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NGHIÊN CỨU VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

 

 

 

Trong ngày 05/12/2019, Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã tham dự Tọa đàm tham vấn xây 

dựng dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam do Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư phối hợp với Cơ quan phát triển Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) tổ chức. Tham dự buổi 

Tọa đàm còn có đại diện các cơ quan Bộ, ngành và địa phương, các chuyên gia trong lĩnh vực 

đầu tư và luật pháp. 

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã cùng thảo luận, trao đổi, đưa ra những ý tưởng nhằm tiếp 

tục tháo gỡ những rào cản, tăng cường năng lực cạnh tranh cho khu vực kinh tế tư nhân của 

Việt Nam, đồng thời đưa ra các ý tưởng để dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư 

nhân Việt Nam khi đưa vào thực tiễn sẽ phục vụ tốt nhất cho cộng đồng các doanh nghiệp, 

đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân.  
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Trong năm 2020, 05 văn bản luật sẽ có hiệu lực, bao gồm: (i) Luật Đầu tư công 2019, (ii) 

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019; (iii) Luật Thi hành án hình sự 2019; (iv) Luật 

Chăn nuôi 2018 và (v) Luật Trồng trọt 2018.  

Bên cạnh đó, trong năm 2019, Bộ luật Lao động 2019 đã được Quốc Hội thông qua và sẽ có 

hiệu lực vào ngày 01/01/2021. Những sửa đổi và bổ sung trong Bộ luật Lao động 2019 nhận 

được nhiều sự quan tâm của dư luận, và đặc biệt là người lao động và người sử dụng lao 

động - những đối tượng chính chịu ảnh hưởng của bộ luật này. 

Trong Bản tin pháp luật số này, Văn phòng luật sư NHQuang&Cộng sự xin gửi tới Quý Khách 

hàng những phân tích và bình luận về những văn bản luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới 

và có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp để Quý Khách hàng có cái nhìn 

đa chiều về những văn bản này, bao gồm:  

(i) Bộ luật Lao động 2019;  

(ii) Luật Đầu tư công 2019. 

 

  

Lời ngỏ 
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Nguyên Thị Kim Châu – Nguyễn Ngọc Hà 

 

Tên văn bản: Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (BLLĐ 2019) 

Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 

 

Sau gần 07 năm thi hành, các quy định của Bộ luật Lao động 2012 (BLLĐ 2012) đang bị đánh 
giá là không còn phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và yêu cầu cải tiến về quản trị nhân lực 
doanh nghiệp trong bối cảnh tác động của cách mạng công nghệ lần thứ 41. Do đó, ngày 
20/11/2019, Quốc hội đã chính thức thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (BLLĐ 2019) 
thay thế cho BLLĐ 2012; Bộ luật này chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2021. Trong Bản tin 
pháp luật số này, Văn phòng Luật sư NHQuang&Cộng sự xin gửi tới Quý Khách hàng bài phân tích 
về một số điểm mới nổi bật của BLLĐ 2019 theo 02 nhóm nội dung chính bao gồm:  

(i) Nhóm quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ); 

(ii) Nhóm quy định liên quan đến hợp đồng lao động (HĐLĐ); 

 

1. Tăng tuổi nghỉ hưu của NLĐ 

So với quy định của BLLĐ 2012, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường theo 
BLLĐ 2019 được thể hiện như sau2: 

 

Tuổi nghỉ hưu theo BLLĐ 2019: 
NLĐ nữ: 60 tuổi 
NLĐ nam: 62 tuổi 

Tuổi nghỉ hưu theo BLLĐ 2012: 
NLĐ nữ: 55 tuổi 
NLĐ nam:60 tuổi 

Một số điểm mới của  

Bộ luật Lao động 2019 
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Lưu ý rằng việc tăng tuổi nghỉ hưu này được điều chỉnh theo một lộ trình chi tiết. Cụ thể, kể từ 
năm 2021, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường đối với nam và nữ lần lượt là 60 
tuổi cộng thêm 03 tháng và 55 tuổi cộng thêm 04 tháng, sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng 
đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ. Như vậy, dự tính rằng, trong điều kiện lao 
động bình thường, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu cho nam và nữ sẽ lần lượt kết thúc vào năm 2028 
và năm 20353 (khi tuổi nghỉ hưu của nam và nữ là 62 tuổi và 60 tuổi).  

Việc quy định tăng tuổi nghỉ hưu của cả lao động nam và nữ được bổ sung vào BLLĐ 2019 với 
mục tiêu nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động khi Việt Nam sắp bước vào giai đoạn già 
hóa dân số4. Quy định này được đánh giá là phù hợp với thể trạng sức khoẻ, tuổi thọ của NLĐ Việt 
Nam hiện nay5, cũng như phù hợp thông lệ của các quốc gia trên thế giới về xác định tuổi nghỉ 
hưu6. Việc thu hẹp khoảng cách về tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ cũng là biện pháp tốt để thúc 
đẩy bình đẳng giới trên thị trường lao động, đảm bảo nguyên tắc không phân biệt đối xử theo 
Công ước của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ 
(CEDAW) mà Việt Nam đã cam kết từ năm 19827.  

Tuy nhiên, việc tăng tuổi nghỉ hưu đồng loạt ở tất cả các ngành nghề cũng vấp phải sự phản đối 
của NLĐ, bởi mỗi lĩnh vực lại có những tính chất nghề nghiệp riêng. Đơn cử như ngành dệt may, 
đặc thù công việc của ngành là thường xuyên phải dùng chân, tay, mắt; từ độ tuổi 40 đến 45 thì 
sức khoẻ của công nhân đã không còn được đảm bảo8, do đó, việc tăng tuổi nghỉ hưu đối với 
ngành nghề này là chưa phù hợp. Cùng quan điểm này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 
rằng không nên tăng tuổi nghỉ hưu đồng loạt trong tất cả ngành nghề, lĩnh vực mà chỉ nên áp 
dụng đối với khu vực lao động gián tiếp như đơn vị hành chính, sự nghiệp; còn khu vực lao động 
trực tiếp (công nhân) không thể tăng9.  

 

2. Các quy định liên quan đến HĐLĐ 

Trước hết, quy định về HĐLĐ trong BLLĐ 2012 bị đánh giá là không còn phù hợp với thực tiễn của 
thị trường lao động. Theo đó, hiện nay xuất hiện tình trạng giao kết HĐLĐ bằng lời nói hoặc giao 
kết hợp đồng bằng văn bản có bản chất là HĐLĐ, nhưng lại sử dụng các tên gọi khác như “hợp 
đồng dịch vụ”, “hợp đồng cộng tác viên”, "hợp đồng tư vấn", "hợp đồng đại lý",… hoặc giao kết 
nhiều HĐLĐ dưới 01 tháng (trước 01/01/2018 là dưới 03 tháng) để trốn tránh các nghĩa vụ bảo 
đảm quyền lợi cho NLĐ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai 
nạn lao động,… Mặt khác, trong bối cảnh cách mạng 4.0, nhiều dạng quan hệ việc làm mới khác 
với quan hệ việc làm truyền thống đã xuất hiện như người làm việc theo các hình thức liên kết 
kinh doanh với các doanh nghiệp công nghệ số (tài xế cho các công ty công nghệ trong lĩnh vực 
vận tải, vận chuyển hàng hóa như: Grab, Uber, Be...; người làm việc cho doanh nghiệp gia công 
phần mềm; người làm việc tự do, tạm thời theo dự án cho người sử dụng lao động (NSDLĐ), hay 
còn được gọi là các freelancer).  

Để giải quyết những vấn đề trên, BLLĐ 2019 bổ sung quy định về nhận diện HĐLĐ. Theo đó, bất 
kỳ thỏa thuận về việc làm nào mà có đủ 03 dấu hiệu về: (i) công việc phải làm; (ii) tiền lương; 
(iii) có sự quản lý điều hành của người sử dụng lao động thì dù có được thể hiện bằng tên gọi hoặc 
hình thức (lời nói/văn bản) nào cũng đều được coi là HĐLĐ10. Quy định này phù hợp với Khuyến 
nghị số 198 của ILO về Quan hệ Việc làm11 - dựa vào 3 dấu hiệu trên để xác định thế nào là một 
quan hệ lao động và từ đó sẽ áp dụng các quy định phù hợp về tiền lương, thời giờ làm việc, kỷ 
luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động,.... nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người 
lao động khu vực phi chính thức, lao động làm việc theo các hình thức liên kết kinh doanh với các 
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doanh nghiệp công nghệ số12. Tuy nhiên, cũng cần nhận định rằng quy định mới về việc nhận diện 
HĐLĐ có khả năng sẽ tăng trách nhiệm và chi phí đối với nhóm doanh nghiệp vận hành hoạt động 
trên nền tảng 4.0. Đơn cử như, với sự bùng nổ về số lượng tài xế công nghệ, các doanh nghiệp 
như Grab, Be,… sẽ phải đối mặt với một khối lượng trách nhiệm lớn liên quan đến thực hiện thủ 
tục đóng bảo hiểm xã hội, ký kết hợp đồng lao động,… hoặc xây dựng các phương án giải quyết 
tranh chấp lao động phát sinh trong tương lai. 

Ngoài ra, BLLĐ 2019 đã cho phép NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ xác định thời hạn 
mà không cần có lý do, chỉ cần tuần thủ thời hạn báo trước theo quy định với từng loại HĐLĐ 
tương ứng13. Quy định này nới rộng quyền cho NLĐ hơn rất nhiều so với Điều 37 của BLLĐ 2012 
(theo đó, việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ xác định thời hạn của NLĐ phải gồm 02 điều kiện (i) 
có lý do được quy định bởi luật; và (ii) tuân thủ thời hạn báo trước). Bên cạnh đó, BLLĐ 2019 
cũng trao quyền cho NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước trong một số 
trường hợp nhất định như NLĐ không được bố trí đúng công việc, địa điểm hoặc không được đảm 
bảo điều kiện làm việc theo thỏa thuận; không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời 
hạn,…14 (khác so với việc phải báo trước 03 ngày làm việc theo quy định của BLLĐ 2012 trước 
đây15).  

Việc mở rộng quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NLĐ như trên sẽ bảo đảm tốt hơn quyền 
làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm của NLĐ - vốn thường được coi là bên yếu thế hơn trong 
mối quan hệ lao động. Với quy định mới này, NSDLĐ sẽ cần nâng cao hơn nữa điều kiện làm việc, 
tiền lương và các chế độ phúc lợi khác để thu hút, tạo sự gắn bó của NLĐ đối với doanh nghiệp 
của mình16. Tuy nhiên, quy định này lại gây khó khăn trong việc quản lý và sử dụng lao động của 
NSDLĐ trong trường hợp thường xuyên có sự thay đổi nhân sự. Thêm vào đó, những khoản bồi 
thường về thời gian báo trước không bù đắp được các thiệt hại kinh tế xảy ra cho NSDLĐ, như 
phải thay đổi mô hình quản lý lao động, phương pháp quản lý, điều kiện làm việc, đào tạo lao 
động mới, khả năng ổn định sản xuất, kinh doanh, bí mật công nghệ, chuyển giao công nghệ và 
bí mật thương mại. Các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động sẽ phải mất một khoản chi phí 
cho việc xây dựng lại nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, HĐLĐ và các tài liệu quản trị 
nhân sự khác vì quy định này đã làm giảm tính chất kỷ luật lao động. Quy định này cũng tạo nên 
sự bất bình đẳng cho NSDLĐ không có các hành vi vi phạm HĐLĐ nhưng vẫn có thể bị NLĐ đơn 
phương chấm dứt HĐLĐ17.  

 

Tổng kết lại, những điểm mới của BLLĐ 2019 cần có thêm sự kiểm chứng trong quá trình thực thi, 
để từ đó những điểm không phù hợp giữa quy định và thực tiễn mới dần được xác định và khắc 
phục. Hiện tại, các doanh nghiệp cần cập nhật kịp thời các quy định mới cũng như các văn bản 
hướng dẫn chi tiết của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để có những kế hoạch cụ thể trong 
tương lai đối với việc sử dụng nhân sự, rà soát và hoàn thiện hệ thống quản lý lao động phù hợp 
với quy định của BLLĐ 2019. Những nội dung phân tích trong bản tin lần này chỉ là một vài điểm 
nổi bật của BLLĐ 2019, Văn phòng luật sư NHQuang&Cộng sự sẽ tiếp tục gửi đến Quý Khách hàng 
những phân tích chi tiết và chuyên sâu trong các số bản tin tiếp theo. 
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  Lê Gia Khánh – Nguyễn Diệu Anh 

 

Tên văn bản: Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (Luật ĐTC 2019) 

Ngày có hiệu lực: 01/01/2020 

 

• Một số thay đổi: 

Luật ĐTC 2019 thay thế Luật Đầu tư công 2014 (Luật ĐTC 2014), có hiệu lực từ ngày 
01/01/2020, với nhiều điểm mới được hy vọng sẽ tạo thuận lợi hơn cho quá trình chuẩn bị dự án 
đầu tư công, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai/minh bạch trong quản lý 
đầu tư công cũng như đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Một số điểm mới nổi 
bật trong Luật ĐTC 2019 có thể kể tới như sau: 

Thứ nhất, thống nhất định nghĩa về nguồn vốn đầu tư công. Cụ thể, Luật ĐTC 2014 được ban 
hành trước thời điểm Luật Ngân sách nhà nước 2015 có hiệu lực, do vậy định nghĩa về nguồn vốn 
đầu tư công đã có sự khác biệt giữa 02 văn bản luật này. Luật ĐTC 2014 quy định tách riêng một 
số nhóm vốn (bao gồm: vốn trái phiếu chính phủ, vốn công trái quốc gia, vốn ODA và vốn vay ưu 
đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) ra khỏi vốn ngân sách nhà nước18. Hệ quả là các quy trình dự 
án và kế hoạch đầu tư đối với từng nhóm vốn này có những sự khác biệt nhất định, gây phức tạp 
đối với trình tự lập/thẩm định/quyết định chủ trương đầu tư/quyết định dự án đầu tư19,... Luật 
ĐTC 2019 đã giải quyết vướng mắc trên bằng cách quy định thống nhất về nguồn vốn đầu tư công 
bao gồm: (i) vốn ngân sách nhà nước và (ii) vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật20. 

Thứ hai, các quy định mới của Luật ĐTC 2019 đã đẩy mạnh sự phân cấp trong việc xem xét quyết 
định chủ trương đầu tư, đặc biệt là phân cấp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Luật 
ĐTC 2019 đã tập trung phân cấp triệt để quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, 
đưa vấn đề này trở thành một nội dung của thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, và do 
các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thẩm định (trừ chương trình, dự án thuộc thẩm quyền 
quyết định của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ) trên cơ sở tổng số vốn kế hoạch trung hạn của 
đơn vị mình được cấp có thẩm quyền phân bổ21. Ngoài ra, Luật ĐTC 2019 đã tăng cường phân cấp 
cho các đia phương trong việc quyết định các dự án đầu tư công, trong đó bao gồm cả các dự án 
nhóm A. Cụ thể, đối với những dự án nhóm A do địa phương quản lý, thay vì thuộc thẩm quyền 

Một số điểm mới của 

Luật Đầu tư công 
2019  
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phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ như quy định tại Luật ĐTC 201422, Luật ĐTC 2019 đã trao 
quyền quyết định chủ trương đầu tư cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh23. Bên cạnh đó, Luật ĐTC 
2019 cũng bổ sung quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 
cho người đứng đầu các Bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân 
các cấp điều chỉnh kế hoạch giữa các dự án trong danh mục kế hoạch hằng năm trong phạm vi 
tổng mức vốn đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch24.  

Thứ ba, Luật ĐTC 2019 đã đưa ra phương pháp khắc phục được vướng mắc lớn nhất về đầu tư 
công trước đây, đó là vấn đề “có vốn trước hay có dự án trước”. Theo Luật ĐTC 2014, muốn quyết 
định chủ trương đầu tư một dự án đầu tư công, điều kiện tiên quyết là phải xác định được nguồn 
vốn và khả năng cân đối vốn25. Tuy nhiên, muốn xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối 
vốn phải căn cứ vào dự án. Thực tế trên đã tạo ra câu chuyện “con gà và quả trứng”, dẫn tới sự 
bế tắc trong việc tìm kiếm các giải pháp để quyết định chủ trương đầu tư. Để giải quyết vấn đề 
trên, Luật ĐTC 2019 đã đưa ra phương án mang tên là “Dự kiến kế hoạch bố trí vốn và tiến độ 
thực hiện chương trình”26. Dựa trên nội dung dự kiến này, cơ quan có thẩm quyền sẽ có căn cứ 
pháp lý về nguồn vốn để triển khai các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. 

 

• Một số tác động dự kiến: 

Việc thống nhất định nghĩa về nguồn vốn đầu tư công sẽ khắc phục được một trong những vấn đề 
lớn của Luật ĐTC 2014 đó là sự lúng túng khi xác định tính chất/bản chất giữa các nguồn vốn đầu 
tư công dẫn đến nhiều khó khăn trong hoạt động điều chuyển những nguồn vốn này. Ngoài ra, 
việc sửa đổi khái niệm nguồn vốn đầu tư công như Luật ĐTC 2019 sẽ (i) tác động tích cực đến 
hoạt động phân loại các dự án và phân loại kế hoạch đầu tư, (ii) đơn giản hóa được các trình tự 
thủ tục liên quan, (iii) tạo ra sự phân biệt rõ ràng về trình tự thủ tục giữa các nguồn vốn, (iv) 
tránh sự chồng chéo và không thống nhất trong cách hiểu về “nguồn vốn đầu tư công”27, cũng 
như (v) tác động tích cực đến tỷ lệ giải ngân trong năm của các đơn vị. Bên cạnh đó, với việc quy 
định thống nhất nguồn vốn đầu tư công về 02 nhóm cơ bản, Luật ĐTC 2019 đã tạo điều kiện để 
xây dựng một quy trình thống nhất, cụ thể dành riêng cho các dự án đầu tư sử dụng vốn từ nguồn 
thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Điều này sẽ hỗ trợ tích cực 
cho việc phân cấp triệt để trong quá trình quyết định dự án đầu tư, thay vì phân cấp dàn trải dự 
án như quy định tại Luật ĐTC 2014. 

Việc đẩy mạnh phân cấp cho cơ quan địa phương dự kiến có những tác động tích cực đến việc giải 
quyết sự chồng chéo, phức tạp của thủ tục đầu tư công, gỡ bỏ những thủ tục mang tính hình thức 
– một trong những rào cản dẫn đến tình trạng “tiền có nhưng khó tiêu” do dự án chưa được giao 
kế hoạch vì chưa đủ thủ tục. Cụ thể, trong trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương 
trình/dự án đầu tư công, rất nhiều các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có ý kiến về việc 
xem xét, điều chỉnh lại quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án 
sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà 
tài trợ nước ngoài, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà 
nước. Theo đó, quy trình thẩm định tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính mang nặng tính 
hình thức, gây mất nhiều thời gian và kinh phí để thực hiện. Trong rất nhiều trường hợp, số vốn 
cân đối đã rõ ràng hoặc đã được cấp có thẩm quyền xác định nhưng vẫn phải thực hiện thủ tục 
thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn28. Với quy định mới của Luật ĐTC 2019, khi thực 
hiện những nội dung về phân cấp quyết định chủ trương đầu tư, hay điều chỉnh kế hoạch giữa các 
dự án trong năm, các cơ quan sẽ tránh được việc phải thực hiện thủ tục báo cáo lên các cấp có 
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thẩm quyền (Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) khi 
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công theo Luật ĐTC 201429; từ đó tiết kiệm được rất nhiều thời gian, 
chi phí tuân thủ. Đồng thời, sự phân cấp trong Luật ĐTC 2019 cũng góp phần tăng sự chủ động, 
tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan địa phương, giảm gánh nặng cho Trung ương trong lĩnh vực 
đầu tư công.  

Việc giải quyết được câu hỏi lớn về vấn đề “có vốn trước hay có dự án trước” của Luật ĐTC 2019 
là một bước tiến đáng kể trong nỗ lực đưa các quy định pháp lý đến gần hơn với thực tiễn cuộc 
sống. Xét một cách tổng quát, đã có nhiều nhận định cho rằng một số quy định trong Luật ĐTC 
2014 quá cứng nhắc, hoặc chưa đầy đủ nên dẫn tới tình trạng các quy định đã không đáp ứng 
được yêu cầu của thực tiễn, tạo ra những “vòng luẩn quẩn” trong công tác thẩm định, phê duyệt 
chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, bố trí 
vốn,…30. Giải pháp mà Luật ĐTC 2019 đưa ra như đã liệt kê ở mục trên sẽ giúp giảm thiểu những 
bất cập tồn tại trong hoạt động điều chỉnh dự án/điều chỉnh kế hoạch, tình trạng giao vốn nhiều 
lần và kéo dài thời gian giao vốn hay những vướng mắc liên quan đến việc khó theo dõi/đánh 
giá/kiểm tra các kế hoạch, chương trình, dự án31. 

 

• Một số khuyến nghị: 

Với những quy định mới, Luât ĐTC 2019 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện triển khai 
và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án có vốn nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước, các 
đơn vị sự nghiệp công lập hoặc các chủ thể khác thực hiện các dự án đầu tư công cần nắm rõ 
những điểm mới về trình tự, thủ tục triển khai dự án, đặc biệt là các quy định về phân cấp điều 
chỉnh dự án đầu tư công để đảm bảo tuân thủ pháp luật. Việc nắm chắc những điểm mới về pháp 
luật đầu tư công sẽ giúp nhà thầu bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tránh những 
rủi ro về mặt pháp lý không đáng có khi thực hiện các dự án đầu tư công. 

 
  

Lưu ý: Tất cả các phân tích và nhận định trong bài viết chỉ mang tính tham khảo nên không 
được coi là ý kiến pháp lý chính thức để vận dụng vào các trường hợp cụ thể. Do vậy, để có 
được ý kiến tư vấn cho các trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với 
chúng tôi. 
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