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Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị và hợp tác vốn có giữa hai nước và nhân dân hai 

nước, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế sâu rộng hơn giữa hai 

nước, cụ thể là cho việc đầu tư vốn của các nhà đầu tư của các bên trên cơ sở bình đẳng, 

cùng có lợi và tôn trọng độc lập chủ quyền của mỗi bên. Nhận thấy việc hỗ trợ và bảo hộ 

đầu tư sẽ góp phần làm thịnh vượng cả hai nước. Hai bên đã đồng ý như sau: 

 

Điều 1: 

Định nghĩa 

Vì mục đích của Hiệp định này: 

1.     Thuật ngữ ?đầu tư? có nghĩa bất cứ loại tài sản nào được đầu tư bởi các 

nhà đầu tư của một bên vào lãnh thổ của bên kia, theo luật pháp và các quy định của 

nước đó,trong đó có: 

a.      Động sản và bất động sản và bất cứ quyền nào khác như thế chấp, cầm cố; 

b.     cổ phần, cổ phiếu và trái phiếu của các công ty hoặc bất cứ khoản lợi tức 

nào có liên quan đến tài sản cuả các công ty đó; 

c.      quyền đòi tiền hoặc quyền đòi thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng có giá trị 

tài chính; 

d.     quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu thương mại, quyền sở 

hữu công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp, bí quyết công nghệ, bí mật thương mại, tên 

thương mại và uy tín; 

e.      các ưu đãi thương mại được hưởng theo luật hoặc theo hợp đồng bao gồm 

các ưu đãi tìm kiếm, thu hoạch, khai thác tài nguyên thiên nhiên. 

2.     Thuật ngữ "nhà đầu tư" có nghĩa là bất cứ công dân hoặc công ty là công 

dân của một bên đã hoặc đang thực hiện đầu tư trong lãnh thổ của bên kia. 

3.     Thuật ngữ "công dân" có nghĩa là: 

a.      đối với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bất cứ tự nhiên nhân nào 

có quốc tịch của bên đó theo luật của bên đó. 

b.     đối với Cộng hoà Philippines là các công dân của Philippines theo nghĩa 

của Điều IV của Hiến pháp nước này. 

4.     Thuật ngữ "công ty" có nghĩa là các doanh nghiệp, công ty hợp danh hoặc 

các hiệp hội khác, được liên kết hoặc thành lập và có hoạt động kinh doanh theo các 

quy định của pháp luật hiện hành tại bất cứ phần lãnh thổ nào thuộc chủ quyền của 

mỗi bên. Trong trường hợp nhất định, công ty công ty có thể mở rộng ngoài phạm vi 

định nghĩa nêu trên nếu được cả hai bên nhất trí trên cơ sở bảo đảm trật tự công cộng, 



bảo vệ các lợi ích an ninh thiết yếu hoặc để thực hiện các cam kết về hoà bình và an 

ninh. 

5.     Thuật ngữ "khoản thu" có nghĩa là khoản tiền thu được cụ thể từ đầu tư, 

lợi nhuận, lợi tức, lợi suất, cổ tức, tiền thuê đất hoặc phí và các khoản thu hợp pháp 

khác. 

6.     Thuật ngữ "lãnh thổ" có nghĩa là: 

a.      đối với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là lãnh thổ quốc gia được 

quy định trong luật của Việt Nam. 

b.     đối với Cộng hoà Philippines là lãnh thổ quốc gia được định nghĩa trong 

Điều I của Hiến pháp nước này. 

Điều 2 

Xúc tiến và bảo hộ đầu tư 

1.     Mỗi bên khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư của 

bên kia đầu tư vào lãnh thổ nước mình, và thừa nhận các khoản vốn theo các quy định 

của pháp luật nước mình. 

2.     Vào bất cứ thời điểm nào các khoản đầu tư của các nhà đầu tư của mỗi 

bên được hưởng đãi ngộ công bằng và được bảo hộ tại lãnh thổ của bên kia. 

Điều 3 

Phạm vi Hiệp định 

1.     Lợi ích của Hiệp định này chỉ áp dụng cho các trường hợp vốn đầu tư của 

các nhà đầu tư của một bên vào lãnh thổ của bên kia đã được cơ quan có thẩm quyền 

của bên kia phê chuẩn bằng văn bản. 

2.     Các nhà đầu tư của mỗi bên được đề nghị phê chuẩn đối với mọi khoản 

vốn đầu tư được thực hiện trước hoặc sau khi Hiệp định này có hiệu lực. 

Điều 4 

Đãi ngộ tối huệ quốc 

1.     Trong phạm vi lãnh thổ của mình, giành cho các khoản đầu tư của các nhà 

đầu tư của bên kia chế độ đãi ngộ không kém ưu đãi hơn các đãi ngộ dành cho các 

khoản đầu tư hoặc các khoản thu từ đầu tư của các nhà đầu tư của bất cứ một nước 

thứ ba nào khác. 

2.     Trong phạm vi lãnh thổ của mình giành cho các nhà đầu tư của bên kia 

việc quản lý, bảo trì, sử dụng, hưởng hoặc thanh lý các khoản đầu tư trong chế độ đãi 

ngộ không kém ưu đãi hơn đãi ngộ dành cho các nhà đầu tư nước thứ ba nào khác. 

3.     Các quy định của Hiệp định này về chế độ đãi ngộ không kém phần ưu đãi 

hơn đãi ngộ dành cho các nhà đầu tư của bất kỳ nước thứ ba nào khác  không bắt 

buộc một bên phải dành cho các nhà đầu tư của bên kia các lợi ích, ưu đãi hoặc đặc 

quyền áp dụng cho: 



a.      Liên minh thuế quan, thị trường chung, khu vực thương mại tự do hoặc tổ 

chức kinh tế khu vực hiện tại hoặc tương lai,các biên pháp để thành lập liên minh 

thuế quan hoặc khu vực thương mại tự do mà một bên là hoặc sẽ là thành viên; hoặc 

b.     Hiệp định hoặc thoả thuận quốc tế hoàn toàn hoặc chủ yếu về thuế và các 

quy định trong nước nào hoàn toàn hoặc chủ yếu điều chỉnh về thuế. 

Điều 5 

Bồi thường thiệt hại 

1.     Trường hợp các khoản đầu tư của các nhà đầu tư của một bên vào lãnh thổ 

của bên kia bị thiệt hại do chiến tranh hoặc xung đột vũ trang, cách mạng, tình trạng 

báo động quốc gia, đảo chính, khởi nghĩa hoặc bạo loạn trên lãnh thổ của một bên, 

các nhà đầu tư có liên quan sẽ được bồi thường, đền bù hoặc các cách giải quyết khác 

trong mọi trường hợp không kém ưu đãi hơn so với áp dụng trong các trường hợp 

tương tự đối với các nhà đầu tư của bất cứ nước thứ ba nào khác. 

2.     Không ảnh hưởng tới quy định trên của Điều này, trong phạm vi lãnh thổ mỗi 

bên đối với bất cứ vấn đề nào các nhà đầu tư được hưởng chế độ đãi ngộ không kém 

ưu đãi hơn so với đãi ngộ dành cho các nhà đầu tư của bất kỳ nước thứ ba nào khác. 

Điều 6 

Tịch thu tài sản 

1.     Trong phạm vi lãnh thổ của mỗi bên, khi các khoản đầu tư của bên kia 

một cách trực tiếp hoặc gián tiếp bị tịch thu, các nhà đầu tư đó được đối xử công 

bằng. Không được áp dụng biện pháp tịch thu tài sản nào trừ khi vì mục đích công 

cộng hay đê bồi thường. Việc bồi thường đó phải công bằng, thực tế, có thể chuyển 

đổi tự do và được thực hiện không chậm trễ. Mức bồi thường tĩnh theo giá thị trường, 

trong trường hợp không tính được giá thị trường, mức bồi thường là tổn thất thực tế 

của khoản đầu tư bị tịch thu ngay trước ngày thông báo tịch thu. Khoản tiền này được 

tính theo các phương pháp do hai bên phù hợp với các phương pháp định giá chuẩn 

được quốc tế chấp nhận. 

2.     Tính hợp pháp của việc tịch thu tài sản và mức bồi thường và phương thức 

bồi thường phải tuân thủ các thủ tục do pháp luật quy định. 

3.     Khi một bên tịch thu tài sản của một công ty được thành lập theo pháp luật 

hiện hành của nước  mình, và có cổ phần của nhà đầu tư bên kia, nước đó phải đảm 

bảo các quy định tại khoản (1) của điều này được áp dụng ở mức độ cần thiết để đảm 

bảo đền bù cho nhà đầu tư có cổ phần của bên kia. 

Điều 7 

Thu hồi đầu tư 

Trong phạm vi luật pháp của mình, mỗi bên đảm bảo việc tự do chuyển nhượng 

các khoản đầu tư, các khoản thu từ các khoản đầu tư cũng như việc quy thành tiền toàn 

bộ hoặc một phần của các khoản đầu tư của các nhà đầu tư của bên kia, nhưng vẫn được 

áp dụng một cách công bằng và thiện chí các biện pháp cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn và 

độc lập của đồng tiền, vị thế tài chính đối với nước ngoài và cán cân thanh toán của nước 



mình. Các khoản thu nhập của công dân của một bên từ các hoạt động và dịch vụ có liên 

quan tới đầu tư trên lãnh thổ của bên kia, sau khi trả thuế và trừ các chi phí sinh hoạt theo 

các quy định của luật pháp, được chuyển tự do về nước mình. 

Điều 8 

Chuyển nhượng 

Các khoản chuyển nhượng quy định tại Điều VI và VII sẽ được thực hiện không 

chậm trễ, theo quy định của pháp luật của từng nước. Các khoản chuyển nhượng như vậy 

sẽ được thực hiện bằng đồng tiền tự do chuyển đổi theo tỷ giá ngoại tệ chính thức tại thời 

điểm chuyển nhượng. 

Điều 9 

Chuyển nợ 

1.     Nếu một bên thanh toán theo một hợp đồng bảo lãnh với chính các nhà 

đầu tư của họ đối với một khoản đầu tư hoặc một phần của khoản đầu tư trên lãnh thổ 

của bên kia, bên kia sẽ công nhận phần của bất cứ quyền phát sinh từ số tiền bồi 

thường đã trả bởi bên được bồi thường cho bên đó và rằng bên đó có quyền thực hiện 

các quyền của các nhà đầu tư đó. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết hàm chứa là 

việc nhận ra một phần của bên kia của các hành động trong bất cứ trường hợp nào 

hoặc bất số tiền đòi bồi thường nào phát sinh từ đó. 

2.     Nếu một bên yêu cầu thanh toán bằng đồng tiền hoặc tín dụng của nước 

bên kia theo điều khoản bồi thường, bên phải bồi thường sẽ được đối xử không kém 

phần ưu đãi hơn các ưu đãi dành cho tiền của một nhà đầu tư cá nhân thu được từ các 

hoạt động và giao dịch giống như các khoản thu mà bên được bồi thường được hưởng 

nhưng tuỳ thuộc vào các hạn chế hoặc điều kiện đó, nếu có, có thể áp dụng đối với 

bên được bồi thường. Số tiền và tín dụng đó sẽ luôn sẵn sàng một cách tự do đối với 

bên được bồi thường có liên quan nhằm mục đích trang trải các chi phí chính thức 

trên lãnh thổ của bên kia. 

Điều 10 

Giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư và các bên 

1.     Mọi tranh chấp hoặc khác biệt, kể cả các tranh chấp về mức bồi thường 

cho việc tịch thu tài sản và các trường hợp tương tự, giữa một bên và nhà đầu tư của 

bên kia về đầu tư hoặc khoản thu từ đầu tư của nhà đầu tư trên lãnh thổ của bên đó 

được giải quyết bằng hoà giải thông qua thương lượng. 

2.     Nếu tranh chấp hoặc khác biệt đó không thể giải quyết được theo quy định 

tại khoản 1 điều này thì trong vòng 6 tháng kể từ ngày yêu cầu giải quyết tranh chấp, 

nhà đầu tư có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại: 

a.      Toà án có thẩm quyền của bên đó hoặc 

b.     Hội đồng trọng tài do hai bên thành lập; hoặc 

c.      Hội đồng trọng tài mà hai bên đồng ý lựa chọn; hoặc 



d.     Nếu vào thời điểm tranh chấp, hai bên đã là thành viên của Công ước về 

Giải quyết các tranh chấp về đầu tư giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ ngày 

18/3/1965 ký tại Washington, D.C, thì tranh chấp có thể đưa ra Trung tâm quốc tế 

giải quyết tranh chấp đầu tư để hoà giải hoặc giải quyết bằng trọng tài. 

3.     Không bên nào được thông qua tranh chấp đã đưa ra trọng tài con đường 

ngoại giao để tác động đến  việc giải quyết trừ khi việc giải quyết đã chấm dứt nhưng 

một bên không tôn trọng hoặc không tuân thủ các quyết định hoặc phán quyết của tổ 

chức giải quyết tranh chấp đã được chọn. 

Điều 11 

Giải quyết tranh chấp giữa các bên liên quan đến việc hiểu và thực hiện Hiệp 

định này 

1. Các tranh chấp giữa các bên liên quan đến việc hiểu và thực hiện Hiệp định 

này được giải quyết bằng thương lượng bằng con đường ngoại giao. 

2. Nếu tranh chấp không được giải quyết trọng vòng 6 tháng kể từ ngày mỗi 

bên thông báo cho bên kia biết bằng văn bản, tranh chấp đó được đưa ra giải quyết tại 

một hội đồng trọng tài quốc tế. 

3.  Hội đồng trọng tài quốc tế nói trên được thành lập như sau: hội đồng trọng 

tài gồm 3 trọng tài viên; mỗi bên sẽ chỉ định một trọng tài viên; hai trọng tài viên đó 

sẽ cùng nhất trí đề cử trọng tài viên thứ ba là người có quốc tịch của một nước thứ ba 

có quan hệ ngoại giao với cả hai bên; và trọng tài viên thứ ba sẽ được hai bên chỉ định 

làm Chủ tịch hội đồng trọng tài. 

4. Nếu việc chỉ định thành viên hội đồng trọng tài không được thực hiện trong 

vòng 6 tháng kể từ ngày yêu cầu xét xử bằng trọng tài, mỗi bên có thể mời Chánh án 

Toà án quốc tế chỉ định trọng tài viên trong vòng 3 tháng mà không cần có sự thoả 

thuận với bên kia. Nếu Chánh án có quốc tịch của một bên hoặc không thể thực hiện 

việc chỉ định này vì một lý do nào khác, việc chỉ định này sẽ được giao cho Phó 

Chánh án của Toà án quốc tế hoặc người có bậc kế tiếp tại Toà án quốc tế với điều 

kiện không phải là công dân của một trong hai bên. 

5.  Hội đồng trọng tài quy định các thủ tục xét xử. Hội đồng trọng tài ra các 

quyết định theo nguyên tắc số đông. Quyết định này là chung thẩm và ràng buộc cả 

hai bên. 

6. Mỗi bên sẽ chịu chi phí của mình đối với trọng tài viên do mình đề cử và 

người đại diện của mình trong quá trình xét xử. Thù lao cho Chủ tịch hội đồng trọng 

tài và các chi phí còn lại sẽ được chia đều cho hai bên. 

Điều 12 

Áp dụng các quy định khác 

Các quy định của  Hiệp định này áp dụng mà không bị ảnh hưởng của quan hệ 

ngoại giao và lãnh sự giữa hai bên. 

Điều 13 

Hội ý và sửa đổi bổ sung 



1.     Mỗi bên có thể yêu cầu gặp gỡ để hội ý về bất cứ vấn đề nào mà hai bên 

đồng ý thảo luận. 

2.     Hiệp định này có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào nếu việc sửa đổi là cần 

thiết và được sự nhất trí của cả hai bên. 

Điều 14 

Hiệu lực và chấm dứt hiệu lực 

Hiệp định này sẽ có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày các bên thông báo cho nhau rằng 

các yêu cầu về pháp lý của mình đã được hoàn thành. Hiệp định có hiệu lực trong khoảng 

thời gian ban đầu là 10 năm. Sau đó, Hiệp định có hiệu lực vô thời hạn, tuỳ thuộc vào 

quyền của mỗi bên chấm dứt hiệu lực của Hiệp định này bằng cách thông báo cho bên kia 

bằng văn bản trước 12 tháng. Việc thông báo có thể được thực hiện bất cứ lúc nào sau khi 

kết thúc năm thứ 9. Tuy nhiên, đối với các khoản đầu tư được phê duyệt trong khi Hiệp 

định có hiệu lực, các quy định vẫn có hiệu lực trong vòng 10 năm kể từ ngày chấm dứt 

hiệu lực của Hiệp định. 

Ghi nhận việc này, đại diện hợp pháp cho Chính phủ các bên đã ký kết bản Hiệp 

định này. 

Hiệp định được lập và ký kết tại Manila ngày 27 tháng 2 năm 1992 thành hai bản 

gốc. 

NGHỊ ĐỊNH THƯ 

  

Tại thời điểm ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ Cộng hoà Philippines về Xúc tiến và Bảo hộ đầu tư, các bên đã đồng 

ý rằng hai bên sẽ trao đổi bản dịch Hiệp định bằng tiếng Việt và tiếng Philippines trong 

vòng 3 tháng sau ngày ký kết Hiệp định. Trong trường hợp hiểu sai, bản tiếng anh sẽ có 

giá trị. 

Quy định này sẽ được coi là một bộ phận không thể tách rời của Hiệp định. 

Với sự chứng kiến, các bên đã ký kết Nghị định thư này. 

Lập tại Manila ngày 27 tháng 2 năm 1992 thành hai bản gốc. 

 

 


