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XÂY DỰNG CÔNG CỤ SÀNG LỌC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 
Hướng tới lựa chọn các dự án đầu tư có trách nhiệm

Nội dung

Nhu cầu sàng lọc dự án đầu tư nước ngoài có chất lượng tại Việt Nam
Những góc nhìn khác nhau về ảnh hưởng của các dự án FDI tại Việt Nam
Bối cảnh mới đòi hỏi những chiến lược mới trong lựa chọn dự án FDI
Những chuyển biến chính sách gần đây
Thực tiễn hoạt động thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các địa phương

Xây dựng công cụ sàng lọc các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài
Một số lưu ý
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Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam từ năm 2010 đến 
năm 2021

Vốn đăng ký Vốn giải ngân

Vốn FDI có vai trò quan trọng
với kinh tế Việt Nam

Đơn vị: Tỷ USD

Trong hơn 30 năm thu hút vốn FDI, Việt Nam đã thu hút trung bình hơn 7 tỷ USD/năm.
Trong giai đoạn 1988-2020, vốn FDI thực hiện bằng khoảng 47% vốn đăng ký.

Tính đến nay, nguồn vốn từ khu vực FDI chiếm gần 1/4 vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp
20,13% vào cơ cấu GDP. Với các ngành công nghiệp – xây dựng, tỷ lệ này lên tới 53%.

N h u  c ầ u s à n g l ọ c d ự á n đ ầ u t ư  n ư ớ c n g o à i
c ó c h ấ t  l ư ợ n g t ạ i V i ệ t  N a m
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• Thúc đẩy xuất khẩu: Năm 2020, tổng giá trị XNK từ khu vực
FDI chiếm 68% tổng giá trị xuất nhập khẩu cả nước. Với riêng
XK, tỷ trọng đóng góp của khu vực FDI là 71,8% (2020), cao hơn
nhiều so với 54,2% (2010).

• Nâng cao năng suất lao động: Góp phần chuyển giao công
nghệ, thúc đẩy nâng cao chất lượng lao động và năng suất lao
động. Năm 2019, năng suất lao động trong khu vực FDI cao gấp
2,5 lần năng suất chung toàn quốc.

• Tạo việc làm: Giai đoạn 2008-2017, số lao động khu vực FDI
tăng trung bình 12%/năm, cao gấp 5 lần so với mức tăng trưởng
việc làm toàn quốc.

Vốn FDI có vai trò quan trọng
với kinh tế Việt Nam
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“Dù Việt Nam đã trở thành một điểm sáng trong khu vực về thu hút 
ĐTNN và những thành tựu trong 30 năm thu hút ĐTNN đã được khẳng 
định. Tuy nhiên, hạn chế, tồn tại cũng vẫn còn, chẳng hạn, còn có hiện 
tượng doanh nghiệp chuyển giá, trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường; tác 
động lan tỏa và liên kết giữa khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực 
trong nước chưa được như kỳ vọng; định hướng thu hút đầu tư nước 
ngoài theo ngành, đối tác còn hạn chế; tuy đã có thu hút được nhiều 
công nghệ tốt nhưng chưa đạt được mục tiêu thu hút công nghệ (công 
nghệ cao, công nghệ nguồn) và chuyển giao công nghệ.”

Trích Báo cáo “30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam – Tầm 
nhìn và cơ hội trong kỷ nguyên mới”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2018).

Một góc nhìn khác về FDI

N h u  c ầ u s à n g l ọ c d ự á n đ ầ u t ư  n ư ớ c n g o à i
c ó c h ấ t  l ư ợ n g t ạ i V i ệ t  N a m
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• Quy mô vốn trung bình một dự án có xu hướng nhỏ lại (USAID-
VCCI, 2021).

• Chỉ khoảng 5% dự án sử dụng công nghệ cao, 80% có công 
nghệ trung bình, còn lại 14% là sử dụng công nghệ thấp (Bộ 
KHĐT, 2020).

• Mức độ nội địa hóa các sản phẩm mới đạt khoản 20-25%, 
thấp hơn so với các nước trong khu vực.

• Tình trạng nhà đầu tư chậm trễ triển khai dự án khiến chính 
quyền địa phương phải thu hồi giấy phép.

• Tình trạng thua lỗ, chuyển giá: Năm 2020, xấp xỉ 56% trong 
tổng số khoảng 25.200 doanh nghiệp FDI kinh doanh thua lỗ
dù tổng tài sản của các doanh nghiệp này lại tăng 22% (Bộ Tài 
chính, 2022). 

• Một số dự án không tuân thủ quy định môi trường, thậm chí
tàn phá môi trường.

• Một số DN FDI không đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho người lao 
động. Tình trạng phân biệt, ngược đãi có tồn tại. Đình công là
hiện tượng thường xảy ra ở khu vực FDI hơn là khu vực doanh 
nghiệp trong nước.
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Những sự cố môi trường liên quan đến các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

Sự việc Công ty Vedan xả chất thải ra sông Thị Vải, phá hoại môi trường suốt 14 năm. Tiếp sau vụ Vedan, cơ quan chức năng của Việt Nam lại phát hiện thêm một 
Vedan thứ 2 đó là Miwon xả thải ra sông Hồng. Năm 2016, đường ống xả thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh thuộc Tập đoàn Formosa (Đài Loan) với công suất xả thải 
12.000m3 /1 ngày đêm chứa nhiều độc tố vượt hàng trắm lần tiêu chuẩn cho phép đã làm nhiều sinh vật biển chết hàng loạt dọc bờ biển 4 tỉnh Bắc miền Trung từ Hà 
Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thiệt hại to lớn về kinh tế - xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời 
sống, tư tưởng của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

VEDAN

Vụ Vedan xả chất thải ra 

sông Thị Vải (2008)

FORMOSA

Thảm họa xả thải ra biển

miền Trung (2016)

MIWON

Xả chất thải độc hại ra 

sông Hồng (2008)

Những « mảng tối » của vốn FDI



7

Vấn đề sử dụng lao động của doanh nghiệp FDI

Hai vấn đề nổi cộm nhất, vi phạm cam kết tuyển dụng và khai thác quá mức lao động. Nhiều doanh nghiệp đã sa thải người lao động trái pháp luật hoặc đơn phương
chấm dứt hợp đồng lao động mà không có lý do chính đáng. Một số người lao động cho biết họ bị thôi việc vì “tuổi tác”. Một vấn đề phổ biến khác là điều kiện làm
việc không đảm bảo. Người lao động được trả lương thấp, làm nhiều giờ và phải chịu áp lực năng suất cao; với mức lương chỉ đủ ăn, người lao động không có tích lũy
và bị mất việc khi đến độ tuổi nào đó bị chủ sử dụng lao động coi là "hết tuổi" lao động.

Những « mảng tối » của vốn FDI
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• CMCN 4.0 là xu hướng trên thế giới, các ngành công nghệ cao, thân
thiện môi trường cần được quan tâm. 

• Việt Nam tham gia sâu rộng vào các FTA, trong đó có những FTA thế 
hệ mới đòi hỏi cao hợn về đầu tư: 1) Công khai, minh bạch và dễ dự 
đoán của hệ thống luật pháp và sự thay đổi của pháp luật; 2) Lao động 
và quyền của người lao động bao gồm tiền lương và điều kiện làm việc, 
chống cưỡng bức lao động, thành lập công đoàn độc lập và 3) phòng 
chống tham nhũng. 

Bối cảnh mới đòi hỏi
những chiến lược mới

trong lựa chọn dự án FDI

N h u  c ầ u s à n g l ọ c d ự á n đ ầ u t ư  n ư ớ c n g o à i
c ó c h ấ t  l ư ợ n g t ạ i V i ệ t  N a m
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Chiến lược thu hút FDI giai đoạn mới
• Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính

sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030” 
(2019)

• Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 50 (2020)
• Chiến lược và định hướng chiến lược thu hút FDI thế hệ mới giai đoạn 2018 – 2030 do 

Chính phủ xây dựng (2018)

Luật Đầu tư, các luật chuyên ngành và các quy định ở địa phương
• Luật Đầu tư sửa đổi năm 2020 được Quốc hội 14 thông qua (2020)
• Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư (2021)
• Nhà đầu tu nước ngoài cũng phải tuân thủ nhiều quy định pháp luật chuyên ngành

liên quan đến lĩnh vực ngành của dự án FDI, như các Luật Bảo vệ Môi trường, Luật
Xây dựng, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ
thuật, Luật An toàn Thực phẩm, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Dầu khí, Luật Xuất
bản...

• Các văn bản pháp luật, chính sách ở địa phương (chủ yếu là đất đai, quy hoạch)
• Đề án ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách, pháp luật về

kinh doanh có trách nhiệm, dư kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023

Các hiệp định quốc tế về đầu tư
Việt Nam đã ký kết và đang thực hiện một số hiệp định đầu tư song phương và đa
phương, chẳng hạn như với ASEAN, Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, các đối tác
khác trong CPTPP...

Những chuyển biến chính 
sách gần đây

N h u  c ầ u s à n g l ọ c d ự á n đ ầ u t ư  n ư ớ c n g o à i
c ó c h ấ t  l ư ợ n g t ạ i V i ệ t  N a m



10Thực tiễn hoạt động thẩm định 
dự án đầu tư trực tiếp nước 
ngoài tại  các địa phương

Nhà đầu tư đã
có địa điểm
thực hiện dự

án?

Tiếp xúc, giới thiệu địa điểm Thỏa thuận địa điểm

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thực hiện
dự án

Dự án có thuộc
diện xin quyết

định chủ
trương đầu tư?

Ý kiến thẩm tra dự án đầu tư của
các Sở chuyên ngành, UBND cấp
quận huyện đối với hồ sơ đăng ký

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư

Chấp thuận chủ trương đầu tư

Chưa có

Đ
ã

c
ó

Có

Không

Thẩm tra/thẩm định hồ sơ
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Thực tiễn hoạt động thẩm định 
dự án đầu tư trực tiếp nước 
ngoài tại  các địa phương

Thành lập doanh nghiệp (nếu có)

Chứng chỉ
quy hoạch

(nếu có yêu
cầu)

Thủ tục
phòng cháy-
chữa cháy, 
điện-nước, 

hạ tầng

Thủ tục đất
đai, môi
trường

Thủ tục cấp
phép xây

dựng

Thủ tục ký
quỹ

Khởi công, 
thi công xây

dựng, lắp
máy móc

Nghiệm thu, 
đi vào hoạt

động
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• Thẩm định dự án FDI là việc nghiên cứu và phản biện một
cách có tổ chức, khách quan và khoa học những nội dung cơ
bản của một dự án FDI nhằm đánh giá tính hợp lý, mức độ
hiệu quả và tính khả thi của dự án trước khi quyết định cấp
giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép đối với dự án FDI.

• Nội dung thẩm định nhà đầu tư và dự án đầu tư: tư cách pháp
lý của nhà đầu tư, năng lực tài chính của nhà đầu tư, mức độ
phù hợp của dự án với quy hoạch chung, mức độ phù hợp của
dự án về mặt kỹ thuật và công nghệ, hiệu quả dự kiến về kinh
tế và xã hội.

Thẩm định dự án FDI
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Thực tiễn hoạt động thẩm định dự
án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại

các địa phương

Nội dung thẩm định hồ sơ đăng ký đầu tư với các dự án cần phê duyệt chủ
trương đầu tư :

• Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch
vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế 
đặc biệt (nếu có);

• Đánh giá nhu cầu sử dụng đất;
• Đánh giá sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư; đánh giá sơ bộ tác 

động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
• Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);
• Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm

định hoặc lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao 
công nghệ;

• Đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với mục tiêu, định hướng phát triển đô 
thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo
đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát
triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong 
và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.

X â y  d ự n g  c ô n g  c ụ s à n g l ọ c c á c d ự á n đ ầ u t ư   n ư ớ c n g o à i
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• Tình trạng dễ dãi trong lựa chọn nhà đầu tư, thiên về lợi ích trước mắt 
mà chưa tính đến lợi ích lâu dài, vì lợi ích địa phương mà bỏ qua lợi ích 
tổng thể quốc gia. 

• Phân cấp mạnh trong khi năng lực của các cơ quan được phân cấp còn 
yếu khiến công tác thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng như 
quản lý, giám sát các dự án FDI còn nhiều lỏng lẻo.

• Nhiều dự án được cấp phép đã phá vỡ một số quy hoạch ngành hay 
cấp phép nhiều cho các dự án quy mô lớn nhưng không triển khai hoặc 
triển khai rất chậm.

• Từ năm 2006, việc phân cấp toàn diện cho chính quyền địa phương được cấp 
phép và quản lý các dự án FDI trên địa bàn đã phát huy tính sáng tạo của
nhiều địa phương trong thu hút FDI.

• Tuy nhiên, do phân cấp đầu tư "đại trà, dàn đều", chưa tính đến đầy đủ đặc 
thù của địa phương, có tình trạng địa phương cạnh tranh thu hút FDI bằng 
mọi giá, mời gọi đầu tư bằng việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi 
đầu tư không đúng thẩm quyền, vượt quy định... 

Một số hạn chế



15

Những hạn chế khác của hoạt 
động thẩm định dự án FDI

• Thiếu một hướng dẫn chi tiết, thống nhất về 
cách thức thẩm định các dự án đầu tư trực 
tiếp nước ngoài.

• Chất lượng nhân sự thực hiện thẩm định dự án 
cần nhiều cải thiện.

• Sự thiếu vắng các tiêu chuẩn hoặc bộ tiêu chí 
thống nhất phục vụ cho việc đánh giá dự án.

• Bất cập trong chia sẻ dữ liệu về các dự án FDI
• Sự thiếu vắng những đánh giá toàn diện về các 

khía cạnh đầu tư có trách nhiệm.

X â y  d ự n g  c ô n g  c ụ s à n g l ọ c c á c d ự á n đ ầ u t ư   n ư ớ c n g o à i



16

Các địa phương
có thể làm gì?
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Công cụ sàng lọc dự án đầu tư trực t iếp nước ngoài  &
Định hướng lựa chọn các dự án đầu tư có trách nhiệm 

Tại sao cần xây dựng công cụ sàng lọc đầu tư trực
tiếp nước ngoài ?

• Từng bước khắc phục những hạn chế của hoạt
động thẩm định dự án FDI hiện tại

• Phù hợp với định hướng thu hút FDI trong giai
đoạn mới của Việt Nam, hướng vào « chất » thay
vì chạy theo số lượng.

Tại sao cần có định hướng gắn kết với « đầu tư có trách nhiệm »?

« Đầu tư có trách nhiệm » là hoạt động đầu tư được thực hiện tuân thủ các
tiêu chuẩn về bảo vệ xã hội, môi trường, các quyền lao động, việc làm, an 
toàn, sức khỏe của người lao động. 

Việc lồng ghép các tiêu chí kinh doanh có trách nhiệm vào quy trình thẩm
định dự án FDI hiện hành là cần thiết, bởi đấy sẽ là “bộ lọc” mà các cơ quan 
thẩm định có thể sử dụng để chọn lọc ra các dự án đầu tư đáp ứng được
các tiêu chí phát triển bền vững của Việt Nam. 

→ hỗ trợ chính quyền các tỉnh, thành phố xác định, giảm thiểu, ngăn ngừa và 
quản lý tốt hơn các tác động tiêu cực thực tế và tiềm ẩn của dự án đầu tư.

X â y  d ự n g  c ô n g  c ụ s à n g l ọ c c á c d ự á n đ ầ u t ư   n ư ớ c n g o à i
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Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Chương
trình Phát triển Liên Hợp Quốc xây dựng Công cụ rà soát dự án đầu
tư trực tiếp nước ngoài nhằm phục vụ chính quyền các tỉnh và thành
phố trực thuộc Trung ương cũng như các cơ quan chức năng trong
công tác đánh giá, thẩm định mức độ đóng góp và tác động tiềm
tàng của các dự án FDI xin cấp phép đầu tư tại địa bàn.

Mục đích: hỗ trợ chính quyền các tỉnh, thành phố trong quá trình
thẩm định dự án đầu tư nước ngoài để xác định được các dự án có
các đặc điểm “kinh doanh có trách nhiệm” hoặc các dự án đáp ứng
các ưu tiên phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của địa phương.

Bộ công cụ bao gồm danh mục các yếu tố cần xem xét khi chính
quyền địa phương thực hiện sàng lọc, thẩm định các dự án FDI. Xây dựng công cụ sàng lọc đầu tư

Tham khảo tiêu chuẩn, thực tiễn tốt của các nước
Rà soát quy định pháp lý của Việt Nam
Tìm hiểu thực tiễn tại các địa phương

Foreign Investment Screening Instrument (FISI )

X â y  d ự n g  c ô n g  c ụ s à n g l ọ c c á c d ự á n đ ầ u t ư   n ư ớ c n g o à i



19

Đối tượng áp dụng: Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài mà trong
đó công ty mẹ lập ra một công ty con ở một quốc gia khác, xây dựng
các hoạt động của mình ngay từ đầu (greenfield investment). Công
cụ này áp dụng với các dự án nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đầu tư
thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh/thành phố.

Cơ quan thẩm định: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND
tỉnh/thành phố có chức năng quản lý dòng vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài vào địa phương (vd: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các
khu kinh tế).

Xây dựng công cụ sàng lọc đầu tư
Tham khảo tiêu chuẩn, thực tiễn tốt của các nước

Rà soát quy định pháp lý của Việt Nam
Tìm hiểu thực tiễn tại các địa phương

Foreign Investment Screening Instrument (FISI )

X â y  d ự n g  c ô n g  c ụ s à n g l ọ c c á c d ự á n đ ầ u t ư   n ư ớ c n g o à i
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Rà soát loại trừ
(Negative screening)

Rà soát ban đầu nhằm loại
trừ các dự án không đảm
bảo các yêu cầu bắt buộc
theo quy định pháp luật

của Việt Nam.

Rà soát dựa trên các tiêu
chuẩn, thực tiễn tốt

(Norm-based screening)

Khuyến khích việc tuân thủ các tiêu chuẩn 
quốc tế và các thực tiễn tốt trong kinh 

doanh, đặc biệt là khuyến khích các dự án 
đầu tư kinh doanh có trách nhiệm 

(responsible investment)

Hướng tiếp cận
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Tham khảo t iêu chuẩn ,  thực tiễn tốt của các nước

Một số nguồn cung cấp nội dung gồm:

• Các hiệp định đầu tư quốc tế
• Các tiêu chí được các quốc gia nhận đầu tư sử dụng để thu hút vốn FDI chất lượng

cao và/ hoặc để giảm bớt hoặc tránh những hậu quả tiêu cực của các khoản đầu tư.
• Các tiêu chí mà các quốc gia đầu tư sử dụng để khuyến khích các doanh nghiệp

trong nước mình đầu tư ra nước ngoài và các điều kiện hỗ trợ dành cho các doanh
nghiệp thỏa mãn các tiêu chí này.

• Các tiêu chuẩn của các tổ chức liên chính phủ trong đó nêu cụ thể các tiêu chí - bao
gồm các biện pháp giảm thiểu hoặc tránh hậu quả tiêu cực của các khoản đầu tư -
cần phải thỏa mãn trước khi một tổ chức có thể tài trợ cho dự án nào đó

Phổ biến nhất và thiết yếu nhất trong số các bộ hướng dẫn này là Nguyên tắc hướng
dẫn của Liên hợp quốc về kinh doanh và quyền con người (UN, 2011), Tuyên bố Ba bên
về các nguyên tắc liên quan đến doanh nghiệp đa quốc gia và chính sách xã hội (ILO, 
2017), và Hướng dẫn của OECD cho doanh nghiệp đa quốc gia (OECD, 2011).

X â y  d ự n g  c ô n g  c ụ s à n g l ọ c c á c d ự á n đ ầ u t ư   n ư ớ c n g o à i
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Cấu trúc bộ công cụ
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Nhóm tiêu chí 1: ĐÁNH GIÁ SỰ HỢP LỆ
Nhóm 1 bao gồm các tiêu chí cơ bản mang tính bắt buộc
mà nhà đầu tư cần tuân thủ và cung cấp bằng chứng về
việc tuân thủ đó trong giai đoạn thẩm định dự án. Các tiêu
chí này được xây dựng căn cứ theo pháp luật về đầu tư
của Việt Nam. Nhóm tiêu chí "Đánh giá sự hợp lệ" là
nhóm tiêu chí bắt buộc đầu tiên của bộ công cụ.

Nhóm tiêu chí 2: ĐÁNH GIÁ RỦI RO
Nhóm 2 bao gồm các tiêu chí đánh giá các rủi ro tiềm tàng
của dự án đầu tư và xác định xem liệu dự án có các chiến
lược giảm thiểu rủi ro phù hợp hay không. Đây là nhóm
tiêu chí mang tính bắt buộc để chính quyền địa phương có
thể đánh giá tổng thể nhà đầu tư và dự án.

Nhóm tiêu chí 3: ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
Nhóm 3 bao gồm các tiêu chí đánh giá mức độ phù hợp
của dự án với các chính sách ưu tiên thu hút đầu tư của
địa phương, mức độ phù hợp với các tiêu chí khuyến nghị
theo chuẩn mực quốc tế về đầu tư có trách nhiệm. Nhóm
tiêu chí này KHÔNG mang tính bắt buộc song nhà đầu tư
được khuyến khích đáp ứng các tiêu chí này bất cứ khi
nào có thể.

FISI
Rủi ro kinh tế

Rủi ro xã hội

Rủi ro 

môi trường

ĐÁNH GIÁ 
RỦI RO

ĐÁNH GIÁ 
SỰ PHÙ HỢP

Việc làm
Chuỗi cung 

ứng
Phúc lợi Xử lý chất thải

KINH TẾ XÃ HỘI MÔI TRƯỜNG

Công nghệ Cơ sở hạ tầng Quyền cơ bản

Năng lượng
sạch

ĐÁNH GIÁ 
SỰ HỢP LỆ

Ngành nghề

Địa điểm

Quy hoạch 
SDĐ

Công nghệ

Vốn/Tỷ lệ sở 
hữu

Tác động 
môi trường

FISI
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• Ngành nghề kinh doanh của dự án không thuộc ngành, 
nghề cấm đầu tư kinh doanh;

• Dự án có địa điểm thực hiện;
• Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch của địa phương;
• Công nghệ sử dụng trong dự án phù hợp với luật pháp

Việt Nam;
• Dự án đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà 

đầu tư nước ngoài (ví dụ: vốn đầu tư tối thiếu (nếu có), tỷ
lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài)

• Không gây nguy hiểm về an ninh quốc gia;
• Dự án đã đánh giá tác động môi trường đầy đủ;

Nhóm tiêu chí 1 :  ĐÁNH GIÁ SỰ HỢP LỆ

X â y  d ự n g  c ô n g  c ụ s à n g l ọ c c á c d ự á n đ ầ u t ư   n ư ớ c n g o à i



25Nhóm tiêu chí 1 :  
ĐÁNH GIÁ SỰ HỢP LỆ



26Nhóm tiêu chí 2 :  ĐÁNH GIÁ RỦI  RO
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Nhóm tiêu chí 3 “Đánh giá sự phù hợp” KHÔNG mang tính
bắt buộc.

Tuy nhiên, nhà đầu tư được khuyến khích đáp ứng các tiêu
chí này nhiều nhất có thể nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư
vào Việt Nam góp phần cho sự phát triển bền vững, phòng
tránh, giảm nhẹ các tác động tiêu cực cho người dân và môi
trường.

Việc đáp ứng các tiêu chí này thể hiện nhà đầu tư đang thực
hiện đầu tư có trách nhiệm và dự án có thể được xem xét
hưởng các ưu đãi, hỗ trợ dành cho các dự án đầu tư trực
tiếp nước ngoài có tiềm năng lớn đóng góp cho sự phát
triển bền vững của địa phương.

Nhóm tiêu chí 3:  ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Khía cạnh kinh tế : 
Tạo việc làm
Kết nối nội địa và phát triển chuỗi cung ứng
Chuyển giao công nghệ
Cơ sở hạ tầng

Khía cạnh xã hội
Phúc lợi cho lao động
Quyền cơ bản (không phân biệt đối xử, không quấy rối, không sử
dụng lao động trẻ em, quyền của người bản địa, bình đẳng giới, 
quyền khiếu nại)

Khía cạnh môi trường
Xử lý chất thải
Tái chế và năng lượng tái tạo
Đánh giá tác động môi trường và giải pháp khắc phục
Các nội dung khác về trách nhiệm bảo vệ môi trường của dự án.

X â y  d ự n g  c ô n g  c ụ s à n g l ọ c c á c d ự á n đ ầ u t ư   n ư ớ c n g o à i
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Nhóm tiêu chí 3:  ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP



29
Nhóm tiêu chí 3:  ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
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Nhóm tiêu chí 3:  ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
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• FISI khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài áp dụng các thực hành kinh doanh có trách nhiệm

• FISI mang tính mở, cho phép điều chỉnh các tiêu chí để phù hợp với bối cảnh và các ưu tiên của địa phương.

Công cụ cũng khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài áp dụng các thực hành kinh doanh có trách nhiệm vào

hoạt động sản xuất kinh doanh.

X â y  d ự n g  c ô n g  c ụ s à n g l ọ c c á c d ự á n đ ầ u t ư   n ư ớ c n g o à i

Một số lưu ý  về  Công cụ sàng lọc dự án đầu tư  nước ngoài ( 1 )
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• Khuyến nghị các địa phương về sử dụng FISI:

• Lập ban thẩm định dự án

• Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban thẩm định dự án

• Tổ chức họp ban để thống nhất tiêu chí đánh giá

• Đánh giá tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, tài liệu nhà đầu tư đã nộp

• Thông báo cho nhà đầu tư nộp bổ sung giấy tờ/thông tin để hoàn thiện hồ sơ nếu cần

• Thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau về nhà đầu tư

• Phỏng vấn/trao đổi trực tiếp với nhà đầu tư để bổ sung thông tin cần thiết cho việc đánh giá

• Sử dụng FISI như một danh mục (checklist) các yếu tố cần cân nhắc về dự án đầu tư và nhà đầu tư

• Họp kết luận thẩm định dự án.

X â y  d ự n g  c ô n g  c ụ s à n g l ọ c c á c d ự á n đ ầ u t ư   n ư ớ c n g o à i

Một số lưu ý  về  Công cụ sàng lọc dự án đầu tư  nước ngoài (2 )
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Trân trọng cảm ơn !


