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[Bài này tác giả gửi The Saigon Times vào ngày 25/2/2019, đáng lẽ đã đăng trên báo này 
vào khoảng tháng 3/2019. Tuy nhiên ngay trước khi đăng thì MPI không còn đưa ra khái 

niệm này trong dự thảo luật nữa nên tác giả chủ động rút bài lại.] 

--- 

Bàn về khái niệm tổ chức kinh tế có sở hữu chi phối của nhà đầu tư nước ngoài 

Luật sư Trương Hữu Ngữ* 

Thêm lần nữa, trong vài năm ngắn ngủi từ ngày Luật Đầu tư được ban hành, Chính phủ lại 
muốn sửa đổi luật này. Khi luật chưa phù hợp, chỉnh sửa là cần thiết. Dù vậy, dự thảo luật mới 
dường như chưa đáp ứng được mong mỏi của cộng đồng về một đạo luật thực dụng hơn, hợp 
lý hơn và bền vững hơn. Trong phạm vi bài này tác giả chỉ xin bình luận vài vấn đề liên quan 
đến khái niệm “tổ chức kinh tế có sở hữu chi phối của nhà đầu tư nước ngoài” được sử dụng 
trong dự thảo.  

Sở hữu chi phối được xác định theo ba tiêu chí là nhà đầu tư nước ngoài (i) sở hữu trên 50% 
vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông, (ii) trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa 
số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật hoặc (iii) có quyền 
quyết định sửa đổi điều lệ của tổ chức kinh tế đó.  

Khi được xem là một tổ chức kinh tế có sở hữu chi phối của nhà đầu tư nước ngoài, doanh 
nghiệp ở Việt Nam đó sẽ được đối xử như là một nhà đầu tư nước ngoài (về điều kiện và thủ 
tục) khi sở hữu cổ phần trong doanh nghiệp khác (bằng cách lập mới hoặc mua lại) hoặc khi 
đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC). Dưới đây là vài băn khoăn của tác 
giả về nội dung và hệ quả của khái niệm này. 

Thứ nhất, dự thảo tiếp theo cần phải làm rõ rằng mức trên 50% đó phải là sở hữu trực tiếp chứ 
không tính sở hữu gián tiếp. Ví dụ nhà đầu tư nước ngoài A nắm 50% cổ phần công ty B, B 
nắm 50% cổ phần công ty C, A lại nắm 50% cổ phần C, vậy A trực tiếp sở hữu 50% cổ phần 
của C và gián tiếp sở hữu 25% cổ phần của C thông qua B. Khi đó, cho dù A gián tiếp và trực 
tiếp sở hữu đến 75% cổ phần của C, không nên xem C là tổ chức kinh tế có sở hữu chi phối 
của nhà đầu tư nước ngoài. Đó là vì A không chi phối B và cũng không chi phối C (giả định là 
số cổ phần còn lại trong B và C do bên Việt Nam nắm và tiêu chí (ii) và (iii) trên đây không liên 
quan trong ví dụ này).         

Thứ hai, cần phải làm rõ thế nào là “gián tiếp quyết định bổ nhiệm” trong tiêu chí (ii). Ngoài ra, 
khác với tiêu chí (iii), dự thảo không đề cấp đến việc “có quyền” ở tiêu chí này. Như vậy dẫn 
đến cách hiểu là, tiêu chí này chỉ áp dụng khi nhà đầu tư đã thực hiện quyết định bổ nhiệm đó 
trên thực tế chứ không phải chỉ ở dạng tiềm năng “có quyền” như tiêu chí (iii).  

Thứ ba, chữ “quyết định” ở tiêu chí (ii) và (iii) cần phải được làm rõ là không bao gồm quyền 
“phủ quyết”. Chẳng hạn, nếu A nắm 35,1% cổ phần của B, một quyết định cần sự đồng ý của 
65% tổng cổ phần của B sẽ không được thông qua nếu A không nhất trí. Khi đó A chỉ có quyền 
phủ quyết nhưng vì bản thân A không thể tự mình thông qua quyết định, nên không thể nói A có 
quyền “quyết định” đối với vấn đề đó.  
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Thứ tư, không hiểu sao dự thảo chỉ đề cập đến việc áp dụng điều kiện khi tổ chức kinh tế có sở 
hữu chi phối của nhà đầu tư nước ngoài khi nắm giữ cổ phần trong doanh nghiệp khác hoặc khi 
đầu tư theo hình thức BCC mà không nói rõ doanh nghiệp đó cũng phải tuân thủ điều kiện đầu 
tư đối với nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối 
với nhà đầu tư nước ngoài hay không. Dự thảo hiện tại cũng không thật sự rõ ràng liệu tổ chức 
kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 50% hoặc ít hơn cổ phần có phải đáp ứng điều kiện 
đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh những ngành, nghề đó hay không.   

Thứ năm, khái niệm này được đưa ra bằng việc học hỏi quy định về công ty mẹ con của Luật 
Doanh nghiệp. Thế nhưng khác với mối quan hệ mẹ con thường được thể hiện trong báo cáo 
tài chính, một công ty chưa chắc đã biết được mình có đang là một tổ chức kinh tế có sở hữu 
chi phối của nhà đầu tư nước ngoài hay không. Chẳng hạn như C chưa chắc đã biết A đã tăng 
sở hữu cổ phần trong B lên trên 50% hay A có quyền “gián tiếp” bổ nhiệm sếp lớn của mình 
hay không. Nếu như tương quan giữa A, B, C trong ví dụ trên là đơn giản và rõ ràng, quan hệ 
sở hữu vốn giữa các doanh nghiệp trên thực tế phức tạp hơn nhiều về số lượng cổ đông, tầng 
lớp sở hữu, biến chuyển liên tục và trong nhiều trường hợp được hình thành một cách tự nhiên 
chứ chưa chắc đã để lách luật. Khi mà doanh nghiệp không thể tự trả lời câu hỏi “tôi là ai” 
thì làm sao trông mong người ta “làm cho đúng” được đây?    

Thứ sáu, nếu dự thảo được thông qua như hiện tại, thêm nhiều doanh nghiệp sẽ bị xem là tổ 
chức kinh tế có sở hữu chi phối của nhà đầu tư nước ngoài trong khi lại không phải là thành 
phần thuộc Điều 23.1 của Luật Đầu tư hiện tại (là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài trực 
tiếp hoặc gián tiếp ở vài tầng nấc nhất định sở hữu từ 51% trở lên vốn điều lệ). Vậy những 
doanh nghiệp ấy sẽ bị đối xử ra sao khi luật mới có hiệu lực? Rất mong nhà làm luật cân nhắc 
hai nguyên tắc là không áp dụng hồi tố quy định mới bất lợi và quyền lợi của nhà đầu tư phải 
được bảo vệ nếu pháp luật thay đổi khi giải quyết vấn đề này.  

Thứ bảy, khái niệm đó chỉ được sử dụng trong phạm vi của Luật Đầu tư (với câu: “trong luật 
này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau”). Vậy là rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật có 
đề cập đến “doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” hay cụm từ tương tự cũng sẽ cần phải 
sửa đổi. Luật mới nên đặt ra quy tắc chung để khái niệm đó được sử dụng thống nhất trong 
toàn bộ hệ thống pháp luật chứ không chỉ gói gọn trong Luật Đầu tư.    

Luật lỏng lẻo thì sợ không đạt mục tiêu quản lý nhà nước, nhưng dù sao đã là luật thì cần phải 
rõ ràng, hợp lý và có thể thực thi được. 

 


