
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 
 

TẠP CHÍ LUẬT HỌC SỐ 2/2021 56 
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Tóm tắt: Phụ thuộc vào khả năng, đặc tính của loài ngoại lai, loài ngoại lai có thể gây hại hoặc 

không gây hại đến hệ sinh vật bản địa, đến phát triển kinh tế. Để hạn chế những tác động tiêu cực và 

phát huy những ảnh hưởng tích cực tới môi trường, đa dạng sinh học và phát triển kinh tế, pháp luật 

đầu tư và pháp luật môi trường có những quy định về đầu tư kinh doanh loài ngoại lai. Tuy nhiên, các 

quy định này còn có mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa đầy đủ và có những cách hiểu khác nhau, cản 

trở quá trình đầu tư kinh doanh đối với loài ngoại lai. Bài viết đánh giá, bình luận các quy định hiện 

hành của pháp luật đầu tư, pháp luật môi trường về đầu tư kinh doanh loài ngoại lai và đề xuất giải 

pháp hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này. 
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INVESTMENT LAW AND ENVIRONMENTAL LAW ON INVESTMENT IN EXOTIC SPECIES 

TRADING IN VIETNAM 

Abstracts: Depending on the ability and characteristics of the exotic species, the question lies on  

its’harmfulness for the native flora and the economic developmentof a nation. . In order to limit 

negative impacts and promote positive effects on the environment, biodiversity and economic 

development, the investment and the environmental law provide investment regulations on exotic 

species trading. However, these regulations are contradictory, inconsistent, incompleted with different 

interpretations that hinder the processes of exotic species trading. The article give several reviews and 

comments on current regulations of the investment law, environmental law on investment in exotic 

species trading and recommends solutions to improve the law in this area. 

Keywords: Exotic species, Investment law, Environmental law 

Received: Nov 20th, 2020; Editing completed: May 15th, 2021; Accepted for publication: May 15th, 2021 

 

1. Khái niệm loài ngoại lai và nhu cầu 

kiểm soát bằng pháp luật đối với hoạt 

động đầu tư kinh doanh loài ngoại lai  

Theo khoản 18 Điều 3 Luật Đa dạng sinh 

học (ĐDSH) năm 2008, sửa đổi, bổ sung 

năm 2018 (sau đây gọi là Luật ĐDSH năm 

2008), “loài ngoại lai là loài sinh vật xuất 

hiện và phát triển ở khu vực vốn không phải 

là môi trường sống tự nhiên của chúng”. Từ 

khái niệm này, có thể hiểu rằng, loài ngoại 

lai là loại sinh vật du nhập từ nước ngoài về 

Việt Nam hoặc từ khu vực này tới khu vực 

khác ở Việt Nam mà trước đó loài này chưa 

sinh trưởng tại đây.  

Phụ thuộc vào khả năng, đặc tính của 

loài ngoại lai, loài ngoại lai có thể không gây 

hại hoặc gây hại đến hệ sinh vật bản địa.  
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