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Tóm tắt: Điều kiện đầu tư kinh doanh là nội dung quan trọng trong hệ thống pháp luật đầu tư 

kinh doanh của Việt Nam. Để có góc nhìn toàn diện về chế định này, bằng phương pháp so sánh luật 

học, bài viết bình luận và đánh giá những điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 về điều kiện 

đầu tư kinh doanh. Đồng thời, dựa trên những vướng mắc của thực tiễn, bài viết đưa ra những kiến 

nghị hoàn thiện pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh từ góc độ Luật Doanh nghiệp năm 2020. 

Từ khoá: Điều kiện đầu tư kinh doanh; ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; doanh 

nghiệp; Luật Doanh nghiệp năm 2020. 
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INVESTMENT CONDITIONS ACCORDING TO THE 2020 LAW ON ENTERPRISES 

Abstract: Investment conditions are important contents in Vietnamese legal framework for 

investment. By means of comparative jurisprudence, the author has analyzed and evaluated new 

points of the Law on Enterprises 2020 on investment conditions in order to present a comprehensive 

view of the formation of this regulation. At the same time, based on practical problems, the author 

proposes recommendations to improve the regulations on business investment conditions from the 

perspective of the 2020 Law on Enterprises. 
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ự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị 

trường đòi hỏi việc gia tăng yếu tố tự do 

kinh tế và giảm thiểu sự can thiệp của Nhà 

nước vào hoạt động đầu tư, kinh doanh của 

các cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên để hướng tới 

sự phát triển lâu dài và bền vững thì mọi sự 

tự do đều phải nằm trong khuôn khổ nhất 

định. Đó là lí do mà các quy định về điều 

kiện đầu tư kinh doanh vẫn luôn được duy trì 

và trở thành một phần không thể thiếu trong 

hệ thống pháp luật doanh nghiệp của các 

quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, pháp luật 

về điều kiện đầu tư kinh doanh cũng có vai 

trò quan trọng và được điều chỉnh, thay đổi 

qua từng giai đoạn để phù hợp hơn với yêu 

cầu phát triển của nền kinh tế. Cùng với Luật 

Đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp (LDN) 

năm 2020 cũng đặt ra một số vấn đề mới liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh đáng 

để bàn luận và xem xét. 

1. Khái quát pháp luật về điều kiện đầu 

tư kinh doanh tại Việt Nam  

Điều kiện đầu tư kinh doanh là một trong 

những nhân tố rất quan trọng để quyết định  
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