
4 Bước Cơ Bản Để Thực Hiện Đầu Tư Vào Việt Nam 

 
Khi đầu tư vào Việt Nam, khách hàng là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài phải nắm vững các thủ 

tục liên quan đến việc đăng ký đầu tư và thành lập công ty ở Việt Nam. Bài viết này sẽ cung cấp 

những phân tích liên quan đến việc như thế nào để thực hiện đầu tư vào Việt Nam. 

 

Bước 1. Xác định điều kiện để được đầu tư 

Nhà đầu tư cần xác định quốc tịch của mình có thuộc thành viên đã gia nhập WTO hay không, nếu 

không thì phải làm thủ tục xin ý kiến của Bộ ngành có thẩm quyền. Nếu có thì tiếp tục xem ngành 

nghề của nhà đầu tư có được Việt Nam mở cửa trong bản cam kết với WTO hay không, nếu không 

thì sẽ làm thủ tục xin ý kiến của Bộ ngành có thẩm quyền. 

Bước 2. Tiến hành đăng ký đầu tư 

1. Nếu đã thỏa mãn những điều kiện ở Bước 1, Nhà đầu tư cần xác định mình sẽ đầu tư theo 

cách trực tiếp hay gián tiếp. 

2. Nếu là đăng ký trực tiếp thì phải tiến hành xin giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền. 

Hồ sơ yêu cầu: 

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; 

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản 

sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với 

nhà đầu tư là tổ chức; 

– Đề xuất dự án đầu tư; 

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; 

– Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa 

điểm để thực hiện dự án đầu tư; 

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. 

Lưu ý: Tất cả hồ sơ, tài liệu do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự 

và dịch thuật công chứng sang tiếng Việt. 

3. Nếu như tìm được một công ty Việt Nam cho phép góp vốn thì tiến hành thủ tục: Đăng ký góp 

vốn, chuyển đổi thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 

Hồ sơ yêu cầu: 

– Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản 

https://phuoc-associates.com/vi/practice/dau-tu-vao-viet-nam/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/dau-tu-vao-viet-nam/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/dich-thuat-van-ban-phap-ly/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/tu-van-dau-tu-ra-nuoc-ngoai/


sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với 

nhà đầu tư là tổ chức. 

Lưu ý: Tất cả hồ sơ, tài liệu do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự 

và dịch thuật công chứng sang tiếng Việt. 

Bước 3: Thành lập doanh nghiệp 

Hồ sơ yêu cầu: 

Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ cần chuẩn bị khác nhau. Chúng tôi xin đơn cử giới 

thiệu đến quý khách hồ sơ thành lập công ty trác nhiệm hữu hạn gồm có: 

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

– Điều lệ công ty; 

– Danh sách thành viên; 

– Bản sao các giấy tờ sau đây: 

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 

pháp khác của các thành viên là cá nhân; 

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác 

của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ 

chức. 

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự; 

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư. 

Bước 4: Các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp 

Sau khi thành lập doanh nghiệp thì nhà đầu tư sẽ phải tiến hành những thủ tục như: làm con dấu, 

làm bảng hiệu, đăng ký tài khoản ngân hàng, đăng ký mua hóa đơn, đăng ký thuế ban đầu, đăng ký 

lao động ban đầu, đăng ký bảo hiểm xã hội cho người lao động, 

Trong quá trình thực hiện thì doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn thực tế nên nhà đầu tư nên tìm 

một công ty luật có uy tín để tiến hành tiến hành tư vấn và thực hiện các thủ tục trên. 

P & Các Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có 

gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. P 

& Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về pháp luật kinh 

doanh hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý 

như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin mang 
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đến dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài, thuế và các vấn đề lao động cho chủ doanh nghiệp một 

cách hiệu quả nhất. 
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