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CÂP NHÂT PHÁP LUÂT 

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam sẽ cung cấp đến bạn 02 nội dung 

sau đây: 

1. Hướng dẫn về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh; và 

2. Chuyên mục câu hỏi pháp lý thường gặp. 

Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp luật hàng tuần của BLawyers         

Vietnam, một bản cập nhật các tin tức pháp lý cho những ai quan tâm đến 

các chính sách và quy định của pháp luật mới nhất của Việt Nam 



HƯỚNG DẪN VỀ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH 
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Tổ Công Tác Đặc Biệt Của Thủ Tướng Chính Phủ Về Rà Soát, Tháo Gỡ Khó Khăn, Vướng Mắc Và 

Thúc Đẩy Thực Hiện Dự Án Đầu Tư đã ban hành Công văn số 2541/CV-TCT để hướng dẫn về việc 

triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. Một số giải đáp vướng mắc 

tiêu biểu như sau: 

Hỏi: Các dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ có cần đáp 

ứng điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất là “thuộc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo 

quy định của pháp luật về nhà ở” theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP hay không? 

Trả lời: Theo quy định tại Điều 11.3 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, điều kiện về dự án thuộc chương 

trình, kế hoạch phát triển nhà ở chỉ áp dụng trong trường hợp dự án sử dụng đất có mục tiêu, hoạt động 

đầu tư xây dựng nhà ở. Do đó, trường hợp dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng làm việc, công trình 

thương mại, dịch vụ không có mục tiêu, hoạt động xây dựng nhà ở không cần áp dụng điều kiện này. 

Hỏi: Trong trường hợp có hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhưng 

sau đó một nhà đầu tư có văn bản đề nghị không tham gia đấu thầu thực hiện dự án. Kết quả là chỉ còn lại 

một nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thì triển khai tiếp như thế nào? 

Trả lời: 

Việc chuẩn bị, nộp và đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư được 

quy định tại Điều 13 và Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Theo đó, việc đánh giá này nhằm xác định 

số lượng nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để làm căn cứ áp dụng thủ tục chấp 

thuận nhà đầu tư hay tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư. 

Trường hợp có từ 02 (hai) nhà đầu tư quan tâm trở lên đã được đánh giá đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng 

lực, kinh nghiệm thì dự án sẽ phải tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Việc 

một nhà đầu tư sau khi được đánh giá đáp ứng sơ bộ năng lực, kinh nghiệm có văn bản đề nghị không 

tham gia đấu thầu thực hiện dự án sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề này. 

Hỏi: Dự án có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá hoặc đấu thầu có phải thực hiện 

thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hay không? 

Trả lời: Các dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng 

đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư không thuộc các trường hợp quy định tại các Điều 30, 31 và Điều 32.1b, 

c, d của Luật Đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi đấu giá 

quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 

Hỏi: Tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 

33.1đ Luật Đầu tư là tài liệu nào? 

Trả lời:  

Theo quy định tại Điều 33.1đ Luật Đầu tư, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do 

nhà đầu tư đề xuất bao gồm bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử 

dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Theo quy định tại Điều 189 Bộ luật dân sự 2015, quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa 

lợi, lợi tức từ tài sản; quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo 

quy định của pháp luật. Theo đó, quyền sử dụng địa điểm được thể hiện thông qua các hình thức như hợp 

đồng tặng cho bất động sản, hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác, hợp 

đồng mượn tài sản, hợp đồng về quyền sử dụng đất,... 

Như vậy, quyền sử dụng địa điểm sẽ được thể hiện bằng các loại giấy tờ khác nhau theo từng trường hợp 

cụ thể theo quy định của Bộ Luật dân sự. 
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CHUYÊN MỤC CÂU HỎI PHÁP LÝ THƯỜNG GẶP 

Hỏi: Khi người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động (“HĐLĐ”) trái pháp luật, người lao động nước ngoài (“NLĐNN”) được hưởng 

các loại trợ cấp và lợi ích nào? 

Đáp: NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật nếu (i) không có căn cứ cho việc đơn 

phương chấm dứt HĐLĐ và/hoặc (ii) vi phạm thời hạn báo trước. Khi đó, NLĐNN sẽ 

được hưởng các trợ cấp và lợi ích sau: 

• Trường hợp NSDLĐ thỏa thuận nhận NLĐNN trở lại làm việc, NLĐNN sẽ được nhận 

những lợi ích sau: 

 Khoản tiền lương trong những ngày NLĐNN không được làm việc; 

 Được đóng BHXH, BHYT những ngày NLĐNN không được làm việc; 

 Trả thêm khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo HĐLĐ; 

 Một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo HĐLĐ cho những ngày không báo 

trước trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ báo trước. 

• Trường hợp NLĐNN không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài các khoản tiền như mục 

a, NLĐNN còn được nhận thêm trợ cấp thôi việc. 

• Trường hợp NSDLĐ không muốn nhận lại NLĐNN và NLĐNN đó đồng ý thì ngoài 

các khoản tiền tại mục a và mục b ở trên, NLĐNN còn được nhận thêm khoản tiền bồi 

thường thêm ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo HĐLĐ. 
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