
 

 

 

 

PHỤ LỤC I 

BIỂU CAM KẾT CỦA MÊ-HI-CÔ 

 

(Bản dịch không chính thức của Vụ Chính sách thương mại đa biên, 

Bộ Công Thương) 



PHỤ LỤC I 

 

 

 

Ghi chú. 

 

1. Vì mục đích của Phụ lục này: 

 

Cụm từ “CMAP” có nghĩa là các con số Phân loại của Mexico về hoạt động và sản phẩm 

như được Viện quốc gia về thống kê và địa lý đưa ra, Phân loại của Mexico về Hoạt động 

và sản phẩm, 1994; 

 

Cụm từ “cho phép” có nghĩa là ủy quyền của Nhà nước Mexico cấp cho một cá nhân để 

khai thác một nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc cung cấp dịch vụ, trong đó công dân 

Mexico và doanh nghiệp Mexico được ưu tiên so với người nước ngoài; 

 

Cụm từ “điều khoản loại trừ nước ngoài”  là quy định nhanh bằng luật pháp trong một 

doanh nghiệp, khẳng định rằng doanh nghiệp đó không cho phép người nước ngoài, trực 

tiếp hoặc  gián tiếp, trở thành đối tác hoặc cổ đông của doanh nghiệp. 

 

Mexico đã loại bỏ NCM liên quan đến sử dụng ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha trong các 

chương trình và nội dung phát sóng trên cơ sở rằng các Bên TPP đồng ý là biện pháp này 

không vi phạm nghĩa vụ Đối xử quốc gia (Đầu tư). 
 

 

2. Trong diễn giải của một bảo lưu, tất cả các thành phần của bảo bưu sẽ được cân nhắc. 

Một bảo lưu sẽ được giải thích trong mối quan hệ với các điều khoản liên quan của các 

Chương mà bảo lưu đó được đưa ra. Trong phạm vi mà: 

 

(a) Thành phần Biện pháp đáp ứng được cam kết tự do hóa từ phần Mô tả, phần Biện 

pháp khi đủ điều kiện phải được ưu tiên áp dụng trên các phần khác  

 

(b) Nếu thành phần Biện pháp không đủ điều kiện, Biện pháp phải được ưu tiên áp dụng 

trước các phần khác, trừ phi có sự khác biệt giữa phần Biện pháp và các phần khác khi 

xem xét tổng thể là đáng kể và cụ thể rằng việc kết luận phần Biện pháp phải được ưu tiên 

áp dụng là không hợp lý thì trong trường hợp đó, các phần khác sẽ được ưu tiên áp dụng 

trong phạm vi sự khác biệt đó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Ngành: Tất cả các ngành 

 

PhânNgành: 

 

Phân loại công nghiệp: 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều II.4 Chương Đầu tư) 

  
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Hiến pháp chính trị Liên bang Mexico(Constitución  

Política de los Estados Unidos Mexicanos), Điều 27. 

 
Luật Đầu tư nước ngoài(Ley de Inversión Extranjera), 

Tiêu đề II, Các Chương I và II 

 

Quy định Luật Đầu tư nước ngoài và Đăng ký quốc gia 

về đầu tư nước ngoài (Reglamento de la Ley de  
Inversión Extranjera y del Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras), 

 

Tiêu đề II, Các Chương I và II. 

 
Mô tả: Đầu tư 

 
Công dân nước ngoài hoặc doanh nghiệp nước ngoài có 

thể không có quyền sở hữu (“dominio directo”) đối với 

đất và vùng nước trong một dải 100 km dọc theo biên 

giới hoặc một dải 50 km trong nội địa tính từ bờ biển 

của Mexico. ( “Vùng cấm”) 

 
Các doanh nghiệp Mexico mà không có điều khoản loại 

trừ người nước ngoài có thể có quyền sở hữu (“dominio 

directo”) đối với bất động sản tại Vùng cấm, được sử 

dụng cho mục đích phi cư trú. Thông báo về việc sử hữu 

phải được gửi đến Bộ Ngoại giao (Secretaría de 

Relaciones Exteriores, SRE)trong vòng 60 ngày làm 

việc từ ngày có sở hữu. 

 

Doanh nghiệp Mexico không có điều khoản loại trừ 

người nước ngoài có thể không được sở hữu đối với bất 

động sản trong Vùng cấm, sử dụng cho mục đích cư trú 

 

Theo thủ tục được mô tả dưới đây, doanh nghiệp 

Mexico không có điều khoản loại trừ người nước ngoài 

có thể có được: 
 
 



Quyền sử dụng và hưởng bất động sản trong “Vùng 
cấm”, sử dụng vì mục đích cư trú. Thủ tục như vậy sẽ 
phải áp dụng khi công dân nước ngoài hoặc doanh 

nghiệp nước ngoài muốn có quyền sử dụng hoặc hưởng 
bất động sản trong Vùng cấm bất kể mục đích sử dụng 
bất động sản đó là gì. 

 
Giấy phép từ Bộ Ngoại giao là cần thiết để các tổ chức 
tín dụng có được quyền đối với bất động sản trong 
Vùng cấm, như là đơn vị ủy thác, khi mục đích của 

khoản ủy thác là cho phép sử dụng và hưởng bất động 
sản đó mà không cấp quyền sở hữu thực chất, và bên 
thụ hưởng ủy thác là doanh nghiệp Mexico không có 
điều khoản loại trừ người nước ngoài, hoặc công dân 
nước ngoài hay doanh nghiệp nước ngoài được chỉ ra ở 

trên. 
 
Cụm từ “sử dụng” và “thụ hưởng” bất động sản trong 
Vùng cấm là quyền sử dụng hoặc hưởng bất động sản 
đó, bao gồm, nếu có thể áp dụng, việc chiếm hữu đối 
với hoa quả, sản phẩm và sản lượng nói chung thu 
hoạch được từ hoạt động sinh lợi và khai thác thông qua 
bên thứ ba hoặc thông qua các tổ chức tín dụng làm tổ 
chức ủy thác. 
 
Thời gian của khoản ủy thác được chỉ ra trong bảo lưu 
này sẽ tối đa là 50 năm, có thể được ra hạn theo yêu cầu 
của bên liên quan. 

 
Bộ Ngoại giao có thể xác minh tại bất kỳ thời gian nào 
tính phù hợp với các điều kiện cấp giấy phép đã được 
chỉ ra trong bảo lưu này, cũng như là việc nộp và tính 
xác thực của các thông báo đã đề cập ở trên. 
 
Bộ Ngoại giao sẽ giải quyết các giấy phép, xem xét lợi 
ích kinh tế và xã hội mà những tổ chức trên có thể mang 
lại cho Quốc gia. 

 
Công dân nước ngoài hoặc doanh nghiệp nước ngoài 
muốn có bất động sản ngoài Vùng cấm, trước đó có thể 
nộp đến Bộ Ngoại giao một thông báo đồng ý coi họ 
như là công dân Mexico đối với những mục đích trên, 
và miễn tư cách công dân để kêu gọi sự bảo vệ của 
chính phủ của mình đối với bất động sản đó.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



2.Ngành: Tất cả các ngành 

 

PhânNgành: 

 

Phân loại công nghiệp: 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều II.4) 

 

Tiếp cận thị trường (Điều JJ.5) 

 
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Luật Đầu tư nước ngoài  

                                                        (Ley de Inversión Extranjera), Tiêu đề VI,  
Chương III 

 
Mô tả: Đầu tư và dịch vụ qua biên giới 

 
Ủy ban Quốc gia về Đầu tư nước ngoài, để đánh giá các 

hồ sơ được nộp (về mua lại hoặc thiết lập khoản đầu tư 

trong các hoạt động hạn chế như đặt ra trong Biểu này), 

sẽ tính đến các tiêu chí sau đây:  

 

(a) những tác động về tuyển dụng và đào tạo nhân sự; 

(b) đóng góp về công nghệ; 

(c) tuân thủ các điều khoản về môi trường trong luật 

pháp về môi trường; và 

(d) đóng góp trong gia tăng tính cạnh tranh của hệ thống 

sản xuất của Mexico nói chung. 

 

Khi giải quyết hồ sơ, Ủy ban Quốc gia có thể chỉ áp 

dụng các yêu cầu mà không phương hại đến thương mại 

quốc tế không cấm trong Điều II.7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Ngành: Tất cả  các ngành 

 

PhânNgành: 

 

Phân loại công nghiệp: 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều II.4) 
 
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Luật Đầu tư nước ngoài 

                                                        (Ley de Inversión Extranjera), Tiêu đề I,  
Chương III 

 
Như đáp ứng yêu cầu phần Mô tả 

 

Mô tả: Đầu tư  

 

Yêu cầu phải có quyết định mang tính ưu đãi từ Ủy ban 

quốc gia về đầu tư nước ngoài (Comisión  Nacional  de  

Inversiones  Extranjeras,CNIE) để nhà đầu tư của Bên 

khác hoặc khoản đầu tư của họ tham gia, trực tiếp hoặc 

gián tiếp, trong số hơn 49% sở hữu vốn của doanh 

nghiệp Mexico trong một lĩnh vực không hạn chế, chỉ 

khi tổng giá trị của tài sản của doanh nghiệp Mexico 

vượt quá ngưỡng xét duyệt áp dụng tại thời điểm nộp hồ 

sơ về mua lại. 

 

Ngưỡng áp dụng cho rà soát việc mua lại của một doanh 

nghiệp Mexico sẽ là do CNIE quyết định. Trong bất kỳ 

trường hợp nào, ngưỡng đó không ít hơn 150 triệu đô la 

Mỹ. 

 

Trong từng năm, ngưỡng rà soát sẽ được điều chỉnh theo 

tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội trên danh 

nghĩa của Mexico, được công bố bở Ủy ban quốc gia về 

thống kê và Địa lý ((Instituto  Nacional  de  Estadística  

y  Geografía, INEGI) 

 

Vì mục đích minh bạch, ngưỡng rà soát của năm 2014 là 

3,810,816,212.47 pê-sô Mexico 
 
 
 

 



4.  Ngành: Tất cả các ngành 

 

PhânNgành: 

 

Phân loại công nghiệp: 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia  (Điều II.4) 

 

Quản lý, nhân sự cao cấp (Điều II.8) 
 
Cấp: Liên bang 

 

Biện pháp: Hiến pháp chính trị Liên bang Mexico(Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos), Điều 25 

 
Luật chung về công ty hợp tác (Ley  General  de  
Sociedades Cooperativas), Tiêu đề I, và Tiêu đề II, 

Chương II 

 
Luật Lao động Liên bang (Ley Federal del Trabajo), 

Tiêu đề I 

 

Luật Đầu tư nước ngoài(Ley de Inversión Extranjera), 

Tiêu đề I, Chương III 

 
Mô tả: Đầu tư và dịch vụ qua biên giới 

 
Không quá 10% số người tham gia vào một doanh 

nghiệp sản xuất hợp tác xã là người nước ngoài 

 

Nhà đầu tư của Bên khác hoặc khoản đầu tư của họ chỉ 

có thể sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, lên đến 10% của 

sở hữu vốn trong một doanh nghiệp sản xuất hợp tác xã 

Mexico. 

 
Không người nước ngoài nào có thể tham gia vào chức 

năng quản trị chung hoặc thực hiện hoạt động quản lý 

trong doanh nghiệp đó. 

 

Một doanh nghiệp sản xuất hợp tác xã là một doanh 

nghiệp mà thành viên tham gia các công việc cá nhân 

của họ, bất kể là thể chất hay trí tuệ, với mục đích sản 

xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. 
 
 

 



5.Ngành: Tất cả các ngành 

 

PhânNgành: 

 

Phân loại công nghiệp: 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều II.4) 
 
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Luật liên bang thúc đẩy tiểu công nghiệp và hoạt động  

thủ công mỹ nghệ (Activity Ley Federal para el 

Fomento de la Microindustria y la Actividad 

Artesanal), Chương I, II, III và IV 

 

Mô tả: Đầu tư 

 
Chỉ có công dân Mexico mới có thể nộp đơn giấy phép 

đáp ứng là doanh nghiệp tiểu công nghiệp.  

Các doanh nghiệp tiểu công nghiệp Mexico có thể 

không được có các đối tác là cá nhân người nước 

ngoài. 

 
Luật Liên bang thúc đẩy Tiểu công nghiệp và hoạt 

động thủ công mỹ nghệ (Ley Federal para el Fomento 

de la Microindustria y Actividad Artesanal) định nghĩa 

“doanh nghiệp tiểu công nghiệp” là doanh nghiệp được 

thành lập bởi 15 thành viên, tham gia vào việc chuyển 

đổi hàng hóa, và có doanh số hàng năm không vượt 

quá số tiền đã xác định định kỳ bởi Bộ Kinh tế 

(Secretaría de Economía, SE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.Ngành: 

 

Nông nghiệp, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, và hoạt động về Gỗ 

PhânNgành: Nông nghiệp, Chăn nuôi, Lâm nghiệp 

Phân loại công nghiệp: 

CMAP 1111 

Nông nghiệp  

CMAP 1112 

Chăn nuôi và săn bắn (giới hạn đến chăn nuôi)  

CMAP 1200 

 

Lâm nghiệp và khai thác cây  

  

Nghĩa vụ liên quan:            Đối xử quốc gia (Điều II.4) 
 
Cấp: Liên bang 

 

Biện pháp: Hiến pháp chính trị Liên bang Mexico Điều 27  

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), 

Điều 27 

 Agrarian Law (Ley Agraria), Tiêu đề VI 

 

Luật Đầu tư nước ngoài (Ley de Inversión Extranjera),Tiêu đề 

I, Chương III 

Mô tả: Đầu tư 

   
Chỉ có công dân Mexico hoặc doanh nghiệp Mexico mới có thể 
sở hữu đất vì mục đích nông nghiệp, chăn nuôi, hoặc lâm 
nghiệp. Những doanh nghiệp đó phải đưa ra một loại cổ phần 
đặc biệt (cổ phần “T”) đại diện cho giá trị của phần đất tại thời 
điểm mua lại doanh nghiệp. Nhà đầu tư của các Bên khác hoặc 
khoản đầu tư của họ có thể chỉ được sở hữu, trực tiếp hoặc gián 
tiếp, đến 49% của cổ phần “T”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7.Ngành: Thương mại bán lẻ 

 
PhânNgành: Buôn bán sản phẩm không phải thực phẩm trong các cơ 

sở chuyên ngành 

 

Phân loại công nghiệp: CMAP 623087 Bán lẻ sung, đạn và đạn dược 

 
CMAP 612024 Bán buôn khác chưa phân loại ở đâu 

(giới hạn đến súng, đạn và đạn dược) 
 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều II.4) 
 
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Luật Đầu tư nước ngoài(Ley de Inversión Extranjera), 

Tiêu đề I, Chương III 

 
Mô tả: Đầu tư 

 

Nhà đầu tư của một Bên khác hoặc khoản đầu tư của 

họ chỉ được sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp, đến 49% 

sở hữu vốn trong một doanh nghiệp được thành lập 

hoặc chuẩn bị được thành lập trong lãnh thổ của 

Mexico mà tham gia vào bán vật liệu nổ, vũ khí, vũ 

khí, đạn, đạn dược, và pháo hoa, loại trừ việc mua lại 

và sử dụng vật liệu nổ cho các hoạt động công nghiệp 

và khai khoáng và chế tạo vật liệu nổ cho hoạt động 

đó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.Ngành: Truyền thông     

 

PhânNgành: 

 

Phát sóng (phát thanh và truyền hình miễn 

phí) 

 

 

Phân loại công nghiệp: 

 

CMAP 941104 Sản xuất và truyền tải tư nhân 

chương trình phát thanh (hạn chế đến sản xuất và 

truyền tải chương trình âm thanh phát sóng (phát 

thanh 

 CMAP   941105   Dịch vụ tư nhân sản xuất, 

truyền tải và truyền tải lại chương trình truyền 

hình (giới hạn tới truyền tải và truyền tải lại 

chương trình truyền hình miễn phí) 

 

Nghĩa vụ liên quan:           Đối xử quốc gia(Điều II.4, JJ.3) 

       Hiện diện địa phương (Điều JJ-6) 
 
Cấp: Liên bang 
 
Biện pháp: Hiến pháp chính trị Liên bang Mexico  

(Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos), Articles 28 and 32 

 
Luật Viễn thông và phát sóng (Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión), 

 

Tiêu đề IV, Các ChươngI, III và IV, Tiêu đề XI, 
Chương II. . 
 
Công cụ chung của Luật Truyền thông 

 

(Ley de Vías Generales de Comunicación), 

QuyểnSách I, ChươngChương III (khi không 

mâu thuẫn với Luật Viễn thông và Phát sóng 

Liên bang). 

 

Quy định đối với Luật Phát thanh và truyền hình 

Liên bang, trong Vấn đề về Cho phép, Giấy 

phép và Nội dung truyền tải phát thanh và 

truyền hình (Reglamento de la Ley Federal de 

Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, 

Permisos y Contenido de las Transmisiones del 

Radio y Televisión) 

 

Luật Đầu tư nước ngoài (Ley de Inversión 

Extranjera),  
 

Tiêu đề I, Các ChươngII và III 

 



Quy định của Luật Đầu tư nước ngoài và cơ 

quan Đăng ký quốc gia về Đầu tư nước ngoài 

(Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y 

del Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras), Tiêu đềTiêu đề VI 
 
Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ qua biên giới 
 

Phụ thuộc vào mục đích của mình, cho phép duy nhất, 

cho phép về dải quang phổ vô tuyến và tài nguyên quỹ 

đạo chỉ được dành cho công dân hoặc doanh nghiệp 

Mexico thành lập theo luật pháp và quy định của 

Mexico 

 
Nhà đầu tư của một Bên hoặc khoản đầu tư của họ có 

thể lên đến 49% trong các doanh nghiệp nhượng quyền 

cung cấp dịch vụ phát sóng. Mức đầu tư nước ngoài tối 

đa đó, sẽ được áp dụng trên cơ sở đó đi có lại với quốc 

gia mà nhà đầu tư hoặc nhà thương mại kiểm soát cuối 

cùng doanh nghiệp đó một cách trực tiếp hoặc gián 

tiếp.  

 

Vì mục đích đoạn văn trên, ý kiến ưu đãi trước đó của 

Ủy ban Đầu tư nước ngoài Mexico là cần thiết để cho 

phép cho việc cung cấp dịch vụ phát sóng trong đó có 

sự tham gia của khoản đầu tư nước ngoài. 
 

Trong số các cho phép về mặt xã hội, cho phép dành 

cho bản địa có thể được dành cho người và cộng đồng 

bản địa để quảng bá, phát triển và bảo tồn ngôn ngữ, 

văn hóa, kiến thức quảng bá truyền thống của họ, các 

quy tắc nội địa và với những quy tắc về bình đẳng giới, 

cho phép phụ nữ bản địa tham gia vào các mục tiêu mà 

từ đó các cho phép này được đưa ra, và quảng bá các 

yếu tố khác tạo nên văn hóa và bản sắc bản xứ. 

 
Không trường hợp nào mà nhượng bộ, quyền trong đó, 
cơ sở vật chất, các dịch vụ bổ trợ, phòng hoặc thiết bị 
và tài sản chịu tác động, được chỉ định, phân bổ, cam 
kết hoặc giao ủy thác, thế chấp hoặc chuyển toàn bộ 
hay một phần đến bất kỳ chính phủ hoặc nhà nước 
nước ngoài nào. 

 

Nhà nước Mexico sẽ đảm bảo rằng hoạt động phát 

sóng xúc tiến giá trị bản sắc quốc gia. Những cho phép 

phát sóng sẽ được sử dụng và thúc đẩy giá trị và biểu 

hiện nghệ thuật quốc gia của văn hóa Mexico. Chương 

trình hàng ngày do các diễn viên thực hiện phải bao 

gồm thời lượng lớn hơn do người Mexico thực hiện. 
 
 
 



 
 
9.Ngành: Truyền thông 

 
PhânNgành: Viễn thông (Bao gồm dịch vụ đại lý và dịch vụ truyền 

hình và âm thanh hạn chế) 

 
Phân loại công nghiệp: CMAP 720006 Các dịch vụ viễn thông khác (giới hạn 

đến truyền thông vệ tinh) 
 

CMAP  720006   Dịch vụ viễn thông khác  (Không bao 

gồm dịch vụ nâng cao và giá trị gia tăng) 

 
CMAP 502003 Lắp đặt viễn thông 

 

CMAP 720006 Các dịch vụ viễn thông khác (giới hạn 

tới các đại lý) 
 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều JJ.3) 

 

Hiện diện địa phương (Điều JJ.6) 

 

Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Hiến pháp chính trị Liên bang Mexico (Constitución  

Política de los Estados Unidos Mexicanos), Điều 28 
 

Luật Viễn thông và Phát sóng Liên bang(Ley  
Federal  de  Telecomunicaciones  y  

Radiodifusión),Tiêu đề  IV, ChươngI, III và IV, Tiêu 

đề V, Chương VIII, và Tiêu đề  VI, Chương duy nhất 

 
Các phương tiện chung của Luật Truyền thông (khi 

không mâu thuẫn với Luật Viễn thông và Phát sóng 

Liên bang) 

 

Luật Đầu tư nước ngoài(Ley de Inversión Extranjera) 

Tiêu đề I, Chương II 

 
Quy định về Luật Đầu tư nước ngoài Đầu mối Quốc 

gia về đăng ký đầu tư nước ngoài (Reglamento de la 

Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras), Tiêu đề VI. 

 
Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ qua biên giới 

  
Phụ thuộc vào mục đích của mình, cho phép duy nhất, 

cho phép về dải quang phổ vô tuyến và tài nguyên quỹ 

đạo chỉ được dành cho công dân hoặc doanh nghiệp 

Mexico thành lập theo luật pháp và quy định của 

Mexico 

 

Trong số các cho phép xã hội, những cho phép bản địa 



có thể được dành cho người và cộng đồng bản địa để 

quảng bá, phát triển và bảo tồn ngôn ngữ, văn hóa, kiến 

thức quảng bá truyền thống của họ, các quy tắc nội địa 

và với những quy tắc về bình đẳng gới, cho phép phụ 

nữ bản địa tham gia vào các mục tiêu mà từ đó các cho 

phép này được đưa ra, và quảng bá các yếu tố khác tạo 

nên văn hóa và bản sắc bản xứ. 

 

Cho phép mang tính địa phương có thể chỉ được dành 

cho người và cộng đồng bản địa ở Mexico mà không có 

khoản đầu tư nước ngoài nào. 

 

Không trường hợp nào mà cho phép, quyền trong đó, cơ 

sở vật chất, các dịch vụ bổ trợ, văn phòng hoặc thiết bị 

và tài sản chịu tác động, được chỉ định, phân bổ, cam 

kết hoặc giao ủy thác, thế chấp hoặc chuyển toàn bộ hay 

một phần đến bất kỳ chính phủ hoặc nhà nước nước 

ngoài nào. 

 

Chỉ người Mexico và doanh nghiệp Mexico thành lập 

theo luật Mexico mới có thể có thẩm quyền cung cấp 

dịch vụ viễn thông như là bên bán lẻ mà không phải là 

bên nhận cho phép.  
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10. Ngành: Truyền thông 
 
PhânNgành: Giao thông vận tải và Viễn thông 
 
Phân loại công nghiệp: CMAP 7200 Truyền thông bao gồm dịch vụ viễn thông 

và bưu điện) 
 

CMAP 7100  Vận tải 
 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều II.4) 

 

Cấp: Liên bang 
 
Measures Luật Cảng (Ley de Puertos), Chương IV 

 
Luật dịch vụ đường sắt (Ley Reglamentaria  
del  Ferroviario), Chương II, Mục III 

 

Luật Hàng không dân dụng(Ley de Aviación Civil), 

Chương III, Mục III 

 

Luật cảngLuật cảng hàng không(Ley de Aeropuertos), 

Chương IV 

 

Luật đường bộ, cầu và giao thông đường bộ Liên bang 

(Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal),  
Tiêu đề I, Chương III 

 
Luật Viễn thông và Phát sóng Liên bang (Ley          

Federal  de  Telecomunicaciones  y  Radiodifusión), 

Tiêu đề  IV, Các Chương I, III và IV 
 

Luật Các phương thức chung về truyền thông (Ley  de  

Vías Generales de Comunicación), Quyển I, các 

ChươngIII và V 

 

Mô tả: Đầu tư 
 

Chính phủ và nhà nước nước ngoài có thể không được 

đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp, vào doanh nghiệp 

Mexico tham gia vào truyền thông, vận tải hoặc các 

phương tiện truyền thông chung khác.  
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12.Ngành: Vận tải 

 
PhânNgành: Vận tải đường bộ và đường thủy 

 
Phân loại công nghiệp: CMAP 501421 Xây dựng công trình đường biển và 

đường sông 

 
CMAP 501422 Xây dựng công trình đường bộ và vận 

tải đường bộ 
 

 

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều JJ.3) và II.4) 
 

Hiện diện địa phương (dịch vụ qua biên giới Điều 

JJ.6) 
 
Cấp: Liên bang 
 
Biện pháp: Hiến pháp chính trị Liên bang Mexico(Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos), Điều 32 

 

Luật đường bộ, cầu và giao thông đường bộ Liên 

bangLey de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal), Tiêu đề I, Chương III 

 
Luật cảng (Ley de Puertos), Chương IV 

 

Luật thương mại và vận tải hàng hải  (Ley  de  
Navegación y Comercio Marítimos), Tiêu đề I, 

Chương II 

  
Mô tả: Dịch vụ qua biên giới 

 

Yêu cầu phải có cho phép của Bộ Giao thông Vận tải 

(Secretaria de Comunicaciones y Transportes, SCT) 

để xây dựng và vận hành, hoặc chỉ vận hành, công 

trình đường biển hoặc đường sông. 

 

Yêu cầu cần phải có nhượng cũng để xây dựng, vận 

hành, khai thác, bảo tồn và duy trì các tuyến đường và 

cầu liên bang. 

 

Chỉ công dân Mexico và doanh nghiệp Mexico mới có 

thể được cho phép. 
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12.Ngành: 
                

Năng lượng 

Phân ngành: Dầu và hy-đờ-rô các-bon khác Thăm dò và Sản xuất 

Vận tải, lọc dầu, chế biến, bảo quản, phân phối, nén, 

hóa lỏng, giải nén, tái khí hóa, bán cho công chúng và 

thương mại hóa các hy-đờ-rô các-bon, các sản phẩm 

dầu mỏ và hóa dầu, cũng như những người sử dụng 

các sản phẩm và dịch vụ đó. Xuất khẩu và nhập khẩu 

hy-đờ-rô các-bon và các sản phẩm dầu mỏ 

 
Phân loại công nghiệp:  

 

Nghĩa vụ liên quan: Yêu cầu thực hiện (Điều II.7) 
Hiện diện địa phương (Điều JJ.6) 
Đối xử quốc gia (Đầu tư Điều II.4) 

 
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Nghị định sửa đổi và bổ sung các điều khoản  25, 27 

và 28 Hiến pháp chính trị Liên bang Mexico 

(Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos) 

 

Luật hy-đờ-rô các bon (Ley de Hidrocarburos)  Điều  

1, 3, 5, 6, 11, 18, 41, 46, 83, 120, 128 và 24 Điều 

khoản tạm thời   

 

Luật ngoại thương (Ley de Comercio Exterior) 

 

Quy dịnh Luật Hy-đờ-rô các bon (Reglamento de la 

Ley de Hidrocarburos), Điều14 và 36. 

 

Quy định về các hoạt động được tham chiếu bởi Tiêu 

đề thứ ba của Luật Hydrocarbons (Reglamento de las 

actividades một que se refiere el Título Tercero de la 

Ley de Hidrocarburos), Điều 51 

 

Phương pháp đo lường của National Content trong 

Hợp đồng quyền lợi, thăm dò và Sản xuất Hy-đờ-rô 

các-bon và giấy phép trong ngành công nghiệp Hy-đờ-

rô các-bon do Bộ Kinh tế ban hành (Metodología para 

la Medición del Contenido Nacional en Asignaciones 

y Contratos para la Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos, así como para los permisos en la 



Industria de Hidrocarburos, emitida por la Secretaría 

de Economía) 

 

Description: Đầu tư và thương mại dịch vụ qua biên giới  

 
Nhà nước có quyền sở hữu trực tiếp, không thể 

chuyển nhượng và vĩnh viễn tất cả các hydrocarbon 

trong lòng đất thuộc lãnh thổ quốc gia, bao gồm cả 

vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế nằm 

ngoài lãnh hải và vùng lân cận, trong địa tầng và lắng 

cặn, bất kể điều kiện vật chất của họ. Chỉ có Nhà nước 

mới tiến hành thăm dò và khai thác hydrocarbon, 

thông qua ủy quyền hoặc hợp đồng. Các hợp đồng 

thăm dò và sản xuất luôn quy định rằng hydrocarbon 

trong lòng đất là tài sản của quốc gia. 

 
Bộ Năng lượng sẽ xây dựng các mô hình hợp đồng phù 
hợp với từng khu vực được hợp đồng mà trải qua quá 
trình đấu thầu và hưởng theo pháp luật; mà có thể chọn 
trong số các mô hình ký kết hợp đồng khác như: dịch vụ, 
chia sẻ lợi nhuận, chia sẻ sản phẩm, hoặc giấy phép. 
 
Các hoạt động thăm dò và khai thác hydrocarbon tiến 

hành trên lãnh thổ quốc gia thông qua ủy quyền và 

các hợp đồng thăm dò và sản xuất phải tuân theo một 

mục tiêu tỷ lệ nội hàm quốc gia tối thiểu trung bình. 

Mục tiêu tỷ lệ nội hàm quốc gia tối thiểu trung bình sẽ 

không tính đến thăm dò và khai thác hydrocarbon ở 

vùng nước sâu, vùng biển và vùng nước cực sâu, 

trong đó sẽ có một yêu cầu nội hàm quốc gia khác do  

Bộ Kinh tế xây dựng với ý kiến của Bộ Năng lượng 

có xem xét các đặc của các hoạt động 

 

Các nghĩa vụ nêu trên phải tuân thủ phương pháp do  

Bộ Kinh tế xây dựng nên, và phải tính đến việc không 

ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh của PEMEX hoặc bất 

kỳ doanh nghiệp sản xuất khác của Nhà nước và các 

đơn vị kinh tế khác phát triển thăm dò và khai thác 

hydrocarbon. 

 

Chính phủ Mexico phải đưa vào trong điều kiện ủy 

quyền và các hợp đồng thăm dò và sản xuất, cũng như 

trong giấy phép, mà trong các trường hợp tương tự về 

giá cả, chất lượng và giao hàng kịp thời, nên ưu đãi 

mua hàng hóa của quốc gia và ký kết hợp đồng các 

dịch vụ trong nước, bao gồm cả việc đào tạo và tuyển 

dụng, ở một trình độ kỹ thuật và quản lý công dân 

Mexico 

 
Bộ Năng lượng và Ủy ban điều tiết năng lượng sẽ 

thiết lập các mô hình cấp giấy phép vận chuyển, tinh 

chế, chế biến, bảo quản, phân phối, nén, hóa lỏng, giải 



nén, tái khí hóa, bán cho công chúng và thương mại 

hóa hydrocacbon, các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu, 

có tính đến việc người nắm giấy phép phải có một địa 

chỉ ở Mexico. Giấy phép cho các sản phẩm 

hydrocarbon và dầu khí xuất khẩu, nhập khẩu sẽ được 

cấp theo quy định của Luật Ngoại thương, đòi hỏi 

người có giấy phép phải có nơi cư trú tại Mexico 

 
 

 



 

13.Ngành:                Năng lượng 

 
Phân ngành: Dầu và Hydrocarbons khácThăm dò và sản xuất 

Vận tải, lọc dầu, chế biến, bảo quản, phân phối, nén, 

hóa lỏng, giải nén, tái khí hóa, bán cho công chúng và 

thương moại hóa các hydrocacbon, các sản phẩm dầu 

mỏ và hóa dầu, cũng như những người sử dụng các sản 

phẩm và dịch vụ đó 

 
Phân loại công nghiệp:  

 

Nghĩa vụ liên quan: Yêu cầu thực hiện (Điều II.7) 

Hiện diện địa phương (Điều JJ.6) 

Đối xử quốc gia (Điều II.4) 

Tiếp cận thị trường (Điều JJ.5 

 
Cấp: Liên bang 

 

Biện pháp: Hiến pháp chính trị Hợp chủng quốc Mexico 

(Constitución politica de los Estados Unidos 

Mexicanos), bài viết, 25, 27 và 28. 

 

Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định khác nhau của 

các Điều 25, 27 và 28 của Hiến pháp chính trị Hợp 

chủng quốc Mexico (Constitución politica de los 

Estados Unidos Mexicanos) 

 

Luật Hydrocarbons (Ley de Hidrocarburos), Điều 1, 3, 

5, 6, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 29, 41, 46 83, 122, 128 

và các quy định tạm thời 8, 24, và 28 

 

Luật PEMEX (Ley de Petroleos Mexicanos), Điều 7, 

59, 63, 76, 77, và 78. 

 

Quy định Luật Hydrocarbons (Reglamento de la Ley de 

Hidrocarburos), Điều 14 và Điều 36. 

 
Description: Đầu tư và Thương mại dịch vụ qua biên giới 

 

Nhà nước có quyền sở hữu trực tiếp, không thể chuyển 

nhượng và vĩnh viển tất cả các hydrocarbon trong lòng 

đất thuộc lãnh thổ quốc gia, bao gồm cả vùng thềm lục 

địa và vùng đặc quyền kinh tế nằm ngoài lãnh hải và 

vùng lân cận, trong địa tầng hoặc lắng cặn, bất kể điều 

kiện vật chất của chúng. Chỉ Nhà nước mới được tiến 

hành thăm dò và khai thác hydrocarbon, thông qua các 

ủy quyền hoặc hợp đồng mà luôn phải có quy định rằng 

các hydrocarbon trong lòng đất là tài sản của Nhà nước. 

 

 



Bộ Năng lượng, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Ủy ban 
Hydrocarbons Quốc gia, có thể trao ủy quyền cho 
PEMEX, là một doanh nghiệp sản nhà nước về thăm dò và 
khai thác hydrocarbon. Theo đó, PEMEX chỉ được chuyển 

ủy quyền cho một doanh nghiệp sản xuất nhà nước. 
Để thực hiện các hoạt động trong ủy quyền, Pemex sẽ 
chỉ thực hiện hợp đồng dịch vụ với các bên tư nhân 

 

Nhà nước có thể giao PEMEX thông qua ủy quyền, các 

hợp đồng thăm dò và sản xuất, và giấy phép, bao gồm 

ưu đãi mua hàng hóa trong nước, ký kết hợp đồng dịch 

vụ trong nước, cũng như ưu đãi cho công dân, bao gồm 

cả kỹ thuật và quản lý cấp cao. 

 

Thẩm quyền nên trên phải tuân thủ phương pháp do Bộ 

Kinh tế xây dựng, và xem xét rằng nó không ảnh hưởng 

đến vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và 

các đơn vị kinh tế nhà nước đang phát triển hoạt động 

thăm dò và khai thác hydrocarbon khác 

 

Bộ Năng lượng có thể tạo cơ hội tham gia trực tiếp cho 

PEMEX, hoặc một doanh nghiệp sản xuất nhà nước 

khác, trong các hợp đồng thăm dò và khai thác 

hydrocarbon, khi vùng trong hợp đồng cùng tồn tại với 

ủy quyền, khi có cơ hội để chuyển giao kiến thức và 

công nghệ, và khi có khả năng tìm được một bể chứa 

xuyên biên giới 

 

Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 PEMEX có thể là 

đơn vị duy nhất chịu trách nhiệm về việc thương mại 

hóa các hydrocacbon. Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 

2016, PEMEX sẽ là đơn vị giữ giấy phép duy nhất để 

nhập khẩu và xuất khẩu các loại xăng và dầu diesel. 

 

Bộ Năng lượng và Ủy ban điều tiết năng lượng sẽ thiết 

lập các mô hình cấp giấy phép vận chuyển, tinh chế, 

chế biến, bảo quản, phân phối, nén, hóa lỏng, giải nén, 

tái khí hóa, bán cho công chúng và thương mại hóa 

hydrocacbon, các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu, có tính 

đến việc người nắm giấy phép phải có một địa chỉ ở 

Mexico. Giấy phép cho các sản phẩm hydrocarbon và 

dầu khí xuất khẩu, nhập khẩu sẽ được cấp theo quy 

định của Luật Ngoại thương, đòi hỏi người có giấy 

phép phải có nơi cư trú tại Mexico 

 
 

 

 
 

 



14.Ngành:                Năng lượng 
 

Phân ngành: Điện  
 

Phân loại công nghiệp:  
 

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều II.4) 
Yêu cầu thực hiện (ĐiềuII.7) 

Hiện diện địa phương (Điều JJ.6) 
Tiếp cận thị trường (Điều JJ.5) 
 

Cấp: Liên bang 

Biện pháp: Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định khác nhau của 

các Điều 25, 27 và 28 Hiến pháp chính trị Hợp chủng 
quốc Mexico (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos) 
 
Luật ngành điện (Ley de la Industria Eléctrica), Điều 30, 
91, 93, và 130 

 
Luật Ủy ban điện Liên bang (Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad), Điều 5 và 78 

 
Luật Hydrocarbons (Ley de Hidrocarburos), Điều 128 

 
Luật Năng lượng địa nhiệt (Ley de Energía Geotérmica), 

Điều 30 
 

Biện pháp: Đầu tư và Thương mại dịch vụ qua biên giới 

 
Thông qua các hợp đồng, các cá nhân, thay mặt Nhà 

nước có thể thực hiện huy động tài chính, lắp đặt, bảo 

trì, quản lý, vận hành và mở rộng cơ sở hạ tầng cần 

thiết để cung cấp các dịch vụ truyền tải và phân phối 

điện công cộng, trong số các hoạt động khác, 

 

Các hình thức hợp đồng để thực hiện các hoạt động nêu 

trên phải chịu điều chỉnh theo một tỷ lệ tối thiểu hàm 

lượng trong nước, được quyết định bởi Bộ Năng lượng 

và Ủy ban Điều tiết Năng lượng và de với ý kiến của 

Bộ Kinh tế, trừ khi không nhà cung cấp trong nước nào 

để đáp ứng được yêu cầu đó 

 
Về tất cả các hoạt động của Ủy ban Điện Liên bang 

(CFE), và doanh nghiệp sản xuất con, theo Luật của 

CFE, Hội đồng quản trị sẽ ban hành quy định việc mua 

lại, cho thuê, khoán của các dịch vụ và thực hiện các 

công trình. Trong số các cơ quan khác, Hội đồng quản 

trị có thể yêu cầu tỷ lệ hàm lượng trong nước tối thiểu 

theo tính chất của các hợp đồng, các quy định thuế 

quan và phù hợp với các điều ước quốc tế mà trong đó 



Mexico là một bên ký kết. 

 
Bộ Năng lượng và các Ủy ban điều tiết năng lượng, với 
các ý kiến của Bộ Kinh Tế, sẽ đưa vào các điều kiện cho 

việc nhượng lại hợp đồng thăm dò và sản xuất, cũng 
như cho phép, trong cùng điều kiện về giá, chất lượng , 
và thời gian chuyển giao kịp thời, nên ưu đãi mua hàng 

hóa và thuê dịch vụ trong nước, bao gồm đào tạo và 
tuyển dụng, ở cấp kỹ thuật và chỉ huy, người có quốc 
tịch Mexico 

 
Giấy phép trong Luật Ngành điện sẽ được cấp bởi Ủy ban 
điều tiết năng lượng, cho các cá nhân hoặc các và đơn vị 

kinh tế được thành lập tại Mexico theo pháp luật Mexico 
 
Bộ Năng lượng sẽ cấp giấy phép thăm dò và cho phép khai 

thác các khu vực có nguồn địa nhiệt để các tự nhiên 
nhân hoặc các doanh nghiệp thành lập theo pháp luật của 
Mexico phát điện hoặc cho các mục đích khác. Tất cả giấy 

phép được cấp theo quy định của Luật Công nghiệp điện 
sẽ được cấp bởi CRE. Người có giấy phép phải là tự 
nhiên nhân hoặc các doanh nghiệp thành lập theo pháp 

luật Mexico 
 

 

 



 

15.Ngành:                Năng lượng 

 
Phân ngành: Hydrocarbons và  sản phẩm dầu mỏ 

 
Phân loại công nghiệp: CMAP 626000 Bán lẻ xăng và dầu Diesel (bao gồm cả các 

chất bôi trơn, dầu và các chất phụ gia được bán tại các 
trạm dịch vụ) 
 

Nghĩa vụ liên quan: Hiện diện địa phương (Điều JJ.6) 
 

Cấp: Liên bang 
 

Biện pháp: Luật Hydrocarbons (Ley de Hidrocarburos) Điều khoản 
chuyển tiếp 14 

 

Quy định về các hoạt động được chỉ ra bởi Tiêu đề thứ 
ba của Luật Hydrocarbons (Reglamento de las actividades a 
que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos), 
Điều 51 

 
Mô tả: Thương mại dịch vụ biên giới  

 

Giấy phép bán ra công chúng xăng và dầu diesel sẽ được 

cấp bởi Ủy ban điều tiết năng lượng bắt đầu từ ngày 1 

tháng 1 năm 2016, đối với đơn vị kinh tế được thành lập 

trên lãnh thổ Mexico. 

 



 

16. Ngành:                Năng lượng 

 
Phân ngành: Hydrocarbon và các sản phẩm dầu mỏ (Cung cấp nhiên 

liệu và dầu nhờn dùng cho máy bay, tàu thuyền và thiết bị 
đường sắt) 

Phân loại công nghiệp:  

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều II.4) 

 
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Luật Ngoại thương (Ley de Inversión Extranjera), Tiêu đề 

I, Chương III 
 

Biện pháp: Đầu tư 

 
Các nhà đầu tư của Bên kia hoặc các khoản đầu tư của họ 

có thể sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, lên đến 49% tỷ lệ 

sở hữu của một doanh nghiệp Mexico cung cấp nhiên liệu 

và dầu nhờn dùng cho máy bay, tàu thuyền và các thiết bị 

đường sắt 

 



 

17. Ngành:                Năng lượng 

Phân ngành:  

Phân loại công nghiệp: CMAP 623090 Bán lẻ điều vật phẩm và hàng hóa 

chưa phân loại ở đâu (giới hạn đến phân phối, vận 

chuyển và lưu trữ khí đốt tự nhiên) 

Nghĩa vụ liên quan: Hiện diện địa phương (Điều JJ.6) 
 

Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Luật Hydrocarbons (Ley de Hidrocarburos), Điều 48 

 
Quy định về các hoạt động được chỉ ra tại Tiêu đề thứ ba của 

Luật Hydrocarbons (Reglamento de las actividades a que se 
refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos), Article 
51 

 
Biện pháp: Dịch vụ qua biên giới 

 
Yêu cầu phải có Giấy phép do Ủy ban điều tiết năng 

lượng (Comision Reguladora de Energía) để cung cấp dịch 

vụ thương mại hóa, phân phối, vận chuyển, nén lưu trữ, 

giải nén, hóa lỏng, tái khí hóa và bán cho công chúng khí tự 

nhiên, bán cho các đơn vị kinh tế được thành lập tại lãnh 

thổ Mexico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.Ngành:         In ấn, chỉnh sửa và các ngành công nghiệp liên quan khác 

 
PhânNgành: Xuất bản báo  

 
Phân loại công nghiệp: CMAP  342001  Xuất bản báo, tạp chí và ấn phẩm định  

 kỳ (giới hạn đến báo) 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều II.4) 
 
Cấp: Liên bang 
 
Biện pháp: Luật Đầu tư nước ngoài (Ley de Inversión Extranjera),  

 Tiêu đề I, Chương III 

 

Như đáp ứng phần Mô tả 
 
Mô tả: Đầu tư 

 
Các nhà đầu tư của Bên kia hoặc các khoản đầu tư của 

họ chỉ có thể sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, lên đến 

49% sở hữu vốn trong một doanh nghiệp thành lập 

hoặc chuẩn bị được thành lập trên lãnh thổ của Mexico 

tham gia vào việc in ấn hoặc xuất bản nhật báo chủ yếu 

được viết cho người đọc Mexico và phân phối trong 

lãnh thổ của Mexico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.Ngành: Sản xuất hàng hóa 

 
PhânNgành: Thuốc nổ, pháo hoa, súng và đạn 

 

Phân loại công nghiệp: CMAP 352236 Sản xuất thuốc nổ và pháo hoa 

 
CMAP 382208 Sản xuất súng và đạn 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điêu II.4) 
 
Cấp: Liên bang 
 
Biện pháp: Luật Đầu tư nước ngoài(Ley de Inversión Extranjera),  

 Tiêu đề I, Chương III 

 
Mô tả: Đầu tư 

 

Các nhà đầu tư của Bên khác hoặc các khoản đầu tư 

của họ chỉ có thể sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, lên 

đến 49 % của sở hữu vốn trong một doanh nghiệp 

thành lập hoặc được thành lập trên lãnh thổ của 

Mexico mà nhà sản xuất thuốc nổ, pháo hoa, vũ khí, 

đạn và đạn dược, ngoại trừ chế tạo hỗn hợp nổ cho 

hoạt động công nghiệp và khai khoáng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.Ngành: Đánh bắt cá 

 

   

PhânNgành: Các dịch vụ liên quan đến đánh bắt cá 

 

  

Phân loại công nghiệp: CMAP 1300 

Đánh bắt cá 

 

   

Loại bảo lưu: Đối xử quốc gia (Điêu JJ.3) 

Đối xử tối huệ quốc (Điều JJ.4) 

 

Cấp: Liên bang    

Biện pháp: Hiến pháp chính trị Liên bang Mexico(Constitución 

 Política de los Estados Unidos Mexicanos), Điều  32 

Luật chung về Đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản 

bền vững 
 

 
 

(Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables), 

Tiêu đề Sáu, Chương IV; Tiêu đề Bảy, Chương II 

 
Luật cảng(Ley de Puertos), ChươngCác ChươngI, IV 

vàVI 

 

Quy định về Luật Đánh bắt cá (Reglamento de la Ley 

de  
Pesca), Tiêu đề Hai Chương I; Chương II, Mục thứ 

sáu 

 

Mô tả: Dịch vụ qua biên giới 

 

Yêu cầu phải có giấy phép, do Ban Thư ký Nông 

nghiệp, Chăn nuôi, Phát triển nông thôn, Thủy sản và 
Thực phẩm (Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo nông thôn, Pesca, y Alimentación 
SAGARPA) thông qua Ủy ban Quốc gia về nuôi 
trồng thủy sản và đánh bắt cá (Comision Nacional de 

Acuacultura y Pesca CONAPESCA ); hoặc do Bộ 
truyền thông và Giao thông vận tải (Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes SCT), ban hành trong 
phạm vi thẩm quyền, để tham gia vào các hoạt động 
đánh bắt cá. 

 

 



Giấy phép cấp bởi SAGARPA là cần thiết để thực 
hiện các hoạt động, như đánh bắt cá để thẩm định hồ 
sơ cho phép, và việc lắp đặt đồ nghề đánh bắt cá cố 

định trong vùng nước liên bang. Giấy phép đó sẽ được 
cấp ưu tiên cho người dân trong các cộng đồng địa 
phương. Trong những trường hợp công bằng, hồ sơ 

của cộng đồng bản địa sẽ được ưu tiên. 
 

Ủy quyền của SCT là cần thiết, để tàu thuyền mang cờ nước 
ngoài cung cấp dịch vụ nạo vét. 
 
Giấy phép cấp bởi SCT để cung cấp các dịch vụ liên quan 
đến đánh bắt cá, như các hoạt động tải và cung ứng tàu biển, 
bảo dưỡng các thiết bị thông tin liên lạc, công trình điện, rác 
thải hoặc chất thải thu gom và xử lý nước thải. Chỉ có công 
dân Mexico và các doanh nghiệp Mexico mới có thể có giấy 
phép đó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20. Ngành: Đánh bắt cá 

 
PhânNgành: Đánh bắt cá 
 

 

Phân loại công nghiệp: CMAP 130011 Đánh bắt cá trong vùng biển chung 

 
CMAP 130012 Đánh bắt cá gần bờ 

 
CMAP 130013 Đánh bắt cá nước ngọt 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điêu II.4) 
 
Cấp: Liên bang 
 
Biện pháp: Luật chung về Đánh bắt cá bền vững và nuôi trồng thủy 

sản)  

General  de  Pesca  y  Acuacultura  Sustentables),  Tiêu đề  

VI,  
Chương IV; Tiêu đề VII, Chương I; Tiêu đề XIII, Chương 

Duy nhất;  
Tiêu đề XIV, Chương I, II và III 

 
Luật hàng hải và thương mại hàng hải  
Navegación y Comercio Marítimos), Tiêu đề II, Chương I 

 
Luật Biển Liên bang (Ley Federal del Mar), Tiêu đề I, Các 

Chương I 

và III 

 

Luật Liên bang về vùng nước quốc gia (Ley de Aguas 

Nacionales),  
Tiêu đề I, và Tiêu đề IV, Chương I 

 
Luật Đầu tư nước ngoài(Ley de Inversión Extranjera), Tiêu 

đề  
I, Chương III 

 
Quy định về Luật Đánh bắt cá  (Reglamento de la Ley de 

Pesca), Tiêu đề I, Chương I; Tiêu đề II, Các ChươngI, III, IV, V, 

và  
VI: Tiêu đề III, Các Chương III và IV. 

 

Mô tả: Đầu tư 

 
Nhà đầu tư của Bên khác hoặc khoản đầu tư của họ chỉ có 

thể sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, lên đến 49% sở hữu 

vốn trong một doanh nghiệp thành lập hoặc chuẩn bị thành 

lập trong lãnh thổ Mexico thực hiện đánh bắt cá gần bờ, 

đánh cá nước ngọt và đánh cá trong khu vực Đặc quyền 

kinh tế, ngoại trừ nuôi trồng thủy sản. 

 



Yêu cầu phải có quyết định mang tính ưu đãi từ Ủy ban 

Đầu tư nước ngoài (CNIE) để nhà đầu tư của Bên khác 

hoặc khoản đầu tư của họ sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, 

lên đến 49% sở hữu vốn trong một doanh nghiệp được 

thành lập hoặc chuẩn bị thành lập trong lãnh thổ Mexico 

thực hiện đánh cá ở những vùng biển chung. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



21. Ngành: Dịch vụ giáo dục 

 
PhânNgành: Trường học tư nhân 

 

Phân loại công nghiệp: CMAP 921101 Dịch vụ giáo dục mầm non tư nhân 

 
CMAP 921102 Dịch vụ giáo dục tiểu học tư nhân 

 

CMAP 921103 Dịch vụ giáo dục trung học cơ sở 

 
CMAP 921104 Dịch vụ giáo dục trung học phổ thông 

 
CMAP 921105 dịch vụ giáo dục tư nhân ở cấp cao 

 
CMAP  921106  Dịch vụ giáo dục tư nhân kết hợp 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông 

 

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (II.4) 
 
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Luật Đầu tư nước ngoài(Ley de Inversión Extranjera), 

Tiêu đề I, Chương III 

 
Luật phối hợp giáo dục bậc cao (Ley para la  
Coordinación de la Educación Superior), Chương II 

 
Luật chung về giáo dục  (Ley  General  de  

Educación), Chương III 

 

Mô tả: Đầu tư 

 
Đối xử ưu đãi hơn từ Ủy ban Đầu tư nước ngoài 
(CNIE) là cần thiết để nhà đầu tư của Bên khác hoặc 
khoản đầu tư của họ sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, 
lên đến 49% sở hữu vốn trong một doanh nghiệp được 
thành lập hoặc chuẩn bị thành lập trong lãnh thổ 
Mexico mà cung cấp dịch vụ mầm non, tiểu học, trung 
học cơ sở, trung học phổ thông, các dịch vụ giáo dục tư 
nhân ở cấp cao và dịch vụ giáo dục tư nhân kết hợp. 
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22. Ngành: Dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật và chuyên ngành 

 
PhânNgành: Dịch vụ y tế 

 
Phân loại công nghiệp: CMAP  9231  Dịch vụ y tế, nha khoa và thú y cung cấp  

 bởi khối tư nhân (hạn chế đến dịch vụ y tế) 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điêu JJ.3) 
 
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Luật lao động Liên bang (Ley Federal del Trabajo),  

 Chương I 

 

Mô tả: Dịch vụ qua biên giới 

 

Chỉ có công dân Mexico được cấp chứng chỉ bác sĩ 

trong lãnh thổ Mexico mới được cung cấp dịch vụ y tế 

tại nhà trong các doanh nghiệp Mexico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
23. Ngành: Dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật và chuyên ngành 

 
PhânNgành: Cán bộ chuyên ngành 

 

Phân loại công nghiệp: CMAP 951012 Dịch vụ hải quan và cơ quan đại diện 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều  II.4, JJ.4) 
 
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Luật hải quan (Ley Aduanera), Tiêu đề II, Các Chương  

 I và III, và Tiêu đề VII, Chương I 

 
Luật Đầu tư nước ngoài (Ley de Inversión Extranjera), 

Tiêu đề I, Chương II 

 
Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ qua biên giới 

 

Chỉ có công dân quốc tịch Mexico từ khi sinh ra mới 

được trở thành môi giới hải quan. 

Chỉ có người môi giới hải quan trong vai trò là người 

nhận hàng hoặc đại diện pháp lý của một nhà nhập 

khẩu hoặc xuất khẩu, cũng như là bên nhận hàng của 

người môi giới hải quan, mới có thể tiến hành các thủ 

tục liên quan đến giải phóng hải quan hàng hóa của 

nhà nhập khẩu hoặc xuất khẩu đó. 

Nhà đầu tư của Bên khác hoặc khoản đầu tư của họ có 

thể không được tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào 

một đại lý môi giới hải quan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24. Ngành: Dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật và chuyên ngành 

 

PhânNgành: Dịch vụ chuyên môn (Công chứng thương mại) 

  
Phân loại công nghiệp: 

 

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điêu II.4 , JJ.3) 

 

Hiện diện địa phương (Điêu JJ.6) 

 
Cấp: Liên bang 

 

Biện pháp: Luật Liên bang về công chứng thương mại  (Ley   

 Federal  de Correduría Pública), Điều7, 8, 12 và 15 

 Quy định về Luật Liên bang về công chứng thương mại  
(Reglamento  de  la  Ley  Federal  de  Correduría  

Pública), Chương I, và Chương II, Mục I và II 

 
Luật Đầu tư nước ngoài(Ley de Inversión Extranjera), 

Tiêu đề I, Chương II 

 
Mô tả: Dịch vụ qua biên giớiĐầu tư và Dịch vụ qua biên giới 

 
Chỉ có công dân quốc tịch Mexico từ khi sinh ra mới 

được trở thành công chứng viên thương mại 

 

Một công chứng viên thương mại có thể không được 

liên kết kinh doanh với bất kỳ người nào để cung cấp 

dịch vụ công chứng viên thương mại. 

 

Chỉ có công chứng viên thương mại mới được thành 

lập văn phòng tại nơi được ủy quyền thực hiện. 

 

Chỉ có công dân Mexico và doanh nghiệp Mexico mới 

được cấp giấy phép đó. Đầu tư nước ngoài không được 

tham gia vào các hoạt động và các công ty được chỉ ra, 

một cách trực tiếp hoặc thông qua ủy thác, thỏa thuận, 

khế ước xã hội hoặc theo luật định, mô hình kim tự 

tháp, hoặc các cơ chế khác cho phép quyền kiểm soát 

hoặc tham gia. 

 
 
 



25. Ngành: Dịch vụ chuyên môn, dịch vụ kỹ thuật và chuyên ngành 

 
PhânNgành: Dịch vụ chuyên môn 

 

Phân loại công nghiệp: CMAP    951002    Dịch vụ pháp lý    (bao gồm dịch vụ 

tư vấn pháp lý nước ngoài) 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều  II.4, JJ.3) 

 
Đối xử Tối huệ quốc (Điều II.5 JJ.4) 

 

Cấp: Liên bang 

 

Biện pháp: Luật Hiến pháp Điều 5 liên quan đến thực hiện chuyên 

môn trong các quận Liên bang  (Ley 

Reglamentaria  del  Artículo  5º  Constitucional,  

relativo  al  
Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal), 

Chương  
III, Mục III, và Chương V 

 
Luật Đầu tư nước ngoài(Ley de Inversión Extranjera), 

Tiêu đề I,  
Chương III 

 
Mô tả: Dịch vụ qua biên giới và Đầu tư 

 
Yêu cầu phải có quyết định mang tính ưu đãi từ Ủy ban 

quốc gia về đầu tư nước ngoài CNIE để nhà cung cấp 

dịch vụ của Bên khác hoặc các khoản đầu tư của họ để 

sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, hơn 49% sở hữu vốn 

trong một doanh nghiệp được thành lập hoặc chuẩn bị 

thành lập trong lãnh thổ Mexico mà cung cấp dịch vụ 

pháp lý. 

 

Nếu không có các hiệp định quốc tế về vấn đề này, việc 

thực hiện dịch vụ chuyên môn cung cấp bởi người nước 

ngoài sẽ là đối tượng của điều kiện có đi có lại tại nơi 

cư trú của người nộp đơn và tuân thủ các yêu cầu còn 

lại được lập ra trong luật pháp và quy định của Mexico 

 

Trừ phi được cho phép trong Bảo lưu này, chỉ luật sư 

được cấp giấy phép ở Mexico mới có thể sở hữu vốn 

trong một công ty luật được thành lập trong lãnh thổ 

Mexico  

 

Luật sư được cấp phép hoạt động ở Bên khác sẽ được 

cho phép thành lập liên doanh với luật sư được cấp 

phép ở Mexico. 

 

Số lượng luật sư được cấp phép hoạt động ở Bên khác 

đóng vai trò là bên đối tác trong một công ty luật ở 



Mexico không được quá số lượng luật sư được cấp 

phép ở Mexico trong vai trò như là đối tác của công ty 

đó. Luật sư được cấp phép tại Bên khác có thể hành 

nghề và cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về luật pháp 

Mexico nếu họ tuân thủ các yêu cầu về hành nghề luật 

sư tại Mexico. 

 

Một công ty luật được thành lập bởi liên doanh giữa các 

luật sư được cấp phép hành nghề tại Bên khác và luật 

sư được phép hành nghề tại mexico có thể thuê luật sư 

được cấp phép ở Mexico làm nhân viên. 

 

Để rõ nghĩa hơn, bảo lưu này không áp dụng đối với 

việc cung cấp dịch vụ, trên cơ sở không thường trú 

và/hoặc thông qua sử dụng trang điện tử và/hoặc công 

nghệ viễn thông đối với dịch vụ tư vấn pháp lý về luật 

nước ngoài và luật quốc tế, và chỉ liên quan đến luật 

nước ngoài và quốc tế nói riêng, dịch vụ trọng tài và 

hòa giải/trung gian thực hiện bởi luật sư nước ngoài  

 

 

 

 
 



26. Ngành: Dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật và chuyên ngành 

 
PhânNgành: Dịch vụ chuyên môn 

 

Phân loại công nghiệp: CMAP 9510 Cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật 

và chuyên ngành (giới hạn đến dịch vụ chuyên môn) 

 

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điêu JJ.3) 

 
Đối xử tối huệ quốc (Điều JJ.4) 

 
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Luật Hiến pháp Điều 5  liên quan đến hành nghề 

chuyên môn trong các quận Liên bang  (Ley  
  reglamentaria  del  Artículo  5º  Constitucional,  relativo  al 

Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal), 

Chương  
III, Mục III, và Chương V 

 
Quy định về Luật Hiến pháp Điều 5 liên quan đến 

hành nghề chuyên môn trong các quận Liên bang 

(Reglamento de la Ley Reglamentaria del  
Artículo 5ºConstitucional,  relativo   al   Ejercicio   de   

las  
Profesiones en el Distrito Federal), Chương III 

 
Luật Dân số chung (Ley  General  de  Población)   
Chương III 

 
Mô tả: Dịch vụ qua biên giới 

 

Theo các hiệp định quốc tế liên quan mà Mexico là 1 

thành viên, người nước ngoài có thể thực hiện trong 

quận Liên bang những ngành nghề được quy định 

trong Luật Hiến pháp Điều 5 liên quan đến Thực hiện 

các ngành nghề trong Quận Liên bang  

 

Nếu không có các điều ước quốc tế về vấn đề này, việc 

thực hiện chuyên môn cung cấp bởi người nước ngoài 

sẽ là đối tượng của điều kiện có đi có lại tại nơi cứ trú 

của người nộp đơn và tuân thủ các yêu cầu còn lại 

được thiết lập trong luật và quy định của Mexico 
 
 

 



27. Ngành: Dịch vụ tôn giáo 

 

PhânNgành: 

 
Phân loại công nghiệp: CMAP 929001 Dịch vụ các tổ chức tôn giáo 

 
Nghĩa vụ liên quan: Quản lý, nhân sự cao cấp (Điều II.8) 

 
Hiện diện địa phương (Điêu JJ.6) 

 

Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Luật Hiệp hội tôn giáo và thờ cúng công cộng  (Ley  de  

Asociaciones Religiosas y Culto Público), Tiêu đề II, 

Chương và II 

 
Mô tả: Đầu tư 

 
Đại diện của các hiệp hội tôn giáo phải là công dân 

Mexico 

 

Dịch vụ qua biên giới 

 
Hiệp hội tôn giáo phải là các hiệp hội được thành lập 

theo Luật Hiệp hội tôn giáo và thờ cúng công cộng.  

 

Hiệp hội tôn giáo phải đăng ký với Bộ Nội vụ 

(SEGOB). Để được đăng ký, hiệp hội tôn giáo đó phải 

được thành lập tại Mexico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28. Ngành: Dịch vụ nông nghiệp 

 

PhânNgành: 

 

Phân loại công nghiệp: CMAP 971010 Cung cấp dịch vụ nông nghiệp 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điêu JJ.3) 
 

Hiện diện địa phương (Điêu JJ.6) 

 
Cấp: Liên bang 

 

Biện pháp: Hiến pháp chính trị Liên bang Mexico (Constitución 

Política  
de los Estados Unidos Mexicanos),  
Article 32 

 
Luật Y tế thực vật Liên bang (Ley Federal de Sanidad 

Vegetal),  
Tiêu đề II, Chương IV 

 

Quy định Luật Vệ sinh dịch tễ Liên bang Mexico  
(Reglamento de la Ley de Sanidad  
Fitopecuaria de los Estados Unidos  
Mexicanos), Chương VII 

 
Mô tả: Dịch vụ qua biên giới 

 
Yêu cầu phải có sự cho phép của Bộ Nông nghiệp, 

Chăn nuôi, Phát triển nông thôn, Đánh bắt cá và thực 

phẩm để thực hiện phun thuốc trừ sâu. 

Chỉ công dân Mexico hoặc doanh nghiệp Mexico mới 

được cho phép 
 
 
 
 
 
 



29. Ngành: Vận tải 

 
PhânNgành: Vận tải hàng không 

 

Phân loại công nghiệp: CMAP 384205 Sản xuất, lắp ráp và sửa chữa máy bay  
(giới hạn đến sửa chữa máy bay) 

 

Nghĩa vụ liên quan: Hiện diện địa phương (Điêu JJ.6) 
 
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Luật Hàng không dân dụng (Ley de Aviación Civil), 

Chương III, Mục II 

Quy định Hàng không dân dụng (Reglamento de la 

Ley de Aviación Civil), Chương VII 

 

Mô tả: Dịch vụ qua biên giới 

 
Yêu cầu phải có giấy phép cấp bởi Bộ Truyền thông và 

Vận tải để thành lập, vận hành hoặc vận hành và khai 

thác cơ sở sửa chữa máy bay, các trung tâm dạy và đào 

tạo nhân sự. 

 

Để có được giấy phép đó các bên liên quan phải chứng 

minh cơ sở sửa chữa máy bay, các trung tâm dạy và 

đào tạo nhân sự phải có đơn vị cư trú tại Mexico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



30. Ngành: Vận tải 

 
PhânNgành: Vận tải hàng không 

 

Phân loại công nghiệp: CMAP 973302 Dịch vụ quản lý sân bay và sân bay 

trực thăng 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều II.4) 

 
Hiện diện địa phương (Điều JJ.6) 

 
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Hiến pháp chính trị Liên bang Mexico(Constitución  

Política de los Estados Unidos Mexicanos), Điều 32 

 

Luật Các phương thức chung về truyền thông  (Ley  de  

Vías 

Generales de Comunicación), Quyển I, Các ChươngI,II 

và III 

 
Luật Đầu tư nước ngoài(Ley de Inversión Extranjera), 

Tiêu đề  
I, Chương III 

 
Luật Hàng không dân dụng(Ley de Aviación Civil), 

Các ChươngI and IV 

 

Luật cảngLuật cảng hàng không(Ley de Aeropuertos), 

Chương III 

 
Quy định về Luật sân bay (Reglamento de la Ley de  
Aeropuertos), Tiêu đề II, Các ChươngI, II và  III 

 
Mô tả:             Dịch vụ qua biên giới và Đầu tư 

 

Yêu cầu phải có cho phép của Bộ Truyền thông và 

Vận tải để xây dựng và vận hành, hoặc vận hành, sân 

bay và sân bay trực thăng. Chỉ các doanh nghiệp 

Mexico mới có thể được. 

 

Yêu cầu phải có quyết định mang tính ưu đãi hơn từ 

Ủy ban Đầu tư nước ngoài để nhà đầu tư của Bên khác 

hoặc khoản đầu tư của họ sở hữu, trực tiếp hoặc gián 

tiếp, hơn 49% sở hữu vốn trong một doanh nghiệp 

thành lập hoặc chuẩn bị thành lập trong lãnh thổ 

Mexico mà là nhượng quyền hay cho phép của cảng 

hàng không dịch vụ dân sự. 

 

Khi giải quyết, CNIE sẽ xem xét mức độ phát triển 

quốc gia và công nghệ được ưu tiên và sự toàn vẹn 

lãnh thổ quốc gia được bảo vệ 



31. Ngành: Vận tải 

 
PhânNgành: Vận tải hàng không 

 

Phân loại công nghiệp: CMAP  713001  Dịch vụ vận tải hàng không theo lịch 

trình đối với máy bay đăng ký trong nước 

 
CMAP 713002  Vận tải hàng không không theo lịch 

trình (lai dắt hàng không) 

 

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điêu II.4) 

 
Quản lý, nhân sự cấp cao (Điều II.8) 

 
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Luật Hàng không dân dụng(Ley de Aviación Civil), 

ChươngCác ChươngIX và X 

 
Quy định Luật hàng không dân dụng (Reglamento de 

la Ley  
de Aviación Civil), Tiêu đề II, Chương I 

 

Luật Đầu tư nước ngoài(Ley de Inversión Extranjera), 

Tiêu đề 

I, Chương III 

 

Như đáp ứng tại phần Mô tả 

 
Mô tả: Đầu tư 

 
Nhà đầu tư của một Bên khác hoặc khoản đầu tư của 

họ chỉ được sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp, lên đến 

25% vốn bỏ phiếu trong một doanh nghiệp được thành 

lập hoăc chuẩn bị thành lập trong lãnh thổ Mexico mà 

cũng cấp dịch vụ hàng không thương mại trên các máy 

bay đăng ký quốc tịch Mexico. Chủ tịch và ít nhất 2/3 

hội đồng giám đốc và 2/3 nhân viên quản lý của doanh 

nghiệp đó phải là công dân Mexico. 

 

Chỉ có công dân Mexico và doanh nghiệp Mexico, 

trong đó 75% vốn bỏ phiếu được sở hữu hoặc kiểm 

soát bởi công dân Mexico và trong đó Chủ tịch và ít 

nhất 2/3 nhân viên quản lý là công dân Mexico, mới có 

thể đăng ký máy bay tại Mexico. 
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32. Ngành: Vận tải 

 
PhânNgành: Dịch vụ bay đặc biệt 

 

Phân loại công nghiệp: 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điêu II.4) 

 
Quản lý, nhân sự cao cấp (Điều II.8) 

 
Hiện diện địa phương (Điêu JJ.6) 

 
Cấp: Liên bang 

 

Biện pháp: Các phương tiện chung của Luật Truyền thông  (Ley  

de  Vías Generales de Comunicación), Quyển I, 

Chương III 

Luật Đầu tư nước ngoài (Ley de Inversión Extranjera), 

Tiêu đề I, Chương III 

Luật Hàng không dân dụng(Ley de Aviación Civil), 

Các ChươngI, II, IV và IX 

 
Như đáp ứng tại phần Mô tả 

 
Mô tả: Đầu tư 

 

Nhà đầu tư của một Bên khác hoặc khoản đầu tư củ họ 

chỉ có thể sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp, lên đến 25% 

vốn bỏ phiếu trong một doanh nghiệp được thành lập 

hoặc chuẩn bị thành lập trong lãnh thổ Mexico mà 

cung cấp dịch vụ bay đặc biệt sử dụng máy bay quốc 

tịch Mexico. Chủ tịch và ít nhất 2/3 hội đồng giám đốc 

và 2/3 nhân viên quản lý của doanh nghiệp đó phải là 

công dân Mexico. 

 

Chỉ công dân Mexico và doanh nghiệp Mexico trong 

đó 75% vốn bỏ phiếu được sở hữu hoặc kiểm soát bởi 

công dân Mexico và trong đó Chủ tịch và ít nhất 2/3 

nhân viên quản lý là công dân Mexico mới có thể đăng 

ký một máy bay ở Mexico. 

 

Yêu cầu phải có giấy phép được cấp bởi Bộ Truyền 

thông và Vận tải để cung cấp dịch vụ bay đặc biệt 

trong lãnh thổ Mexico. Giấy phép đó chỉ được cấp khi 

người liên quan trong chuỗi cung cấp dịch vụ có địa 

chỉ trong lãnh thổ Mexico 
 



 
33. Ngành: Vận tải 

 
PhânNgành: Vận tải đường thủy 

 
Phân loại công nghiệp: CMAP 973203 Cảng vụ hàng hải, hồ và sông 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia(đầu tư_ Điều II.4) 
 
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Luật cảng (Ley de Puertos), Các Chương IV và V 

 
Quy định về Luật cảng 

(Reglamento de la Ley de Puertos) Tiêu đề I, Các 

ChươngI và VI 

 
Luật Đầu tư nước ngoài(Ley de  
Inversión Extranjera), Tiêu đề I, Chương III 

 
Mô tả: Đầu tư 

 
Nhà đầu tư của một Bên khác hoặc khoản đầu tư của họ 

chỉ có thể sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp lên đến 49% 

tỷ lệ vốn trong 1 doanh nghiệp Mexico được ủy quyền 

đóng vai trò như quản trị cảng hợp nhất. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34. Ngành: Vận tải 

 
PhânNgành: Vận tải đường thủy 

 

Phân loại công nghiệp: CMAP 384201 Sản xuất và sửa chữa tàu thủy 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điêu JJ.3) 

 

Hiện diện địa phương (Điêu JJ.6) 
 
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Hiến pháp chính trị Liên bang Mexico(Constitución  

Política de los Estados Unidos Mexicanos), Điều 32 

 
Luật Các phương thức chung về truyền thông  (Ley  de 

Vías  
Generales de Comunicación), Quyển I, ChươngI, II và 

III 

 
Luật thương mại và vận tải hàng hải   (Ley   de 

Navegación y Comercio  Marítimos), Tiêu đề I, 

Chương II 

 
Luật cảng (Ley de Puertos), Chương IV 

 
Mô tả: Dịch vụ qua biên giới 

 
Yêu cầu phải có cho phép do Bộ Truyền thông và Vận 

tải để thành lập và vận hành, vận hành một xưởng 

đóng tàu. Chỉ công dân và doanh nghiệp Mexico mới 

được cho phép. 
 
 
 
 
 
 

 



35. Ngành: Vận tải 

 
PhânNgành: Vận tải đường thủy 

 

Phân loại công nghiệp: CMAP  973201  Dịch vụ bốc dỡ vận tải đường thủy 

(bao gồm vận hành và bảo dưỡng cảng; bốc dỡ tàu 

thủy tại bờ; xử lý hàng hóa hàng hải; vận hành và bảo 

dưỡng trụ cầu, dọn dẹp tàu và thuyền, xếp dỡ hàng 

hóa; vận chuyển hàng hóa giữa các tàu và xe tải, tàu 

hỏa; đường ống và bến tàu; vận hành bến cảng tại bờ  
 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điêu  II.4, JJ.3) 

 
Hiện diện địa phương (Điêu JJ.6) 

 
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Hiến pháp chính trị Liên bang Mexico (Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos), Điều 32 

 
Luật thương mại và vận tải hàng hải  (Ley  de  

Navegación  y  Comercio  Marítimos),  Tiêu đề  I,  
Chương II, và Tiêu đề II, Các Chương IV và V 

 
Luật cảng(Ley de Puertos), Các ChươngII, IV và VI 

 

Phương tiện chung của Luật truyền thông  
(Ley de Vías Generales de Comunicación), Quyển I,  

các Chương I, II và III 

 

Quy định về sử dụng và thụ hưởng vùng biển lãnh thổ, 

thủy đạo, bãi biển, các vùng bờ biển liên quan và vùng 

đất có được từ biển  (Reglamento  para  el  Uso  y  
Aprovechamientodel   Mar   Territorial,Vías   

Navegables, Playas, Zona  Liên bang  Marítimo  

Terrestre  y  Terrenos Ganados al Mar), Chương II, 

Mục II 
 
 
Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ qua biên giới 
 

Yêu cầu phải có Quyết định ưu đãi hơn từ Ủy ban quốc 
gia về Đầu tư nước ngoài CNIE để nhà đầu tư của một 
Bên khác hoặc khoản đầu tư của họ sở hữu, trực tiếp 

hoặc gián tiếp, hơn 49% sở hữu vốn trong một doanh 
nghiệp được thành lập hoặc chuẩn bị thành lập trong 

lãnh thổ Mexico cung cấp dịch vụ cảng cho tàu nhằm 
chuyển hướng trong đất liền như kéo, thả neo và đấu 
thầu. 

 
Dịch vụ xuyên biên giới 
 
Yêu cầu phải có cho phép của Bộ Truyền thông và 



Vận tải để xây dựng và vận hành, hoặc vận hành, cảng 
biển và cảng nội địa, bao gồm ụ tàu, cần trục và các cơ 
sở vật chất liên quan. Chỉ công dân Mexico và doanh 
nghiệp Mexico mới được có ưu đãi đó. 
 
Cần phải có giấy phép cấp bởi SCT để cung cấp dịch 
vụ xếp dỡ và kho chứa hàng. Chỉ có công dân và 
doanh nghiệp Mexico mới có thể có giấy phép đó. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36. Ngành: Vận tải  
 
PhânNgành: Vận tải đường thủy 

 

Phân loại công nghiệp: CMAP 973203 Vùng biển và đất liền (Quản lý cảng hồ 

và sông) 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điêu II.4) 

 
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Luật thương mại và vận tải hàng hải   (Ley   de  

Navegación y Comercio Marítimos), Tiêu đề III, 

Chương III 

 
Luật Đầu tư nước ngoài(Ley de Inversión Extranjera), 

Tiêu đề I, Chương III 

 
Luật cảng(Ley de Puertos), ChươngIV và VI 

 
Mô tả: Đầu tư 

 

Nhà đầu tư của một Bên khác hoặc khoản đầu tư của 

họ chỉ được tham gia, trực tiếp hoặc gián tiếp lên đến 

49% trong doanh nghiệp Mexico tham gia cung cấp 

dịch vụ lai dắt cảng biển cho tàu hoạt động trong vùng 

chuyến hướng nội địa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37. Ngành: Vận tải 

 
PhânNgành: Vận tải đường thủy 

 

Phân loại công nghiệp: CMAP 712011 Dịch vụ vận tải hàng hải quốc tế 

 
CMAP 712012 Dịch vụ hàng hải nội địa 

 

CMAP 712013 Dịch vụ lai dắt quốc tế và nội địa 

 
CMAP 712021 Dịch vụ vận tải đường sông và hồ 

 
CMAP 712022 Dịch vụ vận tải đường thủy cảng nội địa 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điêu II.4, JJ.3) 

 
Đối xử tối huệ quốc (Điều II.5, JJ.4) 

 
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Luật thương mại và vận tải hàng hải  (Ley   de 

Navegación y Comercio  Marítimos), Tiêu đề III, Chương I 

 

Luật Đầu tư nước ngoài(Ley de Inversión Extranjera), Tiêu 

đề I, Chương III 

 

Luật cạnh tranh kinh tế  Liên bang  (Ley  Liên bang  de  
Competencia Económica), Chương IV 

 
Mô tả: Dịch vụ qua biên giới và Đầu tư 

 
Vận hành hoặc khai thác tàu hàng hải tại các vùng biển 
chung, bao gồm vận tải và dịch vụ lai dắt quốc tế là mở cho 
chủ tàu và tàu của tất cả các nước, trên cơ sở có đi có lại 
theo các hiệp định quốc tế. Với ý kiến trước đó của Ủy ban 
Cạnh tranh liên bang, Bộ Truyền thông và Vận tải có thể 
bảo lưu, toàn phần hoặc một phần, các dịch vụ vận tải hàng 
hóa trong các vùng biển chung nhất định, mà chỉ có thể tiến 
hành bởi doanh nghiệp tàu biển Mexico với tàu mang cờ 
Mexico hoặc tàu được coi là trong trường hợp các nguyên 
tác cạnh tranh tự do không được tôn trọng hoặc kinh tế 
quốc gia bị ảnh hưởng. 
 
Để rõ nghĩa hơn, câu mô tả phía trên không ảnh hưởng đến 
Canada. 

 
1. Hoạt động và khai thác vận tải nội địa và ngành hàng hải 
nội địa được bảo lưu cho chủ tàu Mexico cùng với tàu quốc 
tịch Mexico. Khi tàu Mexico không phù hợp và không sẵn 
có với những điều kiện kỹ thuật tương tự, hoặc do lợi ích 
công cộng đòi hỏi, Bộ Truyền thông và Vận tải có thể cấp 
giáy phép vận tải hàng hải tạm thời để hoạt động và khai 
thác với tàu nước ngoài vận hành bởi chủ tàu Mexico theo 



các ưu tiên sau đây: 
 
1. Chủ tàu Mexico với tàu nước ngoài với bên thuê tàu trần; 
và 
2. Chủ tàu Mexico với tàu nước ngoài với bên thuê bất kỳ 
loại tàu gì khác. 

 

Việc vận hành và khai thác trong vùng hàng hải nội địa và 

vận tải nội đại các tàu du lịch cũng như nạo vét và thiết bị 

hàng hải để xây dựng, duy trì và vận hành cảng có thể được 

tiến hành bởi doanh nghiệp tàu biển Mexico hoặc nước 

ngoài sử dụng tàu Mexico hoặc tàu nước ngoài hoặc các 

thiết bị hàng hải khác với điều kiện có đi có lại với Bên đó, 

nỗ lực dành ưu tiên cho doanh nghiệp Mexico và tuân thủ 

với luật pháp áp dụng. 
 
Ý kiến trước đó của CFC, SCT có thể đưa ra rằng toàn bộ 
hoặc một phần vận tải nội địa hoặc lưu thông trong các 
vùng biển chung có thể chỉ được tiến hành bởi doanh 

nghiệp tàu Mexico với tàu quốc tịch Mexico hoặc được coi 
là như thế trong trường hợp không có điều kiện cạnh tranh 
hiệu quả trong các thị trường liên quan trong từng điều kiện 
của Luật cạnh tranh kinh tế liên bang. 
 

Nhà đầu tư của một Bên khác hoặc khoản đầu tư của họ chỉ 
được sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, lên đến 49% sở hữu 
vốn trong doanh nghiệp tàu Mexico hoặc với tàu mang 
quốc tịch Mexico, được thành lập hoặc chuẩn bị thành lập 

trong lãnh thổ Mexico, mà tham gia khai thác thương mại 
vận tải nội đại hoặc ven biển đối với tàu, ngoại trừ tàu du 
lịch và khai thác và các thiết bị hàng hải để xây dựng, duy 
trì và vận hành các cảng. 
 

Yêu cầu phải có quyết định mang tính ưu đãi của Ủy ban 
Quốc gia về Đầu tư nước ngoài (Comision Nacional de 
Inversiones Extranjeras, CNIE) cho các nhà đầu tư của một 
Bên hoặc các khoản đầu tư của họ sở hữu, trực tiếp hoặc 
gián tiếp, hơn 49 phần trăm quyền sở hữu trong một doanh 

nghiệp được thành lập hoặc chuẩn bị thành lập trên lãnh thổ 
của Mexico tham gia dịch vụ hàng hải trong và dịch vụ lai 
dắt cảng biển trong vùng biển chung. 
 
 



38. Ngành: Vận tải 

 
Phân Ngành: Đường ống vận chuyển hàng hóa phi năng lượng  

 

Phân loại công nghiệp: 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điêu JJ.3) 

 

Hiện diện địa phương (Điêu JJ.6) 
 
Cấp: Liên bang 

 

Biện pháp: Hiến pháp chính trị Liên bang Mexico (Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos), Article 32 

 
Phương tiện chung của Luật Truyền thông (Ley de Vías 

Generales de Comunicación), Quyển I, Chương I, II và III 

 
National Waters Luật Liên bang về vùng nước quốc gia (Ley 

de Aguas Nacionales), Tiêu đề I, Chương II, và Tiêu đề IV, 

Chương II 

 

Mô tả: Dịch vụ qua biên giới 

 

Yêu cầu phải có cho phép của Bộ Truyền thông và Vận tải 

SCT để xây dựng và vận hành, hoặc vận hành, đường ống 

chuyên chở hàng hóa khác ngoài năng lượng hoặc hóa dầu. 

Chỉ các công dân Mexico và doanh nghiệp Mexico mới có thể 

được cho phép. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39. Ngành: Vận tải 

 
PhânNgành: Dịch vụ vận tải đường sắt 

 

Phân loại công nghiệp: CMAP 711101 Dịch vụ vận tải đường sắt 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều II.4, JJ.3) 

 

Hiện diện địa phương (Điêu JJ.6) 
 
Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Luật Đầu tư nước ngoài (Ley de Inversión Extranjera), Tiêu đề 

I, Chương III 

 
Luật pháp quy về dịch vụ đường sắt ChươngCác ChươngI và 

II, Mục III 

 

Luật pháp quy về dịch vụ đường sắt, 

Tiêu đề I, ChươngCác ChươngI, II và III,  
Tiêu đề II, ChươngCác ChươngI và IV, và Tiêu đề III, Chương 

I, Mục I và II 
 
Mô tả: Dịch vụ qua biên giới và Đầu tư 

 

Yêu cầu phải có quyết định mang tính ưu đãi của Ủy ban Quốc 

gia về đầu tư nước ngoài (Comision Nacional de Inversiones 

Extranjeras, CNIE) cho các nhà đầu tư của một Bên hoặc các 

khoản đầu tư của họ tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp, lên đến 

49% sở hữu vốn của một doanh nghiệp thành lập hoặc chuẩn bị 

được thành lập trên lãnh thổ của Mexico tham gia vào việc xây 

dựng, vận hành và khai thác các tuyến đường sắt được coi là 

phương tiện truyền thông nói chung, hoặc trong việc cung cấp 

các dịch vụ giao thông đường sắt công cộng . 

 

Khi giải quyết, CNIE sẽ xem xét rằng sự phát triển quốc gia và 

phát triển công nghệ được ưu tiên như thế nào, và rằng sự toàn 

vẹn chủ quyền của các quốc gia được bảo vệ. 

 

Yêu cầu phải có cho phép của Bộ Giao thông Vận tải 

(Secretaria de Comunicaciones y Transportes, SCT) để xây 

dựng, vận hành và khai thác dịch vụ vận tải đường sắt và cung 

cấp các dịch vụ công cộng giao thông đường sắt. Chỉ những 

doanh nghiệp Mexico mới được cho phép. 

 

Yêu cầu phải có giấy phép cấp bởi SCT để cung cấp các dịch 

vụ phụ trợ; xây dựng các cơ sở xuất nhập cảnh, giao cắt và các 

cơ sở biên ở bên phải đường; việc lắp đặt các quảng cáo và các 

biển hiệu công khai ở bên phải đường; và việc xây dựng và vận 

hành các cây cầu trên tuyến đường sắt. Chỉ có công dân 

Mexico và các doanh nghiệp Mexico có thể có được giấy phép 

đó. 



 
40. Ngành: Vận tải 

 
PhânNgành: Vận tải đường bộ  

 

Phân loại công nghiệp: CMAP  973101  Dịch vụ quản lý bến xe khách và các 

dịch vụ hỗ trợ (giới hạn đến bến xe buýt và bến xe tải 

chính trạm xe buýt và xe tải) 
 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điêu JJ.3) 
 Hiện diện địa phương (Điêu JJ.6)  

 Đối xử tối huệ quốc(Điều JJ.4) 

Cấp: Liên bang     

Biện pháp: Liên bang Luật đường bộ, cầu và giao thông đường bộ 

Liên bang Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Liên bang), Tiêu đề I, Chương III 
      

 Quy định về thụ hưởng quyền đối với đường bộ Liên 

bang và các vùng xung quanh.  

 Liên bang (Reglamento para el Aprovechamiento  del  

Derecho  de  Vía  de  las  Carreteras Liên banges y 

Zonas Aledañas), ChươngCác Chương II và IV 
  

 Quy định về vận tải đường bộ Liên bang và dịch 

vụ hỗ trợ   Liên bang  (Reglamento de 

Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares), 

Chương I 

 

     

Mô tả: Dịch vụ qua biên giới    

 Yêu cầu phải có giấy phép cấp bởi Bộ Truyền 

thông và Vận tải Mexico để thành lập, vận hành 

một trạm hoặc nhà ga xe buýt, xe tải. Chỉ có công 

dân và doanh nghiệp Mexico mới có thể có được 

giấy phép đó. Để có được giấy phép như vậy, bên 

liên quan phải chứng mình họ có địa chỉ cư trú tại 

Mexico. 

 

 
 



41. Ngành: Vận  tải  

PhânNgành: Vận tải đường bộ 

Phân loại công nghiệp: 

 

 

CMAP 973102 Dịch vụ quản lý đường bộ, cầu và dịch 

vụ hỗ trợ 

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điêu JJ.3) 

 Hiện diện địa phương (Điêu JJ.6) 

Cấp: Liên bang  

Biện pháp: Hiến pháp chính trị Liên bang Mexico(Constitución 

 Política de los Estados Unidos Mexicanos), Điều 32 

 

Liên bangLuật đường bộ, cầu và giao thông đường bộ 

Liên bangLey de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Liên bang), Tiêu đề I, Chương III 

 Quy định  Liên bang  về dịch vụ vận tải đường bộ và 

dịch vụ hỗ trợ (Reglamento de Autotransporte Liên 

bang y Servicios Auxiliares), Các ChươngI và V. 

 

 

Mô tả: Dịch vụ qua biên giới 
 
Yêu cầu phải có giấy phép cấp bởi Bộ Truyền thông và 
Vận tải Mexico để cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải 
đường bộ liên bang. Chỉ công dân và doanh nghiệp 
Mexico mới được cấp giấy phép đó.  
 
Để rõ nghĩa hơn, dịch vụ hỗ trợ không phải là một 
phần dịch vụ vận tải hành khách, du lịch hoặc hàng 
hóa đường bộ liên bang, nhưng có thể bổ sung cho 
hoạt động vận hành và khai thác các dịch vụ này. 

 
 
 
 
 
 



42. Ngành: Vận tải  

PhânNgành: Vận tải đường bộ  

Phân loại công nghiệp: CMAP 711201 Dịch vụ vận tải vật liệu xây dựng 

 CMAP 711202 Dịch vụ di chuyển  

 

CMAP  711203  Dịch vụ vận tải hàng 

hóa chuyên biệt khác     

 CMAP 711204 Dịch vụ vận tải hàng hóa chung  

 

CMAP 711311 Dịch vụ vận tải xe 

buýt và xe khách đường dài   

 CMAP  711318  Dịch vụ vận tải trường học và du lịch 

 (giới hạn đến dịch vụ vận tải du lịch)  

 

CMAP 720002 Dịch vụ chuyển phát 

nhanh  

Nghĩa vụ liên quan: 

 

 

Đối xử quốc gia (Điêu II.4, JJ.3)  

 Đối xử tối huệ quốc (Điều II.5, JJ.4)  

 Hiện diện địa phương (Điêu JJ.6) 

Cấp: Liên bang  

 

Biện pháp: 

 

Luật Đầu tư nước ngoài(Ley de Inversión Extranjera), 

Tiêu đề I, Chương II 

 
Liên bangLuật đường bộ, cầu và giao thông đường bộ 

Liên bangLey de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Liên bang), Tiêu đề I, Chương I và III 

 
Quy định về dịch vụ vận tải đường bộ và các dịch vụ 
hỗ trợ  Liên bang (Reglamento de   Autotransporte   
Liên bang Auxiliares), Chương I 

 
Như đáp ứng tại Phần Mô tả 

 
Mô tả: Đầu tư 

 
Nhà đầu tư của một Bên khác hoặc khoản đầu tư của 
họ không được sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, sở hữu 
vốn trong một doanh nghiệp được thành lập hoặc 
chuẩn bị thành lập trong lãnh thổ Mexico, tham gia 
vào dịch vụ vận tải hàng hóa nội địa giữa 
các điểm trong lãnh thổ Mexico, trừ dịch vụ bưu kiện 
và chuyển phát nhanh. 

 

y   Servicios 



Dịch vụ qua biên giới 
  
Yêu cầu phải có giấy phép cấp bởi Bộ Truyền thông và 
Vận tải SCT để cung cấp dịch vụ xe buýt nội  thành, 
dịch vụ vận tải du lịch, hoặc dịch vụ xe tải vể vận tải 

hàng hóa hoặc hành khách tới hoặc từ lãnh thổ 
Mexico.  
 
Chỉ có công dân và doanh nghiệp mang quốc tịch 
Mexico với điều khoản loại trừ người nước ngoài, sử 
dụng thiết bị đăng ký tại Mexico mà được xây dựng tại 
hoặc nhập khẩu hợp pháp vào Mexico và lái xe là công 
dân Mexico mới có thể cung cấp dịch vụ xe buýt hoặc 
xe tải để vận chuyển hàng hóa và hành khách giữa các 
điểm trong lãnh thổ Mexico. 
 
Yêu cầu phải có giấy phép cấp bởi SCT để cung cấp 
dịch vụ bưu kiện và chuyển phát nhanh. Chỉ có công 
dân và doanh nghiệp Mexico mới có thể cung cấp dịch 
vụ đó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



43. Ngành: Vận tải 

 
PhânNgành: Dịch vụ vận tải đường sắt 

 

Phân loại công nghiệp: CMAP 711101 Dịch vụ vận tải bằng đường sắt (giới 

hạn đến đội đường sắt) 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điêu JJ.3) 

 

Cấp: Liên bang 

 

Biện pháp: Luật Lao động Liên bang  (Ley  Liên bang  del  

Trabajo),  Tiêu đề  VI, Chương V 

 
Mô tả: Dịch vụ qua biên giới 

 
Thành viên đội đường sắt phải là công dân Mexico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



44. Ngành: Vận tải 

 
PhânNgành: Vận tải đường bộ 

 

Phân loại công nghiệp: CMAP  711312  Dịch vụ vận tải xe buýt và xe khách 

đô thị và ngoại ô 

 
CMAP 711315 Dịch vụ taxi cơ giới 

 
CMAP 711316  Dịch vụ vận tải xe cơ giới tuyến cố 

định 

 
CMAP 711317 Dịch vụ vận tải xe cơ giới từ hạng ta-xi 

 
CMAP  711318  Dịch vụ vận tải trường học và Du lịch 

(giới hạn đến dịch vụ vận tải trường học)  
 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điêu II.4, JJ.3) 

 

Cấp: Liên bang 

 
Biện pháp: Luật Đầu tư nước ngoài (Ley de Inversión Extranjera), 

Tiêu đề I,Chương II 

 
Luật Các phương thức chung về truyền thông  (Ley  de  

Vías Generales de Comunicación), Quyển I, Các 

Chương I và II 

 
Luật đường, cầu và vận tải đường bộ Liên bang (Ley 

de Caminos,Puentes y Autotransporte Liên bang), Tiêu 

đề I, Chương III 

 

Quy định về vận tải và các dịch vụ hỗ trợ  Liên bang  

(Reglamento de Autotransporte Liên bang y Servicios  
Auxiliares), Chương I 

 
Mô tả: Dịch vụ qua biên giớiĐầu tư và Dịch vụ qua biên giới 

 
Chỉ có công dân và doanh nghiệp quốc tịch Mexico 

với điều khoản loại trừ người nước ngoài mới có thể 

cung cấp dịch vụ xe buýt đô thị và ngoại ô, dịch vụ xe 

buýt trường học, dịch vụ taxi và các dịch vụ vẩn tải tập 

thể khác. 
 
 



45. Ngành: Truyền thông 

 
PhânNgành: Dịch vụ giải trí (Rạp chiếu phim) 

 

Phân loại công nghiệp: CMAP 941103 Triển lãm 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điêu JJ.3) 

 

Đối xử tối huệ quốc (Điều II.5, JJ.4) 
 
Cấp: Liên bang 
 
Biện pháp:  Luật Điện ảnh Liên bang Cinematography Law, 

Chương III 

 
Quy định về Luật Điện ảnh Liên bang, Chương V 

 
Mô tả: Dịch vụ qua biên giới và Đầu tư 

 
Nhà phát sóng phải giữ lại 10% tổng thời gian chiếu 

phim để trình chiếu phim của quốc gia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46. Ngành: Tất cả Ngành 

 

Phân Ngành:   

 

Phân loại công nghiệp: CMAP 941103 Triển lãm phim cá nhân 

 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia (Điều II. 4, JJ. 3)  

Đối xử Tối huệ quốc(Điều II. 5 và JJ. 4)  
Hiện diện địa phương (Điều JJ. 6) 

Yêu cầu thực hiện (Điều II.7)  
Quản lý nhân sự, cấp cao (Điều II. 8) 

 
Cấp: Địa phương 

 

Biện pháp: Tất cả  các biện pháp không tương thích của các Bang 

thuộc Liên bang Mexico 
 

 

Mô tả: Dịch vụ qua biên giới và Đầu tư 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


