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T R O N G  S Ố  N À Y

Văn phòng luật sư NHQuang&Cộng sự

Năm 2021 được dự đoán có những cơ hội và thách thức mới cho kinh
tế Việt Nam, như khởi đầu của các chính sách lớn của Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII, nhân sự của bộ máy nhà nước trong nhiệm
kỳ mới, công tác phòng chống dịch bệnh và thiên tai, tác động của
các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thay đổi về xu hướng
đầu tư xuất phát từ dịch bệnh và các chính sách bảo hộ tại các quốc
gia… Ngoài ra, xu hướng tiêu dùng và sử dụng dịch vụ trên thế giới
tiếp tục có những thay đổi xuất phát từ các biện pháp chống đại
dịch trên toàn cầu và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông
tin.

Với những nhận thức nêu trên và với mục tiêu sáng tạo, đổi mới
không ngừng trong phương pháp cung cấp dịch vụ pháp lý,
NHQuang&Cộng sự xin giới thiệu giao diện và phong cách mới của
Bản tin pháp luật hàng tháng tới các những người đọc trân quý vào
số đầu tiên của năm 2021. Những giá trị cốt lõi và ưu điểm của Bản
tin vẫn được duy trì, như các bài phân tích chuyên sâu về các vấn
đề và quy định pháp lý, chính sách lớn hay học thuyết của một số
quy định pháp luật, khái quát và dự đoán những quy định pháp luật
mới hoặc có thay đổi. Các luật sư của NHQuang&Cộng sự mong
muốn rằng với hình thức mới của bản tin, người đọc có thể nắm bắt
nhanh và tổng quan các vấn đề pháp lý và hiểu được những vấn đề
cốt lõi, chính sách lớn hay học thuyết của các quy định pháp luật
cần thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Thông điệp đầu năm 2021
Từ Luật sư Nguyễn Hưng Quang 

- Giám đốc điều hành



Ngày 27/01/2021, Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã thay mặt Nhóm nghiên
cứu trình bày Báo cáo Phân tích so sánh cơ chế đảm bảo liêm chính tư
pháp để thúc đẩy kinh doanh tại một số nước và bài học cho Việt Nam tại
Hội thảo cùng tên do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Chương trình
Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức. 

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT THÁNG 1/2021

Nội dung trình bày của Luật sư Nguyễn Hưng Quang tập trung phân tích
so sánh cơ chế bảo đảm liêm chính tư pháp để thúc đẩy kinh doanh tại
một số quốc gia và bài học cho Việt Nam, khuyến nghị để hoàn thiện các
chính sách, quy phạm pháp luật và các cơ chế để đảm bảo tuân thủ liêm
chính tư pháp. Các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm hoàn
thiện nội dung của Báo cáo. 

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Ban Nội Chính Trung ương, Ban Nội
Chính các tỉnh, thành phố, UNDP, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Tòa án
nhân dân tối cao, Bộ Công an và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam.

Cung cấp dịch vụ
pháp lý chuyên
nghiệp 

Đáp ứng yêu cầu
của khách hàng
trong nước và quốc
tế

Thúc đẩy sự phát
triển của hệ thống
tư pháp và công lý

Phục vụ sự phát
triển quốc gia
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Nhằm kế thừa những thành tựu,
khắc phục những hạn chế của
Luật Đầu tư 2014 sau gần 06
năm thi hành, Luật Đầu tư 2020
đã được Quốc hội thông qua và
có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
Trong Bản tin pháp luật số này,
NHQuang&Cộng sự sẽ phân tích
về một số điểm mới nổi bật của
Luật Đầu tư 2020.

Giảm số lượng ngành, nghề
đầu tư kinh doanh có điều kiện
xuống còn 227, chính thức cấm
kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Thứ nhất, nhằm bảo đảm quyền
tự do đầu tư kinh doanh của
người dân và doanh nghiệp
trong những ngành, nghề mà
pháp luật không cấm hoặc quy
định phải có điều kiện, Luật Đầu
tư 2020 đã giảm số lượng
ngành, nghề kinh doanh có điều
kiện xuống còn 227, so với 243
ngành, nghề theo Luật Đầu tư
2014 và Luật số 03/2016/QH14
sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ
lục 4 về Danh mục ngành, nghề
đầu tư kinh doanh có điều kiện
của Luật Đầu tư 2014.

Cụ thể, một số ngành, nghề kinh
doanh có điều kiện bị bãi bỏ có
thể kể đến như: Hoạt động dịch
vụ của tổ chức trọng tài thương
mại; Nhượng quyền thương mại;
Kinh doanh dịch vụ Lô-gi-stíc;
Xuất khẩu, nhập khẩu điện;...

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI
CỦA LUẬT ĐẦU TƯ
2020
GIA KHÁNH

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
nhóm ngành, nghề được bãi bỏ
là những ngành, nghề không liên
quan trực tiếp hoặc không
chứng minh được có ảnh hưởng
trực tiếp tới an ninh quốc gia, an
toàn, đạo đức xã hội, hoặc
những ngành nghề đó đã được
quản lý bằng quy chuẩn, tiêu
chuẩn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Luật Đầu tư 2020
bổ sung một số ngành nghề kinh
doanh có điều kiện như: Cung
ứng dịch vụ thanh toán không
qua tài khoản thanh toán của
khách hàng; Môi giới bảo hiểm,
hoạt động phụ trợ bảo hiểm;
Kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ
liệu; Kinh doanh dịch vụ kiến
trúc;… Việc bổ sung một số
ngành, nghề kinh doanh có điều
kiện được Bộ Kế hoạch và Đầu
tư lý giải là nhằm mục đích quy
định tương thích với những công
ước quốc tế mà Việt Nam đã
tham gia, các văn bản luật có
liên quan hoặc những ngành,
nghề này cần được quy định để
đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

Thứ hai, Luật Đầu tư 2020 đưa
kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào
danh sách những ngành, nghề
cấm đầu tư, kinh doanh. Quy
định này được đưa ra bởi trong
thời gian qua, một số tổ chức,
cá nhân không tuân thủ quy
định của pháp luật khi kinh
doanh dịch vụ đòi nợ (trước đây,
các điều kiện kinh doanh dịch vụ
đòi nợ được quy định tại Nghị
định 104/2007/NĐ-CP về kinh
doanh dịch vụ đòi nợ) gây mất
an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Nhiều nơi lợi dụng quy định để
biến tướng thành các băng
nhóm cưỡng đoạt tài sản, cho
vay nặng lãi, “tín dụng đen”. Tuy
nhiên cũng có ý kiến cho rằng
quy định này sẽ ảnh hưởng lớn
đến hoạt động kinh doanh của
những doanh nghiệp kinh doanh
dịch vụ đòi nợ tuân thủ pháp
luật cũng như những chủ nợ là
các doanh nghiệp thường xuyên
phải sử dụng dịch vụ đòi nợ khi
chi phí cho một vụ kiện đòi tài
sản giải quyết tại Tòa án là rất
lớn.
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Bổ sung đối tượng được
hưởng ưu đãi đầu tư, có thể
kể đến như (i) Dự án đầu tư
xây dựng nhà ở xã hội; (ii)
Dự án đầu tư sử dụng lao
động là người khuyết tật;
(iii) dự án có chuyển giao
công nghệ; cơ sở ươm tạo
công nghệ, cơ sở ươm tạo
doanh nghiệp khoa học và
công nghệ theo quy định
của pháp luật về công nghệ
cao, pháp luật về khoa học
và công nghệ; (iv) Dự án đầu
tư khởi nghiệp sáng tạo,
trung tâm đổi mới sáng tạo,
trung tâm nghiên cứu và
phát triển… Những sửa đổi
này nhằm cập nhật phù hợp
với các quy định của Luật
Thuế thu nhập doanh
nghiệp, Luật Người khuyết
tật và Luật Hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa.

Mở ra cơ hội cho thị trường
mua bán, sáp nhập doanh
nghiệp (M&A)

Một điểm mới của Luật Đầu tư
2020 khá quan trọng đối với
hoạt động đầu tư theo phương
thức M&A là quy định về việc
chia, tách dự án đầu tư. Khoản
1, Điều 41, Luật Đầu tư 2020
cho phép nhà đầu tư được chia,
tách một dự án thành nhiều dự
án. Như vậy, bên cạnh các hình
thức truyền thống là góp vốn,
mua cổ phần, chuyển nhượng
dự án, các nhà đầu tư có thêm
nhiều lựa chọn để cơ cấu lại dự
án đầu tư. Nếu như trước đây,
doanh nghiệp thực hiện dự án
đầu tư muốn tiến hành hoạt
động tái cấu trúc doanh nghiệp
thông qua các phương thức
chia, tách doanh nghiệp thì
phải thực hiện các thủ tục phân

TRANG 3

Mở rộng danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư : Tập trung vào
các lĩnh vực quan trọng, phục vụ cho sự phát triển của kinh
tế, xã hội như giáo dục đại học, sản xuất các sản phẩm hình
thành từ kết quả khoa học và công nghệ, sản xuất trang thiết
bị y tế, sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham
gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành,… Việc bổ sung những
ngành, nghề này nhằm nâng cao chất lượng của các dự án
đầu tư, tạo động lực thu hút những làn sóng đầu tư mới vào
Việt Nam. Trong thời gian tới, quy định này sẽ giúp các doanh
nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực trên được hưởng những
ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất... để có
thể vượt qua tình hình khó khăn sau Dịch COVID-19, cũng như
nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và
vừa.

Bổ sung hình thức ưu đãi đầu tư : Bên cạnh 03 hình thức ưu
đãi đầu tư đã được liệt kê tại Luật Đầu tư 2014, hình thức
“khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập
chịu thuế” đã được bổ sung vào danh mục các hình thức ưu
đãi đầu tư.

Bổ sung nhóm dự án được “ưu đãi đầu tư đặc biệt” : Thay thế
quy định về “Mở rộng ưu đãi đầu tư” tại Luật Đầu tư 2014,
Luật Đầu tư 2020 cho phép Chính phủ được quyết định áp
dụng những ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt nhằm khuyến khích
phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển
kinh tế, xã hội áp dụng đối với: những trung tâm đổi mới sáng
tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, những dự án thuộc
ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có tổng vốn đầu tư lớn và
tỷ lệ giải ngân cao; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được
thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong
trường hợp cần khuyến khích phát triển một dự án đầu tư đặc
biệt quan trọng hoặc đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt,
Chính phủ trình Quốc hội quyết định áp dụng các ưu đãi đầu
tư khác với ưu đãi đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư
2020 và các luật khác. Đây là nội dung cần thiết phải có
hướng dẫn thi hành sớm để có thể thu hút các nhà đầu tư lớn
cả trong và ngoài nước tham gia thực hiện các dự án trọng
điểm, dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế, xã hội.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể từ Chính phủ.

Ưu đãi đầu tư được mở rộng đáng kể

Luật Đầu tư 2020 mở rộng đáng kể nội dung về ưu đãi đầu tư
thông qua những các cơ chế ưu đãi gồm ngành, nghề ưu đãi,
hình thức ưu đãi và đối tượng được hưởng ưu đãi, cụ thể:
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chia hoạt động, quyền, nghĩa vụ thực hiện dự
án đầu tư sau khi tái cấu trúc. Trong đó, thủ
tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư là rất khó khăn. Với quy định mới tại Luật
Đầu tư 2020, nhà đầu tư có thể thực hiện các
thủ tục tái cấu trúc bằng chia, tách doanh
nghiệp cùng với thủ tục chia, tách dự án đầu
tư tương ứng. Như vậy, quá trình tái cấu trúc
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được
đánh giá là rõ ràng hơn về các điều kiện và
thủ tục pháp lý. Hy vọng rằng, Dự thảo Nghị
định hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 sắp được
ban hành sẽ có những hướng dẫn cụ thể hơn
về cách thức thực hiện quy định này.

Bên cạnh đó, Luật Đầu tư 2020 đã đưa ra
định nghĩa rộng hơn về khái niệm “vốn đầu
tư”, theo đó: Vốn đầu tư là tiền và tài sản
khác theo quy định của pháp luật về dân sự
và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành
viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh
doanh. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài,
việc mở rộng phạm vi của “vốn đầu tư” nhằm
thống nhất quy định của luật nội địa, các hiệp
định quốc tế cũng như thông lệ thực tiễn.
Qua đó, nhà đầu tư nước ngoài có thể đa
dạng hóa các hình thức đầu tư, đặc biệt thúc
đẩy hình thức đầu tư không bằng tiền mặt.

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

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu
tư nước ngoài là nội dung mới quan trọng của
Luật Đầu tư 2020, theo đó nhà đầu tư nước
ngoài phải đáp ứng các điều kiện này để đầu
tư trong các ngành, nghề thuộc Danh mục
ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối
với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại khoản
2, Điều 9 của Luật Đầu tư 2020. Danh mục
ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối
với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm: (i)
ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và
(ii) ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều
kiện

Theo giải thích của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Danh
mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường
gồm các ngành, nghề mà pháp luật Việt Nam và
điều ước quốc tế về đầu tư không cho phép nhà
đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư,
kinh doanh; các ngành, nghề có ảnh hưởng đến
quốc phòng, an ninh; và các ngành, nghề độc
quyền nhà nước. Danh mục ngành, nghề tiếp cận
thị trường có điều kiện gồm những ngành, nghề
mà điều ước quốc tế về đầu tư và pháp luật Việt
Nam có quy định phân biệt đối xử về điều kiện
tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Việc bổ sung quy định mới về điều kiện tiếp cận
thị trường của nhà đầu tư nước ngoài yêu cầu nhà
đầu tư nước ngoài sẽ phải thoả mãn các điều kiện
tiếp cận thị trường khi tham gia thị trường đầu tư
Việt Nam thông qua các hình thức như: góp vốn,
mua cổ phần, mua phần vốn góp; hay thành lập tổ
chức kinh tế. Quy định mới này mang tính hỗ trợ
rất lớn đối với nhà đầu tư vì các điều kiện về hạn
chế đầu tư, tiếp cận thị trường sẽ được quy định
cụ thể đối với từng lĩnh vực đầu tư.

Có thể thấy, Luật Đầu tư 2020 mở ra nhiều cơ hội
cho hoạt động đầu tư vào những ngành, nghề
mang tính thời đại, có triển vọng tăng trưởng cao
và cần thiết cho định hướng phát triển nền kinh tế
công nghệ cao, phát triển mang tính bền vững, thu
hút nguồn vốn nước ngoài và tận dụng được các
lợi thế của doanh nghiệp nội địa khi thực hiện các
cam kết thương mại quốc tế. Thời điểm hiện tại,
khi chưa có những hướng dẫn cụ thể từ các văn
bản dưới luật của Chính phủ và các cơ quan có
thẩm quyền, việc áp dụng các quy định mới của
Luật Đầu tư 2020 còn hạn chế. Dự kiến trong
tháng 1/2021, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật
Đầu tư sẽ được ban hành. Với vai trò tham gia
nghiên cứu và xây dựng Luật Đầu tư,
NHQuang&Cộng sự sẽ cập nhật và phân tích về
các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư trong tương
lai để doanh nghiệp có thể áp dụng những quy
định của Luật này một cách hiệu quả nhất.



Sau gần 10 năm thi hành, Luật
Chứng khoán 2006 được sửa đổi
bổ sung năm 2010 (Luật Chứng
khoán 2006, sửa đổi 2010) dần
bộc lộ những điểm bất cập,
không còn phù hợp với sự phát
triển của nền kinh tế cũng như
không còn tương thích với sự
thay đổi của các văn bản pháp
luật liên quan. Do đó, ngày
26/11/2019, Quốc hội đã thông
qua Luật Chứng khoán 2019 thay
thế cho Luật Chứng khoán 2006,
sửa đổi 2010 và chính thức có
hiệu lực vào ngày 01/01/2021.
Một số điểm mới đáng chú ý
trong Luật Chứng khoán 2019
bao gồm:

Thay đổi điều kiện trở thành
công ty đại chúng: Theo đó,
công ty cổ phần là công ty đại
chúng nếu thuộc một trong hai
trường hợp sau đây: (i)  Có vốn
điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở
lên và có tối thiểu là 10% số cổ
phiếu có quyền biểu quyết do ít
nhất 100 nhà đầu tư không phải
cổ đông lớn nắm giữ; hoặc (ii) Đã
thực hiện chào bán thành công
cổ phiếu lần đầu ra công chúng
theo quy định của pháp luật.

Bổ sung các điều kiện áp dụng
cho chào bán cổ phiếu ra công
chúng: Luật mới đã tách biệt
điều kiện chào bán lần đầu của
công  ty  cổ  phần  và  điều  kiện 
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chào bán thêm cổ phiếu của
công ty đại chúng về hoạt  động  
kinh  doanh, cổ phiếu phát hành,
mức vốn điều lệ/tỷ lệ cổ phiếu
chào bán. Đơn cử, với điều kiện
về hoạt động kinh doanh, trong
trường hợp chào bán cổ phiếu
lần đầu ra công chúng, doanh
nghiệp phải có lãi trong 02 năm
liên tục liền trước năm đăng ký
chào bán và không có lỗ lũy kế
tính đến năm đăng ký chào bán;
trong khi với trường hợp chào
bán thêm cổ phiếu ra công
chúng, doanh nghiệp chỉ cần có
lãi trong năm liền trước năm
đăng ký chào bán và không có lỗ
lũy kế tính đến năm đăng ký
chào bán. 

Bổ sung thêm một số hành vi bị
nghiêm cấm như sử dụng một
hoặc nhiều tài khoản giao dịch
của mình hoặc của người khác
để thực hiện việc mua, bán
chứng khoán nhằm tạo ra cung,
cầu giả tạo; kết hợp tung tin đồn
sai sự thật, cung cấp thông tin
sai lệch ra công  chúng  để  thao 

túng giá chứng khoán; sử dụng
tài khoản, tài sản của khách
hàng khi không được khách hàng  
ủy thác hoặc trái quy định của
pháp luật hoặc lạm dụng tín
nhiệm để chiếm đoạt tài sản của
khách hàng.

Đổi mới cơ chế thành lập công
ty chứng khoán, công ty quản lý
quỹ đầu tư chứng khoán: Luật
Chứng khoán 2019 đã tách việc
đăng ký kinh doanh chứng khoán
và đăng ký doanh nghiệp thành
02 bước riêng biệt. Theo đó, sau
khi được Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước cấp Giấy phép thành
lập và hoạt động kinh doanh
chứng khoán, công ty chứng
khoán, công ty quản lý quỹ đầu
tư chứng khoán phải đăng ký
kinh doanh tại Cơ quan đăng ký
kinh doanh theo Luật Doanh
nghiệp. Trước đây, Giấy phép
thành lập và hoạt động cho công
ty chứng khoán, công ty quản lý
quỹ đầu tư chứng khoán đồng
thời là Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh.
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Thứ nhất, việc nâng điều kiện chào bán chứng khoán ra công
chúng, ví dụ như nâng mức vốn điều lệ đã góp tối thiểu tại thời
điểm đăng ký chào bán lên 30 tỷ đồng Việt Nam, mở tài khoản
phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán… là những
thay đổi phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như quy mô của thị
trường chứng khoán. Việc sửa đổi, bổ sung điều kiện nói trên sẽ
góp phần nâng cao chất lượng, sự ổn định và minh bạch thông tin
của công ty đại chúng.

Thứ hai, hiện nay tính chất, mức độ vi phạm trong lĩnh vực chứng
khoán ngày càng phức tạp và tinh vi, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt
động của thị trường chứng khoán, đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích
của nhà đầu tư. Do đó, việc bổ sung các hành vi bị cấm trong hoạt
động kinh doanh chứng khoán sẽ góp phần ngăn ngừa, răn đe hành
vi vi phạm, đồng thời đảm bảo tương thích với quy định về hành vi
phạm tội trong lĩnh vực chứng khoán của Bộ luật Hình sự. 

Thứ ba, việc tách bạch cơ chế đăng ký doanh nghiệp – đăng ký
kinh doanh chứng khoán sẽ khắc phục hạn chế của Luật Chứng
khoán 2006, sửa đổi 2010, tạo khung pháp lý để cơ quan quản lý
có thể chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán trong trường
hợp các doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán vi phạm điều kiện
về duy trì hoạt động nghiệp vụ; khi đó doanh nghiệp vẫn đảm bảo
có tư cách pháp nhân để giải quyết các nghĩa vụ còn tồn đọng với
các bên có liên quan. Đồng thời, quy định này giúp tích hợp được
thông tin liên quan đến việc thành lập, thay đổi trong hoạt động
của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán trên hệ thống thông tin
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ việc tìm kiếm
những thông tin công khai về các doanh nghiệp này.

Nhìn chung, những điểm mới
trong Luật Chứng khoán 2019
hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền
và lợi ích của nhà đầu tư (trong
đó có cổ đông thiểu số), nâng
cao chất lượng chứng khoán
chào bán và trách nhiệm của
doanh nghiệp đối với nhà đầu tư
và cộng đồng. Các doanh nghiệp
cần cập nhật các quy định mới
để đảm bảo hoạt động kinh
doanh phù hợp với quy định pháp
luật. Với những doanh nghiệp
kinh doanh chứng khoán đã được
cấp giấy phép thành lập và hoạt
động kinh doanh chứng khoán
trước ngày Luật Chứng khoán
2019 có hiệu lực cần phải bảo
đảm đáp ứng các điều kiện cấp
phép theo quy định tại điều
khoản chuyển tiếp để duy trì
hoạt động bình thường của
doanh nghiệp.

NHQuang&Cộng sự sẽ tiếp tục
cập nhật và phân tích khi các văn
bản hướng dẫn thi hành Luật
Chứng khoán được ban hành
trong thời gian tới.

Một số bình luận và khuyến nghị 
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Sau hơn 05 năm thi hành, bên
cạnh những đóng góp tạo
chuyển biến tích cực trong công
tác bảo vệ môi trường, Luật Bảo
vệ môi trường 2014 (“Luật BVMT
2014”) cũng bộc lộ những vướng
mắc, bất cập, chồng chéo với
một số quy định pháp luật khác
như Luật Đầu tư, Luật Đầu tư
công… Nhằm khắc phục những
hạn chế của Luật BVMT 2014 và
tạo ra những cơ chế mới trong
công tác bảo vệ môi trường,
Luật BVMT 2020 đã được Quốc
hội thông qua vào ngày
17/11/2020. Trong bài viết này,
chúng tôi sẽ phân tích một số
những điểm mới của Luật BVMT
2020 có thể tác động trực tiếp
đến doanh nghiệp:

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung quy
định về Đánh giá tác động môi
trường (“ĐTM”)

Theo đánh giá của Chính phủ
trong Tờ trình Dự án Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của
Luật BVMT, ĐTM trong Luật
BVMT 2014 được coi như một
công cụ để phân tích và dự báo
các tác động đến môi trường khi
triển khai dự án. Tuy nhiên, do
chỉ là công cụ mang tính chất dự
báo nên các quy định về ĐTM đã
bộc lộ nhiều bất cập trong quá
trình thực hiện bởi khi dự án
triển khai trên thực tế sẽ có
nhiều thay đổi mà ĐTM không 
 hể

NHỮNG ĐIỂM MỚI
CỦA LUẬT BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG 2020
NGỌC HÀ
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Bổ sung thủ tục đánh giá sơ bộ tác động môi trường: Đối với các
dự án đầu tư thuộc Nhóm I trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả
thi đầu tư xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư, đề nghị chấp
thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư 2020, chủ
đầu tư phải tự thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
Việc thực hiện đánh giá sơ bộ nhằm nhận dạng, dự báo các tác
động chính của dự án đối với môi trường dựa trên quy mô, công
nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án; từ đó đưa ra các
phân tích, đánh giá, lựa chọn phương pháp nhằm giảm thiểu tác
động môi trường của dự án. Đồng thời, việc đánh giá sơ bộ còn
nhắm xác định các vấn đề môi trường chính và phạm vi tác động
đến môi trường cần lưu ý trong quá trình thực hiện đánh giá tác
động môi trường.

Sửa đổi quy định về đối tượng thực hiện ĐTM: Thay vì xác định
đối tượng theo thẩm quyền phê duyệt dự án như Luật BVMT
2014, Điều 30 của Luật BVMT 2020 đã thu hẹp phạm vi đối tượng
và xác định theo mức độ tác động đến môi trường, bao gồm (i)
các dự án đầu tư thuộc nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu
đến môi trường mức độ cao và (ii) một số dự án đầu tư thuộc
nhóm II là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo
điểm c, d, đ, e, khoản 4, Điều 28, Luật BVMT 2020.

thể lường trước được và không thể dự báo kịp thời. Thêm vào đó,
trong giai đoạn chuẩn bị dự án, Luật Đầu tư 2020 chỉ yêu cầu nhà
đầu tư thực hiện việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường, trong khi
đó, Luật BVMT 2014 lại yêu cầu lập ĐTM trong giai đoạn này. Việc
quy định không thống nhất có thể gây khó khăn cho các nhà đầu tư
trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Từ những lý
do trên, các quy định về ĐTM của Luật BVMT 2020 đã có những sự
thay đổi như sau:
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Quy định rõ hơn về nội dung
của báo cáo ĐTM: Các nội
dung chính của báo cáo ĐTM
theo Luật BVMT 2020 bổ
sung nhiều yêu cầu hơn so
với Luật BVMT 2014, đặc biệt
báo cáo yêu cầu phải đánh
giá, nhận dạng các sự cố môi
trường có thể xảy ra; đánh
giá sự phù hợp của dự án
đầu tư với quy hoạch bảo vệ
môi trường quốc gia, quy
hoạch vùng, quy hoạch tỉnh,
quy định của pháp luật về
bảo vệ môi trường và quy
định khác của pháp luật có
liên quan…

Thay đổi thủ tục phê duyệt
ĐTM: Thay vì phê duyệt báo
cáo ĐTM như Luật BVMT
2014, Luật BVMT 2020 quy
định về việc phê duyệt kết
quả thẩm định báo cáo ĐTM
để làm căn cứ cho cơ quan
nhà nước có thẩm quyền
thực hiện việc thẩm định báo
cáo nghiên cứu khả thi, thiết
kế cơ sở của dự án.

Thứ hai, bổ sung quy định về
Giấy phép môi trường (“GPMT”)

Trước đây, các giấy phép liên
quan đến môi trường không
được quy định cụ thể trong Luật
BVMT 2014 mà nằm rải rác ở các
luật về thủy lợi, tài nguyên
nước… Theo Tờ trình của Chính
phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật
BVMT, quy định này khiến cho
nhà đầu tư phải tiến hành nhiều
thủ tục hành chính về môi
trường và lĩnh vực liên quan sau
khi được phê duyệt và trước khi
dự án vận hành chính thức. Điều
này cũng gây nhiều khó khăn
cho

cho quản lý nhà nước. Do đó,
Luật BVMT 2020 đã tích hợp
chung các loại giấy phép về môi
trường như xả nước thải, xả khí
thải, xử lý chất thải nguy hại,…
thành một loại giấy phép gọi là
GPMT.

Các đối tượng phải có GPMT bao
gồm (i) Dự án đầu tư Nhóm I,
Nhóm II và Nhóm III có phát sinh
nước thải, bụi, khí thải xả ra môi
trường phải được xử lý hoặc
phát sinh chất thải nguy hại phải
được quản lý theo quy định về
quản lý chất thải khi đi vào vận
hành chính thức; (ii) Dự án đầu
tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ tập trung, cụm
công nghiệp hoạt động trước
ngày Luật này có hiệu lực thi
hành có tiêu chí về môi trường
như đối tượng nêu trên; các dự
án thuộc trường hợp (i) tại đoạn
này là dự án đầu tư công khẩn
cấp theo quy định của pháp luật
về đầu tư công sẽ được miễn
GPMT. Tùy theo từng loại dự án
cụ thể, thẩm quyền cấp phép và
nội dung GPMT sẽ xác định rõ
các yêu cầu về bảo vệ môi
trường cụ thể. 

Cần lưu ý rằng một trong những
căn cứ xem xét việc cấp GPMT
cho dự án đó là việc đánh giá
khả năng chịu tải của môi trường
trong khu vực thực hiện dự án.
Đây là quy định mới tại Luật
BVMT 2020 được bổ sung nhằm
giới hạn khả năng chịu đựng của
môi trường đối với các nguồn ô
nhiễm trong khu vực. Cơ quan
nhà nước có thẩm quyền sẽ
không phê duyệt kết quả thẩm
định báo cáo ĐTM hoặc cấp
GPMT cho dự án đầu tư mới có
hoạt động xả nước thải vào ng

nguồn nước mặt không còn khả
năng chịu tải theo công bố của
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền, trừ trường hợp nhà đầu
tư có phương án xử lý ô nhiễm,
hoặc phương án xử lý nước thải
đạt quy chuẩn kỹ thuật môi
trường về chất lượng nước mặt
để không phát sinh thêm ô
nhiễm tại khu vực này. Quy định
này có thể ảnh hưởng trực tiếp
đến các nhà đầu tư khi chuẩn bị
triển khai các dự án đầu tư tại
khu vực có dấu hiệu ô nhiễm môi
trường.

Thứ ba, sửa đổi quy định liên
quan đến bồi thường thiệt hại

Một trong những vấn đề khó
khăn nhất của các vụ tranh chấp
môi trường là bên bị thiệt hại
không thể chứng minh được mối
quan hệ nhân quả giữa hành vi vi
phạm pháp luật về môi trường và
thiệt hại xảy ra do hành vi đó
gây ra. Để khắc phục vấn đề này,
Luật BVMT 2020 đã quy định
trách nhiệm chứng minh mối
quan hệ nhân quả này thuộc về
bên bị kiện, tức là tổ chức, cá
nhân có hành vi vi phạm gây ô
nhiễm môi trường khi vụ việc
được giải quyết tại Tòa án. Quy
định này nhằm bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của bên bị thiệt
hại do các hành vi vi phạm pháp
luật về môi trường gây ra.

Đồng thời, Luật BVMT 2020
cũng lần đầu tiên đề cập đến
nguyên tắc xác định trách nhiệm
bồi thường khi có từ 02 tổ chức,
cá nhân trở lên gây thiệt hại về
môi trường. Nguyên tắc bồi
thường được xác định theo tỷ lệ
gây thiệt hại trong tổng thiệt hại
về môi trường giữa các bên.



Các quy định về ĐTM trong Luật BVMT 2020 đã thống nhất,
đồng bộ với Luật Đầu tư 2020 và Luật Đầu tư công 2019.
Đồng thời, Luật BVMT 2020 đã quy định rõ hơn so với Luật
BVMT 2014 về các yêu cầu đối với ĐTM trong quá trình chuẩn
bị, triển khai các dự án đầu tư. ĐTM không chỉ đưa ra các phân
tích, dự báo tác động môi trường của dự án mà còn có vai trò
xác định sự cố môi trường để đưa ra các biện pháp giảm thiểu
các tác động xấu đến môi trường. Điều này giúp cho các nhà
đầu tư có thể phòng ngừa và giảm thiểu các sự cố môi trường
có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án.

Việc sử dụng thống nhất một loại GPMT được đánh giá tạo
thuận lợi cho các nhà đầu tư khi triển khai thực hiện dự án và
giảm các chi phí trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
Việc này cũng giúp cho quá trình quản lý nhà nước về môi
trường được thống nhất và chặt chẽ. tro

Tuy nhiên, đây cũng có thể là một
thách thức đối với các cơ quan có
thẩm quyền trong việc cấp phép, quản
lý và kiểm tra các dự án. Các cơ quan
có thẩm quyền sẽ phải nâng cao chất
lượng chuyên môn của đội ngũ xử lý
và tiếp nhận hồ sơ, cập nhật các công
nghệ hiện đại để phát triển đồng bộ
cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho
các hoạt động quản lý.

Ngoài việc tuân thủ các quy định mới
về môi trường, các nhà đầu tư cũng
cần phải lưu ý trách nhiệm chứng
minh mối quan hệ nhân quả giữa hành
vi vi phạm pháp luật về môi trường và
thiệt hại của hành vi đó sẽ thuộc về
các cá nhân, tổ chức bị kiện. Quy định
này cũng sẽ ràng buộc và tăng cường
trách nhiệm đối với nhà đầu tư trong
việc thực hiện và tuân thủ các quy
định pháp luật về môi trường.

Trong năm 2021, các văn bản hướng
dẫn thi hành Luật BVMT 2020 sẽ
được soạn thảo và ban hành. Các nhà
đầu tư cần cập nhật những hướng
dẫn này để có thể tuân thủ đúng các
quy định của Luật BVMT, tránh rủi ro
trong hoạt động đầu tư kinh doanh.
Với những kinh nghiệm tham gia vào
công tác nghiên cứu và xây dựng Luật
BVMT, NHQuang&Cộng sự sẽ tiếp tục
cập nhật và thông tin khi các văn bản
hướng dẫn thi hành Luật BVMT được
ban hành trong thời gian tới.

Một số bình luận và khuyến nghị 
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 NHÓM TÁC GIẢ

 Tư vấn luật
L Ê  G I A  K H Á N H

Luật sư
 T Ừ  T H Ị  P H Ư Ơ N G  U Y Ê N

Luật sư
 N G U Y Ễ N  N G Ọ C  H À

 NHÓM BIÊN TẬP

 Tư vấn luật
L Ê  H Ả I  L I N H

Tư vấn luật
L Ê  M A I  P H Ư Ơ N G

 Luật sư Cấp cao
 N G U Y Ễ N  T H Ù Y  D Ư Ơ N G

Ha Noi Office:
Villa B23, Trung Hoa - Nhan Chinh
Nguyen Thi Dinh Street, Nhan Chinh Ward
Thanh Xuan District, Ha Noi, Viet Nam
Tel  84 24 3537 6939
Fax 84 24 3537 6941
Web: www.nhquang.com

Ho Chi Minh City Branch:
First floor, Harmony Tower, No. 47-49-51
Phung Khac Khoan Street, Da Kao Ward
District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel  84 28 3822 6290
Fax 84 28 3822 6290
Email: contact@nhquang.com

 THIẾT KẾ

N G U Y Ễ N  H O À N G  A N

Tìm hiểu thêm về NHQuang tại:


