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DANH MỤC A 

 

CÁC GIẢI THÍCH 

 

 

1. Theo Điều 10.8 (Bảo lưu và các biện pháp không tương thích), Danh mục 

này liệt kê các biện pháp không phù hợp với một số hoặc tất cả các nghĩa vụ 

quy định tại: 

 

(a) Điều 10.3 (Đối xử quốc gia); 

 

(b) Điều 10.6 (Các yêu cầu thực hiện); và  

 

(c) Điều 10.7 (Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị). 

 

2.  Danh mục này được xây dựng phù hợp với Chương 10 (Đầu tư). Bất kỳ cam 

kết nào của Việt Nam được xây dựng phù hợp với Chương 8 (Thương mại 

dịch vụ) sẽ được quy định tại Biểu của Việt Nam tại Phụ lục II (Các biểu 

cam kết cụ thể về dịch vụ). 

 

3. Mỗi bảo lưu trong Danh mục này bao gồm các yếu tố sau, tùy từng trường 

hợp cụ thể: 

 

(a) Ngành là ngành hoặc phân ngành mà bảo lưu được xây dựng; 

 

(b) Phân ngành là lĩnh vực/sản phẩm/hoạt động cụ thể mà bảo lưu được 

xây dựng; 

 

(c) Mã ngành là các hoạt động thuộc phạm vi của bảo lưu dựa trên Hệ 

thống ngành tiêu chuẩn quốc tế (sau đây gọi là “ISIC”) - Bản sửa đổi 3 

cho sản xuất, nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp và săn bắn, khoáng 

sản và khai khoáng. Khi cần thiết và phù hợp, Việt Nam đã quy định 

phạm vi chính xác của các bảo lưu nếu các bảo lưu không hoàn toàn 

phù hợp với hệ thống phân loại; 

 

(d) Cấp chính quyền là cấp chính quyền ban hành hoặc duy trì biện pháp 

mà bảo lưu được xây dựng. 

 

(e) Loại nghĩa vụ là các nghĩa vụ Đối xử quốc gia, Yêu cầu thực hiện và 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị, tùy từng trường hợp cụ thể, 

không áp dụng với các biện pháp được liệt kê; 

 

(f) Mô tả biện pháp là đưa ra biện pháp không tương thích được bảo lưu. 

Các nghĩa vụ tại mục Loại nghĩa vụ không áp dụng đối với biện pháp 

không tương thích nêu tại mục Mô tả biện pháp của bảo lưu đó; 
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(g) Nguồn của biện pháp cung cấp dẫn chiếu không ràng buộc của biện 

pháp không tương thích được bảo lưu chỉ với mục đích minh bạch và 

minh họa và không được giải thích như là giải thích ràng buộc bổ sung 

của biện pháp đó. 

 

4. Trong quá trình giải thích một bảo lưu, tất cả các yếu tố của một bảo lưu đều 

được xem xét. Trường hợp có sự khác nhau thì nội dung Mô tả biện pháp 

sẽ được dẫn chiếu. 

 

5.  Viet Nam có thể bổ sung, rút hoặc sửa đổi bất kỳ bảo lưu nào của Việt Nam 

tại Danh mục A trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có hiệu lực của Danh 

mục/Biểu của Việt Nam với điều kiện là biện pháp không tương thích đó có 

tồn tại vào thời điểm Hiệp định này có hiệu lực. Bất kỳ sự bổ sung, rút, hoặc 

sửa đổi đó sẽ được gửi cho Cơ quan lưu trữ, Cơ quan này sẽ thông báo cho 

các Bên bao gồm pháp luật liên quan và ngày có hiệu lực của bổ sung, rút, 

sửa đổi đó. Biện pháp không tương thích đó sẽ là một phần của Danh mục 

bảo lưu và các biện pháp không tương thích của Việt Nam tại Phụ lục III vào 

thời điểm thông báo đó.  

 

 

6.  Giải thích này là một phần của Danh mục này. 
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1 

 

Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Đối xử quốc gia, Yêu cầu thực hiện, Quản lý cấp 

cao và Hội đồng quản trị có thể không áp dụng 

với các điều kiện được quy định tại các giấy phép 

đầu tư, chấp thuận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư 

được ban hành trước ngày có hiệu lực của Hiệp 

định này.
1
 

 

Nguồn của biện pháp : - Nghị định số 194/2013/NĐ-CP ngày 

21/11/2013. 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 

12/11/2015 

 

 

 

                                                           
1 Với mục đích minh họa, điều kiện có thể là cam kết của nhà đầu tư về việc chuyển giao tài sản đã đầu tư cho Chính phủ Việt Nam trên cơ sở 

không bồi thường sau khi dự án đầu tư hết hạn. 
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Ngành : Sản xuất 

 

Phân ngành : Chế tạo máy bay 

 

Mã ngành : ISIC 353 

 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

 

Mô tả biện pháp : Không cấp phép đầu tư nước ngoài trong sản xuất 

máy bay, ngoại trừ thông qua một liên doanh 

hoặc mua cổ phần của một doanh nghiệp. Vốn 

nước ngoài không được quá 49% tổng vốn của 

liên doanh hoặc doanh nghiệp đó.  

 

Nguồn của biện pháp  : Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 
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Ngành : Sản xuất 

 

Phân ngành : Sản xuất thiết bị chạy trên đường sắt, thiết bị thay 

thế, toa tàu và xe ô tô chở khách 

 

Mã ngành : ISIC 352 

 

Cấp Chính quyền : Tất cả các cấp 

 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

 

Mô tả biện pháp : Không cấp phép đầu tư nước ngoài trong sản xuất 

thiết bị chạy trên đường sắt, thiết bị thay thế, toa 

tàu và xe ô tô chở khách, ngoại trừ thông qua một 

liên doanh hoặc mua cổ phần của một doanh 

nghiệp. Vốn nước ngoài không được quá 49% 

tổng vốn của liên doanh hoặc doanh nghiệp đó. 

 

Nguồn của biện pháp : -  Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/02/ 2015 

-  Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 

26/12/2016 

-  Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 
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DANH MỤC B 

 

CÁC GIẢI THÍCH 

 

 

1. Danh mục này liệt kê các biện pháp đang tồn tại mà Việt Nam có thể duy trì, 

hoặc các biện pháp mà Việt Nam ban hành mới hoặc hạn chế hơn, mà không 

phù hợp với các nghĩa vụ quy định tại: 

 

(a) Điều 10.3 (Đối xử quốc gia); 

 

(b) Điều 10.6 (Yêu cầu thực hiện); và 

 

(c) Điều 10.7 (Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị). 

 

2.  Bất kỳ cam kết nào của Việt Nam được xây dựng phù hợp với Chương 8 

(Thương mại dịch vụ) sẽ được quy định tại Biểu của Việt Nam tại Phụ lục II 

(Các biểu cam kết cụ thể về dịch vụ). 

 

 

3. Mỗi bảo lưu trong Danh mục này bao gồm các yếu tố sau, tùy từng trường 

hợp cụ thể: 

 

(a) Ngành là ngành hoặc phân ngành mà bảo lưu được xây dựng; 

 

(b) Phân ngành là lĩnh vực/sản phẩm/hoạt động cụ thể mà bảo lưu được 

xây dựng; 

 

(c) Mã ngành là các hoạt động thuộc phạm vi của bảo lưu dựa trên Hệ 

thống ngành tiêu chuẩn quốc tế (sau đây gọi là “ISIC”) - Bản sửa đổi 3 

cho sản xuất, nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp và săn bắn, khoáng 

sản và khai khoáng. Khi cần thiết và phù hợp, Việt Nam đã quy định 

phạm vi chính xác của các bảo lưu nếu các bảo lưu không hoàn toàn 

phù hợp với hệ thống phân loại; 

 

(d) Cấp chính quyền là cấp chính quyền ban hành hoặc duy trì biện pháp 

mà bảo lưu được thực hiện 

 

(e) Loại nghĩa vụ là các nghĩa vụ Đối xử quốc gia, Yêu cầu thực hiện và 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị, tùy từng trường hợp cụ thể, 

không áp dụng với các biện pháp được liệt kê; 

 

(f) Mô tả biện pháp là nêu các biện pháp không tương thích được bảo lưu. 

Các nghĩa vụ tại mục Loại nghĩa vụ không áp dụng đối với biện pháp 

không tương thích nêu tại mục Mô tả biện pháp của bảo lưu đó; 
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(g) Nguồn của biện pháp cung cấp dẫn chiếu không ràng buộc của biện 

pháp không tương thích được bảo lưu chỉ với mục đích minh bạch và 

minh họa và không được giải thích như là giải thích ràng buộc bổ sung 

của biện pháp đó. 

 

4. Trong quá trình giải thích một bảo lưu, tất cả các yếu tố của một bảo lưu đều 

được xem xét. Trường hợp có sự khác nhau thì nội dung Mô tả biện pháp sẽ 

được dẫn chiếu. 

 

5.  Các giải thích này là một phần của Danh mục này. 
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Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành và duy trì bất 

kỳ biện pháp liên quan đến đầu tư gián tiếp. 

 

Nguồn của biện pháp : - Luật Đầu tư 

- Luật Chứng khoán 
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Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành và duy trì bất 

kỳ biện pháp liên quan đến thủ tục đầu tư, như 

các thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư của dự án, và thủ tục quản lý ngoại hối. 

 

Nguồn của biện pháp : - Luật Đầu tư 

- Luật Doanh nghiệp 
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Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến các doanh nghiệp 

nhà nước và giám sát và quản lý đầu tư do các 

quỹ nhà nước đầu tư, bao gồm nhưng không chỉ 

là tư nhân hóa, cổ phần hóa hoặc thoái vốn thông 

qua chuyển giao hoặc định đoạt vốn cổ phần hoặc 

tài sản của doanh nghiệp nhà nước. 

 

  : - 
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Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

Mô tả biện pháp : Đối xử quốc gia, Yêu cầu thực hiện và Quản lý 

cấp cao và Hội đồng quản trị có thể không áp 

dụng trong trường hợp các hoạt động bị hạn chế 

cho doanh nghiệp được chỉ định được tự do hóa 

cho các doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp 

được chỉ định, hoặc trong trường hợp doanh 

nghiệp được chỉ định đó không còn hoạt động 

trên cơ sở phi thương mại. 

 

Nguồn của biện pháp : - 
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Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến đất đai, tài sản, và 

tài nguyên thiên nhiên
2
  gắn liền với đất, bao gồm 

nhưng không chỉ là thu hồi đất, sở hữu đất
3
, giao 

đất, cho thuê đất, chính sách sử dụng đất, quy 

hoạch và kế hoạch sử dụng đất, thời hạn sử dụng 

đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. 

Nguồn của biện pháp : - Luật Đất đai 

- Luật Khoáng sản 

- Luật Di sản văn hóa 

- Luật Kinh doanh bất động sản 

- Luật Đầu tư 

 

 

                                                           
2 Tài nguyên thiên nhiên được phát hiện trong đất thuộc về Chính phủ Việt Nam. 

 
3 Với mục đích minh họa, tổ chức và cá nhân nước ngoài không được sở hữu đất đai. Chính phủ Việt Nam có thể giao đất hoặc cho thuê đất 

đối với tổ chức và cá nhân nước ngoài phù hợp với thời hạn của dự án đầu tư của nhà đầu tư đó trên cơ sở sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền phù hợp với pháp luật Việt Nam. 
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Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến sự đối xử dành 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Nguồn của biện pháp : Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
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Ngành : Sản xuất 

Phân ngành : - Sản xuất pháo, bao gồm cả pháo hoa; 

- Sản xuất đèn trời; 

- Sản xuất và cung cấp vật liệu nổ; 

- Xuất bản: Tất cả các sản phẩm xuất bản 

 Xuất bản sách, tờ rơi, sách âm nhạc và các xuất 

bản khác; 

 Xuất bảo báo, tạp chí định kỳ và ấn phẩm; 

 Xuất bản bản ghi; 

 Xuất bản khác. 

- In ấn: 

 Sách (gồm cả sách cho người mù), ảnh, bản đồ, 

áp-phích, lịch;  

 Đúc tiền xu, đúc và ép tiền, giấy tờ có 

giá, biểu mẫu có mệnh giá, hóa đơn tài 

chính, séc, v.v.  

 Ấn phẩm báo chí, báo, tạp chí, tạp chí 

định kỳ, tem chống hàng giả, giấy chứng 

nhận, hộ chiếu, thẻ căn cước quốc gia, 

v.v. 

- Tái chế hoặc tân trang các sản phẩm Công 

nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT); 

- Sản xuất thuốc lá điếu và xì gà; 

- Sản xuất rượu và đồ uống có cồn; 

- Sản xuất thuốc lá; 

- Chế tạo và lắp ráp xe buýt và xe ô tô từ 29 chỗ trở 

lên. 

- Sản xuất vàng. 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ  : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì bất 

kỳ biện pháp liên quan đến các phân ngành nêu trên. 

Nguồn của biện pháp : - Luật Đầu tư 

- Luật Bảo vệ môi trường 

- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
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Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ  : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến duy trì an ninh 

lương thực. 

Nguồn của biện pháp : - 
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Ngành : Khoáng sản và khai khoáng 

Phân ngành : Dầu và khí 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến dầu và khí 

 

Nguồn của biện pháp : - Luật Đầu tư 

- Luật Khoáng sản 

- Luật Dầu khí 
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Ngành : Khoáng sản và khai khoáng, ngoại trừ dầu và khí, 

khoáng sản phi kim loại và khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường. 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến khoáng sản và 

khai khoáng, bao gồm nhưng không chỉ là các 

phân ngành sau: 

- Khảo sát, thăm dò và khai thác khoáng sản; 

- Khai thác và chế biến khoáng sản quý, hiếm, 

vật liệu hiếm, nguyên liệu hiếm; khai thác đất 

sét làm vật liệu xây dựng; khai thác cát chất 

lượng cao để sản xuất kính xây dựng và kỹ 

thuật; 

- Hoạt động khoáng sản liên quan đến khoáng 

sản đặc biệt, độc hại, quý hiếm bao gồm: điều 

tra cơ bản địa chất, tìm kiếm, thăm dò, khai 

thác và chế biến; 

- Thăm dò, khai thác và chế biến các loại 

khoáng sản quan trọng, bao gồm nhưng không 

giới hạn khoáng sản biển. 

 

Nguồn của biện pháp : - Luật Khoáng sản 

- Luật Đầu tư 
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Ngành : Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến đánh bắt và nuôi 

trồng thủy sản trong vùng nước thuộc chủ quyền 

và quyền tài phán của Việt Nam được xác định 

phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật 

Biển được thông qua tại Montego Bay ngày 

10/12/1982 (UNCLOS).  

 

Nguồn của biện pháp : - 
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Ngành : Lâm nghiệp và săn bắn 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền  : Tất cả các cấp  

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến lâm nghiệp và săn 

bắn. 

 

Nguồn của biện pháp : - Luật Lâm nghiệp 

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng 

- Luật Đa dạng sinh học 
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Ngành : Nông nghiệp 

Phân ngành : Nuôi trồng, sản xuất, chế biến thực vật quý hiếm, 

chăn nuôi động vật hoang dã quý hiếm và chế 

biến thực vật, động vật đó (kể cả động vật sống 

và chế biến từ động vật). 

 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến các phân ngành 

nêu trên. 

Nguồn của biện pháp : - Luật Trồng trọt 

- Luật Chăn nuôi 
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Ngành : Phát triển điện 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến phát triển điện. 

 

Nguồn của biện pháp : - 

 



ANNEX III – VIET NAM – 23 

15 

Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến các ngành mà 

không tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam vào ngày 

Hiệp định này có hiệu lực. 

 

Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến các ngành trừ các 

ngành được Chính phủ Việt Nam công nhận tại 

thời điểm Hiệp định này có hiệu lực. 

 

Bất kỳ ngành được liệt kê cụ thể trong Hệ thống 

ngành của Việt Nam (sau đây gọi là VSIC) tại 

thời điểm Hiệp định này có hiệu lực nên được 

công nhận bởi Chính phủ Việt Nam tại thời điểm 

đó. 

 

Để rõ ràng hơn, một ngành, phân ngành hoặc hoạt 

động mà không được mô tả cụ thể trong VSIC tại 

thời điểm Hiệp định này có hiệu lực, ví dụ như 

ngành, phân ngành hoặc hoạt động mà không biết 

liệt kê vào đâu ở VSIC, sẽ không được Chính phủ 

Việt Nam công nhận. 

 

Nguồn của biện pháp : - 
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Ngành : Sản xuất 

 

Phân ngành : Sản xuất thiết bị nổ công nghiệp; 

Sản xuất xi măng; 

Sản xuất bê tông trộn sẵn, nghiền đá; 

Sản xuất và lắp ráp ô tô; 

Sản xuất và lắp ráp xe máy. 

 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ  : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

 

Mô tả biện pháp : Đầu tư trong các phân ngành nêu trên phải phù 

hợp với quy hoạch của Chính phủ Việt Nam mà 

có thể dành đặc quyền cho nhà đầu tư địa 

phương.
4
 

 

Nguồn của biện pháp : - Luật Khoáng sản 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 

- Quyết định số 02/2007/QĐ-BCT ngày 

29/8/2007 

 

 

                                                           
4 Với mục đích minh họa, nhà sản xuất xe máy trong nước có thể được đặc quyền về số lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong 

nước và đặc quyền về địa điểm. 



ANNEX III – VIET NAM – 25 

17 

Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến thành lập và hoạt 

động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia 

đình và doanh nghiệp tư nhân. 

 

Nguồn của biện pháp : - 
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Ngành : - 

Phân ngành : Chợ truyền thống 

 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền  : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến chợ truyền thống. 

 

Nguồn của biện pháp : - 
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Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến chứng khoán sẽ 

được niêm yết hoặc đã niêm yết trên sàn giao 

dịch chứng khoán và bất kỳ vấn đề nào liên quan 

đến việc mua lại quyền lợi, chuyển nhượng và sáp 

nhập công ty đại chúng niêm yết. 

 

Nguồn của biện pháp : - 
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Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp nào dành quyền hoặc đặc quyền 

cho các nhóm yếu thế về mặt xã hội, kinh tế và 

địa lý và các dân tộc thiểu số. 

 

Nguồn của biện pháp : - 

 



ANNEX III – VIET NAM – 29 

21 

Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến thành lập hiện 

diện thương mại của nhà đầu tư và doanh nghiệp 

nước ngoài tại Việt Nam theo hình thức chi 

nhánh. 

 

Nguồn của biện pháp : - 
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Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến an ninh và quốc 

phòng. 

 

Nguồn của biện pháp : - 
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Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các ngành 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ. 

 

Nguồn của biện pháp : Luật Quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ 
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Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ bất kỳ biện pháp liên quan đến năng lượng 

nguyên tử. 

 

Nguồn của biện pháp : Luật Năng lượng nguyên tử 
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Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến cảng sông, cảng 

biển và cảng hàng không. 

 

Nguồn của biện pháp : - 
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Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến di sản văn hóa, tôn 

giáo và tín ngưỡng. 

 

Nguồn của biện pháp : - Luật Di sản văn hóa 

- Luật Tôn giáo và tín ngưỡng 
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Ngành : Khoáng sản và khai khoáng 

 

Phân ngành : Khoáng sản phi kim loại và khoáng sản là vật liệu 

xây dựng thông thường. 

 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành bất kỳ biện 

pháp liên quan đến các phân ngành nêu trên, 

ngoại trừ chế biến khoáng sản phi kim loại
5
, và 

khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường. 

 

Nguồn của biện pháp : Luật Khoáng sản 

 

 

                                                           
5 Để rõ ràng hơn, khoáng sản phi kim loại và khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường được định nghĩa theo pháp luật Việt Nam. Khoáng 

sản phi kim loại không bao gồm nước, nước khoáng và nước khoáng nóng. 
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Ngành : - 

Phân ngành : Xuất bản, in ấn, báo chí, thu thập tin tức, thông 

tin đại chúng, phát thanh và truyền hình, dưới mọi 

hình thức. 

 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến các phân ngành 

nêu trên. 

 

Nguồn của biện pháp : - 
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Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến yêu cầu chuyển 

giao công nghệ. 

 

Nguồn của biện pháp : - 
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Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến yêu cầu về phí bản 

quyền liên quan đến sức khỏe, thuế, an ninh và 

quốc phòng, và lợi ích công cộng. 

 

Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến yêu cầu về phí bản 

quyền khi Việt Nam nắm giữ cổ phần, quyền lợi 

hoặc lợi ích trong một chủ thể là một bên của hợp 

đồng li-xăng mà có liên quan đến phí bản quyền. 

 

Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến các yêu cầu về phí 

bản quyền theo một hợp đồng li-xăng giữa hai 

hay nhiều bên liên quan
6
. 

 

Nguồn của biện pháp : - 

 

                                                           
6 Các bên liên quan được định nghĩa theo pháp luật Việt Nam. 
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Ngành : Tất cả các ngành 

 

Phân ngành : - 

 

Mã ngành : - 

 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp nào liên quan đến việc tuyển 

dụng người nước ngoài. Các hạn chế
7
 có thể được 

áp dụng đối với số lượng hoặc tỷ lệ, mức lương 

tối thiểu, thời hạn và loại người nước ngoài được 

tuyển dụng.  

 

Nguồn của biện pháp : - Bộ luật Lao động 

- Luật Doanh nghiệp 

 

 

                                                           
7 Với mục đích minh họa, các hạn chế có thể bao gồm nhưng không chỉ là: 
 

- Đối với nhà quản lý, giám đốc điều hành và chuyên gia, ít nhất 20% tổng số họ là công dân Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp 

được phép có tối thiểu ba nhà quản lý, giám đốc điều hành và chuyên gia không phải là người Việt Nam; 

 
- Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thường trú tại Việt Nam. 
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Ngành : Tất cả các ngành 

Phân ngành : - 

Mã ngành : - 

Cấp chính quyền : Tất cả các cấp 

Loại nghĩa vụ : Đối xử quốc gia (Điều 10.3) 

Yêu cầu thực hiện (Điều 10.6) 

Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị (Điều 10.7) 

 

Mô tả biện pháp : Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì 

bất kỳ biện pháp liên quan đến đầu tư trong tất cả 

các ngành và phân ngành dịch vụ. 

 

Nguồn của biện pháp : - 

 


