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Phụ lục III 
DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN  

ÁP DỤNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
(Ban hành kèm theo Nghị định số….. /2014/NĐ-CP  

ngày      tháng      năm 2014 của Chính phủ) 
__________ 

 
Stt Lĩnh vực Điều kiện đầu tư Văn bản pháp luật 

hiện hành 
Cơ quan quản lý ngành 

1.  Kinh doanh bất động sản Nhà đầu tư nước ngoài không được1: 
1. Mua nhà, công trình xây dựng để 
bán, cho thuê, cho thuê mua. 
2. Thuê nhà, công trình xây dựng để 
cho thuê lại. 
3. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển 
nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng 
đất đã có hạ tầng để cho thuê lại. 

Điều 9, Điều 10 
Luật Kinh doanh bất 
động sản 2006 

Bộ Xây dựng 

2.  Dịch vụ pháp lý Nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư 
theo hình thức: Chi nhánh của tổ chức 
hành nghề luật sư nước ngoài; Công ty 
luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần 
trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách 
nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên 

Khoản 26, 27, 30 
Điều 1 Luật Luật sư 
sửa đổi năm 2012 
Biểu cam kết dịch 
vụ của Việt Nam 
trong WTO 

Bộ Tư pháp 

                   
1 Sẽ hoàn thiện nội dung  
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doanh, công ty luật hợp danh giữa tổ 
chức hành nghề luật sư nước ngoài và 
công ty luật hợp danh Việt Nam. 
Phạm vi hoạt động: Chi nhánh, công ty 
luật nước ngoài hành nghề tại Việt Nam 
được thực hiện tư vấn pháp luật và các 
dịch vụ pháp lý khác, không được cử 
luật sư nước ngoài và luật sư Việt Nam 
trong tổ chức hành nghề của mình tham 
gia tố tụng với tư cách là người đại 
diện, người bào chữa, người bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự 
trước Tòa án Việt Nam hoặc thực hiện 
các dịch vụ về giấy tờ pháp lý và công 
chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam, 
được cử luật sư Việt Nam trong tổ chức 
hành nghề của mình tư vấn pháp luật 
Việt Nam. 
Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt 
Nam được tư vấn pháp luật nước ngoài 
và pháp luật quốc tế, được thực hiện các 
dịch vụ pháp lý khác liên quan đến 
pháp luật nước ngoài, được tư vấn pháp 
luật Việt Nam trong trường hợp có 
Bằng cử nhân luật của Việt Nam và đáp 
ứng đầy đủ các yêu cầu tương tự như 
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đối với một luật sư Việt Nam, không 
được tham gia tố tụng với tư cách là 
người đại diện, người bào chữa, người 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
đương sự trước Tòa án Việt Nam. 

3.  Dịch vụ logistics 1. Dịch vụ logistics chủ yếu: 
- Trường hợp kinh doanh dịch vụ bốc 
dỡ hàng hoá thì chỉ được thành lập công 
ty liên doanh, trong đó tỷ lệ vốn góp 
của nhà đầu tư nước ngoài không quá 
50%; 
- Trường hợp kinh doanh dịch vụ đại lý 
vận tải thì được thành lập công ty liên 
doanh, không hạn chế tỷ lệ vốn góp của 
nhà đầu tư nước ngoài kể từ năm 2014;  
- Trường hợp kinh doanh dịch vụ bổ trợ 
khác thì được thành lập công ty liên 
doanh, không hạn chế tỷ lệ góp vốn của 
nhà đầu tư nước ngoài kể từ năm 2014. 
2. Dịch vụ logistics liên quan đến vận 
tải 
- Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận 
tải hàng hải thì chỉ được thành lập công 
ty liên doanh vận hành đội tàu từ năm 
2009, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà 
đầu tư nước ngoài không quá 49%; 

Nghị định 
140/2007/NĐ-CP 
quy định chi tiết 
Luật Thương mại 
về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ lô-
gi-stíc và giới hạn 
trách nhiệm đối với 
thương nhân kinh 
doanh dịch vụ lô-
gi-stíc ngày 
05/9/2007; Biểu 
cam kết dịch vụ của 
Việt Nam trong 
WTO 
 

Bộ Công Thương 
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được thành lập liên doanh cung cấp 
dịch vụ vận tải biển quốc tế trong đó 
không hạn chế tỷ lệ góp vốn của nhà 
đầu tư nước ngoài; 
- Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận 
tải thuỷ nội địa thì chỉ được thành lập 
công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp 
vốn của nhà đầu tư nước ngoài không 
quá 49%; 
-  Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận 
tải đường sắt thì chỉ được thành lập 
công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp 
vốn của nhà đầu tư nước ngoài không 
quá 49%; 
- Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận 
tải đường bộ thì được thành lập công ty 
liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của 
nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%; 
hạn chế này là 51% kể từ năm 2010; 
- Không được thực hiện dịch vụ vận tải 
đường ống, trừ trường hợp điều ước 
quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên có quy định 
khác. 
3. Dịch vụ logistics liên quan khác 
- Trường hợp kinh doanh dịch vụ kiểm 
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tra và phân tích kỹ thuật: 
Đối với những dịch vụ được cung cấp 
để thực hiện thẩm quyền của Chính phủ 
thì chỉ được thực hiện dưới hình thức 
liên doanh sau ba năm hoặc dưới các 
hình thức khác sau năm năm, kể từ khi 
doanh nghiệp tư nhân được phép kinh 
doanh các dịch vụ đó.  
Không được kinh doanh dịch vụ kiểm 
định và cấp giấy chứng nhận cho các 
phương tiện vận tải. 
Việc thực hiện dịch vụ kiểm tra và phân 
tích kỹ thuật bị hạn chế hoạt động tại 
các khu vực địa lý được cơ quan có 
thẩm quyền xác định vì lý do an ninh 
quốc phòng. 

4.  Dịch vụ liên quan đến nông nghiệp, 
săn bắn và lâm nghiệp 

Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được đầu tư 
dưới hình thức BCC, liên doanh, mua 
cổ phần với tỷ lệ vốn góp không quá 
51% 

Biểu cam kết về dịch 
vụ của Việt Nam 
trong WTO 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

5.  Dịch vụ bưu chính Dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên 15 
tỷ VNĐ phải được thẩm tra trước khi 
trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 
chủ trương đầu tư 

Nghị định 
47/2011/NĐ-CP 
ngày 17/6/2011 quy 
định chi tiết thi hành 
một số nội dung của 
Luật Bưu chính 

Bộ Thông tin và truyền thông 
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6.  Dịch vụ viễn thông 1. Đầu tư trực tiếp để cung cấp dịch vụ 
viễn thông không có hạ tầng mạng: 
Nhà đầu tư nước ngoài được liên doanh, 
hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng 
với doanh nghiệp được thành lập tại 
Việt Nam.  
2. Đầu tư để cung cấp dịch vụ viễn 
thông có hạ tầng mạng: 
Nhà đầu tư nước ngoài được phép liên 
doanh, hợp tác kinh doanh trên cơ sở 
hợp đồng với doanh nghiệp viễn thông 
đã được cấp giấy phép thiết lập mạng 
viễn thông tại Việt Nam 

Nghị định 
25/2011/NĐ-CP 
ngày 06/4/2011 quy 
định chi tiết và 
hướng dẫn một số 
điều của Luật Viễn 
thông 

Bộ Thông tin và truyền thông 

  Đối với các dịch vụ không có hạ tầng 
mạng, phần vốn góp của Bên nước 
ngoài trong liên doanh không vượt quá 
65% vốn điều lệ của liên doanh.  
Đối với các dịch vụ có hạ tầng mạng, 
phần vốn góp của Bên nước ngoài trong 
liên doanh không vượt quá 49% vốn 
điều lệ của liên doanh.  

Biểu cam kết về dịch 
vụ của Việt Nam 
trong WTO 

Bộ Thông tin và truyền thông 

7.  Dịch vụ nghe nhìn Đối với các dịch vụ sản xuất phim, phát 
hành phim, chiếu phim: Chỉ được dưới 
hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh 
hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam 
đã được phép cung cấp các dịch vụ này 

Biểu cam kết về dịch 
vụ của Việt Nam 
trong WTO 

Bộ Văn hóa, thể thao và du 
lịch 
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tại Việt Nam. Phần vốn góp của phía 
nước ngoài không được vượt quá 51% 
vốn pháp định của liên doanh  
Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài 
không được phép tham gia hợp đồng 
hợp tác kinh doanh hay liên doanh với 
các nhà văn hoá, các tụ Điểm chiếu 
phim, câu lạc bộ và hiệp hội chiếu phim 
công cộng, các đội chiếu bóng lưu động 
của Việt Nam.  

8.  Dịch vụ giáo dục Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được tham 
gia vào các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học 
tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh 
doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế 
học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo 
ngôn ngữ  

Biểu cam kết về dịch 
vụ của Việt Nam 
trong WTO 

Bộ Giáo dục và đào tạo 

9.  Dịch vụ bệnh viện Vốn đầu tư nước ngoài tối thiểu cho 
một bệnh viện là 20 triệu đô la Mỹ, 
bệnh xá đa khoa (policlinic) là 2 triệu 
đô la Mỹ và cơ sở điều trị chuyên khoa 
là 200 nghìn đô la Mỹ  

Biểu cam kết về dịch 
vụ của Việt Nam 
trong WTO 

Bộ Y tế 

10.  Dịch vụ du lịch và lữ hành Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được thực 
hiện dịch vụ này dưới hình thức liên 
doanh hoặc mua cổ phần của doanh 
nghiệp Việt Nam. 
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có 

Biểu cam kết về dịch 
vụ của Việt Nam 
trong WTO 

Bộ Văn hóa, thể thao và du 
lịch 
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vốn đầu tư nước ngoài chỉ được phép 
cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch 
Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa 
đối với khách vào du lịch Việt Nam như 
là một phần của dịch vụ đưa khách vào 
du lịch Việt Nam.  

11.  Dịch vụ giải trí (bao gồm nhà hát, 
nhạc sống và xiếc) 

Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được kinh 
doanh dịch vụ này dưới hình thức liên 
doanh, mua cổ phần với tỷ lệ góp vốn 
không quá 49% 

Biểu cam kết về dịch 
vụ của Việt Nam 
trong WTO 

Bộ Văn hóa, thể thao và du 
lịch 

12.  Dịch vụ trò chơi điện tử Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được kinh 
doanh dịch vụ này dưới hình thức BCC, 
liên doanh với đối tác Việt Nam đã 
được phép cung cấp dịch vụ này, mua 
cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam. 
Tỷ lệ góp vốn không quá 49% vốn điều 
lệ của liên doanh 

Biểu cam kết về dịch 
vụ của Việt Nam 
trong WTO 

 

13.  Dịch vụ vận tải biển Nhà ĐTNN chỉ được kinh doanh dịch 
vụ này dưới hình thức liên doanh, mua 
cổ phần. 
Đối với việc thành lập các công ty vận 
hành đội tàu treo cờ Việt Nam, nhà 
cung cấp dịch vụ  nước ngoài được 
phép thành lập liên doanh trong đó phần 
vốn góp của phía nước ngoài không 
vượt quá 49% vốn pháp định của liên 

Biểu cam kết về dịch 
vụ của Việt Nam 
trong WTO 

Bộ Giao thông vận tải 
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doanh.  
14.  Dịch vụ thông quan Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được kinh 

doanh dịch vụ này dưới hình thức liên 
doanh, mua cổ phần của doanh nghiệp 
nhà nước. Tỷ lệ góp vốn dưới 100% 

Biểu cam kết về dịch 
vụ của Việt Nam 
trong WTO 

Bộ Tài chính 

15.  Dịch vụ đại lý tàu biển Nhà ĐTNN chỉ được kinh doanh dịch 
vụ này dưới hình thức liên doanh, mua 
cổ phần. Tỷ lệ góp vốn của bên nước 
ngoài không quá 49% 

Nghị định 
115/2007/NĐ-CP 
ngày 05/7/2007, 
Biểu cam kết về dịch 
vụ của Việt Nam 
trong WTO 

Bộ Giao thông vận tải 

16.  Dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức 
vận tải (dịch vụ xếp dỡ container, 
trừ dịch vụ cung cấp tại sân bay) 

Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được kinh 
doanh dịch vụ này dưới hình thức liên 
doanh, mua cổ phần. Tỷ lệ góp vốn 
không quá 50%. 

Biểu cam kết về dịch 
vụ của Việt Nam 
trong WTO 

Bộ Giao thông vận tải 

17.  Dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức 
vận tải (dịch vụ khác bao gồm: 
cung cấp dịch vụ kiểm tra vận đơn, 
dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; 
giám định hàng hóa, dịch vụ lấy 
mẫu và xác định trọng lượng; giám 
định hàng hóa; dịch vụ nhận và 
chấp nhận hàng; dịch vụ chuẩn bị 
chứng từ vận tải.) 

Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được kinh 
doanh dịch vụ này dưới hình thức liên 
doanh, mua cổ phần. Tỷ lệ góp vốn của 
nhà đầu tư nước ngoài không quá 100% 

Biểu cam kết về dịch 
vụ của Việt Nam 
trong WTO 

Bộ Giao thông vận tải 

18.  Dịch vụ phân phối Việc lập thêm cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở 
bán lẻ thứ nhất phải được xem xét trên 

Điều 5 Nghị định 
23/2007/NĐ-CP 

Bộ Công Thương 
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cơ sở kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT). ngày 12/2/2007 quy 
định chi tiết Luật 
Thương mại về hoạt 
động mua bán hàng 
hoá và các hoạt động 
liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng 
hoá của doanh 
nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt 
Nam 

19.  Dịch vụ quảng cáo Nhà đầu tư nước ngoài được hợp tác, 
đầu tư với người kinh doanh dịch vụ 
quảng cáo của Việt Nam theo hình thức 
liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh 
doanh. 

Điều 40 Luật Quảng 
cáo năm 2012 

Bộ Văn hóa, thể thao và du 
lịch 

20.  Dịch vụ bảo vệ Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo 
vệ trong nước chỉ được hợp tác đầu tư 
với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 
bảo vệ nước ngoài trong trường hợp đòi 
hỏi phải có trình độ kỹ thuật, công nghệ 
cao mà phía Việt Nam chưa đáp ứng 
được và chỉ thực hiện dưới hình thức 
liên doanh góp vốn, đầu tư trang bị kỹ 
thuật, nghiệp vụ bảo vệ, trong đó phần 
vốn góp của doanh nghiệp nước ngoài 

Điều 3, 9 Nghị định 
52/2008/NĐ-CP 

Bộ Công an 
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chỉ được dưới 50% vốn pháp định và 
tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp 
liên doanh.  

21.  Dịch vụ bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp 
môi giới bảo hiểm nước ngoài được 
phép hoạt động tại Việt Nam dưới các 
hình thức sau đây: 
a) Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo 
hiểm, công ty trách nhiệm hữu hạn môi 
giới bảo hiểm; 
b) Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm 
phi nhân thọ nước ngoài. 

Khoản 12 Điều 1 
Luật số 
61/2010/QH12 ngày 
24/11/2010 sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Luật Kinh doanh 
bảo hiểm số 
24/2000/QH10 

Bộ Tài chính 

22.  Dịch vụ in và phát hành các loại 
bản đồ không thuộc phạm vi quản 
lý của cơ quan quản lý nhà nước ở 
Trung ương  

Tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp 
hoặc hợp tác với các tổ chức trong nước 
thực hiện hoạt động đo đạc và bản đồ ở 
Việt Nam phải có dự án đo đạc và bản 
đồ được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt và cấp giấy phép tiến 
hành đo đạc bản đồ. 

Điều 11 Nghị định 
số 12/2002/NĐ-CP 
ngày 22/01/2002 về 
hoạt động đo đạc và 
bản đồ 

Bộ Tài nguyên và môi trường 

23.  Sản xuất máy bay, xe chạy trên 
đường ray, phụ tùng thay thế, toa 
tàu, xe chở khách 

Nhà ĐTNN chỉ được kinh doanh dịch 
vụ này dưới hình thức liên doanh, mua 
cổ phần. Tỷ lệ góp vốn không quá 49% 

 Bộ Công thương, Bộ Giao 
thông vận tải 

24.  Phát thanh, truyền hình    
25.  Khai thác, chế biến khoáng sản   Bộ Tài nguyên và Môi trường 
26.  Đầu tư nhà ga, sân bay, cảng   Bộ Giao thông vận tải 
27.  Trồng rừng, trồng cây nông nghiệp,   Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
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chăn nuôi nông thôn 
28.  Nuôi trồng, đánh bắt hải sản   Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
29.  Sản xuất thuốc lá   Bộ Công Thương 


