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CHƢƠNG 9 

 

DI CHUYỂN THỂ NHÂN TẠM THỜI 

 

 

Điều 9.1: Định nghĩa 

 

Vì mục đích của Chương này: 

 

(a) thủ tục xuất nhập cảnh là thị thực, giấy phép, giấy thông hành 

hoặc các tài liệu khác ở dạng văn bản hay điện tử xác nhận quyền 

được nhập cảnh tạm thời; 

 

(b) thể nhân của một Bên được định nghĩa như trong đoạn (i) của Điều 

8.1 (Định nghĩa); và  

 

(c) nhập cảnh tạm thời là việc thể nhân của một Bên nhập cảnh vào 

lãnh thổ một Bên của một Bên khác và người đó không có ý định 

thường trú. 

 

 

Điều 9.2: Phạm vi 

 

1.  Chương này sẽ áp dụng, như được nêu trong Biểu cam kết của mỗi Bên 

trong Phụ lục IV (Biểu cam kết cụ thể về Di chuyển Thể nhân tạm thời), 

đối với các biện pháp của một Bên ảnh hưởng đến việc nhập cảnh tạm thời 

của các thể nhân của một Bên khác vào lãnh thổ, nơi những người đó tham 

gia vào hoạt động buôn bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ hoặc tiến hành đầu 

tư. Những người đó phải bao gồm một hoặc nhiều người sau đây: 

 

(a) khách kinh doanh;  

 

(b) người được chuyển giao trong nội bộ công ty; hoặc 

 

(c) các loại khác, có thể được quy định cụ thể trong Biểu cam kết của 

mỗi Bên tại Phụ lục IV (Biểu cam kết cụ thể về Di chuyển Thể nhân 

tạm thời). 

 

2. Chương này không áp dụng đối với các biện pháp ảnh hưởng đến thể nhân 

tìm cách tiếp cận thị trường lao động của một Bên khác hay các biện pháp 

liên quan đến tư cách công dân, quốc tịch, cư trú hoặc lao động trên cơ sở 

thường xuyên.  

 

3. Không quy định nào trong Hiệp định này ngăn cản một Bên áp dụng các 

biện pháp nhằm quản lý việc nhập cảnh của thể nhân một Bên khác vào, 
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hoặc việc nhập cảnh tạm thời vào lãnh thổ của mình, bao gồm cả các biện 

pháp cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn của, và nhằm đảm bảo việc di 

chuyển có trật tự của thể nhân qua biên giới, miễn là các biện pháp đó 

không được áp dụng theo cách làm vô hiệu hoặc suy giảm các lợi ích mà 

bất kỳ Bên nào được hưởng từ Chương này.  

 

4. Việc một Bên yêu cầu thể nhân của một Bên khác phải có giấy tờ nhập 

cảnh không bị coi là làm vô hiệu hay giảm các lợi ích mà bất kỳ Bên nào 

được hưởng từ Chương này. 

 

Điều 9.3: Vợ/chồng và ngƣời phụ thuộc  

 

Mỗi Bên có thể đưa ra các cam kết về vợ/chồng hoặc người phụ thuộc trong Biểu 

cam kết của mình tại Phụ lục IV (Biểu cam kết cụ thể về Di chuyển Thể nhân tạm 

thời). 

 

Điều 9.4: Cấp phép nhập cảnh tạm thời  

 

1.  Mỗi Bên, phù hợp với Biểu cam kết của mình trong Phụ lục IV (Biểu cam 

kết cụ thể về Di chuyển Thể nhân tạm thời), cấp phép nhập cảnh tạm thời 

hoặc kéo dài thời gian tạm trú theo Chương này cho thể nhân của một Bên 

khác, với điều kiện là những thể nhân đó:  

 

(a) tuân theo các thủ tục nộp đơn theo quy định đối với hình thức nhập 

cảnh được yêu cầu; và  

 

(b) đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện liên quan để được nhập cảnh 

tạm thời hoặc gia hạn thời gian tạm trú tại Bên cấp. 

 

2. Theo luật và quy định của một Bên, các khoản phí được thu liên quan đến 

việc xử lý thủ tục nhập cảnh là hợp lý vì bản thân chúng không thể hiện sự 

cản trở không chính đáng đối với việc di chuyển thể nhân của một Bên 

khác theo Chương này. 

 

3. Một Bên có thể từ chối nhập cảnh tạm thời hoặc gia hạn thời gian lưu trú 

tạm thời cho bất kỳ thể nhân nào của Bên khác không tuân thủ điểm 1 (a) 

hoặc (b). 

 

4. Thực tế của việc một Bên cấp phép nhập cảnh tạm thời cho một thể nhân 

của một Bên khác theo Chương này không được hiểu là miễn cho thể nhân 

đó không phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu về cấp giấy phép hoặc các yêu cầu 

khác, bao gồm cả những bộ quy tắc ứng xử bắt buộc, cho việc hành nghề 

hay tham gia các hoạt động kinh doanh khác. 
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Điều 9.5: Biểu cam kết cụ thể về Di chuyển Thể nhân tạm thời  

 

Mỗi Bên sẽ ghi trong Biểu cam kết của mình tại Phụ lục IV (Biểu cam kết cụ thể 

về Di chuyển Thể nhân tạm thời) các cam kết đối với việc nhập cảnh và tạm trú 

tạm thời trên lãnh thổ đối với thể nhân của một Bên khác được quy định tại Điều 

9.2 (Phạm vi). Các Biểu này sẽ nêu rõ các điều kiện và giới hạn chi phối các cam 

kết đó, bao gồm cả thời gian lưu trú đối với từng loại thể nhân có trong đó.
1
 

 

 

Điều 9.6: Xử lý đơn nhập cảnh 

 

1. Trong trường hợp một Bên yêu cầu nộp đơn đối với thủ tục nhập cảnh, thì 

Bên đó sẽ xử lý nhanh nhất có thể các đơn xin nhập cảnh hoặc gia hạn 

nhận được từ thể nhân của một Bên khác được quy định tại Điều 9.2 

(Phạm vi).  

 

2. Mỗi Bên, theo yêu cầu và trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi nhận 

được đơn xin nhập cảnh từ một thể nhân của một Bên khác được quy định 

tại Điều 9.2 (Phạm vi), sẽ thông báo cho người nộp đơn về:  

 

(a) việc nhận đơn; và  

 

(b) quyết định với đơn được nộp, nếu được chấp thuận, bao gồm thời 

gian lưu trú và các điều kiện khác.  

 

3. Mỗi Bên, theo yêu cầu và trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi nhận 

được đơn xin nhập cảnh từ một thể nhân của một Bên khác được quy định 

tại Điều 9.2 (Phạm vi), cố gắng thông báo cho người nộp đơn về tình trạng 

của đơn. 

 

4. Trong phạm vi cho phép theo luật và quy định, mỗi Bên sẽ cố gắng chấp 

nhận các đơn xin nhập cảnh dạng điện tử với các điều kiện xác thực tương 

đương như đơn dạng văn bản. 

 

5. Khi thích hợp, mỗi Bên sẽ chấp nhận bản sao các tài liệu được chứng thực 

theo luật và quy định thay cho các tài liệu gốc, trong phạm vi pháp luật và 

quy định cho phép.  

 

 

 

                                            
1
 Vì mục đích của Điều khoản này, các điều kiện và giới hạn bao gồm bất kỳ yêu cầu kiểm tra nhu cầu 

kinh tế nào mà không Bên nào có thể áp đặt trừ khi được nêu rõ trong Biểu của mình trong Phụ lục IV 
(Biểu cam kết cụ thể về di chuyển tạm thời thể nhân). 
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Điều 9.7: Minh bạch hóa  

 

1. Mỗi Bên phải:  

 

(a) thông báo hoặc công khai tài liệu giải thích về tất cả các thủ tục nhập 

cảnh có liên quan hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của Chương này; 

  

(b) thông báo hoặc công khai trên phạm vi lãnh thổ và với các Bên 

khác, các yêu cầu nhập cảnh tạm thời theo Chương này, bao gồm tài 

liệu giải thích, các biểu mẫu và tài liệu liên quan cho phép thể nhân 

của các Bên khác làm quen với các yêu cầu đó;  

 

(c) đảm bảo rằng thông tin được thông báo hoặc công khai theo điểm 

(b) được cập nhật sớm nhất có thể khi sửa đổi hoặc bổ sung bất kỳ 

biện pháp nhập cảnh nào ảnh hưởng đến việc nhập cảnh tạm thời của 

các thể nhân của một Bên khác; và  

 

(d) duy trì các cơ chế để trả lời các câu hỏi của những người quan tâm 

về luật và quy định ảnh hưởng đến việc nhập cảnh tạm thời và lưu 

trú tạm thời của thể nhân. 

 

2. Mỗi Bên sẽ cố gắng thông báo, trong phạm vi có thể, các thông tin được đề 

cập trong đoạn 1 bằng tiếng Anh.  

 

Điều 9.8: Hợp tác: 

 

Các Bên có thể thảo luận về các lĩnh vực hợp tác đã được hai bên đồng ý để tạo 

điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc nhập cảnh tạm thời và lưu trú tạm thời của 

các thể nhân từ các Bên khác, trong đó sẽ xem xét các lĩnh vực được đề xuất 

trong quá trình đàm phán hoặc các lĩnh vực khác có thể được xác định bởi các 

Bên. 

 

 

Điều 9.9: Giải quyết tranh chấp  

 

1. Các bên sẽ cố gắng giải quyết mọi khác biệt phát sinh từ việc thực hiện 

Chương này thông qua tham vấn. 

 

2. Không Bên nào được sử dụng để giải quyết tranh chấp theo Chương 19 

(Giải quyết Tranh chấp) liên quan đến từ chối cấp quyền nhập cảnh tạm 

thời trừ khi:   

 

(a) vấn đề có dấu hiệu trở thành thông lệ; và 
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(b) thể nhân bị ảnh hưởng đã sử dụng hết các biện pháp hành chính có 

thể cho vấn đề này. 

 

3. Theo mục đích của điểm 2 (b), các biện pháp xử lý hành chính sẽ được coi 

là hết hiệu lực nếu quyết định cuối cùng về vấn đề không được Bên khác 

đưa ra trong một khoảng thời gian hợp lý sau ngày quy trình biện pháp 

được bắt đầu, bao gồm cả các quy trình cho việc rà soát hoặc kháng cáo, và 

việc không ra quyết định không phải vì những trì hoãn do thể nhân liên 

quan gây ra. 

 

 


