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LUẬT ĐẦU TƯ 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư 

Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về điều 

kiện đầu tư kinh doanh; ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư 

nước ngoài; bảo đảm đầu tư kinh doanh; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục đầu tư; hoạt động 

đầu tư ra nước ngoài; xúc tiến đầu tư; quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh 

tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài. 

2. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 

của Luật Đầu tư; hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí; thủ tục chấp thuận 

chủ trương đầu tư của Quốc hội và giám sát, đánh giá đầu tư được quy định tại các Nghị 

định riêng của Chính phủ.  

Đối tượng điều chỉnh  

Nghị định này áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức, cá 

nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư ra nước 

ngoài.  

Nội dung cần chú ý  

Nghị định số 31 bao gồm 9 chương, 132 điều, hướng dẫn Luật Đầu tư về các nội dung liên 

quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, thực hiện dự án đầu tư, 

thành lập tổ chức kinh tế và thực hiện hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, hoạt động 

đầu tư ra nước ngoài, xúc tiến đầu tư và quản lý nhà nước về đầu tư.  

Bổ sung điều kiện đối với đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư như đối với các dự án đầu tư 

sử dụng người lao động khuyết tật phải từ 30% số lao động thường xuyên bình quân hằng năm 

trở lên hoặc Bổ sung thêm một số điều kiện cho chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa được hưởng ưu đãi đầu tư. 

Bổ sung đối tượng thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư như đầu tư nghiên cứu, sản xuất sản phẩm 

công nghệ sinh học sử dụng làm thực phẩm, sản xuất sản phẩm đồ gỗ; sản xuất ván nhân tạo, 

gồm: ván dán, ván ghép thanh, ván MDF, … 

Tuy nhiên chúng tôi xin lưu ý việc áp dụng ưu đãi, ví dụ ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án 

thuộc đối tượng ưu đãi nêu trên sẽ cần được căn cứ theo các văn bản về thuế TNDN. Vui lòng 

liên hệ với đội ngũ tư vấn của CAF Vietnam nếu quý doanh nghiệp có các câu hỏi về nội dung 

này. 
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Nghị định 31/2021/NĐ-CP cũng cập nhật danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư tại Phụ lục III ban 

hành kèm theo Nghị định này, thay thế danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư tại Nghị định 

118/2015/NĐ-CP. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2021. 

Nghị định số 35/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư  

Phạm vi điều chỉnh  

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư (Luật PPP) về lĩnh vực đầu tư, quy mô dự án PPP; Hội đồng thẩm định dự án PPP; các 

nội dung trong chuẩn bị dự án PPP; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP; xác nhận hoàn 

thành và chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; chấm dứt hợp đồng dự án PPP; xử 

lý tình huống, xử lý vi phạm trong đầu tư theo phương thức PPP.  

Lĩnh vực đầu tư, quy mô dự án PPP  

1. Giao thông vận tải 

▪ Lĩnh vực: đường bộ; đường sắt; đường thủy nội địa; hàng hải; hàng không; 

▪ Quy mô đầu tư: dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên.  

2. Lưới điện, nhà máy điện 

▪ Lĩnh vực: năng lượng tái tạo; nhiệt điện than; nhiệt điện khí (bao gồm cả khí tự nhiên 

hóa lỏng - LNG); điện hạt nhân; lưới điện; trừ các trường hợp Nhà nước độc quyền theo 

quy định của Luật Điện lực; 

▪ Quy mô đầu tư: dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên; riêng dự án thuộc 

lĩnh vực năng lượng tái tạo có tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên.  

3. Lĩnh vực thủy lợi; cung cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải: quy 

mô dự án có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên.  

4. Y tế 

▪ Lĩnh vực: cơ sở khám chữa bệnh; y tế dự phòng; kiểm nghiệm; 

▪ Quy mô đầu tư: dự án có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên.  

5. Giáo dục - đào tạo 

▪ Lĩnh vực: cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục - đào 

tạo và giáo dục nghề nghiệp; 

▪ Quy mô đầu tư: dự án có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên.  
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6. Hạ tầng công nghệ thông tin 

▪ Lĩnh vực: hạ tầng thông tin số, kinh tế số; hiện đại hóa công nghệ thông tin trong các cơ 

quan Đảng và Nhà nước; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, trung 

tâm dữ liệu; các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ quốc gia dùng chung; an toàn, an ninh 

mạng; hệ thống ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp; hạ tầng công 

nghệ thông tin và viễn thông (ICT) cho đô thị thông minh; 

▪ Quy mô đầu tư: dự án có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2021. 
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LUẬT DOANH NGHIỆP 

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp 

Ngày 16/03/2021, Bộ kế hoạch và đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu 

lực từ ngày 01/05/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, có một số điểm mới nổi 

bật đáng chú ý như sau:  

▪ Thông tư đã quy định rõ phạm vi áp dụng biểu mẫu của Thông tư là thống nhất trên toàn 

quốc và đối tượng áp dụng là các chủ thể tham gia quá trình đăng ký doanh nghiệp. 

▪ Thông tư 01 đã bãi bỏ 06 biểu mẫu của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT liên quan đến các 

thủ tục đối với mẫu con dấu, việc chào bán cổ phần riêng lẻ và danh sách cá nhân tham gia 

thành lập hộ kinh doanh; bổ sung 19 biểu mẫu mới; sửa đổi chi tiết một số biểu mẫu và thêm 

các ghi chú hướng dẫn việc kê khai ở các biểu mẫu để phù hợp với quy định của Luật Doanh 

nghiệp năm 2020, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và tạo thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục 

đăng ký doanh nghiệp. 

▪ Biểu mẫu mới cũng được thiết kế để bổ sung tính thông tin và giảm thiểu các nội dung không 

cần thiết như:  

1) Hình thức hạch toán (Khối thông tin đăng ký thuế): Bổ sung lựa chọn “Có báo cáo tài 

chính hợp nhất” trong trường hợp doanh nghiệp là đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài 

chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

2) Bỏ trường thông tin về tài khoản ngân hàng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Doanh nghiệp không phải kê khai mục này khi đăng ký thành lập và không phải thông 

báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin về tài khoản ngân hàng. 

3) Bỏ phần “Thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp” và bỏ trường thông tin 

“phương pháp tính thuế” trong khối thông tin đăng ký thuế tại biểu mẫu Thông báo thay 

đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy 

định pháp luật về quản lý thuế.  
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LIÊN HỆ 
Vui lòng truy cập www.caf-vietnam.com để biết thêm thông tin chi tiết. 

 

Ông Nguyễn Xuân Dũng 

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, kế 

toán và chuyển giá 

Tel: (+84) 914.005.541 

Email: dungnx@caf-vietnam.com 

Ông Nguyễn Thanh Mỹ 

Phó Tổng Giám đốc - CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 933.924.202 

Email: mynt@caf-vietnam.com  

Bà Nguyễn Vũ Tường Vy 

Phó Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 914.223.024 / 985.550.708 

Email: mynhu@caf-vietnam.com 

Ông Bùi Quan Minh Đạt 

Phó Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 988.327.534 

Email: datbqm@caf-vietnam.com  

Ông Trịnh Văn Đồng 

Giám đốc tư vấn 

Tư vấn đầu tư, tài chính chính, quản trị rủi ro 

và kiểm toán nội bộ 

Tel: (+84) 938.243.454 

Email: dongtv@caf-vietnam.com 

Ông Nguyễn Đức Tân 

Trưởng văn phòng đại diện Khánh Hòa 

Kiểm toán, tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, kế 

toán và chuyển giá 

Tel: (+84) 918.267.244 

Email: tannd@caf-vietnam.com 

Ông Huỳnh Huy Cường 

Giám đốc kiểm toán – CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 979.358.958 

Email: cuonghh@caf-vietnam.com 

Ông Trần Viết Tú 

Giám đốc kiểm toán – CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 939.828.638 

Email: tutv@caf-vietnam.com 

Bà Bùi Thị Oanh 

Giám đốc Dịch vụ nhân sự 

Tư vấn nhân sự, thuế, kế toán 

Tel: (+84) 967.570.585 

Email: oanhbui@caf-vietnam.com 

Ông Đoàn Quốc Tân 

Trưởng VPĐD tại TP. Huế 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 774.428.844 

Email: hue@caf-vietnam.com 
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Xin Cảm ơn! 

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát và không 

được sử dụng thay cho ý kiến tư vấn của các chuyên viên tư vấn. 

 

© 2021, Công ty TNHH CAF Việt Nam 

 


