
 

CHƯƠNG 1 

MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH NGHĨA CHUNG 

 

ĐIỀU 1.1 

Mục tiêu 

Mục tiêu của Hiệp định này là thúc đẩy quan hệ đầu tư giữa các Bên phù hợp với các điều 
khoản của Hiệp định này. 

 

ĐIỀU 1.2 

Định nghĩa 

Trong phạm vi Hiệp định này: 

(a) “thể nhân của một Bên” nghĩa là, về phía Liên minh Châu Âu là công dân của một nước 
thành viên Liên minh phù hợp với pháp luật và quy định nội địa1 nước đó và, về phía Việt 
Nam là công dân của Việt Nam phù hợp với pháp luật và quy định nội địa của Việt Nam; 

(b) “pháp nhân” là bất kỳ thực thể pháp lý nào được thành lập hợp pháp hoặc tổ chức theo 
pháp luật hiện hành, dù vì mục tiêu lợi nhuận hay không, và dù thuộc sở hữu tư nhân hay sở 
hữu nhà nước, bao gồm các tập đoàn, quỹ ủy thác, hợp danh, liên doanh, doanh nghiệp tư 
nhân hay hiệp hội; 

(c) “pháp nhân của một Bên” là pháp nhân của Liên minh Châu Âu hoặc pháp nhân của Việt 
Nam, được thành lập theo pháp luật và quy định nội địa của một nước thành viên Liên minh 
hoặc của Việt Nam tương ứng, và tham gia vào các hoạt động kinh doanh đáng kể2 trong 
phạm vi lãnh thổ của Liên minh hoặc của Việt Nam; 

một pháp nhân: 

(i) được "sở hữu" bởi thể nhân hoặc pháp nhân của một trong hai Bên nếu thể nhân hoặc 
pháp nhân đó sở hữu trên 50 phần trăm lợi ích cổ phần; hoặc 

(ii) được "kiểm soát" bởi thể nhân hoặc pháp nhân của một Bên nếu thể nhân hoặc pháp 
nhân đó có quyền chỉ định đa số các giám đốc hoặc có quyền điều hành hoạt động của pháp 
nhân đó một cách hợp pháp; 

(d) “các dịch vụ được cung cấp và các hoạt động được thực hiện nhằm thực thi thẩm quyền 
của chính phủ” nghĩa là các dịch vụ được cung cấp hoặc các hoạt động được thực hiện 
không phải trên cơ sở thương mại và không cạnh tranh với một hoặc nhiều chủ thể kinh tế; 

(e) “hoạt động kinh tế" bao gồm các hoạt động công nghiệp, thương mại và chuyên môn và 
hoạt động của các thợ thủ công, nhưng không bao gồm các dịch vụ được cung cấp hoặc 
các hoạt động được thực hiện nhằm thực thi quyền lực nhà nước; 

(f) “hoạt động” đối với một khoản đầu tư, nghĩa là việc thực hiện, quản lý, bảo trì, sử dụng, 
thụ hưởng, bán hoặc các hình thức định đoạt khoản đầu tư đó;3 

(g) “biện pháp được thông qua hoặc duy trì bởi một Bên” là các biện pháp được thực hiện 
bởi:  



 

(i) các cơ quan và chính quyền trung ương, vùng hoặc địa phương; và 

(ii) các cơ quan phi chính phủ trong việc thực thi quyền hạn của chính phủ hoặc cơ quan 
trung ương, vùng hoặc địa phương; 

(h) “đầu tư” là mọi loại tài sản được sở hữu, kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi nhà đầu 
tư của một Bên trên lãnh thổ4 của Bên kia, có các đặc điểm của một khoản đầu tư, bao gồm 
những đặc điểm như cam kết vốn hoặc các nguồn khác, kỳ vọng lợi nhuận, giả định rủi ro và 
thời hạn cố định; dưới hình thức: 

(i) hữu hình hoặc vô hình, động sản hoặc bất động sản, cũng như các quyền tài sản khác, 
như cho thuê, thế chấp, thế nợ hoặc cầm cố; 

(ii) doanh nghiệp5 cũng như cổ phần, cổ phiếu hoặc các hình thức góp vốn khác trong doanh 
nghiệp và các quyền phát sinh từ đó; 

(iii) trái phiếu, giấy nợ, khoản vay hoặc các công cụ nợ khác, bao gồm cả quyền phát sinh từ 
đó; 

(iv) hợp đồng “chìa khóa trao tay”, hợp đồng xây dựng, hợp đồng quản lý, hợp đồng sản 
xuất, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng chia sẻ doanh thu và các hợp đồng tương tự 
khác; 

(v) quyền đòi tiền hoặc quyền đòi tài sản hoặc bất kỳ việc thực hiện hợp đồng nào có giá trị 
tài chính;6 và 

(vi) các quyền sở hữu trí tuệ7 và lợi thế thương mại; 

những thu nhập được đầu tư được xem là khoản đầu tư miễn là chúng có các đặc điểm của 
một khoản đầu tư và bất kỳ hình thức nào khác mà tài sản được đầu tư hoặc tái đầu tư 
không ảnh hưởng đến tính chất của tài sản và miễn là chúng vẫn có các đặc điểm của một 
khoản đầu tư; 

(i) “nhà đầu tư của một Bên” là thể nhân của một Bên hoặc pháp nhân của một Bên có 
khoản đầu tư trên lãnh thổ của Bên kia; 

(j) “thu nhập” là những khoản tiền thu được từ đầu tư hoặc tái đầu tư, bao gồm lợi nhuận, cổ 
tức, khoản thu từ vốn, tiền bản quyền, lãi, khoản thu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, 
khoản thu hiện vật và các khoản thu nhập hợp pháp khác; 

(k) “biện pháp” là bất kỳ biện pháp nào được đưa ra bởi một Bên, dưới hình thức luật, quy 
định, quy tắc, thủ tục, quyết định, biện pháp hành chính hoặc bất kỳ hình thức nào khác; 

(l) “người” là thể nhân hoặc pháp nhân;  

(m) “nước thứ ba” là nước hoặc vùng lãnh thổ nằm ngoài phạm vi lãnh thổ áp dụng của Hiệp 
định này như định nghĩa tại Điều 4.22 (Lãnh thổ áp dụng); 

(n) “Bên Liên minh” là Liên minh hoặc nước thành viên của Liên minh và nước thành viên 
trong phạm vi thẩm quyền tương ứng nêu tại Hiệp ước Liên minh Châu Âu và Hiệp ước vận 
hành Liên minh Châu Âu; 

(o) “Bên” là Liên minh hoặc Việt Nam; 

(p) “trong nước” đối với Liên minh và các nước thành viên8 Liên minh là theo quy phạm pháp 
luật, luật hoặc các quy định, và đối với Việt Nam là theo quy phạm pháp luật, luật và các quy 
định ở cấp trung ương, khu vực hoặc địa phương; và 



 

(q)“khoản đầu tư được bảo hộ” là một khoản đầu tư của nhà đầu tư của một Bên trên lãnh 
thổ của Bên kia, đã có từ ngày có hiệu lực Hiệp định này hoặc được tạo ra hoặc nhận sau 
ngày có hiệu lực, mà khoản đầu tư này được tạo ra phù hợp với luật và quy định hiện hành 
của Bên kia. 

1 Nhằm giải thích rõ hơn, luật và quy định trong nước của các nước thành viên Liên minh 
bao gồm của luật và quy định của Liên minh. 

2 Cùng với việc thông báo thực hiện Hiệp ước thành lập Cộng đồng Châu Âu gia nhập WTO 
(WT/REG39/1), Liên minh Châu Âu coi khái niệm “liên kết hiệu quả và liên tục” với các nền 
kinh tế của một nước thành viên của Liên minh Châu Âu tại Điều 54 của Hiệp ước vận hành 
Liên minh Châu Âu là tương đương với khái niệm “hoạt động kinh doanh đáng kể”. 

Theo đó, đối với một pháp nhân được thành lập theo luật pháp và quy định của Việt Nam và 
chỉ có văn phòng đăng ký hoặc trụ sở chính trong lãnh thổ Việt Nam, Liên minh Châu Âu sẽ 
chỉ mở rộng những lợi ích của Hiệp định này nếu pháp nhân đó có liên kết kinh tế hiệu quả 
và liên tục với nền kinh tế Việt Nam. 

3 Nhằm giải thích rõ hơn, hoạt động này không bao gồm các bước diễn ra tại thời điểm hoặc 
trước thời điểm hoàn thành các thủ tục cần thiết để thành lập doanh nghiệp liên quan theo 
quy định của pháp luật. 

4 Nhằm giải thích rõ hơn, lãnh thổ của một Bên bao gồm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục 
địa, theo quy định tại Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển, ký tại Montego Bay ngày 10 
tháng 12 năm 1982 (sau đây gọi là “UNCLOS"). 

5 Trong phạm vi định nghĩa “đầu tư”, một “doanh nghiệp” không bao gồm văn phòng đại diện. 
Nhằm giải thích rõ hơn, một văn phòng đại diện được thành lập trên lãnh thổ của một Bên 
không được xem là một khoản đầu tư. 

6 Nhằm giải thích rõ hơn, quyền đòi tiền không bao gồm quyền đòi tiền chỉ phát sinh từ hợp 
đồng thương mại bán hàng hóa hoặc dịch vụ của thể nhân hoặc pháp nhân trên lãnh thổ của 
một Bên cho thể nhân hoặc pháp nhân trên lãnh thổ của Bên kia, hoặc việc cấp tài chính 
cho hợp đồng đó không phải là khoản vay theo khoản (iii), hoặc bất kỳ lệnh, bản án hoặc 
phán quyết trọng tài có liên quan nào. 

7 Trong phạm vi Hiệp định này, quyền sở hữu trí tuệ đề cập ít nhất đến các đối tượng sở hữu 
trí tuệ nêu từ Mục 1 đến Mục 7 Phần II của Hiệp định TRIPS, bao gồm: 

(a) quyền tác giả và quyền liên quan;  

(b) nhãn hiệu; 

(c) chỉ dẫn địa lý;  

(d) kiểu dáng công nghiệp; 

(e) quyền sáng chế; 

(f) thiết kế bố trí mạch tích hợp;  

(g) bảo hộ thông tin bí mật; và 

(h) giống cây trồng. 

8 Thuật ngữ “thể nhân” bao gồm các thể nhân thường trú mà không phải là công dân của 
Latvia hay bất kỳ quốc gia nào khác nhưng được phép mang hộ chiếu dành cho người nước 
ngoài, theo luật và quy định của Latvia. 



 

 


