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PHÁP LUẬT

LTS: Trong số báo trước, TBKTSG đã đăng bài điểm lại và bình luận một số quy định của Luật 
Doanh nghiệp 2020 có liên quan trực tiếp đến giao dịch sáp nhập - mua lại doanh nghiệp 

(M&A) và tác động của những quy định đó tới hoạt động M&A. Số báo này, TBKTSG giới thiệu 
phần tiếp theo, liên quan đến sự điều chỉnh của Luật Đầu tư 2020.

BỘ TỨ LUẬT MỚI VÀ HOẠT ĐỘNG M&A
PHẦN 2: 

Luật Đầu tư 2020 và M&A
Luật sư TRƯƠNG HỮU NGỮ

TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI 
TRONG VỐN ĐIỀU LỆ

Vi�c m�t t� ch�c kinh t� có v�n đ	u 
tư nư�c ngoài � Vi�t Nam có phái đáp 
�ng đi�u ki�n và th�c hi�n th� t�c 
như nhà đ	u tư nư�c ngoài khi góp 
v�n, mua c� ph	n c�a t� ch�c kinh 
t� khác hay không ph� thu�c vào t� 
l� s� h�u (tr�c ti�p và gián ti�p) c�a 
nhà đ	u tư nư�c ngoài trong v�n đi�u 
l� c�a t� ch�c kinh t� đó. Lu�t Đ	u tư 
2020 đã giám t� l� này t� 51% tr� lên 
xu�ng còn trên 50% (đi�u 23). 

Cùng v�i quy đ�nh v� t� l� bi�u 
quy�t c�a h�i đ�ng thành viên và đ�i 
h�i đ�ng c� đông trong Lu�t Doanh 
nghi�p 2020 (đi�u 59 và 148), s� 
thay đ�i nói trên c�a Lu�t Đ	u tư 
2020 đã khi�n cho nhà đ	u tư nư�c 
ngoài không còn cơ h�i l�a ch�n cơ 
c�u giao d�ch theo hư�ng (i) ch� n�m 
gi� trên 50% nhưng dư�i 51% v�n 
đi�u l� c�a công ty m�c tiêu và (ii) 
ki�m soát công ty m�c tiêu b!ng t� l� 
thông qua các quy�t đ�nh quan tr�ng 
� m�c trên 50% và như th� (iii) công 
ty m�c tiêu v"n đư#c đ�i x$ như nhà 
đ	u tư trong nư�c khi góp v�n, mua 
c� ph	n trong công ty khác. 

Cũng đã có nh�ng băn khoăn trong 
c�ng đ�ng lu�t sư v� vi�c nh�ng d� án 
đ	u tư đã đư#c cơ c�u trên cơ s� quy 
đ�nh c�a Lu�t Đ	u tư và Lu�t Doanh 
nghi�p 2014 s* đư#c x$ lý ra sao khi 
hai lu�t này đư#c thay th�. Có l* cách 
x$ lý h#p lý là Nhà nư�c v"n đ� nh�ng 

d� án d�ng này đư#c ti�p t�c t�n t�i 
trên cơ s� “gi� nguyên tr�ng”. Đi�u đó 
cũng phù h#p v�i cách pháp lu�t x$ lý 
đ�i v�i trư+ng h#p có ph	n tương t� 
là ưu đãi đ	u tư m�t đi hay giám sút 
khi pháp lu�t thay đ�i (đi�u 13). 

Lu�t Đ	u tư 2020 ti�p t�c ch� d�a 
trên tiêu chí t� l� s� h�u c�a nhà đ	u 
tư nư�c ngoài trong v�n đi�u l� đ� 
ch�n cách cư x$ v�i t� ch�c kinh t� 
có v�n đ	u tư nư�c ngoài. Tiêu chí v� 
khá năng chi ph�i doanh nghi�p (nh+ 
s� h�u c� ph	n, thông qua h#p đ�ng 
ho-c cách khác) trên th�c t� c�a nhà 
đ	u tư nư�c ngoài t�ng đư#c đưa ra 
trong m�t s� d� tháo đã không đư#c 
gi� l�i trong lu�t m�i. Đi�u này cho 
phép nhà đ	u tư nư�c ngoài ti�p t�c 
v�n d�ng nh�ng cơ ch� lu�t đ�nh, m�t 
m-t v"n có th� ki�m soát công ty trên 
th�c t�, m-t khác v"n có th� duy trì 
vi�c công ty m�c tiêu đư#c đ�i x$ như 
nhà đ	u tư trong nư�c khi góp v�n, 

mua c� ph	n công ty khác. 
Ch/ng h�n như nhà đ	u tư nư�c 

ngoài ch� s� h�u không quá 50% v�n 
đi�u l� trong m�t công ty có v�n đ	u 
tư nư�c ngoài � Vi�t Nam, nhà đ	u 
tư trong nư�c n�m gi� toàn b� ho-c 
m�t ph	n v�n đi�u l� còn l�i nhưng 
dư�i hình th�c c� ph	n ưu đãi c� t�c. 
Khi đó, theo lu�t nhìn chung nhà đ	u 
tư trong nư�c không có quy�n bi�u 
quy�t đ�i v�i s� c� ph	n ưu đãi c� t�c 
s� h�u. B!ng cách đó nhà đ	u nư�c 
ngoài có th� chi ph�i công ty có v�n 
đ	u tư nư�c ngoài mà công ty này 
không c	n phái đáp �ng đi�u ki�n 
và th�c hi�n th� t�c đ	u tư theo quy 
đ�nh đ�i v�i nhà đ	u tư nư�c ngoài 
khi góp v�n, mua c� ph	n công ty 
khác. Nói chung, n�u (i) vi�c góp v�n 
c�a nhà đ	u tư trong nư�c là có th�t, 
(ii) ưu đãi c� t�c mà nhà đ	u tư trong 
nư�c đư#c hư�ng là có th�t và (iii) ưu 
đãi đó tương �ng v�i giá tr� v�n góp, 

Theo luật, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 
của tổ chức kinh tế có giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất tại nơi có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh phải 
thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần. Quy 

định như vậy sẽ bỏ sót trường hợp công ty mục tiêu thực 
tế dù chưa có “sổ đỏ” nhưng đã có quyền sử dụng đất 

dựa trên các tài liệu pháp lý khá chắc chắn khác. 
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m�c đ� r�i ro, v� th� thương lư
ng 
c�a nhà đ�u tư trong nư�c, thì cơ cu 
này không trái v�i quy đ�nh c�a pháp 
lu�t.

Lu�t sư khi tư vn các cu trúc giao 
d�ch d�ng này cho khách hàng cũng 
nên lưu ý khách hàng r�ng pháp lu�t 
Vi�t Nam có th� đư
c s�a đ�i trong 
tương lai g�n và không phái lúc nào 
lu�t m�i cũng có cách x� lý h
p lý đ�i 
v�i nh�ng giao d�ch th�c hi�n phù 
h
p v�i lu�t cũ.

MUA CÔNG TY MỤC TIÊU CÓ ĐẤT Ở 
KHU VỰC ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
AN NINH, QUỐC PHÒNG

Lu�t Đ�u tư 2020 yêu c�u nhà đ�u 
tư nư�c ngoài góp v�n, mua c� ph�n 

c�a t� ch�c kinh t� có giy ch�ng 
nh�n quy�n s� d�ng đt t�i đáo và 
xã, phư�ng, th� trn biên gi�i; xã, 
phư�ng, th� trn ven bi�n; khu v�c 
khác có ánh hư�ng đ�n qu�c phòng, 
an ninh phái th�c hi�n th� t�c đăng 
ký góp v�n, mua c� ph�n (đi�u 26). 
Có ba vn đ� l�n có th� làm cho đi�u 
lu�t này tr� nên không hi�u quá:

Th� nh�t, đi�u lu�t này không x� 
lý đư
c trư�ng h
p mua công ty m! 
trong nhóm công ty. Ch"ng h�n như 
công ty m! không có đt trong các 
khu v�c nói trên nhưng công ty con 
thì có. Khi đó, góp v�n, mua c� ph�n 
� công ty m! s# không c�n phái th�c 
hi�n th� t�c đăng ký góp v�n, mua c� 
ph�n nhưng công ty m! v$n có th� s� 

d�ng đt � nh�ng khu v�c đó thông 
qua công ty con.

Th� hai, lu�t đ%t ra tiêu chí là công 
ty m�c tiêu “có giy ch�ng nh�n 
quy�n s� d�ng đt” (s� đ&). Như v�y 
lu�t b& sót trư�ng h
p công ty m�c 
tiêu th�c t� dù chưa có s� đ& nhưng 
đã có quy�n s� d�ng đt d�a trên các 
tài li�u pháp lý khá ch'c ch'n khác. 

Ch"ng h�n như công ty m�c tiêu 
có h
p đ*ng thuê đt v�i Nhà nư�c, 
quy�t đ�nh giao đt ho%c h
p đ*ng 
nh�n chuy�n như
ng quy�n s� d�ng 
đt đã đư
c công ch�ng nhưng vì lý 
do nào đó mà công ty m�c tiêu chưa 
đư
c cp (ho%c c� tình chưa xin cp) 
s� đ& thì khi nhà đ�u tư nư�c ngoài 
góp v�n, mua c� ph�n công ty m�c 
tiêu, h+ l�i không c�n phái th�c hi�n 
th� t�c đăng ký góp v�n, mua c� 
ph�n. Th�m chí s� đ& có th� đư
c cp 
ngay sau khi góp v�n, mua c� ph�n. 
Có hay không có s� đ& không làm 
thay đ�i đư
c bán cht c�a vn đ� là 
nhà đ�u tư nư�c ngoài đang s� d�ng 
đt � khu v�c nh�y cám v� an ninh, 
qu�c phòng. 

Th� ba, đi�u lu�t này dư�ng như 
không áp d�ng đ�i v�i trư�ng h
p 
nhà đ�u tư nư�c ngoài mua c� ph�n 
c�a công ty đ�i chúng v�n thu�c s� 
đi�u ch-nh c�a Lu�t Ch�ng khoán. 
Theo hi�u bi�t h�n ch� c�a tác giá, 
nhi�u công ty đ�i chúng, trong đó có 
nh�ng công ty v�n có g�c gác t/ c� 
ph�n hóa, đang s� d�ng đt � các khu 
v�c này. Đây là vn đ� khá nan giái vì 
r�ng ta đang quán lý đ�u tư tr�c ti�p 
(FDI) và đ�u tư tài chính (FPI) khác 
nhau. Vi�c mua và bán c� ph�n c�a 
công ty đ�i chúng c�n phái th�c s� d1 
dàng đ� tăng tính thanh khoán. Ngoài 
ra, t3 l� s� h�u nư�c ngoài trong các 
công ty đ�i chúng có th� thay đ�i liên 
t�c mà có khi chính cá công ty đ�i 
chúng đó cũng không bi�t.

M%c dù v�y cá ba l4 h�ng này có 
th� đư
c kh'c ph�c n�u như quy đ�nh 
t�i đi�u 47.3 Lu�t Đ�u tư 2020 đư
c 
th�c tâm th�c thi. Theo đó, Th� tư�ng 
đư
c quy�n ng/ng ho�t đ�ng c�a d� 
án đ�u tư trong trư�ng h
p vi�c th�c 
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hi�n d� án đ�u tư gây phương h�i 
ho	c có nguy cơ gây phương h�i 
đ
n qu�c phòng, an ninh qu�c 
gia theo đ� ngh c�a B� K
 ho�ch 
và Đ�u tư. 

Chính ph� cũng nên s�m có 
phương th�c giúp xác đnh, công 
b� đâu là “khu v�c khác có ánh 
hư�ng đ
n qu�c phòng, an ninh” 
(ngoài đáo và xã, phư�ng, th 
tr�n biên gi�i; xã, phư�ng, th 
tr�n ven bi�n).

Cũng liên quan đ
n v�n đ� an 
ninh, qu�c phòng, đi�u 24 Lu�t 
Đ�u tư 2020 quy đnh r�ng vi�c 
nhà đ�u tư nư�c ngoài góp v�n, 
mua c� ph�n c�a t� ch�c kinh 
t
 phái báo đám qu�c phòng, 
an ninh. Đã có ý ki
n quan ng�i 
trong c�ng đ�ng lu�t sư r�ng 
đi�u lu�t này s� làm cho cơ quan 
đăng ký đ�u tư c�p t�nh phái ti
n 
hành l�y ý ki
n c�a B� Ngo�i 
giao, B� Qu�c phòng, B� Công an 
khi xem xét c�p ch�p thu�n cho 
nhà đ�u tư nư�c ngoài góp v�n, 
mua c� ph�n. N
u như v�y th�i 
gian xem xét c�p ch�p thu�n s� 
kéo dài, t! đó có th� gây thi�t h�i 
l�n cho các bên trong giao dch, 
cán tr� s� thu hút v�n đ�u tư 
nư�c ngoài. 

Do đó, cơ quan đăng ký đ�u tư 
c�p t�nh ch� nên l�y ý ki
n c�a các 
b� nói trên trong trư�ng h"p công 
ty m#c tiêu s$ d#ng đ�t t�i đáo và 
xã, phư�ng, th tr�n biên gi�i; xã, 
phư�ng, th tr�n ven bi�n và khu 
v�c khác có ánh hư�ng đ
n qu�c 
phòng, an ninh. Th�i gian l�y ý 
ki
n cũng nên đư"c h�n ch
 theo 
hư�ng n
u các cơ quan đư"c l�y ý 
ki
n không trá l�i trong th�i h�n 
lu�t đnh thì đư"c xem như t�m 
th�i ch�p thu�n giao dch M&A 
có liên quan. Đ�i v�i các trư�ng 
h"p khác mà giao dch M&A gây 
phương h�i ho	c có nguy cơ gây 
phương h�i đ
n qu�c phòng, an 
ninh qu�c gia, Chính ph� đã có 
đi�u 47.3 Lu�t Đ�u tư 2020 nói 
trên như là ch�t ch	n cu�i cùng.  

C
# th� hóa cho nguyên 
t%c cơ bán này, Lu�t 
QLVNN (khoán 3, đi�u 
2) quy đnh rõ đ�i tư"ng 

áp d#ng là “ngư�i đ�i di�n ph�n 
v�n nhà nư�c đ�u tư t�i công ty 
c� ph�n, công ty trách nhi�m h'u 
h�n hai thành viên tr� lên” (không 
áp d#ng tr�c ti
p cho pháp nhân 
công ty c� ph�n, công ty TNHH 
hai thành viên tr� lên do Nhà nư�c 
chi ph�i).

Đây th�c s� là m�t bư�c ti
n 
m�i, quan tr*ng v� tư duy quán lý 
v�n nhà nư�c t�i doanh nghi�p, 
đ	c bi�t là v�i các công ty c� ph�n, 
công ty TNHH hai thành viên tr� 
lên có v�n góp c�a nhà nư�c. Đ�i 
v�i lo�i hình doanh nghi�p này, 
Nhà nư�c tham gia góp m�t ph�n 
v�n (ho	c Nhà nư�c ti
p t#c n%m 
gi' ph�n v�n nhà nư�c còn l�i t�i 
doanh nghi�p sau c� ph�n hóa), 
ph�n còn l�i do các c� đông, nhà 
đ�u tư thu�c thành ph�n kinh t
 
khác tham gia. Khi đó, Nhà nư�c 
đóng vai trò như m�t nhà đ�u tư 
hay m�t c� đông t�i doanh nghi�p. 
M*i ho�t đ�ng ch� đ�o, đi�u hành 
c�a Nhà nư�c/cơ quan đ�i di�n 
ch� s� h'u c�n phái th�c hi�n 
thông qua ngư�i đ�i di�n c�a ch� 
s� h'u. Trên cơ s� ch� đ�o, phân 
c�p/�y quy�n c�a ch� s� h'u, 
ngư�i đ�i di�n ph�n v�n nhà nư�c 
s� tham gia bi�u quy
t, quy
t đnh 
� đ�i h�i đ�ng c� đông, h�i đ�ng 
quán tr. Tư duy pháp lý đơn gián, 
d+ hi�u là v�y. Song, th�c t
 tri�n 
khai nguyên t%c này có nhi�u b�t 

c�p, th�m chí b b- qua và đang t�o ra 
nguy cơ xung đ�t pháp lý. 

Ví d# đi�n hình cho vi�c b- qua 
nguyên t%c nêu trên là Ngh đnh s� 
167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 
c�a Chính ph� quy đnh vi�c s%p x
p 
l�i, x$ lý tài sán công. Theo quy đnh 
t�i đi�u 2, đ�i tư"ng áp d#ng c�a 
ngh đnh này bao g�m cá “công ty 
c� ph�n và công ty TNHH hai thành 
viên tr� lên do Nhà nư�c n%m gi' trên 
50% v�n đi�u l�” (đi�m b, khoán 1). 
Nghĩa là, ngh đnh này áp d#ng tr�c 
ti
p cho chính pháp nhân công ty c� 
ph�n/công ty TNHH mà Nhà nư�c 
n%m gi' trên 50% v�n đi�u l�. Xung 
đ�t pháp lý có th� đ
n t! đây. 

Ngh đnh 167 yêu c�u t�t cá cơ 
quan, t� ch�c, đơn v nhà nư�c, doanh 
nghi�p 100% v�n nhà nư�c và công ty 
c� ph�n nhà nư�c n%m gi' trên 50% 
v�n phái th�c hi�n s%p x
p các cơ s� 
nhà, đ�t. Vi�c s%p x
p các cơ s� nhà, 
đ�t bao g�m nhi�u phương án, trong 
đó có gi' l�i ti
p t#c s$ d#ng, thu h�i, 
đi�u chuy�n, bán tài sán trên đ�t, 
chuy�n như"ng quy�n s$ d#ng đ�t, 
chuy�n m#c đích s$ d#ng đ�t, chuy�n 

Mọi hoạt động chỉ đạo, 
điều hành của Nhà nước/
cơ quan đại diện chủ sở 
hữu cần phải thực hiện 

thông qua người đại diện 
của chủ sở hữu.

Có hai nguyên tắc đặc biệt quan trọng trong Luật Quản 
lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh 
tại doanh nghiệp được ban hành vào năm 2014 (gọi tắt là 
Luật QLVNN) đó là: (i) Cơ quan đại diện chủ sở hữu không 
can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp (khoản 4, điều 5) và (ii) Quản lý vốn nhà 
nước đầu tư tại doanh nghiệp phải thông qua người đại 
diện phần vốn nhà nước (khoản 5, điều 5).

LÊ TRẦN
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