Vì sao phải sửa Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp?
Thứ ba, 19 Tháng 2 2019 23:27

Theo Bộ KH&ĐT, bên cạnh kết quả đạt được, thực tiễn hơn hai năm thi hành Luật Đầu tư,
Luật Doanh nghiệp đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa một số quy định
của các luật này.

Thực tiễn đã yêu cầu phải đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa
một số quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Ảnh: Internet.

Bộ KH&ĐT cho biết, trong thời gian qua, Quốc hội đã ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nhiều
đạo luật quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, triển khai
thi hành Hiến pháp năm 2013, trong đó có Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Các đạo luật này đã góp phần xóa bỏ rào cản về đầu tư, kinh doanh không phù hợp với kinh tế
thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu
tư.
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Đặc biệt, Luật Doanh nghiệp đã bãi bỏ một số yêu cầu, điều kiện tại thời điểm thành lập DN để
từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đơn giản hóa thủ tục và
rút ngắn thời gian thành lập DN, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước
ngoài; bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước; tạo
điều kiện cho DN chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý DN.

Tuy nhiên, theo Bộ KH&ĐT, bên cạnh kết quả đạt được, thực tiễn hơn hai năm thi hành Luật
Đầu tư, Luật Doanh nghiệp đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa một số quy định
của các luật này.

Lý do thứ nhất, theo Bộ KH&ĐT, theo quy định tại Điều 8 Luật Đầu tư, Quốc hội giao Chính
phủ, căn cứ điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ,
tiến hành rà soát ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có
điều kiện để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các Điều 6, 7 của Luật này theo trình tự, thủ tục rút
gọn.

Do vậy, việc tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh
doanh theo quy định của Luật Đầu tư được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm
xóa bỏ rào cản trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho việc gia nhập thị trường
của người dân và DN.

Thứ hai, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp có quy mô và mức độ cải cách lớn trong nhiều
ngành, lĩnh vực và được triển khai trong bối cảnh một số luật khác được ban hành theo cách tiếp
cận khác nhau nên quá trình thực hiện đã không tránh khỏi một số vướng mắc phát sinh từ sự
thiếu đồng bộ về phạm vi điều chỉnh giữa các Luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.

Thực tế cho thấy, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất,
kinh doanh tại DN, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Nhà ở, Luật Bảo vệ
môi trường và một số luật chuyên ngành khác… cũng điều chỉnh hoạt động đầu tư với phạm vi
và mức độ khác nhau, nhưng chưa có sự phân định rõ ràng về phạm vi điều chỉnh, dẫn đến
khó khăn trong việc phân định hoạt động đầu tư được điều chỉnh theo quy định của Luật Đầu
tư và hoạt động đầu tư thuộc phạm vi điều chỉnh của các Luật nêu trên.

Ba là, mặc dù đã có nhiều cải cách theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh
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nhưng Bộ KH&ĐT cho biết, một số quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp còn thiếu
cụ thể, chưa thật sự bảo đảm tính khả thi.

Cụ thể là, Luật Đầu tư chưa quy định cụ thể về khái niệm, mục đích, giá trị pháp lý, phạm vi áp
dụng của thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư phù hợp với từng hình thức đầu tư và nguồn vốn
sử dụng, đồng thời chưa phân định rõ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư với thủ tục đấu giá
quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo
quy định tương ứng của Luật Đất đai và Luật Đấu thầu.

Luật cũng chưa có quy định hợp lý về phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư phù
hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư kinh doanh.

Quy định của Luật Đầu tư về hình thức đầu tư, thủ tục thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài, thủ tục góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và thủ tục triển khai dự án
đầu tư (như điều chỉnh, tạm ngừng, giãn tiến độ, chấm dứt dự án đầu tư…) còn một số nội dung
thiếu cụ thể dẫn đến cách hiểu không thống nhất trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, Luật Đầu tư chưa làm rõ mục đích, giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư ra nước ngoài; hình thức đầu tư ra nước ngoài chưa thật sự phù hợp với thông lệ quốc tế
và thực tiễn hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các DN Việt Nam; hồ sơ, trình tự quyết định
đầu tư ra nước ngoài của DNNN chưa được quy định thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật quản
lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN.

Cũng theo Bộ KH&ĐT, quy định của Luật Doanh nghiệp về việc áp dụng luật chuyên ngành
liên quan đến thủ tục thành lập DN dẫn đến phân tán đầu mối đăng ký thành lập DN, chưa thật
sự tạo điều kiện thuận lợi cho DN khi có yêu cầu thay đổi hoạt động kinh doanh. Một số quy
định về quản trị DN còn thiếu linh hoạt.

Theo báo Hải Quan
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