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PHẦN MỞ ĐẦU 
Trong quá trình đổi mới,chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa,chính sách hợp tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI-Foreign 

Direct Investment) đã trở thành một bộ phận quan trọng trong chính sách kinh 

tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. 

Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam những năm qua 

diễn ra rất sôi động và đạt được những thành tựu đáng khích lệ, khu vực kinh tế 

có vốn FDI sau 18 năm đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất 

nước , vào thắng lợi của công cuộc đổi mới,tăng cường thế và lực của nước ta 

trên trường quốc tế.Đến hết năm 2005, trên phạm vi cả nước có hơn 5800 dự  

án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là gần 50,6 tỷ USD, vốn thực hiện 

đạt hơn 26 tỷ USD (nếu tính cả các dự án đã hết hiệu lực thì vốn thực hiện đạt 

34,4 tỷ USD).Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã thể hiện vai trò quan trọng trong 

chiến lược phát triển kinh tế nói chung và kinh tế đối ngoại nói riêng.Đầu tư 

trực tiếp nước ngoài đã thực sự bổ sung nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát 

triển,góp phần công nghệ, mở mang thị trường,tiếp thu kinh nghiệm quản lý 

tiên tiến,giải quyết việc làm cho người lao động,thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước,tạo tiền đề thực hiện 

chủ trương phát huy nội lực,nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế,Thông qua đầu 

tư trực tiếp nước ngoài,chúng ta có thể khai thác,phát huy tốt hơn tiềm năng,lợi 

thế so sánh của đất nước.Đầu tư nước ngoài đã thực sự trở thành một thành 

phần kinh tế không thể thiếu trong nền kinh tế nước ta. 

Mục đích nghiên cứu của đề tài  là muốn: Luận giải các vấn đề cơ bản và 

thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của FDI đối với sự phát 

triển kinh tế-xã hội Việt Nam. 
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CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 

1-Lịch sử hình thành và xu hướng vận động của đầu tư trực tiếp nước 

ngoài 

1.1-Nguyên nhân hình thành và phát triển của đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Đầu tư ttực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment-FDI ) ngày càng 

có vai trò quan trọng đối  với nước tiếp nhận đầu tư và nước đi đầu tư . Chính 

vì vai trò quan trọng của nó mà có rất nhiều quan điểm của các nhà kinh tế học 

nhằm lý giải nguyên nhân hình thành và phát triển của hiện tượng này. Hiện 

nay, chủ yếu có hai trường phái lý giải sự hình thành và phát triển của hoạt 

động đầu tư trực tiếp nước ngoài đó là quan điểm của các nhà kinh tế học tư 

bản và xã hội chủ nghĩa. 

Quan điểm của các nhà kinh tế học tư bản,dại diện là Adam Smith (năm 

1776), Thomas Malthus (năm 1798), David Ricardo (năm 1871) và sau này là 

Vernon (năm 1966),Kojima (năm 1973),Hymer (năm 1976), Dunning (năm 

1988)…cho rằng hoạt động đầu tư quốc tế được hình thành và phát triển do một 

số nguyên nhân chủ yếu sau : 

Xuất phát từ học thuyết về phân công lao động quốc tế dựa trên lợi thế so 

sánh và thương mại quốc tế, các nhà kinh tế học cổ điển cho rằng khởi nguyên 

của quan hệ kinh tế giữa các quốc gia bắt nguồn từ hoạt động thương mại quốc 

tế. Bằng học thuyết “Lợi thế so sánh –Comparative advantages”, Adam Smith 

(năm 1776) và David Ricardo (năm 1871) cho rằng mỗi quốc gia trên thế giới 

đều chuyên môn hoá sản xuất ra một hoặc một nhóm sản phẩm với chi phí sản 

xuất thấp hơn so với quốc gia khác và tiến hành xuất khẩu hàng hoá này sang 

quốc gia đó. Đồng thời, quốc gia này cũng dành cơ hội để quốc gia khác sản 

xuất và xuất khẩu sản phẩm có chi phi sản xuất thấp hơn chi phi sản xuất do 

nước mình tiến hành mà không phụ thuộc vào quy mô sản xuất và trình độ phát 

triển. Lợi thế so sánh chính là nguyên nhân hình thành, phát triển quan hệ 

thương mại quốc tế giữa các quốc gia với nhau và cũng cho thấy trình độ phát 

triển về lực lượng sản xuất giữa các quốc gia cơ bản là rất khác nhau. Như 



 

 4

vậy, thương mại quốc tế là quan hệ đầu tiên, cơ bản và làm phát sinh quan hệ 

kinh tế quốc tế giữa các quốc gia sau này. Tuy nhiên, do có sự chênh lệch về 

lực lượng sản xuất giữa các quốc gia và những trở ngại trong hoạt động thương 

mại quốc tế đã hình thành và phát triển quan hệ đầu tư giữa các quốc gia. Dưới 

góc độ nước tiếp nhận đầu tư, để phát triển một số ngành sản xuất với điều kiện 

chưa cho phép hoặc sản xuất với chi phí cao thay vì  phải nhập khẩu, quốc gia 

tiếp nhận đầu tư đã kêu gọi đầu tư từ những quốc gia có thế mạnh về những 

ngành công nghiệp đó. Dưới góc độ của nước đi đầu tư, những nước này mong 

muốn đầu tư tại những nước có trình độ phát triển thấp hơn để tận dụng chi phi 

sản xuất rẻ và khai thác tài nguyên thiên nhiên. 

Tại những nước công nghiệp phát triển, do phải đối mặt với môi trường 

cạnh tranh gay gắt nên tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất tại 

những quốc gia này là rất thấp. Do vậy, các doanh nghiệp thường có xu hướng 

chuyển vốn, công nghệ và tài sản ra những nước có môi trường cạnh tranh kém 

hơn với chi phi sản xuất rẻ hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đạt 

được tỷ suất lợi nhuận cao hơn. 

Các nước đang phát triển đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế và 

thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thường đối mặt với vấn đề 

thiếu vốn, công nghệ tiên tiến và trình độ quản lý. Chính vì những nhu cầu này 

đã tạo điều kiện cho việc di chuyển vốn, công nghệ và trình độ quản lý từ các 

nước công nghiệp phát triển sang các nước đang phát triển. 

Xu hướng bảo hộ mậu dịch ngày càng tăng nên đầu tư nước ngoài là một 

biện pháp hữu hiệu nhằm xâm nhập và chiếm lĩnh thị trường; tránh được hàng 

rào bảo hộ thuế quan và phi thuế quan; giảm chi phí vận chuyển hàng hoá. 

Các nhà kinh tế học xã hội chủ nghĩa mà đại diện là Lênin cho rằng sự 

phát triển của đầu tư trực tiếp nước ngoài dựa trên xuất khẩu tư bản. Khi nghiên 

cứu giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản, Lênin đã nêu ra một trong năm 

đặc trưng quan trọng của chủ nghĩa đế quốc đó là xuất khẩu tư bản. Theo 

Lênin: “Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản cũ, trong đó chế dộ cạnh tranh hoàn 
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toàn thống trị là việc xuất khẩu hàng hoá. Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện 

đại, trong đó tổ chức độc quyền nắm quyền thống trị là xuất khẩu tư bản”. 

Xuất khẩu tư bản là một nhu cầu tất yếu khách quan. Bởi vì, tại một số nước 

phát triển đã tích luỹ được một khối lượng tư bản kếch sù và một bộ phận đã trở 

thành “tư bản dư thừa” do không tìm được nơi đầu tư có tỷ xuất lợi nhuận cao ở 

trong nước. Các nước phát triển muốn xuất khảu tư bản của mình để tranh thủ 

lao động, nguyên vật liệu, tài nguyên thiên nhiên rẻ…ở các nước kém phát 

triển, thiếu tư bản. Xét về khía cạnh đầu tư thì xuất khẩu tư bản tồn tại dưới hai 

hình thức đó là: xuất khẩu tư bản dưới hình thức gián tiếp hay đầu tư gián tiếp; 

xuất khẩu tư bản dưới hình thức trực tiếp hay đầu tư trực tiếp. Xuất khẩu tư bản 

gián tiếp là hình thức đầu tư gián tiếp dưới dạng cho vay, thu lãi thông qua các 

ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng quốc tế hoặc quốc gia mà các nhà tư bản 

cho các nước khác vay, chủ yếu là các nước thuộc địa để phát triển kinh tế. 

Xuất khẩu tư bản trực tiếp là hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài thông qua 

việc xây dựng các nhà máy, xí nghiệp tại các nước khác (các nước thuộc địa), 

có sự quản lý trực tiếp của các nhà tư bản với tài sản được các nhà tư bản đầu 

tư để xây dựng các nhà máy. 

Bên cạnh việc lý giải nguyên nhân của đầu tư trực tiếp nước ngoài thông 

qua xuất khẩu tư bản, các nhà kinh tế học xã hội chủ nghĩa cho rằng chủ nghĩa 

tư bản đã thiết lập quan hệ đầu tư quốc tế từ các nước tư bản phát triển sang các 

nước thuộc địa nhằm tìm kiếm lợi nhuận, khai thác tài nguyên thiên nhiên và 

duy trì sự áp bức bóc lột tại hệ thống thuộc địa do mình quản lý. 
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1.2-Lịch sử hình thành và phát triển của hoạt động đầu tư trực tiếp nước 

ngoài 

Khi nghiên cứu hoạt động đầu tư nước ngoài qua các thời kỳ lịch sử, cần 

tập trung nghiên cứu biến động của các yếu tố: thương mại quốc tế; di chuyển 

vốn và tài sản; công nghệ và di cư lao động. Đây là những yếu tố bổ sung, đi 

kèm và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển quan hệ đầu tư quốc tế trên 

thế giới. Các yếu tố này tuỳ thuộc vào mỗi thời kỳ lịch sử mà có thể được tạo 

điều kiện phát triển hay cản trở tại những quốc gia tiếp nhận đầu tư. Dựa vào 

tiêu chí mức độ phát triển đầu tư quốc tế, chính sách đầu tư quốc tế, tình hình 

chính trị trên thế giới, phân kỳ lịch sử đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới 

có thể tạm được chia thành các giai đoạn phát triển sau:  

Thứ nhất, giai đoạn từ năm 1870 đến năm 1913: Đây là kỷ nguyên vàng 

của quan hệ thương mại và đầu tư quốc tế. Xuất khẩu không chỉ tăng ở những 

nước phát triển mà còn tăng ở những nước đang phát triển (châu Mỹ La tinh). 

Di cư lao động quốc tế được tự do, không gặp bất cứ trở ngại nào và tăng 

nhanh. Cụ thể là từ năm 1870 đến năm 1915 đã có trên 36 triệu người rời Châu 

Âu và gần 2/3 số này đến Hoa Kỳ. Số người Trung Quốc và ấn Độ di cư đến 

một số nước như Miến Điện, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka và Thái Lan trong 

thời kỳ này cũng tăng nhanh vượt cả số người di dư từ  châu Âu. Trong thời kỳ 

này đã đánh dấu sự chuyển dịch từ nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp 

thông qua cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra ở một số nước phương Tây như 

: cách mạng công nghiệp ở Anh (thế kỷ XVIII), cách mạng công nghiệp ở Pháp 

(thế kỷ XIX), cách mạng công nghiệp ở Đức (thế kỷ XIX)…đã tạo điều kiện 

phát triển khoa học, công nghệ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời kỳ này 

đã dạt khoảng 14 tỷ USD, chiếm 1/3 tổng vốn đầu tư trên toàn thế giới. Hoạt 

động đầu tư trực tiếp nứơc ngoài chủ yếu từ các nước phát triển sang các nước 

đang phát triển và các nước kém phát triển hay nói cách khác, phần lớn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài là để khai thác thuộc địa. Do sự tiến bộ của khoa học – kỹ 

thuật, bên cạnh đầu tư vào các ngành công nghiệp truyền thống như : dệt may, 
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luyện kim…đã xuất hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các lĩnh vực mới 

(chế tạo máy, sản xuất thép và hoá học). 

Thứ hai, giai đoạn từ năm 1914 đén năm 1945: đây là thời kỳ xảy ra Chiến 

tranh thế giới lần thứ nhất và chiến tranh thế giới làn thứ hai. Trong thời gian 

xảy ra hai cuộc chiến tranh này, những mối liên kết kinh tế giữa các quốc gia 

được thiết lập từ trước đã gần như bị xoá bỏ; hệ thống tài chính thế giới hoạt 

động không ổn định; dòng vốn đầu tư dài hạn từ các nước công nghiệp phát 

triển sang các nước kém phát triển bị gián đoạn và hoạt động thương mại thế 

giới bị hạn chế. Tuy vậy,đầu tư nước ngoài là lĩnh vực ít chịu ảnh hưởng của 

hai cuộc đại chiến này so với các lĩnh vực khác. Từ năm 1914 đến năm 1938 

vốn FDI tăng gấp đôi, đạt 26 tỷ USD. Trong thời kỳ này đánh dấu sự thu hút 

vốn FDI của hoa Kỳ, lượng vốn FDI vào Hoa Kỳ đã tăng từ dưới 20% đến trên 

28%, ngược lại vốn FDI của Anh giảm từ 45% xuống 40%. Do ảnh hưởng của 

hai cuộc chiến tranh thế giới nên di cư lao động và phát triển khgoa học, công 

nghệ trong thời kỳ này cũng bị hạn chế. 

Thứ ba, giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1990 : chiến tranh thế giới lần thứ 

hai kết thúc đã đánh dấu quá trình khôi phục hoạt động đầu tư trực tiếp nước 

ngoài. Khoa học, công nghệ thời kỳ hậu chiến tranh thế giới thứ hai đã phát 

triển nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải và truyền thông. Sự phát triển 

của khoa học công nghệ đã góp phần vào quá trình thúc đẩy hoạt động FDI do 

làm giảm chi phi của các doanh nghiệp. Để bảo vệ quyền sử hữu trí tuệ, nhất là 

những sáng chế, phát minh liên quan đến công nghệ tiên tiến, tổ chức sở hữu trí 

tuệ thế giới (WIPO) trong thời kỳ này cũng được thành lập vào năm 1967. Về 

thương mại, năm 1947 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại cũng được 

ký kết (GATT 47) cơ bản đã loại bỏ sự phân biệt đối xử giữa hàng hoá và dịch 

vụ trong nước với nước ngoài, cắt giảm thuế quan và tạo điều kiện tự do hoá 

thương mại giữa các quốc gia trên thế giới. Những chuyển biến này liên quan 

đến quá trình hội nhập của nền kinh tế thế giới đã dẫn đến ngay từ đầu năm 

1950, hoạt động thương mại quốc tế phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng 
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thương mại tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng sản xuất sản phẩm. Về di cư lao 

động, không giống như thời kỳ trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất, di cư lao 

động đã bị hạn chế và được thắt chặt thông qua Luật nhập cư của các nước trên 

thế giới. ở thời kỳ này đã xuất hiện dầu tư giữa các nước tư bản phát triển hoặc 

các nước đang phát triển với nhau.Để bảo đảm cho hoạt động đầu tư quốc tế 

phát triển, các quốc gia đã bắt đầu ký kết những hiệp định khuyến khích và bảo 

hộ đầu tư song phương từ giữa những năm 60 của thế kỷ XX. Cuối cùng, một 

trong những điểm nổi bật của giai đoạn này đó là chính sách tự do hoá đầu tư 

bắt đầu được hình thành và phát triển từ giữa năm 1980. 

Thứ tư, giai đoạn từ năm 1991 đên nay. Giai đoạn này cho thấy nền kinh tế 

thế giới bắt đầu đi vào quá trình hội nhập sâu rộng. Nhiều tổ chức kinh tế khu 

vực và thế giới đã được thành lập như : NAFTA (năm 1992), WTO ( năm 

1995), EU (năm 1996)…đã có những tác động lớn đối với hoạt động đầu tư 

trực tiếp nước ngoài. Tự do hoá đầu tư so với thời gian đầu tư giữa thập niên 80 

của thế kỷ XX nay đã đi vào chiều sâu, nhiều biện pháp tự do hoá đầu tư của 

các nước cũng như tổ chức các khu vực và thế giới đã được hình thành nhằm hỗ 

trợ hoạt động FDI phát triển. Cụ thể là hiệp định về thương mại dịch vụ 

(GATS) của WTO; Nghị định thư về khuyến khích và bảo hộ đầu tư  của 

MERCOSUR, nghị định thư về khu vực đầu tư ASEAN…Cấu trúc của FDI đã 

thay đổi theo hướng đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực dịch vụ.  

1.3 -Xu hướng vận động của dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Căn cứ vào tiêu chí phân loại của Liên hợp quốc về trình độ phát triển của 

các quốc gia trên thế giới có thể nhận thấy dong vốn FDI giữa các quốc gia là 

rất đa dạng, đã xuất hiện những nước vừa là nơi cung cấp những luồng vốn đầu 

tư vừa là địa chỉ tiếp nhận FDI. Dòng FDI bao gồm: từ các nước công nghiệp 

phát triển sang các nước đang và kém phát triển; từ các nước công nghiệp phát 

triển sang các nước công nghiệp phát triển và đầu tư từ các nước đang phát 

triển sang các nước đang phát triển và các nước công nghiệp phát triển. Cụ thể 

như sau: 
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Dòng FDI từ các nước tư bản phát triển sang các nước đang và kém phát 

triển. Trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất (trước năm 1914), xu hướng vận 

động của đầu tư trực tiếp nước ngoài chủ yếu từ các nước tư bản phát triển sang 

các nước đang và kém phát triển. Nguyên nhân của xu hướng vận động này là 

nhằm khai thác và duy trì sự bóc lột đối với các nước thuộc địa. Trong thời kỳ 

Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, dong FDI vào các nước đang và kém 

phát triển đã bị giảm sút do bị ảnh hưởng của chiến tranh. Tuy vậy, sau chiến 

tranh thế giới thứ hai,nhất là sau khi Hoa Kỳ có một số chính sách đàu tư sang 

một số nước như: Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, các nước ASEAN-5… 

dòng FDI vào các nước đang phát triển đã được khôI phục và phát triển rất 

nhanh. Hiện nay, Trung Quốc đang là nước thu hút và sử dụng thành công FDI, 

với FDI tăng từ 3,5 tỷ USD năm 1990 lên 52,7 tỷ USD năm 2002. ấn Độ trong 

thời gian này đã tăng từ 0,4 tỷ USD năm 1990 lên 5,5 tỷ USD vào năm 2002. 

Ngoài ra, một số nước đang phát triển tại các nước châu Mỹ La tinh như 

Brazin, Mexico, Argentina,Chile…và các nước vùng Caribbean đang là những 

nước tiếp nhận một số lượng vốn FDI từ các nước phát triển. 

Dòng FDI từ các nước tư bản phát triển sang các nước tư bản phát triển. 

Từ năm 1980 cho đến thời điểm hiện nay, dòng FDI đã có những thay đổi căn 

băn, đã xuất hiện và ngày càng gia tăng hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 

từ các nước công nghiệp phát triển sang các nước công nghiệp phát triển. Xu 

hướng này đã góp phần hình thành trục trung tâm đầu tư lớn nhất trên thế giới 

(Triad of Foreign Direct Investment) gồm có: Hoa Kỳ, Tây Âu và Nhật Bản. 

Việc hình thành trục Trung tâm đầu tư thế giới nói trên là do một số nguyên 

nhân chủ yếu sau: 

Vào những năm 80 của thế kỷ XX, cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật đã 

phát triển mạnh mẽ tạo ra những biến đổi nhảy vọt của lực lượng sản xuất. 

Nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn mới ra đời và xuất hiện tại các nước phát 

triển như Tây Âu, Hoa kỳ, Nhật Bản như : công nghệ sinh học, điện tử, vũ trụ, 

chế tạo vật liệu mới… Sự xuất hiện những ngành công nghiệp mới này đòi hỏi 
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phải có sự đầu tư, nghiên cứu và có vốn đầu tư lớn dẫn đến nhu cầu đầu tư rất 

lớn ở bên trong các nước tư bản phát triển; 

Điều kiện về kinh tế, cơ sở hạ tầng còn yếu kém và tình hình chính trị 

thiếu ổn định ở những nước đang và kém phát triển; việc tiếp nhận trình độ 

khoa học kỹ thuật ở những nước này không thuận lợi bằng các nước phát triển; 

Vào những năm 90 của thế kỷ XX, xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế trên 

thế giới trong giai đoạn này đã diễn ra rất mạnh mẽ. Xuất hiện nhiều khối mậu 

dịch tự do hoặc liên minh kinh tế như : WTO, EU, NAFTA, MERCOSUR… 

những khu vực kinh tế này chủ yếu là “sân chơi” của các nước phát triển, do 

vậy, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển quan hệ FDI giữa các nước 

công nghiệp phát triển với nhau. 

Dòng FDI từ các nước đang phát triển sang các nước đang phát triển. 

Dòng đầu tư này so với hai dòng đầu tư trên chiếm tỷ lệ không đáng kể. Dòng 

FDI thuộc loại này chủ yếu được đầu tư giữa các nước ASEAN hoặc giữa 

Trung Quốc và các nươcá ASEAN hoặc giữa các nước khu vực châu Mỹ La 

tinh với nhau… 

2-Khái niệm ,bản chất và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 

1.1-Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Gần đây , khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài đó được nhiều tổ chức 

kinh tế quốc tế đưa ra nhằm mục đích giúp các quốc gia hoạch định chính sách 

kinh tế vĩ mụ về FDI , tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động tự do hoá thương mại 

và đầu tư quốc tế và phân loại , sử dụng trong công tác thống kê quốc tế ,Quỹ 

tiền tệ thế giới (International Moneytary Fund- IMF ),trong báo cáo cán cân 

thanh toán hàng năm đó đưa ra định nghĩa về đầu tư trực tiếp nước ngoài như 

sau : 

 “Đầu tư trực tiếp nước ngoài là đầu tư có lợi ích lâu dài của một doanh 

nghiệp tại một nước khác ( nước nhận đầu tư – hosting country ) , không phải 

tại nước mà doanh nghiệp đang hoạt động ( nước đi đầu tư – source country ) 

với mục đích quản lý một cỏch cú hiệu quả doanh nghiệp” . 
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Tổ chức hợp tỏc và phỏt triển kinh tế (Organisation for Economic 

Cooperation and development – OECD ) cũng đưa ra định nghĩa về dầu tư trực 

tiếp nước ngoài tương tự như IMF . Tuy vậy, OECD có quan niệm rất rộng về 

nhà đầu tư nước ngoài . Theo quan điểm  của OECD , nhà đầu tư nước ngoài  là 

cá nhân hoặc tổ chức có thể thuộc cơ quan Chính phủ hoặc không thuộc cơ 

quan Chính phủ đầư tư tại nước ngoài . 

Uỷ ban thương mại và phát triển của Liên hợp quốc ( UNCTAD ), Trong 

báo cáo đầu tư thế giới năm  1996 đó đưa ra định nghĩa về đầu tư trực tiếp nước 

ngoài như sau : 

“Đầu tư trực tiếp nước ngoài là đầu tư có mối liên hệ, lợi ích và sự kiểm 

soát lâu dài của một pháp nhân hoặc thể nhân (nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài 

hoặc công ty mẹ ) đối với một doanh nghiệp ở một nền kinh tế khác ( doanh 

nghiệp FDI hoặc chi nhánh nước ngoài hoặc chi nhánh doanh nghiệp )”. 

UNCTAD cũn đưa ra một số khỏi niệm khỏc cú liên quan đến đầu tư trực tiếp 

nước ngoài. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất , dũng vốn FDI ra và dũng vốn FDI vào là vốn được nhà đầu tư  

nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp FDI tại nước tiếp nhận đầu tư. 

Cựng với khỏi niệm này cú ba khỏi niệm sau: 

-Vốn đầu tư cổ phần là cổ phần của nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài mua từ 

doanh nghiệp ở nước tiếp nhận đầu tư, không phải cổ phần của doanh nghiệp 

trong nước tại nước đi đầu tư. 

-Lợi nhuận tái đầu tư là cổ tức không được chuyển cho nhà đầu tư nước ngoài 

mà được giữ lại nhằm mục đích tái đầu tư. 

-Cỏc giao dịch vay và nợ bờn trong cụng ty là cỏc khoản vay ngắn hạn hoặc dài 

hạn giữa cụng ty mẹ và cụng ty thành viờn. 

Thứ hai, vốn cổ phần đầu tư trực tiếp nước ngoài ( Foreign – Direct – 

Investment istock ) là giỏ trị của cổ phần và vốn dự trữ (bao gồm cả lợi nhuận 

giữ lại )thuộc về cụng ty mẹ, cộng thờm cỏc khoản nợ rũng của cỏc cụng ty 

thành viờn. 
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Hoa Kỳ là một trong những nước tiếp nhận đầu tư và tiến hành đầu tư lớn 

nhất  trên thế giới cũng đưa ra định nghĩa về FDI : “ FDI là bất kỳ dũng vốn 

nào thuộc sở hữu đa phần của công dân hoặc công ty của nước đi đầu tư có 

được từ việc cho vay hoặc dùng để mua sở hữu của doanh nghiệp nước ngoài” 

và Hoa Kỳ coi việc sở hữu đa phần chỉ cần chiếm 10% giá trị của doanh nghiệp 

nước ngoài. 

Quan điểm về FDI của Việt Nam theo quy định tại khoản 1 điều 2 luật đầu 

tư nước ngoài được sửa đổi bổ sung năm 2000 : “đầu tư trực tiếp nước ngoài là 

việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền hoặc bất kỳ tài sản 

nào để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của luật này”, trong đó nhà 

đầu tư nước ngoài được hiểu là tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài đầu tư vào 

Việt Nam. 

Qua các định nghĩa về FDI, có thể rút ra định nghĩa về đầu tư trực tiếp 

nước ngoài như sau : “Đầu tư trực tiếp nước ngoài là sự di chuyển vốn, tài sản, 

công nghệ hoặc bất kỳ tài sản nào từ nước đi đầu tư sang nước tiếp nhận đầu tư 

để thành lập hoặc kiểm soát doanh nghiệp, nhằm mục đích kinh doanh có lói.  

          1.2-Bản chất và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài  

1.2.1- Bản chất của đầu tư rực tiếp nước ngoài 

Qua nghiờn cứu lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của đầu tư trực tiếp nước 

ngoài qua các thời kỳ có thể nhận thấy bản chất của đầu tư trực tiếp nước ngoài 

là nhằm mục đích tối đa hoá lợi ớch đầu tư hay tỡm kiếm lợi nhuận ở nước tiếp 

nhận đầu tư thụng qua di chuyển vốn (bằng tiền và tài sản, cụng nghệ và trỡnh 

độ quản lý của nhà đầu tư nước ngoài) từ nước đi đầu tư đến nước tiếp nhận 

đầu tư. Nhà đầu tư ở đây bao gồm tổ chức hay cỏ nhõn chỉ mong muốn đầu tư 

khi cho rằng khoản đầu tư đó cú thể đem lại lợi ớch hoặc lợi nhuận cho họ. Đây 

là một trong những đặc điểm cơ bản nhất và là nguyờn nhõn sõu xa dẫn đến 

việc hỡnh thành hoạt động FDI giữa cỏc quốc gia. 
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1.2.2- Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 

FDI là một dự ỏn mang tớnh lõu dài. Đây là đặc điểm phõn biệt giữa đầu 

tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư giỏn tiếp (portfolio investment). Đầu tư giỏn 

tiếp thường là cỏc dũng vốn cú thời gian hoạt động ngắn và cú thu nhập thụng 

qua việc mua, bỏn chứng khoỏn (cổ phiếu hoặc trỏi phiếu). Đầu tư giỏn tiếp cú 

tớnh thanh khoản cao hơn so với đầu tư trực tiếp, dễ dàng thu lại số vốn đầu tư 

ban đầu khi đem bỏn chứng khoỏn và tạo điều kiện cho thị trường tiền tệ phỏt 

triển ở những nước tiếp nhận đầu tư. 

FDI là một dự ỏn cú sự tham gia quản lýcủa cỏc nhà đầu tư nước ngoài. 

Đây cũng là một trong những đặc điểm để phõn biệt giữa đầu tư trực tiếp với 

đầu tư giỏn tiếp. Trong khi đầu tư giỏn tiếp khụng cần sự tham gia quản lý 

doanh nghiệp, cỏc khoản thu nhập chủ yếu là cỏc cổ tức từ việc mua chứng 

khoỏn tại cỏc doanh nghiệp ở nước nhận đầu tư, ngược lại nhà đầu tư trực tiếp 

nước ngoài cú quyền tham gia hoạt động quản lý trong cỏc doanh nghiệp FDI. 

Tuy vậy, nhà đầu tư nước ngoài phải cú bao nhiờu phần trăm cổ phần mới được 

phộp tham gia quản lý doanh nghiệp FDI ? Theo hướng dẫn của OECD và Bộ 

Thương mại Hoa Kỳ thỡ nhà đầu tư nước ngoài phải chiếm tối thiểu 10% cổ 

phiếu thường hoặc quyền bỏ phiếu trong cỏc doanh nghiệp FDI để cho nhà đầu 

tư cú tiếng núi hay tham gia quản lý trong cỏc doanh nghiệp FDI. 

Đi kốm với dự ỏn FDI là ba yếu tố: hoạt động thương mại (xuất nhập 

khẩu); chuyển giao cụng nghệ; di cư lao động quốc tế, trong đó di cư lao động 

quốc tế gúp phần vào việc chuyển giao kỹ năng quản lý doanh nghiệp FDI. 

FDI là hỡnh thức kộo dài “chu kỳ tuổi thọ sản xuất”, “chu kỳ tuổi thọ kỹ 

thuật” và “nội bộ hoỏ di chuyển kỹ thuật”. Trờn thực tế, nhất là trong nền kinh 

tế hiện đại cú một số yếu tố liờn quan đến kỹ thuật sản xuất, kinh doanh đó 

buộc nhiều nhà sản xuất phải lựa chọn phương thức đầu tư trực tiếp ra nước 

ngoài như là một điều kiện cho sự tồn tại và phỏt triển của mỡnh. Ngoài ra, đầu 

tư trực tiếp ra nước ngoài sẽ giỳp cho doanh nghiệp thay đổi được dõy chuyền 
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cụng nghệ lạc hậu ở nước mỡnh nhưng dễ được chấp nhận ở nước cú trỡnh độ 

phỏt triển thấp hơn và gúp phần kộo dài chu kỳ sản xuất. 

FDI là sự gặp nhau về nhu cầu của một bờn là nhà đầu tư và bờn kia là 

nước tiếp nhận đầu tư. 

FDI gắn liền với quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế, chớnh sỏch về FDI 

của mỗi quốc gia tiếp nhận đầu tư thể hiện chớnh sỏch mở cửa và quan điểm 

hội nhập quốc tế về đầu tư. 
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CHƯƠNG II:TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC 

NGOÀI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2005 

1-Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

1.1-Khái quát tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt 

Nam 

1.1.1-Tình hình chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài 

1.1.1.1-Tình hình cấp phép 

Tính đến cuối năm 2005, cả nước có trên 7.000 dự án đầu tư trực tiếp nứơc 

ngoài đựoc cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký 65.2 tỷ USD  (kể cả vốn tăng 

thêm mở rộng).Trừ các dự án đã hết thời hạn hoạt động và giải thể trước thời 

hạn, hiện có hơn 5.800 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 50,6 

tỷ USD. 

Biểu đồ 1: Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam giai 

đoạn 1988 -2005.  

       Bình quân mỗi năm có 390 dự án được cấp phép với tổng vốn đăng  ký 3,6 

tỷ USD . Tuy nhiên, nhịp độ đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước ta không 

đồng đều qua các năm. Sau giai đoạn mang tính thăm dò từ 1988 đến 1990, 

dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã tăng nhanh trong thời kỳ 

từ 1991 đến 1996, bắt đầu suy giảm từ năm 1997 do khủng hoảng tài chính khu 
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vực và có xu hướng phục hồi từ năm 2000 đến nay, trong đó năm 2004 thể hiện 

xu hướng phục hồi rõ rệt nhất.  

 1.1.1.2-Tình hình tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất 

 1.1.1.2.1-Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo ngành, lĩnh vực 

Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 66% về 

số dự án và 59% tổng vốn đầu tư xây dung đăng ký. Tiếp theo là lĩnh vực dịch 

vụ, chiếm 24,3% về số dự án và 34% về số vốn đầu tư đăng ký.Số còn lại thuộc 

lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. 
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Bảng 1 : Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài theo ngành.  

Ngành, lĩnh vực Vốn đăng 

ký (%) 

Vốn thực 

hiện(%) 

(%) vốn thực hiện so 

với vốn đăng ký 

Cụng nghiệp và xõy dựng 59 69 10 

Dịch vụ 34 25 (9) 

Nông, Lâm, Ngư nghiệp 7 6 (1) 

     Chúng ta có thể so sánh rõ hơn thông qua biểu đồ dưới đây.  

 

Biểu đồ 2: Cơ cấu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo ngành. 

  

So với vốn đăng ký, vốn thực hiện trong lĩnh vực công nghiệp và xây dung 

có tỷ trọng lớn hơn, chiếm 69% vốn thực hiện. Lĩnh vực nông –lâm – ngư 

nghiệp chiếm 6% vốn thực hiện và lĩnh vực dịch vụ chiếm 25%. Từ đây có thể 

thấy rằng tỷ lệ các dự án đã triển khai thực hiện trong lĩnh vực công nghiệp và 

xây dựng cao hơn so với các lĩnh vực khác. Số liệu cụ thể như sau:  

Bảng 2 :Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo các lĩnh vực ( 

tính đến tháng 10/2005) – (đơn vị tính : Triệu USD) . 

STT Lĩnh vực Số dự ỏn Vốn đầu tư Vốn thực hiện  

Vốn đăng ký

Nụng, 
Lõm, 
Ngư 

Nghiệp
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Cụng 
nghiệp và 
xõy dựng
59%

Dịch vụ 
34%

Vốn thực hiện

Dịch vụ
25%
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6%

Cụng 
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và  xõy
dựng
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1 CN nặng 1.161 12.210,08 6.326,31 

2 CN nhẹ 1.633 8.206,71 3.189,37 

3 Xõy dựng 304 3.942,21 2.157,90 

4 CN thực phẩm 257 3.083,78 1.882,98 

5 CN dầu khớ 27 1.891,19 4.555,11 

6 Nụng-Lõm nghiệp 649 3.367,28 1.678,27 

7 Thuỷ sản 110 303,47 152,22 

8 Xây dựng văn phũng, căn 

hộ 

110 3.884,11 1.692,61 

9 GTVT-Bưu điện 158 2.907,51 716,68 

10 Khỏch sạn-Du lịch 171 2.849,07 2.121,81 

11 XD khu đô thị mới 4 2.551,67 51,29 

12 Dịch vụ khỏc 416 1.112,82 350,99 

13 Văn hóa-Ytế-Giỏo dục 201 1.103,26 273,05 

14 XD hạ tầng KCX-KCN 20 986,10 521,37 

15 Tài chớnh-Ngõn hàng 53 702,55 611,93 

(Nguồn: Báo ĐT, TBKT , www.vneconomy.com.vn) 

1.1.1.2.2-Về hình thức đầu tư 

Tính đến hết năm 2005, hình thức 100% vốn nước ngoài (kể cả BOT) 

chiếm 74,1% về số dự án và 48% về tổng vốn đăng ký; hình thức liên doanh 

chiếm 22,4% về số dự án và 43% về tổng vốn đăng ký; còn lại là hình thức hợp 

doanh, công ty cổ phần và công ty quản lý vốn. Đầu tư theo hình thức 100% 
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vốn nước ngoài có xu hướng gia tăng nhanh chóng về số các dự án, tuy nhiên, 

do dự án quy mô nhỏ và vừa chiếm đa số nên mặc dù chiếm đa số về số dự án  

nhưng về quy mô vốn đăng ký của các dự án đầu tư theo hình thức 100% vốn 

nước ngoài không cao hơn nhiều so với hình thức liên doanh. 

Về vốn thực hiện, hình thức liên doanh có tỷ trọng vốn thực hiện lớn hơn 

cả, chiếm 40% tổng vốn thực hiện. Hình thức hợp doanh có tỷ lệ vốn thực hiện 

cao, vượt vốn cam kết.    

    Biểu đồ 3: Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hình thức đầu tư.  

Vốn đăng ký.
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ngoài
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Vốn thực hiện.
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20%
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Bảng 3 : Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hình thức đầu tư.  

Ngành, lĩnh vực Vốn đăng 

ký (%) 

Vốn thực 

hiện(%) 

(%) vốn thực 

hiện so với vốn 

đăng ký 

Liờn doanh 43 40 (3) 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh 9 20 11 

100 % vốn nước ngoài 48 40 (8) 

 

1.1.1.2.3-Về đối tác đầu tư 

Các nước châu á vẫn là đối tác đầu tư chính vào Việt Nam, chiếm 70,6% 

tổng vốn đăng ký, trong đó Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc (3 nhà đầu tư lớn 

nhất vào Việt Nam) và Trung Quốc (kể cả HongKong) chiếm 45% tổng vốn 
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đăng ký vào Việt Nam, 24% là đầu tư từ các nước ASEAN. Các nhà đầu tư từ 

EU chiếm 14% tổng vốn đăng ký, châu Mỹ chiếm 10%, Australia. New 

Zealand chiếm 2% và các nước khác khoảng hơn 1%.  

Biểu đồ 4 : Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài theo đối tác đầu tư. 

Vốn đăng ký.

10%4%1%24%
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14%
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Nước khác
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Vốn thực hiện.

9%3%6%19%

46%

16%
1%
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Nước khác
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EU

Australia và New  Zealands

 

Bảng 4 : Cơ cấu FDI theo đối tác đầu tư – (đơn vị tính: %) 

Đối tác đầu tư Vốn đăng 

ký 

Vốn thực 

hiện 

(%) vốn thực hiện 

so với vốn đăng ký

Chõu Mỹ 10 9 (1) 

Chõu Âu 4 3 (1) 

ASEAN 24 19 (5) 

Nhật, Đài Loan, Trung Quốc, 

HongKong, Hàn Quốc. 

45 46 1 

EU 14 16 2 

Australia và New Zealands 2 1 (1) 
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Nước khác 1 6 5 

 

Trong số các nước công nghiệp phát triển (G8) ngoài Nhật Bản đang là 

nước đứng đầu về vốn đầu tư thực hiện tại Việt Nam, các nước còn lại đầu tư 

chưa lớn và chưa tương xứng với tiềm năng.  

Bảng 5 ; 10 nước và vùng lãnh thổ dẫn đầu về đầu tư trực tếp nước 

ngoài vào Việt Nam (tính đến tháng 10/2005) – (đơn vị tính : Triệu 

USD).  

STTNước, vùng lónh 

thổ 

Số dự 

ỏn 

Vốn đầu tư

(2) 

Vốn thực hiện 

(1) 

Tỷ trọng 

(1)/ể(1) [%] 

1 Đài Loan 1.384 7.739,90 2.961,44 11,39 

2 Singapore 383 7.508,93 4.180,78 16,08 

3 Hàn Quốc 1.004 5.391,92 2.504,74 9,63 

4 Hồng Kụng 351 3.683,71 1.940,50 7,46 

5 B.V.Islands 243 2.623,56 1.267,26 4,87 

6 Phỏp 162 2.136,86 1.165,36 4,48 

7 Hà lan 60 1.886,33 1.784,53 6,86 

8 Thỏi Lan 125 1.474,08 716,82 2,76 

9 Malaysia 175 1.471,38 843,51 3,24 

10 Hoa Kỳ 245 1.398,48 739,23 2,84 

11 Cỏc quốc gia khỏc 10.000 7.896 30,37 
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(Nguồn: Báo ĐT, TBKT , www.vneconomy.com.vn 

1.1.1.2.4-Về địa bàn đầu tư 

Tính đến hết năm 2005, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tập trung vào một 

số tỉnh thuộc khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam (thành phố Hồ Chí Minh, 

Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu) và vùng kinh tế trọng điểm phía 

Bắc (Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh), theo thứ tự: TP Hồ Chí 

Minh chiếm 10,8% về số dự án; 23,9% tổng vốn đăng ký và 22,9% tổng vốn 

thực hiện; Đồng Nai chiếm 11,9% về số dự án; 16,8% tổng vốn đăng ký và 

13,4% tổng vốn thực hiện; Bình Dương chiếm 17,9% về số dự án; 9,8% tổng 

vốn đăng ký và 7% tổng vốn thực hiện.  

Bảng 6 : Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng –(đơn vị: %).  

Địa bàn đầu tư Vốn đăng ký
Vốn thực 

hiện 

(%) vốn thực 

hiện so với vốn 

đăng ký 

Vùng trọng điểm phía Nam 57 49 (8) 

Vùng trọng điểm phía Bắc 27 24 (3) 

Vùng trọng điểm miền Trung 2 2 0 

Các địa phương khác và dầu khí 14 25 11 

 

Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc chiếm 27% tổng vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài đăng ký và 24% vốn thực hiện của cả nước. 

   Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chiếm trên 57% tổng vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài đăng ký và khoảng 49% vốn thực hiện của cả nước.  

 Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chiếm 2,9% về số dự án và 

1,8% tổng vốn đăng ký của cả nước, trong đó, vốn thực hiện bằng 48,5% tổng 

vốn đăng ký.  
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Các địa phương thuộc vùng núi phía Bắc và vùng Tây Nguyên thuộc địa 

bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, tuy được hưởng mức ưu đãi 

đầu tư cao, nhưng việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài còn rất hạn chế. Đến 

nay, ở vùng núi phía Bắc chỉ chiếm 4,2% về số dự án và 3,6% về vốn đăng ký 

của cả nước và vùng Tây Nguyên chiếm 0,26% về số dự án, 0,13% về vốn đăng 

ký của cả nước.  

Biểu đồ 5 : Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng.  

Vốn đăng ký
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Các khu KCN – KCX đã thu hút được một số lượng khá lớn về đầu tư trực 

tiếp nước ngoài, không kể các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, các dự án 

trong KCN – KCX còn hiệu lực, chiếm 33,8% về số dự án và 33,4% tổng vốn 

đầu tư đăng ký của nhà nước. Với chính sách khuyến khích đầu tư vào các 

KCN –KCX và với những yếu tố thuận lợi về cơ sở hạ tầng, nhất là về đất đai 

mặt bằng sản xuất, cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc, xử lý ô nhiễm môi 

trường… 

Bảng 7: 10 địa phương dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (tính đến tháng 10/2005) – (đơn vị tính: Triệu USD).  

STT địa phương Số dự ỏn  Vốn đầu tư  Vốn thực hiện  

1 TP. HCM 1.772 11.937,64 5.963,94 
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2 Hà Nội 636 9.236,43 3.154,63 

3 Đồng Nai 688 8.408,88 3.731,94 

4 Bà Ria-Vũng Tàu 119 2.177,35 1.224,52 

5 Hải Phũng 178 1.948,88 1.203,92 

6 Dầu khí ngoài khơi 27 1.891,19 4.555,11 

7 Vĩnh Phỳc 87 726,42 413,67 

8 Thanh Hoỏ 16 701,96 410,35 

9 Long An 94 690,23 292,58 

10 Hải Dương 72 627,50 376,01 

(Nguồn: Báo ĐT, TBKT , www.vneconomy.com.vn 
1.1.1.2.5-Xét riêng quí I năm 2006 

Riêng trong quý I/2006, cả nước có 215 dự án được cấp giấy phép đầu tư 

với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.625 triệu USD, bằng 96% về số dự án và tăng 

1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước, trong đó, có 50 dự án trong KCN 

– KCX với tổng vốn đăng ký là 381 triệu USD.Các dự án cấp mới tập trung chủ 

yếu vào ngành công nghiệp và xây dựng, chiếm 72% tổng vốn đăng ký và 

27,5% vào ngành dịch vụ.    
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Biểu đồ 6 : Cơ cấu các dự án cấp mới trong quý I/2006.  

 Công
 nghiệp
 và xây
 ,dựng
71%

 Dịch
 ,vụ

28%

 ,Khác
1%

 
 Thành phố Hồ Chí Minh với dự án Intel có vốn 605 triệu USD đã vươn 

lên đứng đầu trong số 19 địa phương trong cả nước có dự án mới trong quý 

I/2006. 

 Nếu tính dự án của tập đoàn Intel (gốc từ Hoa Kỳ) vào HongKong do chủ 

đầu tư đăng ký tại HongKong thì HongKong là lãnh thổ đứng đầu trong số 21 

quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư mới tại Việt Nam. Hàn Quốc đứng 

thứ 2 và Nhật Bản đứng thứ 3. Tuy nhiên, nếu tính cả đầu tư qua nước thứ ba 

thì Hoa Kỳ dẫn đầu trong số các nước và vùng lãnh thổ có dự án và đầu tư mới 

tại Việt nam trong quý I/2006.  

 Quy mô vốn đầu tư trung bình cho một dự án trong quý I/2006 đạt 7,5 

triệu USD lớn hơn so với quy mô vốn đầu tư trung bình cho một dự án trong 

cùng kỳ năm trước.  

Đồng thời, trong quý I/2006 có 68 lượt dự án tăng vốn đầu tư mở rộng sản 

xuất với số vốn tăng thêm là 426 triệu USD, tăng 3% về số dự án và tăng 1% về 

vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.   

Tính chung cả dự án cấp mới và tăng vốn, trong quý I/2006 tổng vốn đăng 

ký mới đạt 2.052 triệu USD, tăng 1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước 

và bằng 31,6% mức dự kiến cho cả năm.   

1.2-Hoạt động triển khai các dự án FDI tại Việt Nam trong 5 năm qua 
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1.2.1-Sơ lược về tình hình triển khai các dự án FDI ở Việt Nam 

Trong 5 năm qua, nhờ triển khai việc thực hiện Nghị quyết 09 cùng các 

biện pháp tích cực vủa Chính phủ, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại 

Việt Nam đã vượt qua được những khó khăn, thách thức trong nước và quốc tế, 

thu được những kết quả đáng khích lệ. Trong 5 năm 2001 -2005, tổng vốn đăng 

ký cấp mới và tăng vốn đạt 19,7 tỷ USD, vượt 64% so với mục tiêu đặt ra (12 

tỷ USD) và vốn thực hiện đạt 14,1 tỷ USD, vượt 28%.  

Khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục khẳng định vai trò trong sự 

nghiệp phát triển kinh tế, đóng góp ngày càng lớn vào tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP) của đất nước và thực sự trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của nền 

kinh tế. Năm 2005,khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp khoảng 

15,5% GDP, cao hơn mục tiêu đề ra (15%). Giá trị xuất khẩu của khu vực có 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (không kể dầu thô) cũng gia tăng nhanh chóng, 

năm 2002 tăng 25%, năm 2003 tăng 38%, năm 2004 tăng 39%, năm 2005 đạt 

khoảng 11 tỷ USD, tăng 26%,đóng góp 35% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu 

của cả nước; tính cả dầu thô tỷ lệ này là 56%. Khu vực đầu tư trực tiếp nước 

ngoài nộp ngân sách tăng qua mỗi năm, năm 2005 đạt 1,29 tỷ USD, tăng 39,5% 

so với năm trước và chiếm 12% tổng thu ngân sách nhà nước, vượt mục tiêu đề 

ra (10%).  

Bảng 8 : Kết quả thực hiện nghị quyết 09/2001/NQ-CP (2001- 2005).  

 

Chỉ tiờu Mục tiờu Kết quả Tăng 

Vốn đăng ký mới (kể cả vốn 

bổ sung) 

12 tỷ USD 19,7 tỷ USD 64 % 

Vốn thực hiện  11 tỷ USD 14,1 tỷ USD 28 % 

Đóng góp vào GDP 15 % 15,5 % 3 % 



 

 27

Đóng góp vào xuất khẩu 25 % 35 % 40 % 

Đóng góp vào thu ngân sách 10 % 12 % 20 % 

Qua hoạt động triển khai của các dự án FDI tại Việt Nam, có thể phân các 

dự án nói trên theo 4 nhóm sau:  

Nhóm 1: Nhóm các dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Nhóm 2: Nhóm các dự án đang triển khai thực hiện.  

   Nhóm 3: Nhóm các dự án chưa triển khai, nhưng có khả năng thực hiện.  

Nhóm 4: Nhóm các dự án chưa triển khai, nhưng không có khả năng thực 

hiện.  

1.2.2-Tình hình triển khai các dự án FDI thời gian qua ở Việt nam 

Căn cứ theo mục tiêu đề ra tại nghị quyết số 09/2001/NĐ-CP ngày 28 

tháng  8 năm 2001 của Chính phủ về tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả 

đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2001-2005, mục tiêu thu hút vốn đầu tư 

mới cho giai đoạn này là 12 tỷ USD (trung bình 2,4 tỷ USD / năm).  

Năm 2005 cả nước đã thu hút được gần 5,9 tỷ USD vốn đầu tư mới, tăng 

30% so với năm 2004, vượt 31% so với mục tiêu đề ra cho cả năm 2005 (4,5 tỷ 

USD), trong đó vốn cấp mới đạt 4,002 tỷ USD và vốn bổ sung đạt 1,894 tỷ 

USD. Đây là mức đăng ký cao nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính khu vực 

diễn ra vào năm 1997. Riêng vốn thu hút mới năm 2005 đã bằng 1/2 chỉ tiêu đề 

ra tại nghị quyết số 09/2001/NĐ-CP của Chính phủ về tăng cường thu hút và 

nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005.  

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp mới và tăng thêm vào các KCN –

KCX trên địa bàn cả nước đạt 2.853 triệu USD (chiếm 48,4% cả nước), tăng 

23% so với cùng kỳ năm trước và vượt mục tiêu đề ra trong năm về thu hút vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài trong KCN – KCX.  

Bảng 9 : Tổng hợp thực hiện đầu tư nước ngoài (2001 – 2005) – (đơn vị 

tính: Triệu USD)  
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STT Chỉ tiờu 
Thời kỳ 2001-2005 

2001 2002 2003 2004 2005 5 năm 

1 Số dự ỏn FDI cấp mới 550 802 752 786 922 3,812 

  Số Lợt tăng vốn 241 366 416 497 607 2,127 

  Số dự ỏn FDI Giải thể    94 111 100 65 80 450 

  Số dự ỏn FDI Hết hạn   1 3 2 0 0 6 

2 Vốn  cấp mới & tăng vốn 3,265 2,993 3,172 4,534 6,339 20,302 

  Vốn đăng ký cấp mới 2,633 1,857 2,037 2,482 4,268 13,277 

  Vốn Tăng thêm 632 1,136 1,135 2,052 2,070 7,024 

  Vốn Giải thể    1,437 805 1,784 204 1,298 5,527 

  Vốn Hết hạn   3.8 333 9.0 0 0 346 

  Cũn hiệu lực tớnh từ 1988 1,824 3,678 5,058       

3 Vốn thực hiện 2,394 2,978 2,791 2,860 3,300 14,323 

  Vốn  từ nớc ngoài   2,209 2,728 2,691 2,717 2,825 13,170 

  Vốn của doanh nghiệp VN  185 250 100 143 475 1,153 

4 Doanh thu 10,492 12,668 15,240 18,000 21,000 77,400 

5 Kim ngạch xuất nhập khẩu 8,657 11,306 15,053 19,786 23,900 78,702 

  Xuất khẩu** 3,673 4,602 6,340 8,816 10,800 34,231 

  Nhập khẩu 4,984 6,704 8,713 10,970 13,100 44,471 

6 

Tỷ trọng FDI trong GDP 

(%) 13.7 13.7 

       

14.5  
15.2 

15.5 14.52 

7 Nộp ngõn sỏch 373 459 628 916 1,297 3,673 

8 

Tốc độ tăng trưởng Công 

nghiệp cả nước (%) 14.6 14.5 16.0 

       

16.0  

       

16.5  

     

15.52  

  
Khu vực FDI (%) 

12.6 14.5 18.3 18.3 

       

18.4  

     

16.42  

9 

Tỷ trọng FDI trong Vốn 

ĐT XH (%) 18.4 18.0 17.5 

       

17.8  

       

17.0  

     

17.74  

10 Tạo việc làm (1,000 450 590 686 759 1,000   
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người) 

(Nguồn: VQLDA – Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

2-Đánh giá tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong 5 

năm qua 

2.1-Những điểm tích cực trong  triển khai thực hiện dự án FDI 

2.1.1-Đầu tư nước ngoài đóng góp nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát 

triển,góp phần tạo ra nguồn lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

Đóng góp của khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 

GDP từ năm 1992 đến hết năm 2005 đã tăng đáng kể, cụ thể là từ 2% năm 1992 

lên 7,4% năm 1996; 13,1% năm 2001; 13,7% năm 2002; 14,5% năm 2003; 

15,2% năm 2004 và hơn 15% năm 2005. 

Biểu đồ 7: Đóng góp của khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài trong  GDP từ năm 1992 đến năm 2005.  

 

2.1.2-Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Trong một thời gian dài, tốc độ tăng trưởng công nghiệp của khu vực đầu 

tư trực tiếp nước ngoài cao hơn mức tăng trưởng công nghiệp bình quân của cả 

nước. Nhờ đó đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
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công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH – HĐH), tăng tỷ trọng của ngành công 

nghiệp trong GDP. Tỷ trọng ngành công nghiệp trong GDP của nước ta đã tăng 

từ 23,97% năm 1991 lên 39,97% năm 2003.  

Đến nay, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 35% 

giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tạo ra 

nhiều ngành công nghiệp mới và tăng cường năng lực của nhiều ngành công 

nghiệp khác như công nghiệp dầu khí, công nghệ thông tin, hoá chất, lắp ráp ô 

tô, xe máy, sản xuất thép, điện tử và điện tử gia dụng, công nghệ chế biến nông 

sản thực phẩm, dự án giày, dệt may…  

Trong lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tạo ra một số 

sản phẩm mới có hàm lượng kỹ thuật cao và các cây, con giống mới.  

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực dịch vụ cũng đã kích thích ngành 

dịch vụ Việt Nam phát triển nhanh hơn, nhất là trong các ngành viễn thông, du 

lịch, kinh doanh bất động sản, giao thông vận tải, tài chính, ngân hàng.  

Thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nguồn lực trong nước như lao 

động, đất đai, tài nguyên…được khai thác và sử dụng có hiệu quả, đồng thời 

Nhà nước có điều kiện để chủ động hơn trong việc bố trí đầu tư vào lĩnh vực 

kết cấu hạ tầng, vào các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.  

2.1.3-Thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lý 

giải quyết việc làm nâng cao thu nhập 

Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài đã góp phần thúc đẩy chuyển giao 

công nghệ tiên tiến vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực viễn thông, thăm dò và 

khai thác dầu khí, hoá chất, cơ khí chế tạo điện tử, tin học, ô tô, xe máy… tạo 

ra bước ngoặt quan trọng trong phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn, một 

số ngành kinh tế quan trọng của đất nước.  

Mặc dù xét về qui mô, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực dịch 

vụ tài chính, ngân hàng tuy chưa lớn nhưng đã kéo theo sự chuyển giao nghiệp 

vụ và phong cách quản lý tiên tiến vào Việt Nam.  
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Đến nay, số lao động trực tiếp trong khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài 

đã lên tới 86 vạn người. Ngoài ra, ước tính khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài đã tạo ra hơn 1,5 triệu việc làm cho người lao động gián tiếp 

(theo điều tra của Ngân hàng Thế giới thì cứ mỗi việc làm trực tiếp sẽ tạo ra từ 

1 đến 2 việc làm gián tiếp ).  

Lương bình quân của lao động Việt Nam trong khu vực đầu tư trực tiếp 

nước ngoài từ 75 – 80 USD/tháng, cao hơn bình quân chung của các doanh 

nghiệp trong nước. Theo điều tra của Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản 

(JETRO) đối với doanh nghiệp Nhật Bản, lương bình quân tháng của kỹ sư 

Việt Nam từ 220 – 250 USD; lương cán bộ quản lý từ 490 -510 USD, của công 

nhân Việt Nam tại Hà Nội là 94 USD, tại TP Hồ Chí Minh là 113 USD.    

2.1.4-Đóng góp vào ngân sách nhà nước 

Cùng với sự gia tăng số doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

tại Việt Nam, mức đóng góp của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngân 

sách ngày càng tăng. Trong thời kỳ 1996 -2000, không kể thu từ dầu thô, nộp 

ngân sách của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,49 tỷ USD gấp 4,5 lần 

5 năm trước.  

Biểu đồ 8: Tỷ lệ gia tăng số thu ngân sách của khu vực FDI qua các 

năm, giai đoạn (2001 -2005). 
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Trong những năm gần đây, số thu ngân sách của khu vực đầu tư trực tiếp 

nước ngoài năm sau cao hơn năm trước khoảng 24%. Năm 2001 số thu ngân 

sách của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 373 triệu USD, chiếm 7% 

tổng thu ngân sách của cả nước , năm 2002 tăng 23% so với năm trước, chiếm 

8%; năm 2003 tăng 36% so với năm trước, chiếm 9% tổng thu ngân sách của cả 

nước; năm 2004 đạt 916 triệu USD, tăng 45,8% so với năm trước, chiếm 10% 

tổng thu ngân sách của cả nước. Năm 2005 thu ngân sách khu vực FDI đạt 

17,950 tỷ đồng, tương đương 1.130 triệu USD, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 tỷ 

USD, đạt trên 10% tổng thu ngân sách cả nước, riêng trong 9 tháng đầu năm 

2005 đã đạt 834 tỷ USD, bằng 75% kế hoạch đề ra.  

2.1.5-Tạo thuận lợi cho việc tiếp cận và mở rộng thị trường quốc tế,nâng 

cao năng lực xuất khẩu của Việt Nam 

Kim ngạch xuất khẩu của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng nhanh, 

luôn tăng cao hơn mức bình quân chung của cả nước đã đóng góp quan trọng 

vào việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong thời kỳ 1996 – 2000, 

xuất khẩu của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 10,6 tỷ USD (không 

kể dầu thô), tăng hơn 8 lần so với 5 năm trước và chiếm 23% kim ngạch xuất 

khẩu cả nước.  

Biểu đồ 9: Tỷ trọng của khu vực FDI trong kim ngạch xuất khẩu giai 

đoạn 2000 – 2005  
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Đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm tỷ trọng đáng kể trong xuất khẩu của 

ngành công nghiệp: 100% trong lĩnh vực xuất khẩu dầu khí, 84% trong ngành 

điện tử, máy tính và linh kiện, 42% trong ngành dự án giày, 35% trong ngành 

may mặc. Một số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có kim ngạch xuất khẩu lớn 

như : Công ty Fujisu tại Đồng Nai – bình quân hàng năm xuất khẩu trên 300 

triệu USD, riêng năm 2000 đạt kim ngạch xuất khẩu là 586 triệu USD; Công ty 

Canon tại Hà Nội xuất khẩu khoảng 200 triệu USD mỗi năm, các dự án sản 

xuất giày như Taekang Vietnam, Pouchen… hàng năm đạt kim ngạch xuất 

khẩu trên 120 triệu USD.  

Khu vực đầu tư trực tiép nước ngoài trong lĩnh vực khách sạn, du lịch đã 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước gia tăng xuất khẩu tại chỗ.        

Thông qua mạng lưới tiêu thụ của các tập đoàn xuyên quốc gia, nhiều sản phẩm 

sản xuất tại Việt Nam đã tiếp cận được với nhiều khu vực thị trường trên thế 

giới.  

2.1.6-Góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại,chủ động hội nhập kinh tế với 

khu vực và thế giới 

Xuất phát từ yêu cầu thực tế và lợi ích của cả hai bên (bên đầu tư và bên 

tiếp nhận đầu tư) hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài đã góp phần quan trọng 

trong việc xoá bỏ cấm vận của Mỹ đối với Việt Nam, tạo điều kiện để mở rộng 

quan hệ kinh tế quốc tế theo hướng đa phương hoá và đa dạng hoá, thúc đẩy 

Việt Nam chủ động hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, đẩy nhanh 

tiến trình tự do hoá thương mại và đầu tư. Đến nay, Việt Nam là thành viên 

chính thức của ASEAN, APEC, ASEM, WTO. Nước ta cũng đã ký kết 47 Hiệp 

định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hơn 40 Hiệp định tránh đánh thuế trùng, 

trong đó có Hiệp định quan trọng như Hiệp định thương mại với Hoa Kỳ, Hiệp 

định tự do hoá, thúc đẩy và bảo hộ đầu tư với Nhật Bản.  

Thông qua tiếng nói và sự ủng hộ Việt Nam của các nhà đầu tư, hình ảnh 

và vị thế của Việt Nam với tư cách là “ bạn của các nước” không ngừng được 

cải thiện. Cộng đồng các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài bày tỏ sự ủng hộ và 
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hỗ trợ Việt Nam gia nhập WTO nhằm tạo thêm thuận lợi cho hoạt động của họ 

tại Việt Nam trên cơ sở hoàn chỉnh hệ thống luật pháp phù hợp với tập quán 

kinh doanh quốc tế.  

2.2-Những bất cập trong hoạt động triển khai và quản lý các dự án FDI tai 

Việt nam thời gian qua 

2.2.1-Hạn chế về mặt chính sách 

2.2.1.1-Chính sách bảo đảm đầu tư 

 Các biện pháp đảm bảo đầu tư chưa thực sự rõ ràng, khái niệm và cách 

thức bồi thường thoả đáng không rõ. Do vậy, dẫn tới thực tế là bồi thường của 

nhà nước bị nhà đầu tư cho rằng không thoả đáng.   

 Nguyên tắc không hồi tố chưa được hiểu một cách đúng đắn, thông 

suốt ở mọi nơi, trong mọi lúc. Dù chính sách FDI thay đổi theo hướng tạo 

điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhưng chính sách thay đổi quá 

nhiều, hơn nữa các văn bản dưới luật lại không được ban hành kịp thời nên 

khoảng thời gian thực tế các ưu đãi dành cho các doanh nghiệp là không thực 

sự lớn, đôi khi không còn tác dụng như một ưu đãi nữa. Đó là chưa kể đến sự 

thay đổi theo hướng không có lợi cho doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp vẫn 

phải thực hiện mà không thể dự báo trước được.   

2.2.1.2-Chính sách thuế 

Chính sách thuế quá phức tạp, không rõ ràng:  

 Thuế thu nhập doanh nghiệp: việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 

vẫn còn những tiêu chí không rõ ràng, chẳng hạn như việc xác định doanh 

nghiệp sử dụng bao nhiêu lao động thì được coi là sử dụng nhiều lao động (theo 

quy định mới đây là trên 500 lao động), hoặc việc đánh giá sử dụng có hiệu quả 

tài nguyên… không có tiêu chí cụ thể, do vậy khó có thể xác định được mức ưu 

đãi.  

 Thuế xuất nhập khẩu: còn nhiều vấn đề xung quanh việc áp mã thuế và 

mức thuế suất. Nhiều nguyên liệu bị đánh thuế bằng hoặc cao hơn thành phẩm, 



 

 35

đặc biệt là hàng điện tử và linh kiện máy tính. Chính sách này không khuyến 

khích sản xuất trong nước phát triển.   

 Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): còn nhiều bất cập, mức khởi điểm 

chịu thuế còn thấp, giãn cách giữa các mức thu nhập chịu thuế thấp…khiến cho 

mức điều tiết quá cao. Điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp FDI muốn 

thuê lao động Việt Nam có trình độ cao, ngăn cản các doanh nghiệp FDI thu 

hút các chuyên gia giỏi vào làm việc và không tạo điều kiện  cho người Việt 

Nam nắm giữ các chức vụ chủ chốt ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài.  

Việc bãi bỏ qui định 70:30 khi qui đổi thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân rõ 

ràng đi ngược với chính sách chung của Bộ Tài chính là giảm bớt các chi thuế 

TNCN và nó trở thành gánh nặng về chi phí không công bằng và bất hợp lý đối 

với các nhà đầu tư hiện nay.  

2.2.1.3-Chính sách đất đai 

Chính sách đất đai quá phức tạp:  

Chính sách đất đai là nhiều bất cập nhất, tình trạng mất từ 3- 4 năm mới đền 

bù giải toả xong để tiến hành công trình vẫn còn phổ biến khiến cho các nhà 

đầu tư nản lòng. Hơn nữa, chi phí đền bù giải toả còn quá cao và tăng liên tục 

không dự đoán trước được khiến cho nhiều dự án không thể triển khai như dự 

kiến.  

2.2.1.4-Chính sách bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp,sở hữu trí tuệ 

Chính sách bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ:  

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và phát minh sáng chế rất yếu, tình trạng 

hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng chưa được ngăn chặn một cách có 

hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm, hoá mỹ phẩm, chất tẩy rửa… ảnh 

hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, làm gia tăng 

chi phí của doanh nghiệp trong việc tự bảo vệ mình và tăng chi phí thâm nhập 

và chiếm lĩnh thị trường.  



 

 36

Ngoài những bất cập nêu trên, hoạt động thu hút và triển khai đầu tư trực 

tiếp nước ngoài tại Việt Nam còn có những thiếu sót như:  

Cơ cấu phân bổ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài còn có những bất hợp lý, 

khi thì tập trung quá lớn vào những ngành dễ thu lợi nhuận, thu hồi vốn nhanh, 

khi thì tập trung vào ngành sản xuất được bảo hộ lớn.  

Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp còn thấp 

và tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong tổng vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài liên tục giảm: từ 21,6% thời kỳ 1988- 1990 xuống 8,3% thời kỳ 1991 -

1995, 4,7% trong thời kỳ 1996 – 2000. Từ năm 2001 đến nay, đầu tư trực tiếp 

nước ngoài vào lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp có xu hướng tăng lên nhưng 

chưa đáng kể, năm 2004 chiếm 7,5%.  
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Biểu đồ 10: Tỷ trọng FDI vào lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp trong tổng                                               

vốn FDI qua các thời kỳ. 
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 Về mặt đối tác, phần lớn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 

là từ các nước Châu á (Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc…). Đầu tư từ các 

nước phát triển, sở hữu công nghệ nguồn chưa lớn và tăng chậm. Các nước G7 

mới chiếm 23% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Đầu tư 

của Hoa Kỳ chưa tăng đáng kể mặc dù hiệp định thương mại Việt – Mỹ đã 

được thực thi được 3 năm; Đầu tư của EU còn rất thấp, chưa tương xứng với 

tiềm năng. Từ đó, số dự án quy mô lớn, sử dụng công nghệ nguồn còn ít.   

 Đầu tư trực tiếp nước ngoài tập trung vào các vùng kinh tế trọng điển 

phía Bắc và phía Nam; trong khi các khu vực khác có điều kiện kinh tế – xã 

hội khó khăn như miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, 

Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long chưa đáng kể.  

 Số doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả còn lớn, tỷ lệ các doanh nghiệp 

bị giải thể trước thời hạn còn cao. Trong số 6.100 dự án được cấp phép từ năm 

1988 đến nay đã có gần 1.000 doanh nghiệp bị giải thể trước thời hạn, chiếm 

16,3% tổng số dự án được cấp phép.  

 Bên Việt Nam trong liên doanh thiếu khả năng kiểm soát tài chính doanh 

nghiệp, nhất là các chi phi đầu tư, đầu ra. Một số liên doanh do làm ăn kém 
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hiệu quả hoặc do không có khă năng tài chính hoặc không giải quyết được 

mâu thuẫn nội bộ đã phải chuyển thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. 

2.2.2-Hạn chế về mặt cơ chế điều hành,tổ chức quản lý 

2.2.2.1-Hỗ trợ của chính phủ đối với nhà đầu tư 

Hỗ trợ của Chính phủ đối với các nhà đầu tư chưa thực sự hiệu quả:  

Hỗ trợ của Chính phủ đối với các nhà đầu tư nước ngoài đã được cải thiện  

nhưng vẫn chưa thực sự có hiệu quả, chính sách “một cửa” chưa thực sự hoạt 

động, vẫn còn quá nhiều đầu mối, nhiều loại giấy phép con. Thủ tục hành chính 

rườm rà, phức tạp với quá nhiều quy định đã khiến cho sự hỗ trợ của Chính phủ 

đối với các nhà đầu tư, trên thực tế chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần. Quyết tâm 

của Chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp là cao, nhưng hiệu lực thi hành với cấp 

dưới còn thấp nên chưa có hiệu quả thiết thực (ví dụ như việc thực hiện Nghị 

định số 10/CP của Chính phủ về hoàn trả tiền ngoài hàng rào). 

 2.2.2.2-Thủ tục hành chính 

Thủ tục hánh chính vẫn chưa cải thiện nhiều:  

Mặc dù Luật Đầu tư nước ngoài năm 2000 đã thành công lớn trong việc 

đưa ra hai quy trình cấp phép nhưng các dự án trong diện đăng ký cấp phép đôi 

khi vẫn phải qua những thủ tục như thẩm định cấp phép, do không rõ thế nào là 

phù hợp với quy hoạch được duyệt. Công tác quy hoạch hiện nay còn rất chậm, 

do vậy quy trình đăng ký cấp phép vẫn chưa thực sự là một cải thiện.  

Các chính sách cụ thể là như vậy, còn nhìn rộng ra, hệ thống pháp luật, 

chính sách của Việt Nam vừa thiếu, vừa không đồng bộ, chồng chéo, khiến cho 

các cơ quan hành pháp rất khó áp dụng. Sự yếu kém của hệ thống pháp luật dẫn 

tới cơ hội để một bộ phận quan chức lợi dụng quyền hạn, vị trí của mình tham 

nhũng, làm méo mó thêm chính sách của nhà nước.  

   2.2.2.3-Cơ chế phối hợp giữa trung ương và địa phương 

Hạn chế về cơ chế phối hợp giữa trung ương và địa phương:  

Chính sách, môi trường pháp lý đã có nhiều hạn chế, các văn bản pháp luật 

vừa nhiều, vừa chồng chéo, mâu thuẫn với nhau nhưng trong quá trình điều 
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hành lại thiếu hẳn một cơ chế phối hợp giữa các cấp quản lý, đặc biệt là giữa 

Trung ương và địa phương đã khiến cho môi trường đầu tư của Việt Nam càng 

trở nên kém hấp dẫn. Các quan điểm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 

từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể khác nhau giữa trung ương và địa phương, 

khiến cho việc xử lý chung và đặc biệt là xử lý các vướng mắc còn long túng, 

kéo dài. Nhiều địa phương xử  lý, vận dụng chính sách khác nhau đối với 

những trường hợp giống nhau khiến cho nhà đầu tư không tin tưởng vào chính 

sách nhất quán của nhà nước.  

Sự thiếu phối hợp giữa trung ương và địa phương không nhịp nhàng, thiếu 

cơ chế điều tiết đã làm cản trở và méo mó quá trình tiếp nhận thông tin từ các 

doanh nghiệp, khiến cho hoạt động quản lý của các cấp trung ương trở nên khó 

khăn hơn. Một số xử lý cụ thể cũng vì thế mà không kịp thời, khiến cho doanh 

nghiệp phải gánh chịu rủi ro không đáng có.  

2.3-Nguyên nhân của những khó khăn hạn chế 

2.3.1-Nguên nhân khách quan 

 Nước ta chuyển sang thực hiện cơ chế thị trường, mở cửa thu hút đầu tư 

trực tiếp nước ngoài chậm hơn so với nhiều nước trong khu vực, thể chế kinh tế 

thị trường chưa hoàn thiện và chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà đầu tư, 

nhất là của các tập đoàn xuyên quôc gia.  

 Từ xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng của nước ta tuy đã không ngừng 

được đầu tư, nâng cấp nhưng còn lạc hậu so với nhiều nước. Thêm vào đó, thị 

trường nước ta còn hạn hẹp do sức mua của người tiêu dùng còn thấp.   

 Một phần của sự suy giảm dòng FDI vào Việt Nam từ năm 1997 đến nay 

là do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực đã lan rộng 

thành một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tác động xấu tới các đối tác đầu 

tư chủ yếu vào Việt Nam như Nhật bản, Hàn Quốc, các nước ASEAN… làm 

cho các nước này cắt giảm đầu tư ra nước ngoài, làm giảm luồng đầu tư mới. 

Khi diễn ra khủng hoảng kinh tế, hàng loạt các doanh nghiệp đã bị phá sản hoặc 

rơi vào tình trạng đình đốn.  



 

 40

 Tất cả các nước đang phát triển trong khu vực và trên thế giới đều cần 

nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và 

phát triển của mình nên họ đã ding nhiều chính sách, biện pháp để tăng cường 

thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong khi nguồn vốn này không phải là vô 

hạn, khiến cho cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư  trực tiếp nước ngoài tại khu vực 

và trên thế giới diễn ra ngày càng gay gắt.  

2.3.2-Nguyên nhân chủ quan 

CÚ THỂ NHẬN THẤY RẰNG những nguyên nhân khách quan chỉ là một 

phần, mà chính những hạn chế, bất cập của chính sách FDI như đÓ NÚI TRỜN 

Là NGUYỜN NHÕN KHIẾN FDI CHưa phục hồi được như những năm 1996-

1997, có thể  khái quát chung các nguyên nhân chủ quan như sau: 

 KHUôn KHỔ PHỎP LÝ CŨN CHẬM điều chỉnh và chưa thực sự đồng 

bộ giữa các ngành, vùng, giữa trung ương và địa phương. Đầu tư theo phương 

thức BOT, BTO, BT... được khuyến khích nhưng các khung pháp luật cần thiết 

lại chưa được hoàn thiện nên không phát triển được. Doanh nghiệP FDI VẪN 

CHỈ CÚ DUY NHẤT MỘT LOẠI HỠNH Là CỤNG TY TRỎCH NHIỆM 

HỮU HẠN, CŨNG KHỤNG THAY đổi kể từ năm 1987. Trong khi đó, Luật 

doanh nghiệp ra đời đÓ CHO PHỘP CỎC DOANH NGHIỆP TRONG Nước 

thành lập dưới nhiều hỠNH THỨC TỪ CỤNG TY TRỎCH NHIỆM HỮU 

HẠN, CỤNG TY CỔ PHẦN, CỤNG TY HỢP DANH.... GÕY SỰ BẤT 

BỠNH đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.  

 Chất lượng Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài 

cŨN HẠN CHẾ, CHưa phù hợp với sự quan tâm của các nhà đầu tư trực tiếp 

nước ngoài; nhiều ngành, địa phương chưa đưa ra được các dự án trọng điểm 

phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xÓ HỘI. 

 So với các nước thủ tục thẩm định cập phép dự án ở nước ta cŨN PHỨC 

TẠP.TRONG QUẢN LÝ NHà Nước, cŨN QUỎ COI TRỌNG KHÕU THẨM 

định cấp phép, trong khi CỤNG TỎC QUẢN LÝ SAU CẤP PHỘP CHưa được 

quan tâm đúng mức, chưa giải quyết kịp thời và dứt điểm các vướng mắc của 
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nhà đầu tư trong quá trỠNH TRIỂN KHAI DỰ ỎN. TỪ đó số vốn đăng ký của 

các dự án đÓ được cấp phép nhưng chưa thực hiện cŨN LỚN, HIỆN LỜN TỚI 

TRỜN 15 TỶ. 

 Việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài chưa gắn với ODA, chưa tranh 

thủ ODA để hỗ trợ các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành trọng 

điểm và các vùng cần thu hút vốn đầu tư. 

 Đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng 

như cán bộ Việt Nam quản lý kinh doanh trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài cŨN HẠN CHẾ VỀ Năng lực, trỠNH độ  và kỷ cương, 

nhất là về luật pháp quốc tế, ngoại ngữ và kinh nghiệm thương trường.Mặc dù 

nước ta có nguồn lao động dồi dào, nhưng lại thiếu lao động có tay nghề cao. 

Do công tác đào tạo, công nhân kỹ thuật và tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn 

chưa được chú trọng đúng mức.  

Trong các nguyên nhân khách quan và chủ quan nêu trên, các nhân tố chủ 

quan mạng tính quyết định dẫn tới những hạn chế về thu hút và sử dụng có hiệu 

quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của nước ta trong thời gian qua. 

CHƯƠNG III-MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP  KHẮC PHỤC NHỮNG 

BẤT CẬP TRONG QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN FDI 

1-Một số kiến nghị nhằm tăng khắc phục những bất cập trong quản lý các 

dự án FDI 

1.1-Đối với nhóm đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh (nhóm1) 

Đây là nhóm doanh nghiệp đÓ TRIỂN KHAI HOẠT động sản xuất kinh 

doanh, đóng góp quan trọng và ngày càng lớn cho nền kinh tế, nhất là về tăng 

cường năng lực sản xuất, xuất khẩu; giải quyết việc làm cho người lao động; 

thúc đẩy tăng trưởng GDP; tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước và thúc đẩy 

chuyển giao và đổi mới công nghệ. Tuy nhiên trong quá trỠNH HOẠT động 

sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp trong nhóm này đang gặp nhiều 

vướng mắc, khó khăn khác nhau. Do đó, để khuyến khích các doanh nghiệp 
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thuộc nhóm này phát triển, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế, cần áp dụng 

các biện pháp sau đây:  

1.1.1-Thực hiện thường xuyên,trên diện rộng, công tác động viên, khen 

thưởng 

Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp và nhà đầu tư đÓ được Nhà nước 

và các Bộ quản lÝ KHEN THưởng nhưng số lượng chưa nhiều. Trong thời gian 

tới Nhà nước nên xem xét khen thưởng cho các doanh nghiệp hoạt động tốt 

khác dưới nhiều hỠNH THỨc khác nhau. Đồng thời Nhà nước nên thực hiện 

chế độ thưởng xuất khẩu đối với doanh nghiệp có vốn FDI; khuyến khích việc 

tổ chức bỠNH CHỌN Và TRAO GIẢI CHO CỎC DOANH NGHIỆP CÚ SẢN 

PHẨM Và DỊCH VỤ CHẤT Lượng cao, sức cạnh tranh lớn, đóng góp nhiều 

cho nền kinh tế về xuất khẩu, nộp ngân sách, thu hút lao động, chấp hành và 

tuân thủ pháp luật tốt 

1.1.2-Nhà nước cần hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn FDI trong việc tháo gỡ 

khó khăn về thị trường tiêu thụ 

Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp không sử dụng hết năng lực sản xuất 

do thiếu thị trường tiêu thụ, nhất là các dự án sản xuất ô tô, xe máy, xi măng, 

sắt thép, điện tử... 

Để giải quyết khó khăn này, trước hết đŨI HỎI PHẢI THỰC HIỆN 

TRIỆT để công tác chống hàng nhập lậu và gian lận thương mại. Thực hiện 

nhất quán chính sách nhằm hạn chế nhập khẩu đối với các sản phẩm trong nước 

dư thừa; tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp giảm chi phí, hạ giá thành 

sản phẩm nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm để có thể tăng cường 

xuất khẩu. Đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp tận dụng được lợi thế 

và sớm xâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ và các thị trường khác như Tây Âu, 

Nhật Bản...MẶT KHỎC, CẦN TIẾP TỤC CHỚNH SỎCH KỚCH CẦU SẢN 

XUẤT Và TIỜU DỰNG HỢP LÝ NHẰM NÕNG CAO SỨC MUA CỦA THỊ 

TRường trong nước.  

1.1.3-Điều chỉnh một số loại thuế 
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CỤ THỂ Là:  

 Hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu để sản xuất ra các 

sản phẩm chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu nhưng lại không được phép 

tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và do vậy bị huỷ bỏ.  

 Giảm thuế xuất nhập khẩu đối với một số nguyên liệu hiện được 

quy định cao hơn so với thuế nhập khẩu thành phẩm.  

1.2-Đối với nhóm các dự án đang triển khai thực hiện (nhóm 2) 

 Đây là nhóm dự án sẽ góp phần tạo đà cho sự tăng trưởng kinh tế 

trong những năm sắp tới. Đối với nhóm dự án này, cần tạo mọi điều kiện để có 

thể triển khai thực hiện, sớm đi vào sản xuất. 

 Đối với các dự án mới cấp phép, đang triển khai các thủ tục hành 

chính. Cần giải quyết nhanh các thủ tục thuê đất, đền bù giải phóng mặt bằng, 

xây dựng các công trỠNH HẠ TẦNG NGOàI HàNG RàO CỦA DOANH 

NGHIỆP.  

1.3-Đối với nhóm các dự án chưa triển khai nhưng có khả năng thực hiện 

(nhóm 3) 

Đây là nhóm dự án cần tập trung tháo gỡ khó khăn nhiều nhất vỠ NHÚM 

DỰ ỎN NàY CÚ KHẢ Năng triển khai nhưng vỠ NHIỀU LÝ DO KHỎC 

NHAU CHưa triển khai được. Đối với nhóm này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần 

phải phối hợp với UBND cấp tỉnh tỠM HIỂU LÝ DO CỦA TỪNG DỰ ỎN để 

có sự hỗ trợ kịp thời giúp các dự án có thể triển khai được.  

1.4-Đối với nhóm các dự án chưa triển khai và không có triển vọng thực 

hiện (nhóm 4) 

Đây là nhóm các dự án không có khả năng triển khai, cần tiến hành xem 

xét, thu hồi Giấy phép đầu tư. Nếu dự án nào có khả năng chuyển đổi đối tác, 

cần tạo điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài khác quan tâm có thể tiếp tục 

đầu tư.  

2-Một số giải pháp nhằm tăng cường triển khai các dự án FDI 

2.1-Giải pháp từ phía nhà nước,bộ ngành 
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Để tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sủ dụng vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế đất nước, trươc hết đồi hỏi phải quán 

triển, thống nhất nhận thức về quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh 

vực đầu tư trực tiếp nước ngoài phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế trong 

giai đoạn mới. Trên cơ sở đó tiến hành các giải pháp đồng bộ sau đây: 

2.1.1-Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật,cơ chế chính sách về đầu tư 

trực tiếp nước ngoài nhằm cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh 

nghiệp có vốn FDI,đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập theo hướng xoá 

bỏ phân biệt đối xử,thông thoáng,minh bạch 

Luật và các văn bản dưới luật phải được diều chỉnh, phân định rỪ THẨM 

QUYỀN CỦA CỎC CẤP TỪ TRUNG ương đến địa phương, phân công trách 

nhiệm của các Bộ, ngành hữu quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm thực 

hiện các cam kết, đồng thời , đảm bảo duy trỠ SỰ ỔN định của hệ thống pháp 

luật, không gây xáo trộn hoạt động quản lỹ Nhà nước về đầu tư trực tiếp nước 

ngoài. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đầu tư trực tiếp 

nước ngoài không chỉ nhằm thực hiện cam kết trong các cam kết trong các điều 

ước quốc tế mà cŨN Là MỘT TRONG NHỮNG GIẢI PHỎP THỰC HIện chủ 

trương của Đảng và Nhà nước ta về cải thiện môi trường đầu tư và chử động 

hội nhập sâu, rộng hơn vào kinh tế khu vực và thế giới. Các nội dung cơ bản 

gồm: 

Điều chỉnh các cam kết về việc xóa bỏ một số điều kiện đầu tư và tạo môi 

trường kinh doanh thuận lợi cho họat động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, theo hướng trong thời gian 5 năm đÓ THỎA 

THUẬN, VIỆT NAM được bảo lưu yêu cầu nội địa hóa và phát triển nguồn 

nguyên liệu trong nước nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến và chế tạo 

cơ khí, vỠ VẬY, CẦN CHUYỂN SANG ỎP DỤNG CỎC ưu đÓI THUẾ Là 

CHỦ YẾU THAY VỠ CỎC YỜU CẦU BẮT BUỘC THỰC HIỆN CHương 

trỠNH NỘI địa hóa. Từ năm 2006, cần điều chỉnh giảm dần các ưu đÓI THUẾ 

NHẬP KHẨU THEO tỷ lệ nội địa hóa để thực hiện LỘ TRỠNH MIỄN, GIẢM 
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THUẾ NHẬP KHẨU CHUNG đÓ CAM KẾT TRONG CHương thương mại 

hóa của Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ.  

2.1.2-Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn 

cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 

      Các cơ quan cấp giấy phép đầu tư phải thường xuyên rà soát, phân loại 

các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đÓ được cấp giấy phép đầu tư để có 

những biện pháp thích hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp 

đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cụ thể:  

 Đối với các doanh nghiệp đÓ đi vào sản xuất kinh doanh (Nhóm 1), các 

Bộ, ngành, trong phạm vi thẩm quyền của mỠNH, CẦN động viên khen 

thưởng kịp thời để khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động tốt tiếp tục phát 

triển, đồng thời cần có biện pháp thích hợp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh 

nghiệp, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thị trường tiêu thụ sản phẩm, các 

nghĩa vụ thuế.  

 Đối với các dự án đang triển khai thực hiện (nhóm 2), các Bộ, ngành và 

UBND cấp tỉnh cần tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, nhất là 

trong khâu đền bù, giải phóng mặt bằng để nhanh chóng hoàn thành xây dựng 

cơ bản, đưa doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh.  

 Đối với các dự án chưa triển khai, song xét thấy vẫn có khả năng thực 

hiện (Nhóm 3), cần thúc đẩy việc triển khai trong một thời gian nhất định và 

giải quyết các vướng mắc, kể cả việc điều chỉnh mục tiêu và quy mô hoạt động 

của dự án.  

 Đối với các dự án chưa triển khai và không có triển vọng thực hiện 

(nhóm 4) nên kiên quyết thu hồi Giấy phép đầu tư, dành địa điểm cho các nhà 

đầu tư khác.  

2.1.3-Cải tiến thủ tục hành chính,đẩy nhanh phân cấp quản lý gắn với tăng 

cường phối hợp giám sát hoạt động quản lý FDI 

Giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính theo hướng thu hẹp diện các dự án 

thẩm định cấp phép đầu tư, loại bỏ các tiêu chí thẩm định không cần thiết đối 
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với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; mở rộng diện các dự án đăng ký cấp 

phép đầu tư; mở rộng phân cấp quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài cho các địa 

phương. 

Để tăng cường sự quản lý thống nhất đầu tư trực tiếp nước ngoài  trong 

điều kiện đẩy mạnh phân cấp cho các cơ quan chính quyền địa phương cần có 

sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và UBND địa phương. Tăng cường, 

việc giám sát công tác ban hành các văn bản pháp luật về đầu tư trực tiếp nước 

ngoài của các Bộ, ngành và UBND địa phương nhằm đảm bảo tính thống nhất, 

không chồng chéo và vượt khuôn khổ pháp luật hiện hành. 

2.1.4-Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư trên cơ sở đa dạng hoá các phương 

thức xúc tiến  

 Tăng cường xây dựng quảng bá hỠNH ẢNH VIỆT NAM TẠI 

CỎC địa bàn trọng điểm thông quA NHIỀU HỠNH THỨC KHỎC NHAU. 

 Nâng cao chất lượng các cuộc hội thảo xúc tiến đầu tư tại các địa 

bàn và đối tác đÓ được nghiên cứu và xác định. Tăng cường tổ chức các cuộc 

hội thảo chuyên ngành, hoặc lĩnh vực tại các địa bàn có thế mạnh với sự tham 

gia của các cơ quan chuyên ngành.  

 Tăng cường đội ngũ cán bộ có trỠNH độ về ngoại ngữ, marketing, 

hiểu biết về chính sách, luật pháp liên quan tới đầu tư nước ngoài vào các bộ 

phận chuyên trách về công tác xúc tiến đầu tư. Củng cố kiện toàn và nâng cao 

trỠNH độ nghiệp vụ của các Trung tâm xúc tiến đầu tư của trung ương và địa 

phương. 

 Tăng cường hợp tác song phương, đa phương về xúc tiến đầu tư. 

Tiếp tục thực hiện các hợp tác về xúc tiến đầu tư với các nước như Nhật Bản, 

Singapore, Thái Lan thông qua các tổ chức như JICA,JETRO (Nhật Bản) , 

EDB (Singapore), BOI (Thái Lan), GTZ (Đức) và nối lại hợp tác xúc tiến đầu 

tư với MIDA của Malaysia.  

 TIẾP TỤC DUY TRỠ, MỞ RỘNG HỢP TỎC TRONG KHUỤN 

KHỔ HỢP TỎC đa phương về đầu tư  với các tổ chức như ASEAN, APEC, 
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ASEM; OECD, xây dựng và cập nhật thường xuyên các chương trỠNH HàNH 

động quốc gia về tự do hoá, thuận lợi hoá và xúc tiến đầu tư mà Việt Nam đÓ 

CAM KẾT TRONG KHUỤN KHỔ ASEAN, APEC Và ASEM. 

 DUY TRỠ, MỞ RỘNG QUAN HỆ HỢP TỎC XỲC TIẾN đầu tư 

và đào tạo với các tổ chức quốc tế : WB, IFC, FIAS, MIGA, ESCAP. 

2.1.5-Chú trọng tăng cường công tác cán bộ và đào tạo cán bộ,công nhân 

kỹ thuật làm việc trong khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Trong hoạt động đầu tư nước ngoài, công tác cán bộ đặc biệt quan trọng và 

cán bộ tham gia hoạch định chính sách vừa là người vận dụng luật pháp, chính 

sách để xử lÝ CỎC NGHIỆP VỤ HàNG NGàY LIỜN QUAN đến mọi hoạt 

động FDI. Như vậy, trong hoạt động đầu tư con người có vai trŨ đặc biệt quan 

trọng, do đó phải đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo nâng cao phẩm chất 

chính trị, đạo đức, năng lực trỠNH độ chuyên môn, khả năng ngoại ngữ của đội 

ngũ công chức Nhà nước, nhất là các cán bộ liên quan đến hoạt động quản trị 

triển khai dự án FDI và đội ngũ cán bộ Việt Nam trong các doanh nghiệp FDI. 

Do đó, cần tập trung xây dựng quy chế cán bộ Việt Nam  tham gia Hội 

đồng quản trị và quản lÝ DOANH NGHIỆP LIỜN QUAN, QUY định rỪ 

TIỜU CHUẨN TUYỂN CHỌN VỀ CHỚNH TRỊ, CHUYỜN MỤN Và 

NGHIỆP VỤ, TRỎCH NHIỆM, NGHĨA VỤ Và QUYỀN LỢI CỦA CỎN BỘ 

LàM VIỆC TẠI CỎC Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài.  

Đồng thời có kế hoạch xây dựng đề án tổ chức đào tạo theo nhiều hỠNH 

THỨC đối vỚI CỤNG TỎC QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI, CỎN BỘ QUẢN LÝ 

CỎC DOANH NGHIỆP CÚ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổ chức thường 

xuyên việc tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, luật pháp cho cán bộ Việt Nam 

hiện nay đang làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài. 

 2.2-Giải pháp từ phía chủ đầu tư 

Đối với chủ đầu tư, trước hết CẦN PHẢI CÚ Ý THỨC TUÕN THỦ 

LUẬT PHỎP CỦA Nước sở tại về đầu tư nước ngoài nói chung và quy định về 
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triển khai nói riêng, đặc biệt các quy định về thuế và tuyển dụng lao động. Đây 

là vấn đề đŨI HỎI PHẢI CÚ SỰ HỢP TỎC GIỮA CỎC CHỦ đầu tư và các cơ 

quan quản lÝ DỰ ỎN FDI TẠI VIỆT NAM.  

Bên cạnh đó cũng CẦN PHẢI đảm bảo tiến độ góp vốn để triển khai các 

dự án đúng như đÓ CAM KẾT.  

Các bên đối tác đầu tư phải thoả thuận và nhất thiết phải lập ra một kế 

hoạch góp vốn rỪ RàNG HAY TẠO RA MỘT SỰ RàNG BUỘC NHẤT định, 

cũng có thể là quy định các biện pháp xử lÝ KHI CÚ SỰ vi phạm về góp vốn 

xảy ra để đảm bảo đúng tiến độ góp vốn như đÓ CAM KẾT.  
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KẾT LUẬN 

Chủ trương hợp tác và đầu tư với nước ngoài nhằm tranh thủ vốn, công 

nghệ kinh nghiệm quản lÝ Và THỊ TRường thế giới phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hoá - hiện dại hoá đÓ được xác định và cụ thể hoá trong các văn kiện, 

Nghị quyết  của Đảng trong thời kỳ đổi mới, trong Luật đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam. 

Qua mười tám năm, đầu tư trực tiếp nước ngoài đÓ đạt được những thành 

tựu quan trọng, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế. Mặc dù vậy, 

hoạt động triển khai các dự án FDI vẫn cŨN TỒN TẠI KHỎ NHIỀU, KHÚ 

KHăn vướng mắc làm cho hiệu quả đạt được trong lĩnh vực này chưa đúng với 

tiềm năng sẵn có của nước ta.  

VỠ VẬY, VIỆC NGHIỜN CỨU, PHÕN TỚCH, đánh giá những tồn tại 

trong hoạt động triển khai các dự án FDI quản lý những năm qua và đưa ra một 

số giải pháp để tăng cường triển khai các dự án này là rất cần thiết. 

Đề án đÓ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN đề sau:  

 PHÕN TỚCH THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI Và QUẢN TRỊ 

TRIỂN KHAI CỎC DỰ ỎN FDI Tại Việt Nam trong những năm đây. 

 Đưa ra một số kiến nghị và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường 

triển khai và quản trị triển khai các dự án FDI tại Việt Nam trong thời gian tới. 
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