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Tóm tắt: 

Trong hoạt động đầu tư nước ngoài nói chung và đầu tư ra nước ngoài 
(Outward Foreign Investment - OFI) nói riêng, các điều ước quốc tế đóng 
vai trò là một trong ba nguồn pháp luật điều chỉnh hoạt động này, bên cạnh 

pháp luật của quốc gia đầu tư và quốc gia tiếp nhận đầu tư. Nghiên cứu về điều ước quốc 
tế (chủ yếu là Hiệp định đầu tư quốc tế và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần) và hoạt 
động OFI của VN là cơ sở để hỗ trợ hiệu quả hơn hoạt động này trong giai đoạn tới. Để 
thực hiện mục đích nghiên cứu, tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu trong khoa 
học pháp lý gồm: phương pháp lịch sử, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, 
phương pháp diễn dịch và quy nạp. Bài viết trình bày về cơ sở khoa học và đề xuất một 
số kiến nghị đối với điều ước quốc tế điều chỉnh hoạt động OFI của VN.

Từ khóa: Doanh nghiệp VN (DNVN), điều ước quốc tế, đầu tư, hoạt động đầu tư 
ra nước ngoài (hoạt động OFI), thuế.

Abstract: 
In foreign investment in general and outward foreign investment (OFI) in particular, 

international treaties serve as one of the three legal sources governing this activity, in 
addition to the laws of the investment country and the receiving country. Research on 
international treaties (mainly International Investment Agreements and Agreements on 
Avoiding Double Taxation) and OFI activities in Vietnam are the basis for more effective 
support for this activity in the coming period. To accomplish the research purpose, the 
author has used some research methods in legal science, including the historical method, 
comparative method, synthetic method, deductive and inductive method. The article 
presents the scientific basis and proposes some recommendations for international 
treaties governing Vietnam’s OFI activities.
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