ≤ tỷ lệ 
cao nhất/một 
ĐƯQT/một 
ngành, nghề 

cụ thể; 

Nhiều
NĐTNN 

cùng quốc
tịch: Tổng ≤

tỷ lệ tại 
ĐƯQT áp 

dụng đối với 
các nhà đầu 

tư đó; 

Nhiều ngành, 
nghề có tỷ lệ 
sở hữu khác 
nhau: Tỷ lệ ≤

tỷ lệ của 
ngành, nghề 
có hạn chế 
thấp nhất.

DN thuộc đối 
tượng của 

LCK: Theo 
LCK; 



3. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

 Đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư:

 Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt;

 hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa
học và công nghệ;

 Đổi mới sáng tạo;

 Bổ sung một số ngành của Luật Hỗ trợ DNNVV.

 Nguyên tắc ưu đãi đầu tư

 Có thời hạn

 Bảo đảm đáp ứng điều kiện ưu đãi trong thời gian được hưởng ưu đãi



4. Chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư (thẩm 
quyền)

Dự án đa mục tiêu: chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền cao nhất

THỦ 
TƯỚNG

Bỏ 5000 tỷ; trò chơi điện 

tử có thưởng; cảng hàng 

không từ 1tr tấn trở lên, 

cảng biển loại I 2.300 tỷ

Nhà ở (theo quy mô 
phân cấp)

Dự án trên hai tỉnh

UBND 
TỈNH

Đất
(trừ với Hộ gia đình, cá 

nhân)

Nhà ở (theo quy 
mô phân cấp)

Sân golf

DA FDI đề nghị giao đất, cho thuê đất 
chuyển mục đích sử dụng đất tại đảo, 
xã ven biển, biên giới; khu vực QP-

AN khác



Hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư

Chấp
thuận
CTĐT

Chủ trương 
đầu tư (không 

có NĐT)

Đấu giá

Đấu thầu

Chủ trương đầu tư (đồng 
thời chấp thuận NĐT)



Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư

NĐT

SỞ KH&ĐT

BQL

THỦ TƯỚNG

CHÍNH PHỦ

MPI

OR

DPI

BỘ, NGÀNH

UBND TỈNH

QĐ chủ trương

GCNĐT

BỘ, NGÀNH

UBND TỈNH HOẶC

SỞ, NGÀNH

UBND TỈNH

ĐẤU GIÁ

ĐẤU THẦU

Q
Đ

 c
h

ủ
tr

ư
ơ

n
g

2

3

5

5

6

6

1

1

6

6

4

(Không ĐG, ĐT) (ĐG, ĐT)
UBND TỈNH

CHẤP THUẬN

(CHỦ TRƯƠNG) (LỰA CHỌN NĐT)



Trình tự chấp thuận chủ trương đầu tư của TTCP

NHÀ ĐẦU TƯ/

BỘ, NGÀNH,/

UNND TỈNH

MPI

40 ngày

3 ngày

3

NHÀ ĐẦU TƯ

NƯỚC NGOÀI5 ngày

GCNĐT (trường hợp

chủ trương có NĐT)

THỦ TƯỚNG CP

UBND TỈNH/

BỘ NGÀNH

(nếu liên quan)

15 ngày

7 ngày

4

2

1 1

5

Lập đề xuất

QĐCTĐT CƠ QUAN TỔ CHỨC 

LỰA CHỌN NĐT

NĐT ĐƯỢC LỰA 

CHỌN

Lựa chọn NĐT

GCNĐKĐT

5 ngày

QĐ CTĐT



Trình tự chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND 
cấp tỉnh

NHÀ ĐẦU TƯ/

SỞ, BAN NGÀNH, 

UBND HUYỆN, 

BQL

SỞ KH&ĐT

BAN QUẢN LÝ KCN,

KKT,KCX, KCNC

25 ngày

3 ngày

3

NHÀ ĐẦU TƯ

NƯỚC NGOÀI5 ngày

GCNĐT (trường hợp

chủ trương có NĐT)

UBND TỈNH

SỞ, NGÀNH, 

UBND HUYỆN

(BỘ NGÀNH

-nếu liên quan)
15 ngày

7 ngày

4

2

1 1

5

Lập đề xuất

QĐCTĐT CƠ QUAN TỔ CHỨC 

LỰA CHỌN NĐT

NĐT ĐƯỢC LỰA 

CHỌN

Lựa chọn NĐT

GCNĐKĐT

5 ngày

QĐ CTĐT



Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều kiện cấp 
GCNĐKĐT

Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; 

Có địa điểm thực hiện dự án (có giấy tờ về đất, 
thoả thuận về địa điểm)

Phù hợp quy hoạch (quốc gia, vùng, tỉnh, đô thị, 
đơn vị hành chính đặc biệt). 

Suất đầu tư, số lượng sử dụng lao động (Do 
UBND trình thường trực HĐND thông qua). 

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư 
nước ngoài. 



5. Điều chỉnh dự án đầu tư

Điều chỉnh

Bổ sung sáp nhập, hợp 
nhất, chia, tách,…

07 trường hợp thay đổi 
CTCTĐT

Mục tiêu; diện tích
(10%, 30ha), địa điểm; 
Vốn (≥20%, quy mô); 

tiến độ (≥12tháng); thời
hạn; công nghệ; NĐT

Điều chỉnh tiến độ không 
quá 24 tháng, trừ 06 

trường hợp

Bất khả kháng; đất 
chậm; chậm TTHC hoặc 
theo yêu cầu CQNN; NN 

đổi QH; đổi, bổ sung 
mục tiêu CTCTĐT; tang 

Vốn (≥20%, quy mô) 



Chuyển nhượng dự án đầu tư

Đ
iề

u
 k

iệ
n

:

Không thuộc Điều 48.1, 48.2

NĐTNN đáp ứng Điều 24.2 (đk M&A)

PL đất đai (nếu gắn với QSD đất, TS gắn với đất);

PL nhà ở, BĐS (nếu DA nhà ở, BĐS)

CTCTĐT, GCNĐKĐT hoặc PL khác

Luật 69/2014/QH13 (nếu DNNN).
T

h
ủ

 t
ụ

c:

Theo Đ 41 LĐT (DA Đ 29 và DA cấp GCNĐKĐT);

Theo PL DS, DN, KD BĐS (các dự án còn lại).

T
h

ẩ
m

q
u

y
ền

ch
u

y
ển

n
h

ư
ợ

n
g

D
A

 
B

Đ
S

 
(Đ

 7
5
.2

.b
):

Theo LĐT ((DA Đ 29.4 và DA cấp GCNĐKĐT). 

Dự án khác: (i) UBND cấp tỉnh (DA do tỉnh quyết
định việc đầu tư); (ii) TTCP (DA do TTCPquyết định

việc đầu tư);



6. Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

1. Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

2. Không đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Đăng ký
Góp vốn, mua
cổ phần, phần

vốn góp

Thay đổi thành
viên, thông báo
cổ đông nước

ngoài

Đăng ký
Góp vốn, mua
cổ phần, phần

vốn góp

Thay đổi thành
viên, thông báo
cổ đông nước

ngoài



Các trường hợp đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua 
phần vốn góp

Đ
ăn

g
k

ý
M

&
A

Tăng tỷ lệ sở hữu NĐTNN tại TCKT có
ngành nghề tại Danh mục chọn bỏ

Tăng tỷ lệ sở hữu NĐTNN >50% 

a) ≤50% lên >50%

b) Đã >50%, tăng tiếp

M&A TCKT có GCN QSD đất tại đảo, xã, 
biên giới, ven biển, khu vực khác ảnh hưởng

QPAN



7. Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Hình thức
bảo đảm

•Ký quỹ

•Bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ

 Hình thức: chứng thư bảo lãnh

 Nội dung: khi hết hạn bảo lãnh mà chưa gia hạn và không có ý kiến của 
CQĐKĐT về việc chấm dứt hiệu lực bảo lãnh thì TCTD phải chuyển tiền 
vào tài khoản CQĐKĐT để chuyển thành ký quỹ

Thời điểm

• Sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư

• Trước tổ chức thực hiện phương án bồi thường, tái định cư (không tạm ứng tiền); trước 
khi có quyết định giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (có tạm ứng 
tiền hoặc trúng đấu giá trả tiền thuê hàng năm

Hoãn

• Nếu đã ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (cao, bằng, thấp)

• Nộp ngay ký quỹ khi chậm tiến độ

Hoàn

• Không yêu cầu tiến độ khi hoàn 50%

• Nếu được đồng ý điều chỉnh tiến độ thì không bị thu tiền ký quy



Điều chỉnh bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư nộp bổ sung số tiền ký quỹ hoặc bổ sung bảo lãnh ký 

quỹ của tổ chức tín dụng trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư 

của dự án

2. Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh

thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án phù hợp với nội dung điều

chỉnh của dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư trong nước

điều chỉnh dự án không thuộc diện điều chỉnh chủ trương đầu tư

theo quy định của Nghị định này mà nội dung điều chỉnh làm thay

đổi nội dung tại Thoả thuận bảo đảm thực hiện dự án.



8. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Thời hạn DA

≤ 70 năm

DA trong KKT

DA tại địa bàn khó 
khăn, đặc biệt khó 

khăn

DA vốn đầu tư lớn, 
chậm thu hồi vốn

≤ 50 năm

Thời điểm tính thời hạn (đối dự án đất) 

Că n cứ mục tiêu, quy mô, địa điểm, yêu cầu 
hoạt động để ấn định thời hạn 

Chậm giao đất
(không tính vào thời hạn, tiến độ DA)

Áp dụng cho cả DA 
trước 01/07/2015

Điều chỉnh tiến độ dự án : dự án chưa hết t.han 

Gia hạn thêm 1 chu kỳ; ngoại trừ:

Lạc hậu, ô nhiễm, 
thâm dụng tài nguyên

Có nội dung CGKBH



9. Giám định giá trị vốn đầu tư, máy móc, thiết bị, dây chuyền 

công nghệ dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư tự xác định giá trị vốn đầu tư của dự án đầu 
tư sau khi dự án đầu tư đưa vào khai thác, vận hành.

2. Nhà đầu tư phải chịu chi phí giám định trong trường 
hợp kết quả giám định dẫn đến làm tăng nghĩa vụ thuế 
đối với Nhà nước.

3. Quy định cụ thể trình tự, thủ tục giám định độc lập
(khoản 3, 4, 5 Điều 28 NĐ số 31/2021/NĐ-CP)



10. Ngừng hoạt động của dự án đầu tư

 Tổng thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư không quá 12 tháng.

 Thủ tục ngừng hoạt động

- Nhà đầu tư: thông báo

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: lấy ý kiến, lập biên bản trước trước khi

quyết định ngừng

- Dự án đầu tư gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc

phòng, an ninh quốc gia: thông báo, lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.



11. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

1. 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;

2. 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



12. Điều khoản thi hành: sửa đổi, bổ sung 08 Nghị
định có liên quan

• Một số Nghị định được sửa đổi, bổ sung

1. NĐ 46/2014/NĐ-CP : bổ sung ưu đãi đặc biệt (thời gian miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước không

quá 1,5 lần).

2. NĐ 52/2020/NĐ-CP: trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký

đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, điều chỉnh dự án sân gôn

3. NĐ 25/2020/NĐ-CP: phạm vi điều chỉnh; điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất; lập

Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đối với loại dự án có chủ trương và dự án không thuộc diện

chấp thuận chủ trương…

4. NĐ 11/2013/NĐ-CP: nội dung lấy ý kiến thẩm định dự án khu đô thị, bãi bỏ thủ tục chấp thuận

đầu tư

5. NĐ 99/2003/NĐ-CP: doanh nghiệp chế xuất, nhiệm vụ, quyền hạn của BQLKCNC



Quy định chuyển tiếp (đối với hồ sơ nộp trước ngày 1/1/2021)

Hồ sơ nộp
theo LĐT

• Đã hết hạn Theo LĐT 2014

• Chưa hết hạn Luật ĐT 2020

• Ngoại lệ: dự án 5000 tỷ

Hồ sơ nộp
theo PL 
nhà ở

• Chưa xác định chủ đầu tư Luật ĐT 2020

• Đã xác định CĐT, đang làm thủ tục theo nhà ở tiếp tục
theo Luật Nhà ở

Hồ sơ
chuyển

nhượng dự
án BĐT

• Dự án thuộc diện LĐT  NĐT được lựa chọn áp dụng PL

Lưu ý

• Hồ sơ đã lấy ý kiến được tiếp tục sử dụng ý kiến thẩm định
trước đó nếu vẫn phù hợp.



Quy định chuyển tiếp (điều chỉnh dự án chuyển tiếp)

- Dự án Điều 77.2(a) LĐT (có chủ trương theo 4 luật): thực hiện thủ tục điều

chỉnh chủ trương khi điều chỉnh các nội dung tại Khoản 3 Điều 41 LĐT.

- Thẩm quyền: Cơ quan có thẩm quyền theo Luật Đầu tư 2020 thì sẽ điều

chỉnh dự án đã được chấp thuận theo Luật Đầu tư trước đây, trừ:

+ Trước không thuộc diện Thủ tướng nhưng thuộc diện chấp thuận theo luật

mới: Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh trong trường hợp mở rộng quy mô sử

dụng đất hoặc bổ sung mục tiêu tại Điều 31 Luật Đầu tư. Các trưởng hợp khác

UB tỉnh điều chỉnh.

+ Dự án 5000 tỷ, UB tỉnh hoặc ban chấp thuận chủ trương: Thủ tướng chấp

thuận điều chỉnh trong trường hợp mở rộng quy mô sử dụng đất hoặc bổ sung

mục tiêu tại Điều 31 Luật Đầu tư. Các trưởng hợp khác UB tỉnh điều chỉnh.

- Dự án Điều 77.2(b,c,d)LĐT: thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư

khi mở rộng quy mô, thay đổi mục tiêu dẫn tới dự án thuộc Điều 30, 31, 32 Luật

Đầu tư



Quy định chuyển tiếp

•Xử lý hồ sơ hợp lệ với dự án dự án thuộc phạm vi đấu thầu lựa chọn nhà

đầu tư (Điều 115 Nghị định)

- Dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, công trình thương mại dịch vụ, tổ hợp đa

năng có hồ sơ hợp lệ trước ngày 20/4/2020 nhưng đến 1/1/2021 chưa được quyết

định chủ trương đầu tư

- Dự án nhà ở thương mại, công trình thương mại dịch vụ, công trình đa năng, tổ

hợp đa năng có hồ sơ hợp lệ từ ngày 20/4/2020 nhưng đến 1/1/2021 chưa được

quyết định chủ trương đầu tư



•Xử lý hồ sơ hợp lệ với dự án nhà ở, dự án khu đô thị đã nộp hồ sơ đề nghị

chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật nhà ở (khoản 4 Điều 115 Nghị

định)

+ Dự án đã xác định chủ đầu tư: tiếp tục thực hiện thủ tục chấp thuân chủ trương

đầu tư theo Luật Nhà ở mà không phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư

theo Luật Đầu tư.

+ Dự án chưa xác định chủ đầu tư: thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.

Quy định chuyển tiếp



Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư

(khoản 2 Điều 77 Luật Đầu tư)

 Điều chỉnh dự án đầu tư thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi

hành (Điều 117 Nghị định)

- Trường hợp thay đổi, bổ sung nội dung, mục tiêu; mở rộng quy mô; đề nghị giao đất,

cho thuê đất…

- Thẩm quyền và thủ tục tại khoản 3 Điều 117 Nghị định

Quy định chuyển tiếp
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