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Chính sách ưu đãi thuế nhằm thu hút FDI tại VN

Tóm tắt: 

Bài viết hướng đến mục tiêu phân tích và cung cấp minh chứng về chính sách 
ưu đãi thuế nhằm thu hút FDI của VN trong thời gian qua. Bài viết sử dụng 
phương pháp định tính thông qua phân tích tình huống chính sách ưu đãi 

thuế, tổng hợp các đánh giá của các tài liệu trước đây về ưu đãi thuế để thu hút dòng vốn 
FDI. Kết quả phân tích cho thấy chính sách ưu đãi thuế đã góp phần tích cực vào việc 
thu hút vốn FDI tại VN thời gian qua. Tuy nhiên, chính sách này vẫn còn tồn tại một số 
hạn chế như là phương pháp áp dụng ưu đãi, thủ tục hành chính về ưu đãi. Từ đó, bài 
viết đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chính sách ưu đãi thuế nhằm thu hút FDI 
trong tương lai. 
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Abstract: 
The article aims to analyze and provide evidence of tax preferential policies to attract 

FDI of Vietnam in the past time. The article uses qualitative methods through analysis 
of tax preferential policies, synthesizing the evaluation of previous documents on tax 
incentives to attract FDI inflows. The analytical results show that tax preferential policy 
has positively contributed to attracting FDI in Vietnam over the past time. However, this 
policy still has some limitations such as the application of incentives and administrative 
procedures on incentives. Since then, the article proposes a number of solutions to 
complete tax incentive policies to attract FDI in the future.
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