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CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG DỊCH VỤ, ĐẦU TƯ
VÀ DANH MỤC NCM NHƯ THẾ NÀO?



HIỆP ĐỊNH CPTPP-30 CHƯƠNG
00 - Lời mở đầu 

01 - Chương Các điều khoản ban đầu và các định nghĩa chung

02 - Chương Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường hàng hoá 

03 - Chương Quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ 

05 - Chương Quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại

06 - Chương Phòng vệ thương mại 

07 - Chương Các biện pháp SPS
08 - Chương Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT)

09 - Chương Đầu tư 

10 - Chương Thương mại dịch vụ xuyên biên giới 

11 - Chương Dịch vụ tài chính 

12 - Chương Nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh

13 - Chương Viễn thông
14 - Chương Thương mại điện tử 

15 - Chương Mua sắm của Chính phủ 

16 - Chương Chính sách cạnh tranh 

17 - Chương Doanh nghiệp Nhà nước và độc quyền chỉ định 

18 - Chương Sở hữu trí tuệ 

19 - Chương Lao động 

20 - Chương Môi trường 

21 - Chương Hợp tác và xây dựng năng lực 

22 - Chương Nâng cao sức cạnh tranh và thuận lợi hoá hoạt động kinh 

doanh 

23 - Chương Phát triển 

24 – Chương Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

25 – Chương Hội tụ phương pháp hoạt định chính sách thương mại

26 – Chương Minh bạch hoá và chống tham nhũng 

27 – Chương Các điều khoản hành chính và thể chế 

28 – Chương Giải quyết tranh chấp 

29 – Chương Các ngoại lệ và các điều khoản chung 

30 – Chương Các điều khoản cuối cùng 
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Phụ lục 2D – Cam kết hàng hoá của các nước

Phụ lục 3 và 4 – Quy tắc xuất xứ và Dệt may

Phụ lục I – NCM & Phụ lục II - NCM

Phụ lục III – Dịch vụ tài chính
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Phụ lục 12 – Nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh

Phụ lục 15A - Mua sắm của Chính phủ



Chương 10 - Dịch vụ xuyên biên giới Chương 9 - Đầu tư

13 ĐIỀU KHOẢN CHUNG

• Điều 10.1: Định nghĩa

• Điều 10.2: Phạm vi điều chỉnh

• Điều 10.3: Đối xử quốc gia (NT)

• Điều 10.4: Đối xử tối huệ quốc (MFN)

• Điều 10.5: Tiếp cận thị trường (MA)

• Điều 10.6: Hiện diện tại nước sở tại (LP)

• Điều 10.7: Các biện pháp không tương thích (NCM)

• Điều 10.8: Quy định trong nước (DR)

• Điều 10.9: Công nhận (MR)

• Điều 10.10: Từ chối lợi ích

• Điều 10.11: Minh bạch hóa

• Điều 10.12: Thanh toán và chuyển tiền

• Điều 10.13: Những vấn đề khác

3 PHỤ LỤC

• Phụ lục 10.A Dịch vụ chuyên môn

• Phụ lục 10-B Dịch vụ chuyển phát nhanh

• Phụ lục 10-C Cơ chế ‘chỉ tiến không lùi’ đối với các biện pháp 

không tương thích
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Điều 9.7: Đối xử trong trường hợp xung đột vũ trang hoặc bạo loạn dân sự

Điều 9.8: Tước quyền sở hữu và Bồi thường

Điều 9.9: Chuyển tiền

Điều 9.10: Yêu cầu thực hiện (PR)

Điều 9.11: Quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị

Điều 9.12: Các biện pháp không tương thích (NCM)

Điều 9.13: Thế quyền

Điều 9.14: Thủ tục riêng biệt và Yêu cầu thông tin

Điều 9.15: Từ chối lợi ích

Điều 9.16: Đầu tư và môi trường, sức khoẻ và các mục tiêu quản lý khác 

Điều 9.17: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

MỤC B: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

12 PHỤ LỤC

CẤU TRÚC CHƯƠNG DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ



Chương 9 - Đầu tư Chương 9 - Đầu tư

MỤC B: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ 

NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 9.18: Tham vấn và Thương lượng

Điều 9.19. Trình Khiếu kiện ra Trọng tài

Điều 9.20: Chấp thuận của các Bên về trọng tài

Điều 9.21: Điều kiện và hạn chế chấp thuận của mỗi Bên

Điều 9.22: Lựa chọn trọng tài

Điều 9.23: Điều hành của trọng tài

Điều 9.24: Minh bạch Thủ tục Trọng tài

Điều 9.25: Luật áp dụng

Điều 9.26: Giải thích các Phụ lục

Điều 9.27: Báo cáo chuyên gia

Điều 9.28: Hợp nhất vụ kiện

Điều 9.29: Phán quyết

Điều 9.30: Tiếp nhận tài liệu khiếu kiện

12 PHỤ LỤC

Phụ lục 9-A Luật Tập quán Quốc tế

Phụ lục 9-B Tước quyền sở hữu

Phụ lục 9-C Tước quyền sở hữu liên quan đến đất đai 

Phụ lục 9-D Tiếp nhận tài liệu khiếu kiện tại một Bên theo Mục

B

Phụ lục 9-E Chuyển tiền

Phụ lục 9-F DL 600

Phụ lục 9-G Nợ công

Phụ lục 9-H 

Phụ lục 9-I Cơ chế điều chỉnh các biện pháp không tương 

thích (Cơ chế ratchet) 

Phụ lục 9-J Trình Khiếu kiện ra Trọng tài

Phụ lục 9-K Trình Khiếu kiện cụ thể trong 3 năm sau khi Hiệp

định có hiệu lực

Phụ lục 9-L Hợp đồng đầu tư

CẤU TRÚC CHƯƠNG ĐẦU TƯ



Chương Dịch vụ điều chỉnh các Phương thức cung

cấp dịch vụ:

Phương thức 1 - Cung cấp qua biêngiới (cho  khách 

hàng tại ViệtNam)

Phương thức 2 – Tiêu dùng ở nước ngoài  (khách

hàng Việt Nam di chuyển tới nước ngoài  và tiêu 

dùng dịch vụ tại đó)

Chương Đầu tư điều chỉnh các Phương thức 

cung cấp dịch vụ: 

Phương thức 3 – Hiện diện thương mại



CẤU TRÚC DANH MỤC NCM



CẤU TRÚC DANH MỤC NCM



CẤU TRÚC DANH MỤC NCM – GHI CHÚ



CẤU TRÚC DANH MỤC NCM – GHI CHÚ



CẤU TRÚC DANH MỤC NCM – PHỤ LỤC I



CẤU TRÚC DANH MỤC NCM – PHỤ LỤC II



CẤU TRÚC DANH MỤC NCM – PHỤ LỤC II



CÁC BƯỚC TRA CỨU DANH MỤC NCM



CÁC BƯỚC TRA CỨU CỤ THỂ

Xác định các FTAs có liên quan gữa Việt Nam và nhà CCDV/nhà ĐT mang quốc tịch

Chọn FTAs được áp dụng (Giả định hiện nay là CPTPP)

Xác định ngành/phân ngành dịch vụ được xem xét: Tham chiếu Bảng mã phân loại sản

phẩm trung tâm tạm thời của Liên hợp quốc (PCPC) năm 1991 đối với các ngành dịch vụ

và mã ngành VSIC đối với ngành đầu tư

Tra cứu cam kết đối với nghĩa vụ MA trong Dịch vụ và Đầu tư tại Phụ lục II, từ đó

đối chiếu với cam kết MA trong WTO để xác định mức độ cam kết MA  

Tra cứu cam kết đối với các nghĩa vụ NT, MFN, LP, PR, SMBD trong Dịch vụ

và Đầu tư tại Phụ lục I và II



TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH MINH HỌA



Việt Nam mở cửa  dịch 

vụ đóng gói (CPC 876) 

Tình huống giả định:

Nhà đầu tư đến từ Nhật Bản nhận thấy thị trường Việt Nam 

có nhiều tiềm năng trong hoạt động xuất nhập khẩu các sản

phẩm hàng hóa. Chính vì vậy, năm 2020, công ty POA của

Nhật Bản đã trình hồ sơ lên cơ quan cấp phép có thẩm

quyền của Việt Nam đề nghị cho phép thành lập công ty 

liên doanh với đối với Việt Nam trong đó tỷ lệ sở hữu của

phía Nhật Bản là 51%. 

1. Hỏi theo cam kết của Hiệp định CPTPP, với tư cách là

một cơ quan cấp phép về vấn đề này tại Việt Nam, bạn có

nghĩa vụ cấp phép cho nhà đầu tư đến từ Nhật Bản này

hay không?

2. Với tư cách là một tư vấn luật cho nhà đầu tư nước

ngoài tại Việt Nam, bạn sẽ đưa ra lời khuyên nào với nhà

đầu tư này?



TRA CỨU CAM KẾT NGHĨA VỤ MA DỊCH VỤ ĐÓNG GÓI



TRA CỨU CAM KẾT NGHĨA VỤ MA DỊCH VỤ ĐÓNG GÓI

Dịch vụ Cam kết dịch vụ trong WTO (Lộ trình

tính tới ngày 01/11/2019)

Hiệp định CPTPP

Dịch vụ đóng gói (CPC 876) (1) Chưa cam kết (1) Không hạn chế

(2) Chưa cam kết (2) Không hạn chế

(3) Chưa cam kết (3) Không hạn chế ngoại trừ liên

doanh phải với số vốn góp của

nước ngoài không quá 49%



THỰC HÀNH TRA CỨU DANH MỤC NCM 



Việt Nam cam kết mở cửa thị trường đối với dịch vụ cho thuê máy

móc và thiết bị không kèm người điều khiển và dịch vụ đóng gói

Tình huống giả định số 1

Công ty A là một công ty của nhà đầu tư mang quốc tịch Ca-na-đa muốn đăng kí cấp mới Giấy

chứng nhận đăng ký đầu tư để kinh doanh đối với một số dịch vụ gồm: (i) dịch vụ thuê, cho thuê

máy móc và thiết bị không có người điều hành; (ii) dịch vụ đóng gói và (iii) dịch vụ quảng cáo.

a.  Công ty A muốn áp dụng điều kiện đầu tư theo Hiệp định CPTPP để thực hiện các dịch vụ trên

thì Cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư tại Việt Nam có được căn cứ theo Hiệp định CPTPP 

để quyết định cấp phép cho dự án này mà không phải lấy ý kiến Bộ ngành có liên quan không?  

b. Trường hợp công ty A đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dịch vụ quảng

cáo (chưa đăng ký đầu tư đối với dịch vụ thuê và cho thuê máy móc không kèm người điều khiển

và dịch vụ đóng gói) tại Việt Nam trước ngày Hiệp định CPPTP có hiệu lực (14/01/2019). 

Do có sự khác biệt trong phạm vi và mức độ cam kết mở cửa thị trường dịch vụ - đầu tư của Việt

Nam đối với các dịch vụ nêu trên trong WTO và Hiệp định CPPTP nên công ty A đã đề nghị cơ

quan có thẩm quyền cấp phép điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cho phép áp dụng

cam kết ưu đãi trong cả 3 lĩnh vực này theo Hiệp định CPTPP. Vậy cơ quan có thẩm quyền cấp

phép của Việt Nam sẽ áp dụng điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tất cả mục tiêu

của dự án đầu tư này, bao gồm cả mục tiêu dự án đã có và mục tiêu dự án đăng ký bổ sung (tức

là dịch vụ (i), (ii) và (iii)) hay chỉ điều chỉnh đối với mục tiêu dự án đề nghị bổ sung (tức là dịch vụ

(ii) và (iii)? 



Việt Nam mở cửa  dịch 

vụ thương mại điện tử

Tình huống giả định số 2

Công ty A là một công ty Mê-hi-cô muốn kinh doanh dịch vụ

thương mại điện tử tại Việt Nam. Do dịch vụ thương mại

điện tử là dịch vụ Việt Nam chưa cam kết tại WTO nên theo

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, công ty A phải làm thủ tục cấp

Giấy phép kinh doanh để được cấp quyền kinh doanh dịch

vụ này. 

Sau khi Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực, được biết

Hiệp định CPTPP áp dụng phương pháp chọn - bỏ, và nội

dung cam kết nêu tại Phụ lục I và II của Danh mục NCM 

của Hiệp định CPTPP không đề cập tới ngành "dịch vụ

thương mại điện tử". 

Vậy thì theo cam kết của Hiệp định CPPTP thì công ty A có

được quyền kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử như

nhà đầu tư trong nước mà không cần phải làm thủ tục cấp

Giấy phép kinh doanh hay không? 



Việt Nam 

mở cửa  

dịch vụ

phân phối

Tình huống giả định số 3

Công ty A tư vấn cho nhà đầu tư đến từ Nhật Bản muốn đầu tư vào Việt Nam dịch vụ phân phối đường và gạo. Khi nghiên

cứu cam kết của Việt Nam đối với dịch vụ phân phối, công ty A thấy rằng nội dung bảo lưu không tương thích được liệt kê

như sau:

- "Obligation Concerned": NT;

- "Measures": Decree 23, Circular 09, Circular 05, Decision 10;

- "Description": Việc thành lập các cơ sở bán lẻ (ngoài cơ sở bán lẻ đầu tiên) sẽ được cho phép trên cơ sở kiểm tra nhu

cầu kinh tế (ENT). Việc xin phép thành lập nhiều hơn một cơ sở bán lẻ phải tuân thủ quy trình đã có và được công bố

công khai và việc cấp phép phải dựa trên các tiêu chí khách quan. Các tiêu chí chính để kiểm tra nhu cầu kinh tế là số

lượng các nhà cung cấp dịch vụ đang hiện diện trong một khu vực địa lý, sự ổn định của thị trường và quy mô địa lý. 

Việc thành lập các cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 500m2 tại các khu vực đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quy

hoạch cho hoạt động mua bán hàng hoá và đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng, sẽ không phải kiểm tra nhu cầu

kinh tế. Năm năm sau khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực, việc kiểm tra nhu cầu kinh tế sẽ bị bãi bỏ và bảo lưu này sẽ hết

hiệu lực.

1. Công ty A đó cho rằng "Measures" là phần liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành tại thời điểm Hiệp định

CPTPP có hiệu lực đối với dịch vụ được mô tả. Phần "Description" chỉ liệt kê ra một hoặc một số các biện pháp không

tương thích đối với nghĩa vụ cần tuân thủ được nêu trong "Obligations Concerned" mà KHÔNG phải là tất cả các biện

pháp không tương thích mà Việt Nam có thể áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành được liệt kê tại phần

“Measures” và các văn bản quy phạm pháp luật có thể được sửa đổi hoặc bổ sung sau này. 

Vậy đối với những biện pháp không tương thích KHÔNG được mô tả trong "Description" nhưng được nêu trong văn bản

quy phạm pháp luật tại phần "Measures" thì Việt Nam vẫn được quyền áp dụng là đúng hay không? Nếu Việt Nam ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản liệt kê trong bảo lưu NCM thì Việt Nam sẽ

áp dụng như thế nào đối với các quy định mới đó?

2. Nhà đầu tư đến từ Nhật Bản nêu trên có thể được phép phân phối mặt hàng gạo và đường khi thành lập cơ sở bán lẻ

thứ nhất tại Việt Nam vào năm 2020 hay không? Nếu công ty này muốn phát triển thị trường và mở thêm nhiều cơ sở bán

lẻ khác ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất vào năm 2025 có chịu ENT hay không?
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