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TỔNG QUAN

Nghị quyết 58/CP được xây dựng trên cơ sở các nội dung mục tiêu,
định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Nghị quyết 50/TW,
đồng thời có đánh giá xu thế chuyển dịch dòng vốn đầu tư nước
ngoài trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế, xung đột thương mại
giữa các nền kinh tế lớn và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo
đó, Chính phủ đã phân công cụ thể trách nhiệm cho các bộ, ngành,
địa phương để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2021.

MỘT SỐ NỘI DUNG ĐÁNG CHÚ Ý

Các nội dung chính sách về đầu tư để khuyến khích, thu hút đầu
tư nước ngoài (“ĐTNN”) và quản lý, giám sát đối với nhà ĐTNN

Luật Đầu tư (sửa đổi)
Dự kiến Quốc hội thông qua năm 2020

• Quy định chính sách ưu đãi vượt trội đối với:

 Các dự án lớn, trọng điểm quốc gia, dự án công nghệ cao...;

 Các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn đa quốc gia hình thành các
chuỗi sản xuất, cung ứng có giá trị gia tăng, tham gia thị trường
khu vực và toàn cầu, đặt trụ sở và thành lập các trung tâm
nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam;

• Quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư theo một số
tiêu chí;

• Quy định về không xem xét mở rộng, gia hạn hoạt động đối 
với những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy 
cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.

Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư 
Thời hạn trình Chính phủ: năm 2020

• Quy định về các tiêu chí về đầu tư để lựa chọn, ưu tiên thu 
hút ĐTNN phù hợp với định hướng phát triển ngành, lĩnh 
vực, địa bàn;

• Quy định về các tiêu chí đánh giá hiệu quả ĐTNN về kinh tế, 
xã hội, môi trường và quốc phòng, an ninh,...

Báo cáo, quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Thời hạn trình Chính phủ: 2020 - 2021

• Các quyết định về danh mục quốc gia các dự án kêu gọi 
ĐTNN, chiến lược hợp tác ĐTNN giai đoạn 2021 - 2030;

• Báo cáo nghiên cứu, xây dựng các quy định khắc phục tình 
trạng "vốn mỏng", đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng”.

Nghị quyết số 58/NQ-CP về
chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW 
về định hướng hợp tác đầu tư
nước ngoài đến năm 2030

Ngày 20/05/2020
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Trong thời gian gần đây, để cụ thể hóa việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 50-NQ/TW 
(“Nghị quyết 50/TW”) về định hướng hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 của Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 
58/NQ-CP ngày 27/04/2020 (“Nghị quyết 58/CP”) về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 50/TW.
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(2) Các nội dung chính sách ưu đãi về thuế và chống chuyển giá

Các luật thuế liên quan 
Theo chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh hàng năm

• Quy định về cơ chế áp dụng ưu đãi đầu tư gắn với việc đáp ứng 
các điều kiện, cam kết và cơ chế hậu kiểm.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và 
hướng dẫn Luật Quản lý Thuế về giao dịch liên kết 
Thời hạn trình Chính phủ: 2020

• Sửa đổi, bổ sung các quy định về chống chuyển giá: xây dựng cơ 
sở dữ liệu, công bố thông tin,…; xây dựng bộ máy chuyên trách 
chống chuyển giá.

(3) Một số chính sách khác

Nâng cấp, hoàn thiện quy định của pháp luật về công nghiệp hỗ trợ 
(2020 - 2021); xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách thúc 
đẩy hiệu quả hoạt động của khu công nghệ cao (2020);…

KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ ĐTNN

Theo kế hoạch tại Nghị quyết 58/CP, phần lớn các chính sách, văn 
bản quy phạm pháp luật về hợp tác, thu hút ĐTNN sẽ được xây dựng 
và trình các cấp có thẩm quyền xem xét ban hành trong năm 2020, 
do đó các nhà đầu tư lưu ý một số gợi ý sau nhằm nắm bắt các cơ 
hội đầu tư và có chiến lược, kế hoạch phù hợp:

• Tập trung theo dõi và nghiên cứu những thay đổi quan trọng trong 
các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác, thu hút 
ĐTNN đang được khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và dự kiến 
ban hành trong năm 2020, trọng tâm là Luật Đầu tư (sửa đổi) và 
Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư (sửa đổi);

• Bám sát, nắm bắt các kế hoạch, giải pháp cụ thể của Chính phủ 
Việt Nam nhằm đẩy mạnh hợp tác, thu hút ĐTNN để sớm phục 
hồi nền kinh tế, trong đó có nguồn vốn đầu tư mới từ tái cấu trúc 
đầu tư toàn cầu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các kế 
hoạch, giải pháp này sẽ được triển khai theo định hướng phù hợp 
với trong các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác, 
thu hút ĐTNN được xây dựng theo Nghị quyết 58/CP.

Nghị quyết số 58/NQ-CP về
chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW 
về định hướng hợp tác đầu tư
nước ngoài đến năm 2030

Ngày 20/05/2020
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Deloitte Việt Nam là một trong những Công ty Tư vấn và Kiểm toán hàng đầu, nhiều năm qua được Chính phủ và các Bộ, ngành tin 
tưởng trong việc phối hợp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và thẩm định chính sách pháp luật gồm lĩnh vực thuế và nhiều ngành, 
lĩnh vực khác. Nếu nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm và muốn tìm hiểu cụ thể hơn nội dung Nghị quyết hoặc có bất kỳ vướng mắc
nào, xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ./.
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