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EPLEGAL THAM GIA HỘI THẢO “SỰ THAY ĐỔI KHUNG PHÁP LÝ VÀ TÁC ĐỘNG VỚI GIAO 
DỊCH M&A TẠI VIỆT NAM”  
 
 Vào 19/11/2020, bà Ngô Quỳnh Anh – Luật sư điều hành của EPLegal – tham dự hội thảo về “Sự 
thay đổi khung pháp lý và tác động với giao dịch M&A tại Việt Nam” do Trung tâm Trọng tài Quốc 
tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) tổ 
chức. 

Hội thảo gồm bốn phiên và chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: sự tăng trưởng của thị trường 
M&A trong bối cảnh Hiệp 
định Thương mại Tự do 
Liên minh châu Âu và Việt 
Nam (EVFTA); quy định 
mới trong khung pháp lý và 
một số tác động đến giao 
dịch M&A và những điểm 
pháp lý đáng chú ý và thực 
tiễn giao dịch M&A của 
doanh nghiệp. Ngoài ra hội 
thảo cũng bàn về những rủi 
ro trong giao dịch M&A 
cũng như xu hướng giải 
quyết tranh chấp. 

EPLegal vinh dự là nhà tài trợ cho buổi hội thảo này. Hội thảo đã thu hút rất nhiều sự quan tâm 
của các chuyên gia trong lĩnh vực M&A và cung cấp những thông tin hữu ích về các giao dịch 
M&A.  

EPLEGAL QUYÊN GÓP ỦNG HỘ CÁC GIA ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRONG ĐẠI 
DỊCH COVID-19 
 

Vào ngày 4/10/2020 vừa qua, 
EPLegal cùng với 3 công ty khác có 
mặt tại thành phố Đà Nẵng là DIMAC 
Law Firm, SB Law và Hop Dang’s 
Chambers đã quyên góp thành công 
24 triệu đồng và trao tặng cho những 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn do 
đại dịch Covid-19. Buổi trao tặng 
diễn ra tại Đoàn Luật sư Đà Nẵng với 
sự tham dự của Chủ nhiệm Đoàn 
Luật sư thành phố Đà Nẵng, thay 
mặt chính quyền địa phương và các 

SỰ KIỆN 
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nhà tài trợ. EPLegal hy vọng rằng số tiền quyên góp sẽ phần nào giúp các gia đình vượt qua khó 
khăn hiện tại. 

ÔNG NGUYỄN TRUNG NAM – LUẬT SƯ SÁNG LẬP EPLEGAL – LÀ DIỄN GIẢ TẠI HỘI THẢO 
TRỰC TUYẾN CỦA VIAC-VMC: HẬU HÒA GIẢI THÀNH: TỰ NGUYỆN VÀ CƯỠNG CHẾ THI 
HÀNH 
 
Ngày 18/12, hội thảo trực tuyến 
về chủ đề trên được tổ chức bởi 
VIAC và VMC. Ông Nguyễn 
Trung Nam, luật sư sáng lập 
EPLegal, là một trong ba diễn 
giả. 

Đây là hội thảo cuối cùng trong 
chuỗi sự kiện về hòa giải do 
VMC tổ chức. Thông qua hội 
thảo, các diễn giả đã chia sẻ về 
một vấn đề kỹ thuật là hậu hòa 
giải, nhưng đặc biệt quan trọng 
với các bên tranh chấp.  

Ông Nguyễn Trung Nam cũng 
chia sẻ quan điểm quốc tế, trong 
so sánh với quan điểm của Việt 
Nam, về vấn đề thi hành thỏa 
thuận hòa giải. 

LỄ RA MẮT VIỆN TRỌNG TÀI VIỆT NAM (VIARB) 

VIArb (Viện trọng tài quốc tế Việt Nam) là một tổ chức đào tạo phi lợi nhuận được thành lập bởi 7 
thành viên sáng lập là những người được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm hành nghề về 
trọng tài và các phương thức giải 
quyết tranh chấp thay thế (ADR) tại 
Việt Nam. Ông Nguyễn Trung Nam, 
luật sư sáng lập của EPLegal, là 
người ra ý tưởng, và là một trong các 
thành viên sáng lập của tổ chức này.  

Trong nhiều năm qua các thành viên 
sáng lập VIArb đã tự mình riêng rẽ và 
kết hợp với những nguồn lực khác tiến 
hành nhiều hoạt động thúc đẩy ADR 
tại Việt Nam như tham gia tổ chức các 
sự kiện, đào tạo, hội thảo chia sẻ về 



5 
 

trọng tài và ADR, làm giám khảo, tài trợ cho các sự kiện lớn nhỏ về ADR và tham gia giám khảo, 
giảng dạy về ADR tại các trường đại học, các diễn đàn doanh nghiệp và luật sư, cũng như viết 
các bài nghiên cứu, chia sẻ kiến thức về ADR. 

Tuy vậy, những thành viên sáng lập VIArb vẫn không ngừng trăn trở về việc tổ chức đào tạo một 
cách bài bản, chuyên nghiệp và có chiều sâu cho cộng đồng ADR tại Việt Nam trong bối cảnh 
Việt Nam lạc hậu hơn thế giới khá nhiều trong lĩnh vực trọng tài và ADR, và các luật sư, trọng tài 
viên, hoà giải viên Việt Nam có ít cơ hội được tiếp cận với thông lệ cũng như thực tiễn giải quyết 
tranh chấp thương mại quốc tế. Với tầm nhìn đó, ngày 28/5/2020, nhóm sáng lập đã thành lập 
VIArb với mục đích xây dựng những chương trình đào tạo về trọng tài và ADR cho những người 
đang và sẽ hành nghề trọng tài và ADR tại Việt Nam. 

VIArb tự hào là tổ chức đào 
tạo trọng tài chuyên nghiệp 
đầu tiên tại Việt Nam, nơi tổ 
chức những chương trình 
đào tạo do Ban biên tập soạn 
thảo trên cơ sở những 
chương trình đào tạo tiên tiến 
nhất trên thế giới của CIArb, 
SIAC và ICC, dựa trên những 
kiến thức và thực tiễn kết 
hợp của trọng tài quốc tế và 
Việt Nam đồng thời phù hợp 
với từng nhóm đối tượng học 
viên. Các giảng viên của 

VIArb đều là các trọng tài viên Việt Nam và quốc tế có kiến thức và thực tiễn sâu sắc về trọng tài 
quốc tế, và đều có các chứng chỉ quốc tế phù hợp về trọng tài và ADR, và đã có kinh nghiệm 
giảng dạy và đào tạo về trọng tài và ADR tại Việt Nam và nước ngoài. 

Ngay sau lễ ra mắt, VIArb đã tổ chức khóa đào tạo đầu tiên về trọng tài và trọng tài quốc tế tại Đà 
Nẵng, Việt Nam. Khóa học thu hút khoảng 160 học viên, chủ yếu là các luật sư. Các học viên đã 
tham gia tranh luận, đặt câu hỏi rất sôi nổi. Sau khóa học, các học viên sẽ tham gia làm bài kiểm 
tra online và nếu đạt, sẽ được nhận chứng chỉ tốt nghiệp Khóa học Giới thiệu Trọng tài và Trọng 
tài quốc tế. Sau đó các học viên có thể tham dự khóa học nâng cao dành cho luật sư tranh tụng 
hoặc trọng tài viên. 
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1. Quy tắc Trọng tài 2021 – ICC – Phòng Thương mại Quốc tế  

Vào ngày 6/10/2020, Ban Điều hành của Phòng thương mại 
quốc tế (ICC) đã phê duyệt Quy tắc trọng tài ICC sửa đổi 
năm 2021 và Quy tắc này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2021 (“Quy tắc ICC 2021”). Sau đây là một số điểm 
mới và thay đổi quan trọng trong phiên bản mới này.  

Vụ kiện trọng tài có nhiều bên tham gia   

Điều 7(1) Quy tắc ICC 2017 không cho phép một bên nào 
khác được tham gia vào vụ kiện sau khi trọng tài viên/Hội 
đồng trọng tài (HĐTT) đã được thành lập, trừ khi có sự đồng 
ý của tất cả các bên hiện có trong vụ kiện. Trong khi đó, Điều 
7(5) của Quy tắc ICC 2021 đã thay đổi vấn đề này và cho 
phép một bên bất kỳ có thể được tham gia vào vụ kiện (“Bên 
tham gia bổ sung”) (ngay cả sau khi có trọng tài viên/HĐTT 
được thành lập) khi có yêu cầu của một bên bất kỳ hiện có trong vụ kiện, miễn là bên tham gia bổ 
sung đồng ý với việc chỉ định trọng tài viên/thành lập HĐTT và đồng ý với các điều khoản tham 
chiếu (term of reference).   

Gộp nhiều vụ kiện vào một vụ kiện   

Điều 10(b) Quy tắc ICC 2017 chỉ cho phép hợp nhất các vụ kiện khi các yêu cầu trọng tài được 
hình thành trên cơ sở của một thỏa thuận trọng tài chung và duy nhất giữa các bên. Điều 10 (c) 
Quy tắc ICC 2021 đã thay đổi vấn đề này và cho phép việc hợp nhất các vụ kiện có thể xảy ra 
ngay cả khi các yêu cầu trọng tài không được hình thành trên cơ sở của cùng một thỏa thuận 
trọng tài, miễn là vụ kiện này đều có cùng các bên tranh chấp, cùng phát sinh từ mối quan hệ 
pháp lý giống nhau và Tòa án ICC thấy rằng các thỏa thuận trọng tài là tương tự với nhau.  

Tránh xung đột lợi ích   

Điều 11.7 Quy tắc ICC 2021 quy định các bên đang tham gia vụ kiện trọng tài có nghĩa vụ thông 
báo về sự tồn tại và danh tính của bất kỳ bên nào đang tài trợ cho các khiếu kiện và có lợi ích 
trong kết quả của vụ kiện trọng tài đó. Điều này giúp cho các trọng tài viên trong HĐTT xác định 
được liệu có bất kỳ xung đột lợi ích nào có thể phát sinh với các bên tài trợ đó hay không.  

Ngoài ra, Điều 17(1) của Quy tắc ICC cũng yêu cầu các bên gửi thông báo nếu có bất kỳ thay đổi 
nào liên quan đến người đại diện theo pháp luật của họ. Đồng thời, Điều 17(2) Quy tắc ICC 2021 
trao quyền cho HĐTT thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh bất kỳ xung đột lợi ích nào được 
tạo ra bởi sự thay đổi người đại diện theo pháp luật nói trên.   

Về việc chỉ định HĐTT  

Điều 12(9) Quy tắc ICC 2021 cho phép Tòa án ICC, trong các trường hợp ngoại lệ, được chỉ định 
các thành viên của HĐTT bất kể các bên đã có thỏa thuận về cách thức thành lập HĐTT trong 

CẬP NHẬT PHÁP LÝ 
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thỏa thuận trọng tài. Việc chỉ định này nhằm mục đích tránh rủi ro HĐTT đối xử bất bình đẳng với 
các bên cũng như tránh các bất công có thể ảnh hưởng đến hiệu lực của phán quyết trọng tài.   

Thủ tục rút gọn  

Điều 30 và Phụ lục VI Quy tắc ICC 2021 mở rộng phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn, theo đó, các 
vụ kiện có giá trị không vượt quá 3 triệu đô la Mỹ được giải quyết bằng thủ tục rút gọn (trước đó ở 
phiên bản 2017, ngưỡng để áp dụng thủ tục rút gọn là không quá 2 triệu đô la Mỹ).  

Thực hiện phiên họp điều trần từ xa  

Điều 26(1) Quy tắc ICC 2021 cho phép HĐTT, sau 
khi đã tham vấn ý kiến của các bên, có quyền 
quyết định tổ chức phiên họp điều trần từ xa thông 
qua hội nghị truyền hình (videoconference) hoặc 
các hình thức phù hợp khác. Đây là một quy định 
mới có ý nghĩa quan trọng trong tình hình dịch 
bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp trên thế 
giới hiện nay.  

Phán quyết trọng tài bổ sung  

Điều 36(3) Quy tắc ICC cho phép bất kỳ bên nào của vụ kiện, trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
nhận được phán quyết, có quyền nộp đơn lên Ban Thư ký ICC để yêu cầu đưa ra phán quyết bổ 
sung đối với các khiếu nại đã được đưa ra trong quá trình trọng tài nhưng chưa được HĐTT giải 
quyết/chưa quyết định được.  

Nhìn chung, phiên bản năm 2021 đưa ra các sửa đổi quan trọng góp phần nâng cao tính hiệu 
quả, linh hoạt và minh bạch của thủ tục tố tụng trọng tài tại ICC hơn so với phiên bản năm 2017. 
Nó phản ánh những yêu cầu thay đổi phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh covid-19 và hoạt 
động giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong tình trạng bình thường mới mà rất nhiều trung tâm 
trọng tài quốc tế khác như LCIA, SIAC đã cập nhật trước đó. 

2. Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP của Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng 
biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng Dân sự có hiệu lực từ ngày 
1/12/2020  

Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một 
số quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự.   

So với Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP, Nghị quyết 02/2020 có ba hướng dẫn quan trọng sau.  

Thứ nhất, về biện pháp cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ quy định tại Điều 128 của Bộ 
luật Tố tụng dân sự, biện pháp này được áp dụng khi thỏa mãn hai điều kiện:  

(i) Người bị áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh là đương sự đang bị đương sự khác yêu cầu Tòa 
án buộc họ phải thực hiện nghĩa vụ;  

(ii) Việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, lợi ích của Nhà nước, quyền và 
lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc để bảo đảm việc thi hành án.  

Đối với người nước ngoài, Tòa án áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất 
cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại Điều 28, Điều 29 của Luật Nhập cảnh, xuất 
cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.  
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Thứ hai, về biện pháp kê biên tài sản đang tranh chấp theo quy định tại Điều 120 của Bộ luật Tố 
tụng dân sự, biện pháp này được áp dụng khi thỏa mãn các điều kiện sau:  

(i) Tài sản đang tranh chấp là đối tượng của quan hệ tranh chấp mà Tòa án đang thụ lý giải quyết;  

(ii) Có tài liệu, chứng cứ chứng minh người giữ tài sản đang tranh chấp có hành vi tẩu tán, hủy 
hoại tài sản đó.  

Thứ ba, Tòa án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi mở phiên tòa 
hoặc tại phiên tòa bằng một quyết định riêng và tuyên trong bản án.  

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2020. Nghị quyết được mong đợi là công cụ 
hữu hiệu để thi hành các quyền hợp đồng của bên nhận nghĩa vụ trong tố tụng tòa án và trọng tài. 

3. Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 
 

Vào ngày 20/11/2019, Quốc 
hội đã thông qua Bộ luật Lao 
động. Sau đây là một số 
điểm mới đáng chú ý của Bộ 
luật: 

Thứ nhất, hợp đồng lao 
động phải thuộc một trong 
hai loại sau (bỏ hợp đồng 
lao động thời vụ): 

(1) Hợp đồng lao động 
vô thời hạn là hợp đồng mà 

hai bên không xác định thời hạn chấm dứt hợp đồng; 
(2) Hợp đồng lao động xác định thời hạn, trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chất dứt 

của hợp đồng lao động trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu 
lực. 

Thứ hai, thử việc không áp dụng đối với người lao động ký hợp đồng thời hạn ít hơn 01 tháng 
(quy định hiện tại là người lao động nếu làm việc theo hợp đồng thời vụ thì không cần phải thử 
việc); 

Thứ ba, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào; 

Thứ tư, hợp đồng lao động được xác lập qua phương tiện điện tử dưới dạng một thông điệp dữ 
liệu theo quy định của Luật Giao dịch điện tử có hiệu lực như hợp đồng lao động bằng văn bản. 

Bộ luật Lao động 2019 sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2021.  

4. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 

 
Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao 
động 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 
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Theo đó, khi người lao động làm việc trong một ngành nghề hoặc công việc đặc thù đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động hoặc khi người tuyển dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động với người lao động, thời gian thông báo được quy định là: 

- Ít nhất 120 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động 
xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên; 

- Ít nhất bằng một phần tư thời hạn của hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động có thời 
hạn dưới 12 tháng. 

Trong đó, ngành, nghề, công việc đặc thù gồm: 

- Thành viên tổ lái tàu bay; nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân viên sửa chữa chuyên 
ngành hàng không; nhân viên điều độ, khai thác bay; 

- Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn 
nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; 

- Thuyền viên thuộc thuyền bộ làm việc trên tàu Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài; thuyền 
viên được doanh nghiệp Việt Nam cho thuê lại làm việc trên tàu biển nước ngoài; 

- Trường hợp khác do pháp luật quy định. 

Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.  

5. Luật Chứng khoán có hiệu lực từ ngày 1/2/2021 

Vào ngày 26/11/2019, Quốc hội đã thông qua Luật Chứng khoán. Một trong những quy định mới 
đáng chú ý là bổ sung các quy định cấm đối với hoạt động và thị trường chứng khoán, cụ thể: 

(1) Sử dụng một hoặc nhiều tài 
khoản giao dịch của mình hoặc 
của người khác hoặc thông đồng 
để thực hiện việc mua, bán 
chứng khoán nhằm tạo ra cung, 
cầu giả tạo; 

(2) Sử dụng tài khoản, tài sản của 
khách hàng khi không được 
khách hàng ủy thác hoặc trái quy 
định của pháp luật hoặc lạm dụng 
tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản 
của khách hàng; 

(3) Cho người khác mượn tài khoản 
để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi 
thao túng giá chứng khoán.  

Luật Chứng khoán cũng quy định chặt chẽ các điều kiện để một công ty cổ phần chào bán chứng 
khoán lần đầu ra công chúng, cụ thể: 

(1) Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá 
trị ghi trên sổ kế toán (hiện tại là từ 10 tỷ VND trở lên); 



10 
 

(2) Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, 
đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; 

(3) Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán 
cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức 
phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết 
của tổ chức phát hành; v.v... 

Luật Chứng khoán sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.  
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Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo Luật PPP năm 2019 
và các hiệp định đầu tư mà Việt Nam là thành viên  

 

Luật PPP được Quốc hội ban hành ngày 18/6/2020 điều chỉnh quan hệ giữa nhà đầu tư và chính 
phủ Việt Nam trong các dự án đầu tư. Cũng trong thời điểm này, Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp 
định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam (EVIPA) và Hiệp định 
Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Các điều ước quốc tế này cũng điều chỉnh các cam 
kết của Việt Nam về bảo hộ khoản đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài, cũng như cơ chế giải quyết 
tranh chấp đầu tư (ISDS). Bài phân tích này sẽ xem xét cơ chế nào, theo Luật PPP và hiệp định 
đầu tư mà Việt Nam là thành viên, để nhà đầu tư nước ngoài giải quyết tranh chấp với chính phủ 
Việt Nam, và điều gì nhà đầu tư nên lưu ý trong quá trình giải quyết tranh chấp.  

Điều 97.1 Luật PPP quy định nguyên tắc chung: tranh chấp giữa các cơ quan nhà nước và nhà 
đầu tư trong một dự án PPP, hoặc giữa các nhà đầu tư và nhà thầu được giải quyết thông qua 
đàm phán, hòa giải, trọng tài hoặc tòa án. Điều 97.3 sau đó quy định cụ thể “tranh chấp giữa cơ 
quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư nước ngoài hoặc với doanh nghiệp 
dự án PPP do nhà đầu tư nước ngoài thành lập được giải quyết tại Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa 
án Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế mà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.” 

Mặc dù quy định này giới hạn cơ chế giải quyết tranh chấp đối với trọng tài và tòa án Việt Nam, 
nó chứa đựng hai ngoại lệ quan trọng: thoả thuận của các bên theo hợp đồng PPP và các hiệp 
định mà Việt Nam là thành viên. Về ngoại lệ thứ nhất, theo Điều 97.5 Luật PPP, tranh chấp được 
giải quyết bằng trọng tài theo quy định tại hợp đồng dự án PPP là tranh chấp thương mại và phán 
quyết của tranh chấp này được công nhận và thi hành theo quy định của pháp luật về công nhận 
và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài.  

Về ngoại lệ thứ hai, nhà đầu tư nước ngoài có thể đưa tranh chấp với chính phủ Việt Nam ra cơ 
chế giải quyết tranh chấp theo hiệp định đầu tư mà Việt Nam là thành viên. Hiện tại Việt Nam là 
thành viên của các hiệp định CPTPP, EVIPA (chưa có hiệu lực), Hiệp định Thương mại Tự do 
Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu, RCEP (chưa có hiệu lực), các hiệp định đầu tư trong khuôn 
khổ ASEAN1 và 62 hiệp định đầu tư song phương khác.2 Trong các hiệp định này, chỉ có hiệp 

 
1 Chẳng hạn, Hiệp định đầu tư ASEAN - Hong Kong, Trung Quốc lục địa (2017),  
2 https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/229/viet-nam  

PHÂN TÍCH PHÁP LÝ 

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/229/viet-nam
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định RCEP là không có quy định về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (ISDS). Tất cả các hiệp 
định khác quy định về ISDS tại các cơ quan giải quyết tranh chấp khác nhau. Ví dụ, CPTPP và 
EVIPA quy định rằng các tranh chấp nhận giữa nhà đầu tư và nhà nước có thể được đưa đến 
trọng tài theo Quy tắc Trọng tài ICSID (không áp dụng cho Việt Nam vì Việt Nam không phải là 
thành viên của Công ước ICSID), Quy tắc của Cơ chế phụ trợ ICSID (áp dụng nếu nhà đầu tư là 
thành viên của Công ước ICSID), hoặc Quy tắc UNCITRAL. Nhiều hiệp định đầu tư nêu trên cũng 
cho phép việc hòa giải vào bất cứ lúc nào trong quá trình giải quyết tranh chấp. Với mạng lưới 
các hiệp định đầu tư rộng lớn mà Việt Nam là thành viên và sự đa dạng các lựa chọn, các nhà 
đầu tư nước ngoài không nhất thiết bị hạn chế về giải quyết tranh chấp tại tòa án Việt Nam và 
trọng tài Việt Nam theo Điều 97.3 Luật PPP, với điều kiện các quốc gia của họ cũng là thành viên 
của các hiệp định đó. 

Tuy nhiên, tồn tại một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết trong Luật PPP. Thứ nhất, nhà đầu tư 
PPP theo Luật PPP được định nghĩa là “một pháp nhân độc lập được thành lập theo quy định của 
pháp luật hoặc liên danh giữa nhiều pháp nhân tham gia hoạt động đầu tư theo phương thức 
PPP”. Do đó, nhà đầu tư theo Luật PPP không bao gồm các cá nhân. Trong khi đó, các hiệp định 
đầu tư mà Việt Nam là thành viên công nhận cả pháp nhân và cá nhân có thể là nhà đầu tư. Để 
khắc phục mâu thuẫn này, nhà đầu tư là cá nhân có thể viện dẫn Luật Đầu tư thay cho Luật PPP. 
Theo Luật Đầu tư, “nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức 
được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài đầu tư vào Việt Nam”. 

Vấn đề thứ hai là định nghĩa về “cơ quan ký kết hợp đồng” theo Luật PPP. Theo Điều 5 Luật PPP, 
cơ quan ký kết hợp đồng PPP không chỉ bao gồm các cơ quan có thẩm quyền mà còn bao gồm 
các “cơ quan, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền ký kết hợp đồng”. Các chủ thể này 
có thể không phải là cơ quan nhà nước theo pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, ISDS theo hiệp định 
đầu tư mà Việt Nam là thành viên chỉ áp dụng cho các tranh chấp giữa các nhà đầu tư nước 
ngoài và Việt Nam với tư cách là một nhà nước. Do đó, để viện dẫn ISDS theo các hiệp ước đó, 
nhà đầu tư có thể phải chứng minh rằng các cơ quan ký kết đại diện cho nhà nước Việt Nam - 
bằng cách chứng minh rằng họ chịu sự kiểm soát và chỉ đạo hiệu quả của các cơ quan có thẩm 
quyền của Việt Nam. 

Tóm lại, với Luật PPP, Luật Đầu tư mới và các hiệp định đầu tư mà Việt Nam ký kết gần đây, nhà 
đầu tư nước ngoài có nhiều lựa chọn để giải quyết tranh chấp với nhà nước. Giải quyết tranh 
chấp là một trong những cân nhắc quan trọng của nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động kinh 
doanh, do đó, chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài hơn và 
điều tiết hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài một cách hiệu quả hơn. 

Tôn Nữ Thanh Bình 
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