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• Ngày 17/06/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp 2020”) và Luật Đầu tư số
61/2020/QH14 (“Luật Đầu tư 2020”) với nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn gia nhập thị trường nói riêng 
và trong quá trình đầu tư, kinh doanh nói chung.

• Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020 đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 (ngoại trừ một số điểm trong Luật Đầu
tư 2020), và thay thế các Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13. 

Bối cảnh

Luật Đầu tư 2020 có 77 điều, 07 chương và 04 phụ lục, với một số
điểm thay đổi chính như sau: 

1. Giản lược một số thủ tục hành chính như góp vốn mua cổ
phần, mua phần vốn góp, thay đổi ngưỡng sở hữu của nhà đầu
tư nước ngoài…;

2. Thủ tục triển khai dự án đầu tư: điều chỉnh dự án đầu tư, gia
hạn thực hiện dự án, giám định vốn đầu tư, chấm dứt hoạt
động dự án đầu tư...;

3. Điều chỉnh thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư;

4. Điều chỉnh danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh (cấm đầu
tư, kinh doanh; hoặc đầu tư, kinh doanh có điều kiện);

5. Ưu đãi đầu tư (bổ sung hình thức, đối tượng, ngành nghề ưu
đãi đầu tư; bổ sung ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt).

Nội dung chính

Luật Doanh nghiệp 2020 có 218 điều, 10 chương, với một số
thay đổi đáng chú ý sau: 

1. Làm rõ, bãi bỏ một số thủ tục hành chính như làm rõ quy
trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử, 
bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu doanh nghiệp và báo
cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp;

2. Làm rõ cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn
(“TNHH”), công ty cổ phần (người đại diện theo pháp luật, 
thời hạn góp vốn bằng tài sản, quyền của cổ đông phổ
thông, ban kiểm soát);

3. Bổ sung khái niệm về chứng chỉ lưu ký không có quyền
biểu quyết, quy định phát hành trái phiếu;

4. Mở rộng khái niệm doanh nghiệp nhà nước;

5. Tách biệt quy định riêng cho hộ kinh doanh;

6. Tổ chức lại doanh nghiệp.
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1. Về các thủ tục hành chính

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử (Điều 26)

• Bổ sung quy định về đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 
điện tử. Theo đó, người thành lập doanh nghiệp có thể thực hiện
đăng ký doanh nghiệp qua mạng với bộ hồ sơ điện tử (không phải
nộp thêm bộ hồ sơ giấy như hiện nay).

Dấu của doanh nghiệp (Điều 43)

• Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung việc sử dụng dấu dưới hình thức 
chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, đồng
thời bãi bỏ yêu cầu thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng. 

• Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội 
dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và 
đơn vị khác của doanh nghiệp. 

2. Về quản trị công ty TNHH và công ty cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Điều 12)

• Trường hợp việc phân công quyền, nghĩa vụ của từng người đại 
diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty 
thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện 
đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người 
đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với 
thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về 
dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thời hạn góp vốn bằng tài sản (Điều 47, 75, 113)

• Trường hợp góp vốn bằng tài sản, thời hạn góp vốn sẽ không bao
gồm thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện 
thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.

Quyền của cổ đông phổ thông (Điều 115)

• Giảm yêu cầu điều kiện về tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 10% xuống
5% và bỏ yêu cầu về thời hạn sở hữu liên tục cổ phần của cổ
đông và nhóm cổ đông trong việc thực hiện một số quyền quan
trọng như tiếp cận thông tin về hoạt động công ty, triệu tập họp
Đại hội đồng cổ đông. 

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty (Điều 54, 79, 137)

• Bỏ quy định về việc bắt buộc thành lập Ban Kiểm soát đối với
công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), trừ trường hợp công ty 
TNHH một thành viên có chủ sở hữu là doanh nghiệp nhà nước, 
hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà 
nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước. 

3. Về huy động vốn

Các loại cổ phần (Điều 114)

• Bổ sung quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết
- Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế
và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền
biểu quyết. 

Phát hành trái phiếu (Điều 46, 74, 128, 129)

• Bổ sung công ty TNHH vào đối tượng được phát hành trái phiếu
theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. 

• Bổ sung quy định phát hành trái phiếu riêng lẻ với công ty cổ
phần không phải đại chúng.
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4. Về doanh nghiệp nhà nước 

Khái niệm doanh nghiệp nhà nước (Điều 4, Điều 88)

• Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước 
nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết.

5. Về hộ kinh doanh 

Đăng ký và hoạt động (Điều 217)

• Chưa đưa hộ kinh doanh vào đối tượng điều chỉnh của Luật 
Doanh nghiệp. Chính phủ sẽ quy định riêng việc đăng ký và hoạt 
động của hộ kinh doanh.

6. Tổ chức lại doanh nghiệp

Tham chiếu đến Luật Cạnh tranh (Điều 200, 201)

• Thay vì quy định cụ thể các trường hợp phải thực hiện thông
báo hoặc bị cấm khi thực hiện hợp nhất hoặc sáp nhập, Luật
Doanh nghiệp 2020 tham chiếu đến Luật Cạnh tranh, theo đó, 
công ty bị hợp nhất, thực hiện việc sáp nhập phải đảm bảo tuân
thủ quy định của Luật Cạnh tranh. 

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân (Điều 205)

• Bổ sung quy định cho phép chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân
thành công ty cổ phần, công ty hợp danh.

Quyền và nghĩa vụ của công ty sau thực hiện việc tổ chức lại
doanh nghiệp (Điều 198 – 205)

• Làm rõ việc đương nhiên kế thừa toàn bộ nghĩa vụ, các quyền và 
lợi ích hợp pháp theo quyết định công ty và các quy định pháp
luật đối với công ty mới, công ty được tách, công ty hợp nhất, 
công ty nhận sáp nhập, công ty chuyển đổi trong các trường hợp
tổ chức lại doanh nghiệp.
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1. Về thủ tục hành chính

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế (Điều 22)

• Không yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và
thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi 
thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khởi nghiệp 
sáng tạo hoặc quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. 

Ngưỡng sở hữu nước ngoài tại tổ chức kinh tế phải áp dụng quy
định về đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (Điều 23)

• Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn
điều lệ (thay vì từ 51% vốn điều lệ như trước đây) phải đáp ứng
điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà
đầu tư nước ngoài khi đầu tư. 

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước 
ngoài (Điều 26)

• Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 
mua cổ phần, mua phần vốn góp trong một số trường hợp sau:

─ Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ
sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh
doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với
nhà đầu tư nước ngoài;

─ Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ
dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều
lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã
sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế;

─ Tại tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại
địa bàn có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

2. Về thủ tục triển khai dự án đầu tư

Điều chỉnh dự án đầu tư (Điều 41)

• Quy định quyền của nhà đầu tư trong việc điều chỉnh mục tiêu, 
quy mô, nội dung dự án đầu tư; sáp nhập, tách dự án đầu tư; 
thay đổi nhà đầu tư; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự
án đầu tư và các nội dung khác;

• Quy định rõ trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư;

• Làm rõ các trường hợp được giãn tiến độ đầu tư quá 24 tháng. 

Quy định về gia hạn thực hiện dự án đầu tư (Điều 44)

• Bổ sung quy định về gia hạn thực hiện dự án đầu tư: khi hết thời
hạn thực hiện dự án mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực
hiện dự án (trừ các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường…) thì được xem xét gia hạn
nhưng không quá thời hạn tối đa theo quy định của Luật Đầu tư.

Giám định vốn đầu tư (Điều 45)

• Bổ sung quy định về giám định vốn đầu tư trong trường hợp cần
thiết để xác định căn cứ tính thuế.

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (Điều 48)

• Bổ sung trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc
chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư khi 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.
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3. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính 
phủ (Điều 31)

• Bãi bỏ quy định Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu 
tư đối với dự án có quy mô vốn từ 5.000 tỷ đồng, dự án thăm dò
khai thác dầu khí;

• Bổ sung thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ 
tướng Chính phủ đối với dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm 
quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ hai (02) Ủy ban Nhân 
dân cấp tỉnh trở lên;

• Bổ sung, chi tiết hóa các trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm 
quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, ví
dụ: dự án đầu tư xây dựng mới liên quan đến cảng hàng không, 
bến cảng; dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho
thuê mua), khu đô thị. 

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân 
cấp tỉnh (Điều 32)

• Phân cho UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với dự án 
sân golf, dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê 
mua), khu đô thị không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính
phủ.

4. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh

Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh (Điều 6)

• Đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào Danh mục ngành, 
nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Phụ lục IV)

• Theo Luật Đầu tư 2020, có 227 ngành, nghề kinh doanh có điều
kiện (giảm so với 243 ngành, nghề theo Luật Đầu tư 2014);

• Xóa bỏ khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 
kiện với một số ngành như nhượng quyền thương mại, kinh 
doanh dịch vụ logistic, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển…;

• Bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để phù hợp 
với yêu cầu, thực tiễn quản lý nhà nước và bảo đảm tính thống 
nhất với các luật có liên quan: Kinh doanh nước sạch (nước sinh 
hoạt), dịch vụ kiến trúc, phát hành báo chí nhập khẩu…

Danh mục ngành nghề và điều kiện tiếp cận thị trường với nhà
đầu tư nước ngoài (Điều 9)

• Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị
trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm (a) Ngành, nghề
chưa được tiếp cận thị trường và (b) Ngành, nghề tiếp cận thị
trường có điều kiện. Ngoài 02 Danh mục này, nhà đầu tư nước 
ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định
đối với nhà đầu tư trong nước;

• Theo đó, điều kiện tiếp cận thị trường sẽ dựa trên tỷ lệ sở hữu
vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài, hình thức đầu tư, phạm
vi hoạt động đầu tư, năng lực và các điều kiện khác.
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5. Ưu đãi đầu tư

Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư (Điều 15)

• Bổ sung hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư: Khấu hao nhanh, tăng
mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế;

Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư (Điều 15)

• Bổ sung nhằm thống nhất đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư
với pháp luật về thuế và pháp luật khác có liên quan; như dự án
có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, dự án có chuyển giao
công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao,
dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo….

Ngành, nghề ưu đãi đầu tư (Điều 16)

• Bổ sung một số ngành, nghề/hoạt động đầu tư khác gồm: Ngành
nghề sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và
công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;
giáo dục đại học; 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.

Bổ sung ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt (Điều 20, 75)

• Bổ sung cơ chế cho phép Chính phủ quyết định áp dụng mức ưu
đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt nhằm khuyến khích phát triển một số
dự án đầu tư có tác động lớn đến kinh tế - xã hội, gồm:

─ Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án
thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm
nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng
trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời
hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi
mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của
Thủ tướng Chính phủ; và

─ Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có
quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải
ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ
ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp
thuận chủ trương đầu tư.

Đồng thời, Luật Đầu tư 2020 cũng sửa đổi mức ưu đãi đối với
các dự án này trong các Luật thuế TNDN (gồm giảm thuế suất ưu
đãi, tăng thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi, miễn, giảm). Mức
cụ thể sẽ do Thủ tướng Chính phủ quy định.
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