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1. Những vấn đề cơ bản trong pháp luật 

về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư 

nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam 

Thứ nhất, về loại tài sản đưa vào góp 

vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 

trong doanh nghiệp Việt Nam 

Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, 

mua cổ phần bằng: tiền Việt Nam, ngoại tệ 

tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng 

đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, 

bí quyết kĩ thuật, các tài sản khác ghi trong 

điều lệ công ti. Vấn đề này được quy định tại 

khoản 4 Điều 4, Điều 89 Luật doanh nghiệp 

và khoản 1 Điều 2 Nghị định của Chính phủ 

số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật đầu tư.  

Thứ hai, về khái niệm nhà đầu tư nước ngoài 

Khái niệm nhà đầu tư nước ngoài được 

quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp 

luật từ Luật đầu tư, Nghị định của Chính 

phủ số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 về 

việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần 

của ngân hàng thương mại Việt Nam đến 

các quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

như Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 

15/04/2009 về tỉ lệ tham gia của nhà đầu tư 

nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam, Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 

18/06/2009 về việc ban hành quy chế góp 

vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 

trong các doanh nghiệp Việt Nam; Quyết 

định của Bộ tài chính số 121/2008/QĐ-BTC 

ngày 02/12/2008 về việc ban hành quy chế 

hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam; Thông tư của 

Bộ tài chính số 131/TT-BTC ngày 06/09/2010 

hướng dẫn thực hiện quy chế góp vốn, mua 

cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các 

doanh nghiệp Việt Nam. Ở Việt Nam, do 

khái niệm nhà đầu tư nước ngoài không 

được giải thích đồng bộ ở văn bản dưới luật 

nên cần có sự giải thích thống nhất về khái 

niệm này để thuận lợi cho việc áp dụng pháp 

luật và quản lí nhà nước. Về vấn đề này, có 

người đã kiến nghị định nghĩa khái niệm về 

nhà đầu tư nước ngoài như sau: “Nhà đầu tư 

nước ngoài là cá nhân không mang quốc 

tịch Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài là tổ 

chức được thành lập và hoạt động theo pháp 

luật nước ngoài trước khi đầu tư vào Việt 

Nam cũng như các chi nhánh, văn phòng đại 

diện (không có tư cách pháp nhân) của họ”.(1) 

Thứ ba, quan điểm, nhận định về doanh 

nghiệp Việt Nam 

Từ quan điểm phân loại doanh nghiệp 

* Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội  

** Văn phòng luật sư Tôn Nữ Thu Hà và cộng sự 
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dựa trên tiêu chí chủ yếu là chế định sở hữu, 

pháp luật hiện hành phân chia doanh nghiệp 

thành các loại hình cơ bản là: doanh nghiệp 

tư nhân, các loại hình công ti (công ti trách 

nhiệm hữu hạn, công ti hợp danh, công ti cổ 

phần) và doanh nghiệp nhà nước. Doanh 

nghiệp Việt Nam có những đặc điểm sau: 

Một là doanh nghiệp Việt Nam là doanh 

nghiệp do nhà đầu tư Việt Nam thành lập. 

Nhà đầu tư Việt Nam được hiểu là tổ chức, 

cá nhân Việt Nam. Tổ chức, cá nhân Việt 

Nam có quyền thành lập và quản lí doanh 

nghiệp Việt Nam nếu không thuộc một trong 

các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 13 

Luật doanh nghiệp. 

Hai là doanh nghiệp Việt Nam được 

thành lập và hoạt động theo Luật doanh 

nghiệp, ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp 

nhà nước được thành lập theo Luật doanh 

nghiệp nhà nước.  

Pháp luật Việt Nam quy định một số 

doanh nghiệp đặc thù như: ngân hàng thương 

mại, công ti chứng khoán, công ti bảo hiểm… 

Tuy nhiên, bài này chỉ tập trung làm rõ một 

loại hình doanh nghiệp Việt Nam đặc thù là 

ngân hàng thương mại, bao gồm: ngân hàng 

thương mại nhà nước được cổ phần hoá và 

ngân hàng thương mại cổ phần. Ngân hàng 

thương mại trong nước được thành lập, tổ 

chức dưới hình thức công ti cổ phần, trừ 

ngân hàng thương mại nhà nước được thành 

lập, tổ chức dưới hình thức công ti trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước 

sở hữu 100% vốn điều lệ. Ngân hàng thương 

mại là loại hình ngân hàng được thực hiện 

tất cả hoạt động ngân hàng và hoạt động 

kinh doanh khác theo quy định của Luật các 

tổ chức tín dụng nhằm mục tiêu lợi nhuận. 

Về bản chất, ngân hàng thương mại là loại 

doanh nghiệp đặc thù do đối tượng tác 

nghiệp là tiền tệ. Ngân hàng thương mại 

kinh doanh, cung ứng thường xuyên một 

hoặc một số các nghiệp vụ như: nhận tiền 

gửi; cấp tín dụng; cung ứng dịch vụ thanh 

toán qua tài khoản. Ngân hàng thương mại 

được nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân dưới 

hình thức tiền gửi không kì hạn, tiền gửi có 

kì hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng 

chỉ tiền gửi, kì phiếu, tín phiếu và hình thức 

nhận tiền gửi khác. Ngân hàng thương mại 

được cấp tín dụng cho tổ chức cá nhân dưới 

hình thức cho vay, chiết khấu, cho thuê tài 

chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và 

nghiệp vụ cấp tín dụng khác. Ngân hàng 

thương mại còn thực hiện cung ứng dịch vụ 

thanh toán qua tài khoản, cụ thể: cung ứng 

phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ 

thanh toán séc, lệnh chi, uỷ nhiệm chi, nhờ 

thu, uỷ nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín 

dụng và dịch vụ thanh toán khác cho khách 

hàng thông qua tài khoản của khách hàng. 

2. Một số bất cập trong pháp luật về 

góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước 

ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam 

Thứ nhất, quy định về hình thức góp vốn, 

mua cổ phần  

Nhà đầu tư nước ngoài có quyền góp 

vốn, mua cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài 

“mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia 

quản lí hoạt động đầu tư” thì được coi là 

hình thức “đầu tư trực tiếp”. Việc mua cổ 

phần mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia 

quản lí hoạt động đầu tư được coi là “đầu tư 

gián tiếp”.(2) Nhà đầu tư nước ngoài thực 
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hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam theo các 

hình thức: “a) Mua cổ phần, cổ phiếu, trái 

phiếu…”.(3) Tuy nhiên, vấn đề xác định khi 

nào thì việc góp vốn, mua cổ phần được xem 

là hoạt động đầu tư trực tiếp là cần thiết. 

Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và các văn 

bản hướng dẫn thi hành không xác định rõ 

như thế nào là “tham gia quản lí hoạt động 

đầu tư”. Chính sự thiếu sót này đã gây ra 

nhiều khó khăn trong thực tiễn áp dụng đối 

với nhà đầu tư, cơ quan cấp phép đầu tư và 

cơ quan đăng kí kinh doanh. Tham khảo 

thông lệ quốc tế, nếu giá trị của khoản đầu tư 

nước ngoài không quá 10% tổng số vốn đầu 

tư thì được coi là đầu tư gián tiếp vì nhà đầu 

tư không đủ nhiều vốn để tác động đến 

quyền quản lí công ti.(4) 

Thứ hai, quy định về nhà đầu tư nước ngoài 

Đối với tổ chức nước ngoài, Nghị định của 

Chính phủ số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 

về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần 

của ngân hàng thương mại Việt Nam quy 

định: "Tổ chức nước ngoài là tổ chức được 

thành lập theo quy định của pháp luật nước 

ngoài và hoạt động, kinh doanh tại nước 

ngoài hoặc/và tại Việt Nam”.(5) Nhưng theo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 

55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 về tỉ lệ 

tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam, Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ số 88/2009/QĐ-TTg 

ngày 18/06/2009 về việc ban hành quy chế góp 

vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 

trong các doanh nghiệp Việt Nam, Quyết định 

của Bộ tài chính số 121/2008/QĐ-BTC ngày 

02/12/2008 về việc ban hành quy chế hoạt 

động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam và Thông tư 

của Bộ tài chính số 131/TT-BTC ngày 

06/09/2010 hướng dẫn thực hiện quy chế 

góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước 

ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam, tổ 

chức nước ngoài bao gồm cả “chi nhánh 

của các tổ chức này tại nước ngoài và tại 

Việt Nam”.(6) Tuy quy định cụ thể hơn các 

văn bản trước nhưng những văn bản này như 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 

55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009, Quyết định 

số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009, Quyết 

định của Bộ tài chính số 121/2008/QĐ-BTC 

ngày 02/12/2008 và Thông tư của Bộ tài 

chính số 131/TT-BTC ngày 06/09/2010 lại 

không điều chỉnh hoạt động mua cổ phần 

của nhà đầu tư nước ngoài trong ngân hàng 

thương mại Việt Nam. Do đó, việc quy định 

về tổ chức nước ngoài theo Nghị định của 

Chính phủ số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 

sẽ dẫn đến khả năng chi nhánh của các tổ 

chức trên không được góp vốn, mua cổ phần 

trong ngân hàng thương mại Việt Nam. 

Trong khi đó, đối tượng nhà đầu tư này là 

tương đối lớn.  

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009, 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 

88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 và Thông 

tư của Bộ tài chính số 131/TT-BTC ngày 

06/09/2010, tổ chức nước ngoài bao gồm: 

“Tổ chức thành lập và hoạt động ở Việt 

Nam có tỉ lệ tham gia góp vốn của bên 

nước ngoài trên 49%”; “Quỹ đầu tư, công 

ti đầu tư chứng khoán có tỉ lệ tham gia góp 

vốn của bên nước ngoài trên 49%”.(7) 

Nhưng theo Quyết định của Bộ tài chính số 
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121/2008/QĐ-BTC ngày 02/12/2008, tổ chức 

nước ngoài bao gồm: “Tổ chức thành lập và 

hoạt động theo pháp luật Việt Nam có 100% 

vốn góp nước ngoài và các chi nhánh của tổ 

chức này; quỹ đầu tư thành lập và hoạt động 

theo pháp luật nước ngoài và các quỹ đầu tư 

thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt 

Nam có 100% vốn góp nước ngoài";(8) Như 

vậy, có sự không thống nhất về mức góp vốn 

của bên nước ngoài để được coi là nhà đầu 

tư nước ngoài. Trong trường hợp tổ chức 

thành lập và hoạt động ở Việt Nam; quỹ đầu 

tư, công ti đầu tư chứng khoán có tỉ lệ tham 

gia góp vốn của bên nước ngoài trên 49% 

đến 99% không được coi là nhà đầu tư nước 

ngoài nếu căn cứ Quyết định của Bộ tài 

chính số 121/2008/QĐ-BTC ngày 02/12/2008, 

trong khi đó, Quyết định của Bộ tài chính số 

121/2008/QĐ-BTC ngày 02/12/2008 và 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 

55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 cùng 

điều chỉnh lĩnh vực góp vốn, mua cổ phần 

của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam. Điều này sẽ làm 

cho các tổ chức, quỹ đầu tư, công ti đầu tư 

chứng khoán có mức vốn của bên nước 

ngoài trên 49% đến 99% lúng túng vì không 

biết là trường hợp của họ được áp dụng theo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 

55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 hay được 

áp dụng theo Quyết định của Bộ tài chính số 

121/2008/QĐ-BTC ngày 02/12/2008 vì cả 

hai văn bản này cùng đang có hiệu lực pháp 

luật và cùng điều chỉnh một lĩnh vực. Đây 

chính là bất cập khi lựa chọn quy phạm pháp 

luật để áp dụng. 

Quyết định của Bộ tài chính số 

121/2008/QĐ-BTC ngày 02/12/2008 mở rộng 

thêm đối tượng được coi là nhà đầu tư nước 

ngoài so với Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009, 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 

88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 và Thông 

tư của Bộ tài chính số 131/TT-BTC ngày 

06/09/2010, đó là các chi nhánh của tổ chức 

thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt 

Nam có 100% vốn góp nước ngoài; quỹ đầu 

tư thành lập và hoạt động theo pháp luật 

nước ngoài. Việc mở rộng thêm những đối 

tượng này là cần thiết bởi họ cũng là một 

trong những nhà đầu tư đầy tiềm năng trên 

thị trường vốn của Việt Nam.  

Khái niệm nhà đầu tư nước ngoài cần 

được quy định thống nhất giữa các văn bản 

quy phạm pháp luật. Đối với nhà đầu tư 

nước ngoài là tổ chức, cần thống nhất bổ 

sung thêm một số đối tượng được coi nhà 

nhà đầu tư nước ngoài như: chi nhánh của 

các tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp 

luật nước ngoài tại nước ngoài và tại Việt 

Nam; tổ chức thành lập và hoạt động ở Việt 

Nam, quỹ đầu tư, công ti đầu tư chứng 

khoán có tỉ lệ tham gia góp vốn của bên 

nước ngoài trên 49%; các chi nhánh của tổ 

chức thành lập và hoạt động theo pháp luật 

Việt Nam trên 49% vốn góp nước ngoài; quỹ 

đầu tư thành lập và hoạt động theo pháp luật 

nước ngoài. 

Đối với cá nhân nước ngoài, Nghị định 

của Chính phủ số 69/2007/NĐ-CP ngày 

20/04/2007 quy định như sau: “Cá nhân 

nước ngoài là người mang quốc tịch nước 

ngoài, cư trú tại nước ngoài hoặc tại Việt 

Nam”.(9) Quy định này đồng nhất với quy 
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định tại Quyết định của Bộ tài chính số 

121/2008/QĐ-BTC ngày 02/12/2008. Tuy 

nhiên, theo Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 

và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 

88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 thì “cá 

nhân nước ngoài là người không mang quốc 

tịch Việt Nam, cư trú tại nước ngoài hoặc tại 

Việt Nam”.(10) Như vậy, theo Nghị định của 

Chính phủ số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 

những Việt kiều (có hai quốc tịch) vừa mang 

quốc tịch nước ngoài vừa còn quốc tịch 

Việt Nam sẽ được coi là nhà đầu tư nước 

ngoài, trong khi đó, theo Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ số 55/2009/QĐ-TTg 

ngày 15/04/2009 và Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ số 88/2009/QĐ-TTg ngày 

18/06/2009 thì họ không được coi là nhà đầu 

tư nước ngoài mà được coi là nhà đầu tư 

trong nước. Hiện nay, trên thực tế vẫn tồn tại 

hai quan điểm này. Mặt khác, với quy định tại 

Nghị định của Chính phủ số 69/2007/NĐ-CP 

ngày 20/04/2007 thì xảy ra trường hợp người 

không quốc tịch sẽ không thuộc trường hợp 

nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước 

ngoài bởi theo khoản 2 Điều 3 Luật quốc 

tịch Việt Nam năm 2008: “Người không quốc 

tịch là người không có quốc tịch Việt Nam 

và cũng không có quốc tịch nước ngoài”. 

Theo quan điểm của chúng tôi, để phù hợp 

với Luật quốc tịch Việt Nam và thực tế ở 

Việt Nam nên thống nhất quy định như sau: 

Cá nhân nước ngoài là người không mang 

quốc tịch Việt Nam, cư trú tại nước ngoài 

hoặc tại Việt Nam. 

Việc quy định không thống nhất về khái 

niệm nhà đầu tư nước ngoài là do quy định 

này được nằm trong các văn bản quy phạm 

pháp luật được ban hành bởi nhiều cơ quan 

chức năng khác nhau và trong các thời điểm, 

giai đoạn khác nhau nên trên thực tế giá trị tài 

sản góp vốn là quyền sử dụng đất lại phụ 

thuộc vào thời giá khác nhau của bất động 

sản. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 

người có thẩm quyền ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật về góp vốn, mua cổ phần của 

nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp 

Việt Nam đã không phát hiện kịp thời, chưa 

lựa chọn và khái quát được khái niệm nhà đầu 

tư nước ngoài. Mặt khác, người có thẩm 

quyền, cơ quan ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật thiếu tính lường trước, tính dự báo 

và tính dự đoán trong việc xây dựng quy 

phạm pháp luật về khái niệm nhà đầu tư nước 

ngoài. Hơn nữa, việc pháp điển hoá trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam chưa được thực 

hiện thường xuyên. Việc giám sát ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, cơ quan hữu quan (hậu 

kiểm) để phát hiện sự thiếu thống nhất giữa 

các văn bản có liên quan còn hạn chế. 

Thứ ba, quy định về mức góp vốn, mua 

cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong 

doanh nghiệp Việt Nam 

Đối với quy định chung về mức góp vốn, 

mua cổ phần của nhà đầu tư nước trong 

doanh nghiệp Việt Nam, Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ số 88/2009/QĐ-TTg 

ngày 18/06/2009 quy định nhà đầu tư nước 

ngoài được góp vốn, mua cổ phần với tỉ lệ 

không hạn chế, trừ một số trường hợp 

theo quy định tại Quyết định này. Nghị 

định của Chính phủ số 102/2010/NĐ-CP 

ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành 
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một số điều của Luật doanh nghiệp quy định: 

“Tất cả các tổ chức là pháp nhân, bao gồm 

cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 

không phân biệt nơi đăng kí trụ sở chính và 

mọi cá nhân không phân biệt quốc tịch và 

nơi cư trú, nếu không thuộc đối tượng quy 

định tại khoản 4 Điều 13 của Luật doanh 

nghiệp đều có quyền góp vốn, mua cổ phần 

với mức không hạn chế tại doanh nghiệp 

theo quy định tương ứng của Luật doanh 

nghiệp, trừ các trường hợp theo luật định”.(11) 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 

88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 và Nghị 

định của Chính phủ số 102/2010/NĐ-CP ngày 

01/10/2010 đều đưa ra một số trường hợp 

loại trừ cho việc giới hạn phần vốn góp hoặc 

cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy 

nhiên, hai văn bản này đã quy định không 

thống nhất về trường hợp loại trừ này. Nghị 

định của Chính phủ số 102/2010/NĐ-CP 

ngày 01/10/2010 đã thu hẹp đối tượng bị hạn 

chế so với Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009. 

Theo Luật chứng khoán, khái niệm công ti 

đại chúng không chỉ bao gồm công ti niêm 

yết mà còn gồm: “Công ti đã thực hiện 

chào bán cổ phiếu ra công chúng; công ti 

có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu 

tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng 

khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã 

góp từ mười tỉ đồng Việt Nam trở lên”.(12) 

Như vậy, khi làm thủ tục sẽ gặp ngay rắc 

rối là thực hiện theo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ số 88/2009/QĐ-TTg ngày 

18/06/2009 hay Nghị định của Chính phủ số 

102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010. 

Do đó, cần phải sửa đổi trường hợp 

loại trừ được quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 13 Nghị định của Chính phủ số 

102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010, cụ thể 

thay “các công ti niêm yết” thành “các công ti 

đại chúng”. Tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước 

ngoài tại các công ti đại chúng thực hiện theo 

quy định của pháp luật về chứng khoán.  

Đối với mức góp vốn, mua cổ phần của 

nhà đầu tư nước ngoài trong ngân hàng 

thương mại Việt Nam, Nghị định của Chính 

phủ số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 và 

Thông tư của Ngân hàng Nhà nước số 

07/2007/TT-NHNN ngày 29/11/2007 hướng 

dẫn Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 

20/4/2007 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua 

cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam 

quy định tổng mức sở hữu cổ phần của nhà 

đầu tư nước ngoài (bao gồm cả cổ đông nước 

ngoài hiện hữu) và người có liên quan tối đa 

bằng 30% vốn điều lệ của một ngân hàng, 

trong đó có tỉ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông 

chiến lược nước ngoài và người có liên quan 

của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài đó 

không vượt quá 15% vốn điều lệ (trừ trường 

hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép 

nhưng không vượt quá 20% vốn điều lệ).(13)  

Một số quốc gia trên thế giới cũng quy 

định về giới hạn sở hữu cổ phần của nhà đầu 

tư nước ngoài tại các ngân hàng. Pháp luật 

Trung Quốc cho phép cổ đông nước ngoài sở 

hữu đến 20% số cổ phần của một ngân hàng 

trong nước nhưng tổng số cổ phần nắm giữ 

tối đa bằng 25% vốn điều lệ của một ngân 

hàng.(14) Pháp luật Ấn Độ cho phép cổ đông 

nước ngoài chiếm tỉ lệ tới 74% trong các ngân 

hàng tư nhân(15) và tỉ lệ 20% trong ngân hàng 

nhà nước với sự chấp thuận của chính phủ.(16)  
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Việc quy định về giới hạn sở hữu cổ 

phần của nhà đầu tư nước ngoài tại ngân 

hàng thương mại Việt Nam nhằm ngăn ngừa, 

hạn chế cổ đông hoặc nhóm cổ đông nước 

ngoài có cùng lợi ích nắm giữ tỉ lệ vốn lớn 

tại ngân hàng và thông qua cơ chế biểu quyết 

để thao túng hoạt động của ngân hàng theo ý 

đồ của riêng mình. Điều 16 Luật các tổ chức 

tín dụng quy định: “Nhà đầu tư nước ngoài 

được mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt 

Nam...”. Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng 

đã nới rộng mức sở hữu cổ phần đối với cổ 

đông nói chung từ mức 15% lên mức 20% 

mà không cần sự chấp thuận của Thủ tướng 

Chính phủ: “Cổ đông và người có liên quan 

của cổ đông đó không được sở hữu vượt quá 

20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng”.  

 Như vậy, một số quy định về góp vốn, 

mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 

trong ngân hàng thương mại không thống 

nhất với Luật các tổ chức tín dụng như về 

đối tượng bán cổ phần đã rộng hơn là tổ 

chức tín dụng Việt Nam mà không chỉ gồm 

các ngân hàng thương mại Việt Nam; về tỉ lệ 

sở hữu cổ phần, đó là cổ đông và người có 

liên quan của cổ đông đó được phép sở hữu 

đến 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín 

dụng mà không cần sự chấp thuận của Thủ 

tướng Chính phủ... Để khắc phục vấn đề này, 

Chính phủ cần phải ban hành nghị định mới 

thay thế Nghị định của Chính phủ số 

69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 nhằm đảm 

bảo những quy định về góp vốn, mua cổ 

phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các 

doanh nghiệp Việt Nam thống nhất với Luật 

các tổ chức tín dụng năm 2010. 

Đối với mức góp vốn, mua cổ phần của 

nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp 

Việt Nam trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 quy 

định: “Đối với cổ phiếu, nhà đầu tư nước 

ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 

49% tổng số cổ phiếu của công ti cổ phần 

đại chúng. Trường hợp pháp luật chuyên 

ngành có quy định khác thì áp dụng theo quy 

định của pháp luật chuyên ngành. Trường 

hợp tỉ lệ sở hữu bên nước ngoài được phân 

loại theo danh mục các ngành nghề cụ thể 

thì áp dụng theo danh mục phân loại”.(17) 

Việc quy định hạn chế tỉ lệ tham gia mua cổ 

phiếu của nhà đầu tư nước ngoài trên thị 

trường chứng khoán ở mức 49% tổng số cổ 

phiếu của công ti cổ phần đại chúng nhằm 

kiểm soát sự thâu tóm cổ phiếu của nhà đầu 

tư nước ngoài trong công ti cổ phần đại 

chúng và đây cũng là mức đủ để nhà đầu tư 

nước ngoài có mức vốn phù hợp để kinh 

doanh. Tuy nhiên, với quy định tỉ lệ vốn sở 

hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 49% đối 

với công ti cổ phần đại chúng đã tạo rào cản 

cho hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước 

ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

làm giảm nguồn vốn đáng kể từ phía nước 

ngoài theo hình thức đầu tư gián tiếp này. 

Theo ý kiến của tác giả, cần xem xét xoá 

bỏ hạn chế chung về vốn như giới hạn tỉ lệ 

49% vốn nước ngoài đối với công ti cổ phần 

đại chúng. Do đó, Việt Nam cần xác định rõ 

danh mục lĩnh vực hạn chế tỉ lệ vốn sở hữu 

(ngân hàng, viễn thông, hàng không, bất 

động sản…) bằng văn bản pháp quy thống 

nhất tạo cơ sở pháp lí và thuận tiện cho nhà 
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đầu tư nước ngoài tìm hiểu.  

Đối với tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước 

ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam kinh 

doanh thương mại dịch vụ theo điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên, theo 

Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ, “tổng mức 

vốn cổ phần do các nhà đầu tư nước ngoài 

nắm giữ trong một doanh nghiệp không 

được vượt quá 30% vốn điều lệ của doanh 

nghiệp đó, trừ khi luật pháp Việt Nam có quy 

định khác hoặc được cơ quan có thẩm quyền 

của Việt Nam cho phép. Một năm sau khi gia 

nhập, hạn chế 30% cổ phần nước ngoài 

trong việc mua cổ phần của các doanh 

nghiệp Việt Nam sẽ được bãi bỏ, ngoại trừ 

đối với việc góp vốn dưới hình thức mua cổ 

phần trong các ngân hàng thương mại cổ 

phần và với những ngành không cam kết 

trong Biểu cam kết dịch vụ…”.(18) Khi áp 

dụng cam kết về tỉ lệ tham gia vốn cổ phần 

của nhà đầu tư nước ngoài cũng gặp không ít 

vướng mắc như: Với ngành dịch vụ không 

xuất hiện trong Biểu cam kết cụ thể về dịch 

vụ, tỉ lệ tham gia vốn cổ phần của nhà đầu tư 

nước ngoài sẽ ở mức nào? Theo cam kết gia 

nhập WTO, Việt Nam không mở cửa một số 

ngành như in ấn, phân phối dược phẩm, phân 

phối xăng dầu... nhưng trên thực tế, Việt 

Nam đã cho phép nhà đầu tư nước ngoài 

được mua tới 49% cổ phần của các công ti 

dược, in ấn… niêm yết trên sàn chứng 

khoán. Trường hợp một doanh nghiệp hoạt 

động đồng thời trong 3 - 4 ngành được nêu 

trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ với tỉ lệ 

khác nhau thì tỉ lệ tham gia vốn của nhà đầu 

tư nước ngoài trong doanh nghiệp đó sẽ 

được xác định theo mức nào? Điều này có 

thể gây khó khăn cho cả đầu tư trực tiếp và 

đầu tư gián tiếp. 

Theo quan điểm của tác giả, với ngành 

dịch vụ không xuất hiện trong Biểu cam kết, 

tỉ lệ tham gia góp vốn, mua cổ phần nên tiếp 

cận theo hướng quy định thật rõ khu vực hạn 

chế vốn đầu tư gián tiếp của nước ngoài tuỳ 

theo độ nhạy cảm của từng ngành. Chẳng 

hạn, tỉ lệ tham gia vốn cổ phần sẽ là 0% với 

ngành nhạy cảm như phát thanh, truyền hình, 

xuất bản. Còn với ngành ít nhạy cảm hơn 

như in ấn, cảng biển, phân phối dược phẩm, 

phân phối xăng dầu... có thể cho phép nước 

ngoài được tham gia vốn ở mức độ nhất định 

(tuy nhiên có lưu ý đến thực tế là Việt Nam 

đã cho phép họ được mua cổ phần của công 

ti niêm yết trên sàn). Ngoài khu vực hạn chế 

này, có thể cho phép nhà đầu tư nước ngoài 

được mua cổ phần ở mức không hạn chế. 

Nếu một doanh nghiệp hoạt động đồng thời 

trong 3 - 4 ngành được cam kết ở mức khác 

nhau thì tỉ lệ tham gia vốn của nhà đầu tư 

nước ngoài trong doanh nghiệp đó thì nên 

được quy định theo hướng sẽ lấy mức hạn 

chế cao nhất. 

Thứ tư, thủ tục góp vốn, mua cổ phần 

trong doanh nghiệp Việt Nam 

Đối với quy định chung về thủ tục góp 

vốn, mua cổ phần, trong quá trình thực hiện 

đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, 

nhà đầu tư nước ngoài gặp không ít vướng 

mắc, do thủ tục phức tạp, chưa rõ ràng, cụ 

thể và không được hiểu thống nhất giữa các 

địa phương. Ngày 22/09/2006, Chính phủ 

ban hành Nghị định số 108/2006/NĐ-CP 

ngày 22/09/2006 quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, 
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trong đó tại Điều 56 đã quy định thủ tục đầu 

tư trực tiếp theo hình thức góp vốn, mua cổ 

phần như sau: “Trường hợp nhà đầu tư nước 

ngoài mua cổ phần của doanh nghiệp Việt 

Nam thì doanh nghiệp đó làm thủ tục đăng 

kí kinh doanh theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp; trường hợp nhà đầu tư góp 

vốn để đầu tư thì phải làm thủ tục đầu tư 

theo quy định của pháp luật về đầu tư”. Như 

vậy, việc góp vốn và mua cổ phần được chia 

thành hai trường hợp có phương thức xử lí 

khác nhau mà không có căn cứ rõ ràng. Căn 

cứ vào Luật đầu tư năm 2005 thì đây đều là 

hình thức đầu tư trực tiếp nhưng trường hợp 

mua cổ phần lại thực hiện thủ tục đăng kí 

kinh doanh theo pháp luật doanh nghiệp, còn 

trường hợp góp vốn lại phải làm thủ tục đầu 

tư theo pháp luật đầu tư.  

Mặc dù vấn đề thủ tục góp vốn, mua cổ 

phần đã được quy định trong Nghị định của 

Chính phủ số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 

nhưng tình hình cấp phép cho cho nhà đầu 

tư góp vốn, mua bán cổ phần cũng không 

tiến triển nhiều. Một số cơ quan cấp phép 

đầu tư (chủ yếu ở các thành phố lớn) thường 

yêu cầu nhà đầu tư phải có dự án và lập thủ 

tục đầu tư xin cấp phép tương tự như trường 

hợp thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Trong khi đó, theo Điều 56 Nghị định của 

Chính phủ số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006, 

quy định trường hợp trên chỉ phải làm thủ 

tục đăng kí doanh nghiệp.  

Trước thực trạng này, các bộ đã kiến 

nghị sửa đổi Nghị định của Chính phủ số 

108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006. Hiện nay, 

Dự thảo nghị định thay thế Nghị định của 

Chính phủ số 108/NĐ-CP ngày 22/09/2006 

đã được đưa ra để lấy ý kiến của các cơ quan 

ban ngành, doanh nghiệp và nhân dân. 

Để khắc phục một số bất cập trong việc 

thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần của 

nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp 

Việt Nam, Chính phủ cần sớm ban hành nghị 

định thay thế Nghị định của Chính phủ số 

108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 nhằm tháo 

gỡ vướng mắc thủ tục góp vốn, mua cổ phần 

của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp 

trong nước nhằm thực hiện triệt để và nhất 

quán trong phạm vi toàn quốc. 

Thứ năm, về tài khoản góp vốn, mua cổ 

phần của nhà đầu tư nước ngoài 

Việc mở tài khoản đầu tư của nhà đầu tư 

nước ngoài trong trường hợp góp vốn, mua 

cổ phần tại doanh nghiệp Việt Nam có một 

số bất cập như sau: 

Một là quy định về tài khoản vốn đầu tư 

mâu thuẫn với quy định khác. Giữa các cơ 

quan có cách hiểu khác nhau về cùng nội 

dung dẫn đến đưa ra nhiều khái niệm khác 

nhau về “tài khoản vốn đầu tư”, “tài khoản 

góp vốn, mua cổ phần”, “tài khoản đầu tư 

gián tiếp”, “tài khoản vốn đầu tư gián tiếp”… 

Hai là quy định về tài khoản vốn đầu tư 

làm giới hạn khả năng đầu tư theo phương 

thức trừ nợ. Hiện nay, doanh nghiệp Việt 

Nam đang mắc nợ doanh nghiệp nước ngoài 

khá nhiều. Với việc quy định nhà đầu tư 

nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư đã 

buộc doanh nghiệp Việt Nam không trả nợ 

được bằng cổ phiếu mà phải trả nợ bằng tiền 

mặt. Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước hiện 

nay chưa cho phép nhà đầu tư nước ngoài 

được chuyển đổi khoản vay của mình đối với 

doanh nghiệp Việt Nam thành khoản vốn 
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đầu tư. Vấn đề này đã làm khả năng huy 

động vốn, tái cơ cấu vốn của doanh nghiệp 

Việt Nam theo phương thức chuyển đổi 

khoản vay bị hạn chế và đồng thời cũng mâu 

thuẫn với quy định cho phép doanh nghiệp 

được phát hành trái phiếu chuyển đổi và hình 

thức góp vốn khác được quy định tại Luật 

đầu tư và Nghị định của Chính phủ số 

108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006. 

Ba là thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư 

phức tạp. Nhiều nhà đầu tư cho rằng thủ tục 

đăng kí mở tài khoản đầu tư thông qua hình 

thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư 

nước ngoài hiện nay còn phức tạp. Thông tư 

số 03/2004/TT-NHNN ngày 25/05/2004 đã 

tạo ra hai thủ tục đăng kí tài khoản góp vốn, 

mua cổ phần khác nhau của tổ chức và cá 

nhân được quy định tại khoản 8.5 và 8.6 

Điều 8 Thông tư này.  

Như vậy, cần phải quy định thống nhất 

về khái niệm “tài khoản vốn đầu tư” hay “tài 

khoản góp vốn, mua cổ phần”; quy định 

thống nhất về khái niệm “tài khoản đầu tư 

gián tiếp” hay “tài khoản vốn đầu tư gián 

tiếp”; cần phải quy định thống nhất về thủ 

tục đăng kí tài khoản góp vốn, mua cổ phần 

của cá nhân và của tổ chức để tránh tạo 

thành hai thủ tục khác nhau giữa nhà đầu tư 

nước ngoài là tổ chức và nhà đầu tư nước 

ngoài là cá nhân. 

Để khắc họa rõ nét hơn một số bất cập 

trong pháp luật về góp vốn, mua cổ phần của 

nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp 

Việt Nam, tác giả đưa ra một số rủi ro nhất 

định đối với nhà đầu tư nước ngoài, doanh 

nghiệp Việt Nam và cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền trong hoạt động góp vốn, mua 

cổ phần này.  

Rủi ro thứ nhất, trên thực tế vẫn tồn tại 

việc nhà đầu tư nước ngoài nhờ người Việt 

Nam đứng tên mua cổ phần trong doanh 

nghiệp Việt Nam. Vỏ bọc là doanh nghiệp 

Việt Nam nhưng bên trong mọi hoạt động 

đều do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ, điều 

hành với mục đích doanh nghiệp đó sẽ 

không chịu sự ràng buộc của pháp luật khi 

kinh doanh ngành nghề bị hạn chế đối với 

nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn có rủi 

ro cho cả hai bên. Chẳng hạn, người được 

nhờ đứng tên sẽ phải gánh chịu hậu quả khi 

nhà đầu tư nước ngoài làm ăn phi pháp và 

ngược lại nhà đầu tư bị bên được nhờ bội 

ước, không giữ chữ tín, cố tình gây khó dễ.  

Rủi ro thứ hai, một hình thức “lách luật” 

khác là đầu tư “chéo” thông qua mô hình 

công ti mẹ-con. Ban đầu, công ti mẹ do người 

Việt Nam đứng tên đăng kí với đầy đủ ngành 

nghề mà nhà đầu tư nước ngoài mong muốn, 

bao gồm cả ngành nghề bị khống chế tỉ lệ 

góp vốn. Sau đó, công ti này sẽ góp vốn, 

thành lập công ti con đồng thời chuyển hết 

ngành nghề mong muốn sang cho công ti 

con. Công ti mẹ chỉ giữ lại ngành nghề, lĩnh 

vực không hạn chế đối với nhà đầu tư nước 

ngoài. Lúc này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ 

mua lại công ti mẹ và bằng cách đó, nhà đầu 

tư nước ngoài ung dung nhảy vào lĩnh vực, 

ngành nghề tưởng chừng như “cấm cửa” 

thông qua công ti con. 

Rủi ro thứ ba, các đại lí đấu giá, tổ 

chức bán đấu giá, ngân hàng thương mại 

nhà nước cổ phần hoá “khó kiểm soát tỉ lệ 

sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 

khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công 
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chúng của ngân hàng thương mại nhà nước 

cổ phần hoá”. 

Rủi ro thứ tư, hiện nay, nguồn vốn gián 

tiếp ngày càng đóng vai trò quan trọng đối 

với việc huy động vốn đầu tư nước ngoài 

vào Việt Nam. Đặc điểm của nguồn vốn gián 

tiếp mang tính lỏng, đầu tư vào cổ phiếu với 

thời gian ngắn nên nhà đầu tư nước ngoài có 

thể rút ra bất cứ lúc nào. Nếu Ủy ban chứng 

khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Cục 

đầu tư nước ngoài không kiểm soát được sự 

dịch chuyển thì khi nguồn vốn đầu tư từ 

nước ngoài bị rút ra bất ngờ, nhà đầu tư ồ ạt 

bán cổ phiếu đồng nghĩa với việc thị trường 

chứng khoán sẽ đổ vỡ./.  
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