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NHÌN RA THẾ GIỚI

Cách n��c M� x� lý giao d�ch đ�u t� 
	nh h�
ng t�i an ninh qu�c gia

Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị có chỉ đạo “xây dựng cơ chế đánh 
giá an ninh và tiến hành rà soát an ninh đối với các dự án, hoạt động đầu tư nước ngoài có 

hoặc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia”. 

LS. TRƯƠNG HỮU NGỮ 

Đ
� làm vi�c này, các nhà 

làm lu�t Vi�t Nam s� phái 

giái quy�t nhi	u v
n đ	 

nh�: th� nào là “d án 

ánh h��ng đ�n an ninh qu�c gia”; c� 

quan nhà n��c nào s� có th�m quy	n 

ch
p thu�n nh�ng d án này; quy 

đ�nh, đi	u ki�n và th� t�c ra sao cho 

h�p lý, v�a báo v� t�t an ninh qu�c 

gia, v�a không làm cán tr� dòng v�n 

đ�u t� n��c ngoài... Nghiên c�u cách 

các qu�c gia khác (trong đó có M�) 

giái quy�t v
n đ	 này s� cung c
p 

nh�ng g�i ý, kinh nghi�m h�u ích cho 

nhà làm lu�t Vi�t Nam.

LỊCH SỬ VÀ VAI TRÒ CỦA CFIUS
Theo lu�t M�, �y ban Đ�u t� n��c 

ngoài t�i M� (Committee on Foreign 
Investment in the United States - 

CFIUS)(1) là m�t �y ban liên ngành, 

đ��c giao tr�ng trách th�m tra m�t 

s� lo�i giao d�ch do nhà đ�u t� n��c 

ngoài (foreign person) ti�n hành 

nh!m đánh giá ánh h��ng, tác đ�ng 

c�a giao d�ch đó lên an ninh qu�c 

gia M�. CFIUS phái xác đ�nh và giái 

quy�t r�i ro an ninh qu�c gia phát 

sinh t� giao d�ch và, trong m�t s� 

tr�"ng h�p c� th�, đ	 xu
t t#ng th�ng 

M� quy�t đ�nh ngăn c
m ho%c h�y b& 

giao d�ch n�u t#ng th�ng có “ch�ng c� 

đáng tin c�y” (credible evidence) r!ng 

giao d�ch có khá năng gây t#n h�i đ�n 

an ninh qu�c gia trong khi quy đ�nh 

hi�n hành khác c�a pháp lu�t không 

đ� đ� giái quy�t quan ng�i này. 

CFIUS g'm 9 thành viên chính là 

ng�"i đ�ng đ�u c�a B� Tài chính, 

B� T� pháp, B� An ninh n�i đ�a, B� 

Th��ng m�i, B� Qu�c phòng, B� 

Ngo�i giao, B� Năng l��ng, C� quan 

Đ�i di�n th��ng m�i M� và C� quan 

Chính sách khoa h�c và công ngh�, 

trong đó B� tr��ng B� Tài chính là 

Ch� t�ch CFIUS. Giám đ�c Tình báo 

qu�c gia và B� tr��ng B� Lao đ�ng là 

thành viên không có quy	n bi�u quy�t 

c�a �y ban này. Ngoài ra, t#ng th�ng 

M� có quy	n b# nhi�m các thành viên 

khác vào �y ban. CFIUS đ��c c
p 

ngân sách riêng và có b� máy giúp 

vi�c chuyên bi�t.

CFIUS đ��c thành l�p t� năm 1975 

theo m�t s*c l�nh hành chính c�a t#ng 

th�ng nh!m đáp l�i nh�ng quan ng�i 

liên quan đ�n nh�ng d án đ�u t� vào 

M� t� các qu�c gia thu�c OPEC (T# 

ch�c các qu�c gia xu
t kh�u d�u m&) 

d�"ng nh� là có đ�ng c� chính tr� h�n 

là kinh t�. Ho�t đ�ng c�a CFIUS chính 

th�c đ��c lu�t hóa t� năm 1988, sau 

khi Qu�c h�i M� s+a đ#i Đ�o lu�t Sán 

CFIUS phải đánh giá được liệu giao dịch thuộc phạm vi 
điều chỉnh của luật có (trực tiếp) đe dọa gây tổn hại đến 
an ninh quốc gia hay không, nhà đầu tư nước ngoài thực 
hiện giao dịch có do chính phủ nước ngoài kiểm soát hay 
không, giao dịch có dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài 

kiểm soát cơ sở hạ tầng thiết yếu (critical infrastructure) từ 
đó ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia hay không. 
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xu�t qu�c phòng (Defense Production 
Act), ch� y�u do nh�ng quan ng�i liên 

quan đ�n nhi	u nhà th
u sán xu�t 

qu�c phòng M� b nhà đ
u t� Nh�t 

Bán mua l�i. Đ�o lu�t này đ��c s�a đ�i 

l
n n�a vào năm 2007 theo Đ�o lu�t 

An ninh qu�c gia (National Security 
Act) sau khi công ty n��c ngoài là 

Dubai Ports World “b� túi” 6 cáng 

th��ng m�i c�a M�. Đ�n năm 2018, 

đ�o lu�t này đ��c s�a đ�i “sâu s�c 

và toàn di�n” theo Đ�o lu�t Hi�n đ�i 

hóa đánh giá r�i ro đ
u t� n��c ngoài 

(Foreign Investment Risk Review 
Modernization Act) do nh�ng quan 

ng�i tr��c vi�c nhà đ
u t� Trung Qu�c 

thâu tóm nhi	u công ty công ngh� hi�n 

đ�i c�a M�. CFIUS có th� ban hành 

quy ch� (regulations) đ� c� th� hóa và 

th�c thi quy đnh chung c�a đ�o lu�t. 

CFIUS phái đánh giá đ��c li�u giao 

dch thu�c ph�m vi đi	u ch�nh c�a 

lu�t có (tr�c ti�p) đe d�a gây t�n h�i 

đ�n an ninh qu�c gia hay không, nhà 

đ
u t� n��c ngoài th�c hi�n giao dch 

có do chính ph� n��c ngoài ki�m 

soát hay không, giao dch có d!n 

đ�n vi�c nhà đ
u t� n��c ngoài ki�m 

soát c� s" h� t
ng thi�t y�u (critical 

infrastructure) t# đó ánh h�"ng x�u 

đ�n an ninh qu�c gia hay không. 

CFIUS QUYỀN LỰC TỚI ĐÂU?
CFIUS có th$m quy	n xem xét t�t 

cá các giao dch (bao g%m cá mua c� 

ph
n, sáp nh�p, liên doanh, dù đ��c 

ti�n hành trên lãnh th� M� hay " 

n��c khác) mà thông qua đó nhà đ
u 

t� n��c ngoài có th� đ�t đ��c quy	n 

ki�m soát (control) doanh nghi�p M�. 

CFIUS cũng có quy	n “b�t thóp” giao 

dch liên quan đ�n công ngh� thi�t 

y�u (critical technology); h� t
ng 

thi�t y�u (critical infrastructure) nh� 

h� th�ng truy	n tái đi�n, nhà máy sán 

xu�t qu�c phòng, h� t
ng Internet; và 

d� li�u đnh danh cá nhân (sensitive 
personal data) cá khi giao dch đó 

không mang l�i cho nhà đ
u t� n��c 

ngoài quy	n ki�m soát doanh nghi�p 

M�. Giao dch mua ho'c thuê b�t 

đ�ng sán riêng l* (không g�n v�i mua 

doanh nghi�p) n+m g
n các khu v�c 

đa lý nh�y cám đ�n công trình qu�c 

phòng, sân bay, b�n cáng cũng thu�c 

ph�m vi đi	u ch�nh c�a lu�t. 

Đ�o lu�t còn nói rõ CFIUS có th$m 

quy	n cá v�i nh�ng giao dch đ��c c� 

c�u nh+m “l$n tránh” (evade) CFIUS. 

M'c dù v�y, lu�t cũng cho phép CFIUS 

lo�i tr# m�t s� giao dch kh�i ph�m vi 

th$m tra, ch-ng h�n nh� giao dch “ch� 

ph�c v� cho m�c đích đ
u t�” (th��ng 

m�i thu
n túy) ho'c giao dch mà nhà 

đ
u t� n��c ngoài “không có ý đnh 

quy�t đnh ho'c là ch� đ�o vi�c ra các 

quy�t đnh kinh doanh căn bán” c�a 

doanh nghi�p M�.

Khi xem xét giao dch, CFIUS và 

T�ng th�ng M� s/ cân nh�c thêm các 

y�u t� nh�: (i) ánh h�"ng ti	m tàng 

c�a vi�c chính ph� ho'c nhà đ
u t� 

n��c ngoài ki�m soát d
n d
n (nh� 

“t+m ăn dâu”) h� t
ng thi�t y�u, công 

trình năng l��ng, nguyên v�t li�u 

thi�t y�u và công ngh� thi�t y�u; (ii) 

s� ki�m soát doanh nghi�p và các 

ho�t đ�ng kinh doanh, th��ng m�i 

mà ánh h�"ng đ�n năng l�c c�a n��c 

M� trong vi�c đáp 3ng nhu c
u an 

ninh qu�c phòng (k� cá nguyên v�t 

li�u hay công ngh� đ
u vào cho an 

ninh qu�c phòng); (iii) m3c đ� chính 

ph� hay nhà đ
u t� n��c ngoài có th� 

ti�p c�n và khai thác thông tin đnh 

danh cá nhân, thông tin di truy	n 

(genetic information) và d� li�u nh�y 

cám khác; (iv) khá năng t�o ra ho'c 

khoét sâu thêm l4 h�ng v	 an ninh 

m�ng; và (v) lch s� tuân th� pháp 

lu�t M� c�a nhà đ
u t� n��c ngoài 

tham gia giao dch(2). 

Vi�c các bên trong giao dch thông 

báo cho CFIUS là t� nguy�n ho'c 

mang tính b�t bu�c trong m�t s� 

tr�5ng h�p, ch-ng h�n nh� khi chính 

ph� n��c ngoài, gián ti�p hay tr�c 

ti�p, có l�i ích đáng k� (substantial 

interest) trong giao dch đó ho'c là 

giao dch liên quan đ�n công ngh� 

thi�t y�u trong m�t s� lĩnh v�c c� 

th�. Trên th�c t�, nhà đ
u t� th�5ng 

ch� đ�ng thông báo cho CFIUS vì 

n�u đ��c CFIUS “b�t đèn xanh” thì 

nhà đ
u t� s/ ti�n hành giao dch mà 

không phái lo ng�i sau này CFIUS 

quay l�i “h�i thăm” n�a. Nh�ng n�u 

im �m mà ti�n hành giao dch thì có 

r�i ro l�n là sau này CFIUS có th� rà 

soát b�t c3 lúc nào và T�ng th�ng có 

quy	n h�y b� giao dch cá khi giao 

dch đã hoàn t�t nhi	u năm tr��c đó.

Trong quá trình th$m tra, CFIUS 

đ��c quy	n th��ng l��ng v�i nhà đ
u 

t�, đ't ra các đi	u ki�n và yêu c
u mà 

các bên trong giao dch phái đáp 3ng 

nh+m giám thi�u hi�m h�a c�a giao 

dch đ�i v�i an ninh qu�c gia.

Qu�c h�i M� giám sát ho�t đ�ng 

c�a CFIUS thông qua các báo cáo 

(m�t và không m�t) mà CFIUS phái 

n�p cho Qu�c h�i. 

Dù rằng có sự chênh lệch lớn về quy mô và mức độ phát 
triển của nền kinh tế, Việt Nam và Mỹ chắc hẳn có những 
lo ngại chung về an ninh quốc gia. Tham khảo cách làm 

luật vừa toàn diện mà chặt chẽ, lại rất đương thời của Mỹ 
sẽ hữu ích cho các nhà lập pháp Việt Nam. Sau khi đã có 
luật, Việt Nam còn cần làm nhiều để thực thi luật tốt như 
xây dựng cơ sở dữ liệu dự án đầu tư nước ngoài, liên kết 
với cơ quan nhà nước nước ngoài để có thêm thông tin 

về nhà đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực nhân sự và 
cơ chế trách nhiệm của cán bộ phụ trách. 
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CFIUS ĐÃ LÀM GÌ VÀ VIỆT NAM CÓ 
THỂ HỌC ĐƯỢC GÌ?

N��c M� không che đ�y lo l�ng 

c�a h	 đ
i v�i các giao d�ch do 

nhà đ�u t� Trung Qu
c tin hành 

trong b
i cánh gia tăng các ho�t 

đ�ng đ�u t� do doanh nghi�p nhà 

n��c Trung Qu
c tin hành, mà 

các khoán đ�u t� đó d��ng nh� l�i 

nh�m ph�c v� cho m�c đích chin 

l��c qu
c gia c�a chính quy�n 

Trung Qu
c h�n là cho m�c đích 

kinh t đ�n thu�n, c�ng v�i vi�c 

các d� án đ�u t� t� Trung Qu
c 

nh�n đ��c nhi�u tài chính và h� 

tr� khác t� chính quy�n, mang l�i 

cho các doanh nghi�p l�i th c�nh 

tranh b�t bình đ�ng. Đ�o lu�t cho 

phép CFIUS đ��c l�p “danh sách 

đen” các n��c thu�c d�ng M� có 

“quan ng�i sâu s�c” mà Trung 

Qu
c nhi�u khá năng thu�c danh 

sách này. Giao d�ch do nhà đ�u 

t� đn t� các qu
c gia này s� phái 

ch�u s� ki!m soát ch"t ch� h�n. 

Lu�t cũng bu�c B� Th��ng m�i M� 

phái báo cáo riêng cho Qu
c h�i v� 

các khoán đ�u t� t� các cá nhân, t$ 

ch%c Trung Qu
c. 

Cho đn nay đã có 5 giao d�ch 

b� T$ng th
ng M� ngăn ch"n và 

nhi�u giao d�ch khác v
n d� kin 

đ��c tin hành cũng đã t� nguy�n 

t� b& thay vì b� ngăn ch"n. Năm 

1990, T$ng th
ng Bush bu�c 

Công ty China National Aero-

Technology Import and Export 

Corporation không đ��c mua công 

ty qu
c phòng/hàng không vũ 

tr� MAMCO Manufacturing. Vào 

năm 2012, T$ng th
ng Obama 

không cho công ty ' M� là Ralls 

Corporation (do nhà đ�u t� Trung 

Qu
c s' h)u) mua nhà máy đi�n 

gió n�m g�n c� s' c�a B� Qu
c 

phòng M� và năm 2016 ch"n giao 

d�ch do công ty c�a Trung Qu
c 

tin hành mua công ty chuyên 

sán xu�t v�t li�u bán d+n c�a Đ%c 

nh�ng có tài sán ' M�. Trong các 

năm 2017 và 2018, T$ng th
ng 

Donald Trump cũng ch"n hai giao 

d�ch mua hai công ty sán xu�t v�t 

li�u bán d+n do nhà đ�u t� Trung 

Qu
c và m�t công ty có tr� s' ' 

Singapore tin hành. Khoáng đ�u 

năm 2019, công ty Trung Qu
c là 

Beijing Kunlun Company đã phái 

thoái v
n kh&i Grindr, m�t trang 

h3n hò tr�c tuyn, sau khi CFIUS 

quan ng�i r�ng giao d�ch này có 

th! giúp nhà đ�u t� n��c ngoài 

tip c�n thông tin cá nhân c�a 

công dân M�.

Dù r�ng có s� chênh l�ch l�n v� 

quy mô và m%c đ� phát tri!n c�a 

n�n kinh t, Vi�t Nam và M� ch�c 

h�n có nh)ng lo ng�i chung v� an 

ninh qu
c gia. Tham kháo cách 

làm lu�t v�a toàn di�n mà ch"t 

ch�, l�i r�t đ��ng th�i c�a M� s� 

h)u ích cho các nhà l�p pháp Vi�t 

Nam. Sau khi đã có lu�t, Vi�t Nam 

còn c�n làm nhi�u đ! th�c thi lu�t 

t
t nh� xây d�ng c� s' d) li�u d� 

án đ�u t� n��c ngoài, liên kt v�i 

c� quan nhà n��c n��c ngoài đ! có 

thêm thông tin v� nhà đ�u t� n��c 

ngoài, nâng cao năng l�c nhân s� 

và c� ch trách nhi�m c�a cán b� 

ph� trách.  

(1) Hầu như toàn bộ thông tin liên 
quan đến CFIUS trong bài viết 
này là từ báo cáo chi tiết và toàn 
diện về CFIUS của tác giả James K. 
Jackson thuộc Bộ phận Nghiên cứu 
của Quốc hội Mỹ (Congressional 
Research Service), cập nhật đến 
ngày 6-8-2019, đăng trên https://
fas.org/sgp/crs/natsec/RL33388.
pdf, (bản tóm tắt: https://crsreports.
congress.gov/product/pdf/IF/
IF10177, truy cập gần nhất ngày 28-
9-2019). 
(2) Xem thêm điều 1702(c) “Sense 
of Congress on Consideration of 
Covered Transactions” của Đạo luật 
Hiện đại hóa đánh giá rủi ro đầu 
tư nước ngoài (FIRRMA). Rất nhiều 
tài liệu chính thức về CFIUS đang 
được đăng tải trên trang web của 
Bộ Tài chính Mỹ (Department of the 
Treasury): https://home.treasury.
gov/policy-issues/international/
t h e - c o m m i t t e e - o n - f o r e i g n -
investment-in-the-united-states-
cfi us 

Ngày 23-9 vừa qua, hãng lữ 
hành nổi tiếng Thomas Cook 
đã chính thức tuyên bố phá 
sản. Sự sụp đổ của hãng lữ 
hành lâu đời nhất thế giới 
này mang một số nét tương 
đồng với những ngày cuối 
cùng của hãng tàu container 
hàng đầu thế giới là Hanjin 
(HJS) ba năm về trước.

ĐẶNG DƯƠNG

C
òn nh�, ngày 31-8-2016, 

HJS đã n�p đ�n xin th� lý 

tài sán t�i Tòa án trung tâm 

qu�n Seoul (Hàn Qu
c), 

b��c đi đ�a hãng tàu đn g�n s� 

phá sán và HJS đã chính th%c phá 

sán vào tháng 2-2017. T�i th�i đi!m 

tháng 8-2016, HJS khi đó là hãng tàu 

container l�n nh�t Hàn Qu
c và là 

hãng l�n th% báy trên th gi�i. Trong 

l�ch s: 40 năm ho�t đ�ng c�a mình, 

Hanjin t�ng là hãng container l�n th% 

năm th gi�i, và đã luôn là m�t th l�c 

th�c s� trong ngành v�n tái container 

đ��ng bi!n.

GIỐNG TỪ CHẶNG ĐƯỜNG...
S� s�p đ$ c�a Thomas Cook và HJS 

khi đang là nh)ng doanh nghi�p hàng 

đ�u trong m�t th� tr��ng v+n đang 

phát tri!n hi!n nhiên hàm ý r�ng cá 

hai đ�u đã có nh)ng v�n đ� nh�t đ�nh 

trong quá trình phát tri!n. < đây, 

chúng ta l�i tìm th�y nh)ng sai l�m 

t��ng đ=ng khác gi)a hai ông l�n này, 

đó là nh)ng quyt đ�nh r�t r�i ro v� 

tài chính đã đ�a cá hai doanh nghi�p 

đ�u ngành vào gánh n"ng n� n�n.

V�i Thomas Cook, hãng l) hành 

này v+n duy trì m�t mô hình kinh 

doanh t��ng đ
i c=ng k�nh trong 

b
i cánh các đ
i th� c�nh tranh t�p 

trung khai thác các công c� d�a trên 

n�n táng tr�c tuyn. Thomas Cook đã 

b��c chân vào lĩnh v�c hàng không và 

khai thác trên 100 máy bay v�i nhi�u 

th��ng hi�u khác nhau. Vi�c b��c 

NHÌN RA THẾ GIỚI
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