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Lời mở đầu
Tính tới tháng 11/2016, Việt Nam đã có cam kết mở cửa thị trường dịch vụ cho các nhà đầu tư 
nước ngoài trong khuôn khổ WTO và một loạt các Hiệp định song phương hoặc đa phương, trong 
đó đáng kể là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái bình Dương (TPP) và Hiệp định Thương mại Tự do 
Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA). Theo thống kê sơ bộ cho thấy tổng cộng Việt Nam đã có 
cam kết mở cửa ở cả 12 ngành dịch vụ với khoảng trên 150 phân ngành dịch vụ.

Trên thực tế, với phương thức quản lý và ban hành chính sách phân khúc theo lĩnh vực dịch vụ, 
hệ thống các chính sách, pháp luật về việc mở cửa các thị trường dịch vụ của Việt Nam cho các 
nhà đầu tư nước ngoài là đặc biệt phức tạp cả về số lượng văn bản lẫn cách thức, cơ chế mở cửa 
trong các văn bản này. 

Điều này một mặt khiến cho hệ thống chính sách, pháp luật về mở cửa các thị trường dịch vụ của 
Việt Nam không minh bạch, gây khó khăn cho nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực này. Mặt 
khác, tình trạng này cũng dẫn tới sự khó kiểm soát mức độ thực thi cam kết của Việt Nam về việc 
mở cửa thị trường dịch vụ, cản trở tiến trình tự do hóa nói chung và trong khu vực dịch vụ nói riêng.

Nghiên cứu RÀ SOÁT PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỚI CÁC CAM KẾT VỀ MỞ CỬA THỊ 
TRƯỜNG TRONG WTO, TPP VÀ EVFTA này được thực hiện nhằm xây dựng một bức tranh 
toàn cảnh về mức độ mở cửa thị trường các dịch vụ của Việt Nam trong so sánh với các cam kết 
WTO, TPP, EVFTA về vấn đề này, qua đó tạo ra nền tảng đầu tiên cho việc minh bạch hóa thể chế 
thị trường dịch vụ, đóng góp vào tiến trình tự do hóa khu vực kinh tế quan trọng này.

Đây là Rà soát nằm trong chuỗi 09 Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết TPP và EVFTA 
trong các lĩnh vực thể chế quan trọng lĩnh vực quan trọng (bao gồm Đầu tư, Mua sắm công, Sở 
hữu trí tuệ, Hải quan và tạo thuận lợi thương mại, Minh bạch, Mở cửa thị trường dịch vụ) do 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện trong khuôn khổ 02 giai đoạn của 
Chương trình Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết về thể chế trong các Hiệp định thương 
mại tự do thế hệ mới với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam.

Hy vọng rằng Báo cáo Rà soát này sẽ là nguồn thông tin bổ trợ hữu ích cho quá trình rà soát pháp 
luật về mở cửa thị trường dịch vụ, bảo đảm thực thi các cam kết liên quan trong khuôn khổ WTO, 
TPP và EVFTA của Việt Nam cũng như các nỗ lực tăng cường minh bạch và cạnh tranh trong các 
thị trường dịch vụ ở Việt Nam.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Anh và Bắc Ai-len 
đã hỗ trợ VCCI trong việc thực hiện Chương trình rất có ý nghĩa này./

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Trung tâm WTO và Hội nhập



Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng cảm ơn các ý kiến bình luận sắc sảo, toàn diện cho 
Nghiên cứu rà soát này của các chuyên gia:

1. Ông Ngô Chung Khanh – Phó Vụ Trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương; Trưởng 
nhóm đàm phán về Dịch vụ, Đoàn đàm phán TPP và EVFTA Việt Nam

2. Ông Phạm Mạnh Dũng – Luật sư thành viên Công ty luật R&T LCT Lawyers; Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp 
chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3. Ông Nguyễn Tương – Trưởng Đại diện Hiệp hội logistics Việt Nam tại Hà Nội

4. Bà Cao Thị Hồng Vinh – Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội
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I. Mục tiêu và bối cảnh Rà soát

Việt Nam đưa ra cam kết mở cửa các thị trường dịch vụ cho đầu tư nước ngoài lần đầu tiên trong 
khuôn khổ Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA) năm 2002. Tuy nhiên 
phải tới cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007, các cam kết này mới 
thực sự bao trùm cho các đối tác thương mại. Sau  gần 10 năm với chỉ một số cam kết mở cửa 
hạn chế trong khuôn khổ các đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, 
Việt Nam lại một lần nữa đưa ra các cam kết mở rộng hơn đáng kể ở một số các lĩnh vực với hai 
Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới là Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA). 

Theo thống kê, chỉ trong WTO Việt Nam đã có cam kết mở cửa ở cả 11 ngành dịch vụ với hàng 
trăm phân ngành dịch vụ, với các mức độ mở cửa khác nhau. Với TPP và EVFTA, số lượng các lĩnh 
vực có cam kết mở cửa và mức độ mở cửa gia tăng thêm đáng kể.

Tuy nhiên, cho tới nay chưa từng có một rà soát đầy đủ nào về các lĩnh vực dịch vụ và mức độ 
mở cửa mà Việt Nam đã cam kết trong các Hiệp định này, cũng không có đánh giá tổng thể nào 
về hiện trạng các quy định về mở cửa các thị trường dịch vụ của Việt Nam trong so sánh với các 
cam kết này

Từ góc độ của các nhà đầu tư nước ngoài, tình trạng thiếu minh bạch này gây ra rất nhiều cản trở 
đối với dự định đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ cũng như mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động ở 
Việt Nam. Đối với các nhà đầu tư trong nước, tình trạng này cũng gây khó khăn cho việc dự liệu 
kế hoạch kinh doanh, cạnh tranh cũng như hợp tác với đối tác nước ngoài, nếu có. 

Từ góc độ thể chế, sự phức tạp, thiếu rõ ràng, thiếu thống nhất trong các chính sách mở cửa thị 
trường dịch vụ này đã và sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả tự do hóa trong các lĩnh vực dịch vụ. Tình 
trạng này cũng được cho là nguyên nhân chính ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu quả thực thi các 
Hiệp định, cam kết liên quan.
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Nghiên cứu Rà soát này được thực hiện nhằm góp một phần vào quá trình minh bạch hóa các 
cam kết, chính sách về mở cửa thị trường dịch vụ thông qua việc (i) xác định rõ và so sánh các 
lĩnh vực mở cửa thị trường và mức độ mở cửa từng thị trường dịch vụ của Việt Nam trong WTO, 
TPP và EVFTA (ii) nhận diện và tập hợp quy định pháp luật hiện hành về việc mở cửa các thị 
trường dịch vụ trong từng lĩnh vực liên quan; (iii) phân tích đánh giá hiện trạng pháp luật so với 
các cam kết mở cửa trong WTO, EVFTA và TPP, qua đó đánh giá mức độ tương thích của pháp luật 
Việt Nam với cam kết mở cửa từng lĩnh vực trong mỗi Hiệp định này và (iii) xây dựng các đề xuất 
để minh bạch hóa và thực thi hiệu quả các cam kết mở cửa các thị trường dịch vụ trong các Hiệp 
định này.

Nghiên cứu Rà soát này là nỗ lực đầu tiên của cộng đồng doanh nghiệp nhằm minh bạch hóa hệ 
thống chính sách, pháp luật của Việt Nam liên quan tới việc mở cửa các thị trường dịch vụ đồng 
thời cũng là căn cứ để đề xuất, khuyến nghị các cơ quan hữu quan trong việc thống nhất các 
nguyên tắc trong thực thi các cam kết quốc tế về mở cửa, tranh thủ cơ hội từ mở cửa để tăng 
cường hiệu quả cạnh tranh của các thị trường dịch vụ, qua đó góp phần quan trọng vào sự phát 
triển của cả nền kinh tế.



TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT12

II. Giới hạn phạm vi rà soát

Trong khuôn khổ quy mô cũng như thời gian, Nghiên cứu Rà soát này không bao trùm hết tất cả 
các vấn đề liên quan tới mở cửa thị trường dịch vụ của Việt Nam theo các cam kết quốc tế mà chỉ 
tập trung vào khía cạnh mở cửa cho đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các lĩnh vực dịch vụ của Việt 
Nam trong khuôn khổ các cam kết của WTO, TPP và EVFTA, 03 Hiệp định có các cam kết mở cửa 
thị trường dịch vụ rộng nhất và mạnh nhất.

1. Giới hạn về nội dung

Như vậy, về mặt nội dung, Nghiên cứu Rà soát này sẽ tập trung vào đánh giá cam kết WTO, TPP, 
EVFTA và hiện trạng mở cửa thị trường dịch vụ cho đầu tư nước ngoài ở các khía cạnh:

- Các hình thức hiện diện thương mại (chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp đồng hợp tác 
kinh doanh, liên doanh, 100% vốn đầu tư nước ngoài);

- Các biện pháp ảnh hưởng tới tới việc cung cấp dịch vụ của nhà đầu tư nước ngoài theo 
các hình thức hiện diện thương mại nói trên.

Với phạm vi này, Nghiên cứu Rà soát không bao gồm các vấn đề (cam kết và quy định pháp luật) 
trong các khía cạnh sau đây:

- Mở cửa đầu tư trong các lĩnh vực sản xuất hàng hóa

- Mở cửa các thị trường dịch vụ cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài theo hình thức cung 
cấp qua biên giới mà không phải là đầu tư (các Mode 1 – Cung cấp dịch vụ ở nước khác; 
Mode 2 – Tiêu dùng ở nước khác; Mode 4 – Di chuyển thể nhân);

- Mở cửa các thị trường dịch vụ cho đầu tư gián tiếp nước ngoài (góp vốn, mua cổ phần 
trên thị trường chứng khoán).
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Ngoài ra, Nghiên cứu Rà soát này cũng không thực hiện đối với lĩnh vực Tài chính, ngành dịch vụ 
thứ 7 trong số 11 ngành dịch vụ mà Việt Nam có cam kết mở cửa. Lý do của việc loại trừ này là 
trong khuôn khổ TPP, dịch vụ tài chính (bao gồm ngân hàng và các dịch vụ liên quan, bảo hiểm 
và các dịch vụ liên quan, chứng khoán) là ngành dịch vụ duy nhất có cam kết riêng cả về mở cửa 
và các cơ chế nguyên tắc, không cùng cơ chế với tất cả các dịch vụ khác. Trong khi đó dịch vụ 
tài chính lại được áp dụng chung cơ chế với các dịch vụ khác trong WTO và EVFTA. Do đó, việc so 
sánh trên cùng một mặt bằng giữa các cam kết TPP về tài chính với các cam kết WTO và EVFTA 
trong lĩnh vực này là không phù hợp. 

2. Giới hạn về phạm vi các cam kết mở cửa

Trên thực tế, trong khi các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ của Việt Nam được nêu chủ yếu là 
trong WTO, TPP và EVFTA, Việt Nam vẫn có những cam kết mở cửa một số thị trường dịch vụ rải 
rác và đơn lẻ trong nhiều Hiệp định, Điều ước, thỏa thuận quốc tế khác.

Với giới hạn ở các cam kết WTO, TPP và EVFTA, Nghiên cứu Rà soát này không bao gồm các cam 
kết mở cửa thị trường dịch vụ trong các nhóm Hiệp định sau:

- Các Hiệp định thương mại song phương (ví dụ Hiệp định thương mại song phương Việt 
Nam – Hoa Kỳ, Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản, Hiệp định Thương mại tự 
do Việt Nam – Hàn Quốc…)

- Các Hiệp định thương mại khu vực khác (ví dụ Các gói đàm phán dịch vụ trong ASEAN, 
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Á Âu…)

- Các Hiệp định/Điều ước quốc tế trong một số lĩnh vực dịch vụ cụ thể (ví dụ các Hiệp định 
song phương về vận tải giữa Việt Nam với các nước…).

Liên quan tới hiệu lực pháp lý của các cam kết được rà soát, các đánh giá, bình luận và đề xuất 
trong Nghiên cứu này được thực hiện với giả định/thực tế rằng:

- Các cam kết WTO đã thực hiện hết lộ trình đến 11/1/2017 (10 năm sau thời điểm Việt 
Nam gia nhập WTO): do đó chỉ tính các cam kết có lộ trình sau 10 năm trở đi;

- Các cam kết TPP và EVFTA được giả định là sẽ có hiệu lực với Việt Nam.

WTO, TPP và EVFTA là các Hiệp định có phạm vi rất rộng, bao trùm cùng lúc nhiều nhóm cam kết 
trong nhiều lĩnh vực thương mại, đầu tư, có quan hệ chặt chẽ và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau (ví 
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dụ các cam kết về trợ cấp, về mua sắm công… có thể ảnh hưởng tới đầu tư nước ngoài trong các 
lĩnh vực dịch vụ nhất định). Trong khuôn khổ Nghiên cứu Rà soát này, các cam kết được rà soát sẽ 
chỉ giới hạn trong các nhóm cam kết sau đây:

- Đối với WTO: Các cam kết về Mode 3 (hiện diện thương mại) trong Biểu cam kết mở cửa 
thị trường dịch vụ Việt Nam trong WTO, không bao gồm các ngoại lệ riêng lẻ (ngoại lệ chỉ 
cho một số đối tác WTO nhất định, theo thời hạn nhất định, ở những lĩnh vực nhất định); 
Trong trường hợp cần thiết, các cam kết lời văn trong TRIMS, GATS, các Văn bản liên quan 
tới việc gia nhập WTO của Việt Nam có thể được sử dụng với mục tiêu làm sáng tỏ phạm 
vi mở cửa trong các cam kết tại Biểu cam kết; 

- Đối với TPP: Cam kết lời văn trong Chương Đầu tư và cam kết trong 02 Phụ lục (Phụ lục I 
và Phụ lục II) của TPP về Danh mục các biện pháp không tương thích; 

- Cam kết EVFTA: Cam kết về Mode 3 (hiện diện thương mại) tại Phụ lục 8d của EVFTA về 
Biểu cam kết mở cửa thị trường dịch vụ; Trong trường hợp cần thiết, các cam kết cam 
kết lời văn trong Chương Đầu tư có thể được sử dụng với mục tiêu làm sáng tỏ phạm vi 
mở cửa trong các cam kết tại Biểu cam kết.

3. Giới hạn về quy định pháp luật Việt Nam được rà soát

Theo Luật Đầu tư 2014, các quy định về mở cửa thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài được 
xếp vào nhóm “các điều kiện đầu tư”, bao gồm:

- Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

- Điều kiện về hình thức đầu tư;

- Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư;

- Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

- Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về 
đầu tư1.

1/ Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư
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Về nội dung, ngoài nhóm “điều kiện khác” (mà hiện chưa rõ là các điều kiện cụ thể nào), các điều 
kiện đầu tư theo pháp luật Việt Nam như được liệt kê về cơ bản là tương ứng với các điều kiện 
về mở cửa thị trường và về đối xử quốc gia trong cam kết WTO về mở cửa thị trường dịch vụ. Do 
đó đây sẽ là cơ sở để rà soát pháp luật Việt Nam trong tương quan với các cam kết về mở cửa thị 
trường dịch vụ.

Về hình thức, pháp luật Việt Nam không có hệ thống/tập hợp các văn bản thống nhất về các điều 
kiện đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ mà bao gồm các quy định về điều kiện đầu tư nằm rải rác trong 
nhiều hệ thống văn bản pháp luật riêng rẽ về các ngành/phân ngành dịch vụ cụ thể. Theo quy 
định tại Luật Đầu tư 2014 thì các chỉ các văn bản từ cấp Nghị định trở lên mới có thể quy định về 
điều kiện đầu tư nói chung và điều kiện đầu tư kinh doanh nói riêng2, do đó về nguyên tắc việc 
rà soát chỉ phải thực hiện đối với các văn bản cấp nghị định, pháp lệnh, luật về các lĩnh vực dịch 
vụ. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều quy định có tính chất như các điều kiện đầu tư, hoặc các yêu cầu 
khác chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư ngoài lại được nêu trong các văn bản cấp thông tư, quyết 
định của Thủ tướng3…, vì vậy trong trường hợp cần thiết Nghiên cứu Rà soát cũng thực hiện đối 
với cả các văn bản này.

Để bảo đảm tính bao quát, đặc biệt trong bối cảnh pháp luật Việt Nam về các điều kiện đầu tư 
còn rất thiếu minh bạch, Nghiên cứu Rà soát này được thực hiện đối với tất cả các điều kiện đầu 
tư hoặc các quy định khác có liên quan tới tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư hoặc có hoạt động 
tại Việt Nam, do đó bao gồm cả: 

- Các quy định pháp luật mặc dù không thuộc nhóm điều kiện đầu tư như liệt kê phía trên 
nhưng áp dụng cho tổ chức cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực 
dịch vụ có cam kết4;

- Các quy định pháp luật mặc dù không áp dụng riêng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài 
nhưng áp dụng chung cho tổ chức, cá nhân có thực hiện hoạt động dịch vụ liên quan mà 
không phân biệt quốc tịch hay nguồn gốc vốn của tổ chức, cá nhân.

Trên thực tế, việc mở cửa thị trường dịch vụ Việt Nam không chỉ tuân thủ theo các quy định pháp 
luật mà trong nhiều trường hợp phụ thuộc vào quan điểm, ý kiến, quyết định của các cơ quan 
Nhà nước thực thi (cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý chuyên ngành…). Tuy nhiên, 
trong phạm vi của Nghiên cứu Rà soát này, việc đánh giá chỉ được thực hiện đối với hiện trạng 
mở cửa theo quy định pháp luật (bao gồm cả cam kết quốc tế trong trường hợp cam kết được 
áp dụng trực tiếp phù hợp với các nguyên tắc áp dụng pháp luật liên quan), không bao gồm hiện 
trạng mở cửa thị trường trên thực tế.

2/  Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư quy định “Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại các luật, 
pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh”
3/ Một phần lớn trong số các trường hợp là do các văn bản này có hiệu lực trước thời điểm Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực
4/ Các trường hợp này có thể bao gồm các điều kiện liên quan tới các điều kiện về cư trú (hiện diện tại nước sở tại), yêu cầu về kinh 
nghiệm, quốc tịch, bằng cấp của nhân sự cấp cao… Đây là những yêu cầu về mở cửa thị trường dịch vụ mà Việt Nam có thể có cam kết 
trong TPP (nhưng không có cam kết trong WTO và EVFTA)
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III. Tổng hợp kết quả Rà soát

Với các mục tiêu và giới hạn như nêu trên, Nghiên cứu Rà soát đã cho thấy các kết quả đáng chú 
ý về các khía cạnh: (i) Cam kết của Việt Nam trong WTO, TPP và EVFTA về mở cửa thị trường dịch 
vụ (lĩnh vực, mức độ cam kết) và (ii) Hiện trạng pháp luật về mở cửa các thị trường dịch vụ của 
Việt Nam (mức độ mở cửa, mức độ tương thích giữa hiện trạng với các cam kết tương ứng).

1. Về các lĩnh vực dịch vụ mà Việt Nam có cam kết mở cửa

Trong so sánh với Bảng phân ngành dịch vụ của Liên Hợp Quốc (mà WTO, TPP và EVFTA sử dụng) 
thì Việt Nam đã có cam kết mở cửa theo WTO, TPP và EVFTA trong cả 12 ngành (bao gồm 11 
ngành dịch vụ được phân nhóm theo tính chất hoạt động và 01 nhóm gồm các “dịch vụ khác”) 
với khoảng trên 150 phân ngành dịch vụ.

Không có con số chính xác về các lĩnh vực dịch vụ cụ thể mà Việt Nam có cam kết mở cửa trong 
WTO, TPP và EVFTA bởi ít nhất 02 lý do sau:

-  Trong TPP, với phương pháp đàm phán chọn – bỏ (chỉ giữ lại các lĩnh vực mở cửa có điều 
kiện hoặc chưa cam kết, tất cả các lĩnh vực khác mở cửa hoàn toàn), chỉ có thể xác định 
được các dịch vụ mở cửa hạn chế hoặc chưa cam kết mở, mà không xác định được các 
dịch vụ đã mở hoàn toàn;

-  Trong WTO, TPP và EVFTA, các lĩnh vực dịch vụ có cam kết mở cửa được liệt kê không theo hệ 
thống thống nhất về cấp số của mã ngành dịch vụ (mã CPC5), đa phần là mã CPC 4 số, 5 số 
nhưng cũng có nhiều trường hợp là mã CPC 3 số; thậm chí trong một số trường hợp, cam kết 
mở cửa được thực hiện theo miêu tả, tên gọi của ngành dịch vụ mà không xác định mã CPC.

Do đó, chỉ có thể tóm tắt các lĩnh vực dịch vụ mà Việt Nam có cam kết mở cửa theo tên gọi của 
dịch vụ như liệt kê trong Bảng dưới đây.

5/ CPC là hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm của Liên Hợp Quốc, được sử dụng làm căn cứ đàm phán mơ cửa thị trường dịch vụ trong 
cả WTO, TPP và EVFTA. Mỗi mã CPC có thể bao gồm nhiều cấp (phân ngành, tiểu phân ngành…). Hiện tại có các mã CPC cấp 1 số đển 
cấp 5 số, ngoài ra còn có các mã CPC đánh dấu * (* hoặc **), 
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Danh mục các lĩnh vực dịch vụ mà Việt Nam có cam kết mở cửa trong WTO, TPP và EVFTA

Ngành dịch vụ có cam kết Phân ngành dịch vụ có cam kết mở cửa

1. Các dịch vụ kinh doanh - Dịch vụ chuyên môn (pháp lý, thuế, kiểm toán/kế toán, kiến 
trúc, tư vấn kỹ thuật, trọng tài hòa giải cho tranh chấp thương 
mại giữa các doanh nghiệp…)

- Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan
- Dịch vụ nghiên cứu và phát triển KHTN
- Dịch vụ cho thuê không kèm người điều khiển
- Dịch vụ kinh doanh khác (quảng cáo, nghiên cứu thị trường, tư 

vấn quản lý, phân tích kiểm định kỹ thuật, dịch vụ liên quan tới 
sản xuất, bảo dưỡng máy móc, lau dọn, đóng gói, chụp ảnh…)

2. Các dịch vụ thông tin - Bưu chính
- Chuyển phát
- Viễn thông
- Nghe nhìn
- Phân phối băng đĩa hình

3. Dịch vụ xây dựng và các 
dịch vụ kỹ thuật liên quan

- Thi công nhà cao tầng
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng…

4. Dịch vụ phân phối - Đại lý, bán buôn, bán lẻ
- Nhượng quyền thương mại…

5. Dịch vụ giáo dục - Giáo dục phổ thông
- Giáo dục bậc cao, giáo dục cho người lớn…

6. Dịch vụ môi trường - Xử lý nước thải, rác thải
- Dịch vụ vệ sinh
- Dịch vụ bảo vệ thiên nhiên, Dịch vụ đánh giá tác động môi 

trường…

7. Dịch vụ tài chính
tài chính

- Bảo hiểm và dịch vụ liên quan
- Ngân hàng và dịch vụ tài chính liên quan
- Chứng khoán

8. Dịch vụ y tế và xã hội - Dịch vụ bệnh viện, dịch vụ nha khoa, dịch vụ khám bệnh
- Dịch vụ hạ tầng y tế
- Dịch vụ xã hội và dịch vụ liên quan tới sức khỏe
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Ngành dịch vụ có cam kết Phân ngành dịch vụ có cam kết mở cửa

9. Dịch vụ du lịch - Khách sạn, nhà hàng
- Đại lý lữ hành, điều hành tour du lịch

10. Dịch vụ giải trí, văn hóa, 
thể thao

- Dịch vụ giải trí (nhà hát, nhạc sống, xiếc)
- Dịch vụ khác (trò chơi điện tử…)
- Võ thuật, thể thao mạo hiểm…

11. Dịch vụ vận tải - Vận tải biển (vận tải, hỗ trợ vận tải như kho bãi, thông quan, 
xếp dỡ container…)

- Vận tải thủy nội địa (vận tải, sửa chữa tàu)
- Vận tải hàng không (bán tiếp thị sản phẩm, đặt giữ chỗ bằng 

máy vi tính, bảo dưỡng sửa chữa máy bay, điều hành mặt đất, 
dịch vụ bay đặc biệt, phục vụ bữa ăn trên máy bay…)

- Vận tải đường sắt
- Dịch vụ vận tải khác (đường ống, không gian, kéo đẩy…)
- Dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải (xếp dỡ container, 

kho bãi, đại lý vận tải hàng hóa, nạo vét…)

12. Dịch vụ khác

Nhìn chung, Việt Nam đã có cam kết mở cửa trong tất cả các ngành dịch vụ, và bao trùm đa số 
các phân ngành dịch vụ trong Danh mục các phân ngành dịch vụ. 

Về các phân ngành dịch vụ mà Việt Nam chưa có cam kết mở cửa, trong WTO và EVFTA, với 
phương pháp đàm phán chọn – cho, các phân ngành dịch vụ chưa có cam kết là các phân ngành 
dịch vụ không được liệt kê trong Biểu cam kết mở cửa hoặc các phân ngành dịch vụ được loại trừ 
minh thị trong Biểu cam kết mở cửa, trong lời văn, do đó rất khó xác định chính xác nhóm này. 
Tuy nhiên, trong TPP, với phương pháp đàm phán chọn – bỏ, có thể xác định chính xác các lĩnh 
vực mà Việt Nam chưa cam kết mở cửa.

Trong tổng thể, với hiện trạng cam kết như trong WTO, TPP và EVFTA, Việt Nam chưa cam kết mở 
cửa trong các phân ngành dịch vụ sau đây ở cả 03 Hiệp định này.
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Danh mục các lĩnh vực dịch vụ mà Việt Nam chưa có cam kết mở cửa

Ngành dịch vụ Phân ngành dịch vụ chưa cam kết

Các dịch vụ kinh 
doanh

- In (CPC 88442)
- Trưng cầu ý kiến công chúng (CPC 864)
- Điều tra và an ninh (một phần CPC 873) (ngoại trừ dịch vụ hệ thống 

an ninh) 
- Giám định phương tiện giao thông và chứng nhận phương tiện vận 

tải (CPC 8676)
- Trọng tài và hòa giải (trừ dịch vụ trong tài và hòa giải cho tranh chấp 

thương mại giữa các doanh nghiệp) (CPC 86602)
- Dịch vụ cung ứng nhân sự (CPC 872)
- Dịch vụ liên quan tới đánh bắt cá (882) ngoại trừ dịch vụ tư vấn 

chuyên biệt liên quan tới thủy, hải sản, nuôi trồng thủy hải sản
- Các dịch vụ điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên bao gồm 

khai thác gỗ và săn bắn, đánh bẫy động vật hoang dã quý hiếm, dịch 
vụ chụp ảnh hàng không, gieo hạt và phun thuốc hóa chất bằng máy 
bay, quản lý quỹ gien cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong 
nông nghiệp (ngoại trừ dịch vụ chăn nuôi và phát triển nguồn giống) 
(CPC 881)

- Dịch vụ thăm dò khoáng sản, đánh giá và thăm dò dầu khí và các dịch 
vụ khảo sát địa chất thuộc mã CPC 8675

Dịch vụ thông tin - Truyền thông đại chúng
- Phân phối băng đĩa hình

Dịch vụ phân phối - Chợ truyền thống
- Sàn giao dịch hàng hóa

Dịch vụ tài chính - Không thuộc phạm vi rà soát này

Dịch vụ y tế và xã 
hội

- Dịch vụ hạ tầng y tế cho dân cư không phải là dịch vụ bệnh viện



TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT20

Ngành dịch vụ Phân ngành dịch vụ chưa cam kết

Dịch vụ giải trí, 
văn hóa, thể thao

- Mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, các hoạt động văn hóa khác (nhiếp 
ảnh, triển lãm nghệ thuật, biểu diễn thời trang, các cuộc thi người 
mẫu và hoa hậu, kinh doanh karaoke và vũ trường, tổ chức lễ hội)

- Bảo vệ duy trì và tu bổ di sản văn hóa vật thể
- Câu lạc bộ võ thuật khí công, thể thao mạo hiểm
- Dịch vụ xổ số, đánh bạc, cá cược

Dịch vụ vận tải - Điều hành sân bay (trừ một số dịch vụ cụ thể đã được cam kết mở 
cửa)

- Dịch vụ lau dọn máy bay, vận chuyển mặt đất, quản lý sân bay và dịch 
vụ không lưu

- Xây dựng, vận hành và quản lý cảng sông, cảng biển và sân bay
- Vận tải hành khách bằng đường sắt
- Vận tải thủy nội địa: dịch vụ vận tải ven bờ, thuê tàu kèm đội thủy thủ 
- Vận tải vũ trụ 
- Vận tải đường ống 
- Vận tải đường sắt (dịch vụ vận tải nội địa, dịch vụ kinh doanh hạ 

tầng) 
- Dịch vụ vận tải đường bộ nội địa 
- Dịch vụ kéo đẩy

Nhìn sơ bộ danh mục các lĩnh vực chưa cam kết, có thể thấy các lĩnh vực này thường thuộc các 
nhóm sau:

- Nhóm các lĩnh vực dịch vụ được đánh giá là nhạy cảm, có ảnh hưởng trực tiếp và đáng 
kể tới các lợi ích công cộng quan trọng (ví dụ các ngành văn hóa, thông tin, tài chính, an 
ninh…)

- Nhóm các lĩnh vực dịch vụ mà các chủ thể nội địa có năng lực cạnh tranh yếu, cần bảo hộ 
(các lĩnh vực vận tải)

- Nhóm các lĩnh vực dịch vụ không rõ lý do bảo lưu không cam kết (có thể đơn thuần chỉ là 
kết quả của chiến lược đàm phán và quan tâm của đối tác), ví dụ chợ truyền thống, các 
dịch vụ hạ tầng y tế cho dân cư không phải bệnh viện, dịch vụ karaoke…
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Chú ý là đối với các lĩnh vực Việt Nam chưa cam kết mở cửa, Việt Nam có thể áp dụng bất kỳ biện 
pháp, điều kiện đầu tư nào đối với nhà đầu tư nước ngoài (thường là các biện pháp cấm hoặc hạn 
chế về gia nhập, hoạt động trên thị trường). Điều này không có nghĩa là Việt Nam đóng cửa các lĩnh 
vực này đối với đầu tư nước ngoài mà chỉ có nghĩa là Việt Nam có không gian rộng rãi để thực hiện 
các chính sách phát triển ngành phù hợp với nhu cầu của mình. Vấn đề còn lại là với không gian 
này, làm thế nào để xác định đúng mục tiêu chính sách để có biện pháp mở cửa thích hợp, vừa bảo 
đảm mục tiêu chính sách vừa không cản trở bất hợp lý cạnh tranh trong các lĩnh vực này. 

2. Về mức độ mở cửa các lĩnh vực dịch vụ

Như đã đề cập, Việt Nam đã có cam kết mở cửa bao trùm phần lớn các phân ngành dịch vụ trong 
Danh mục các ngành dịch vụ CPC. Tuy nhiên, mức độ mở cửa mà Việt Nam cam kết là không 
giống nhau giữa các phân ngành dịch vụ và giữa các cam kết WTO, TPP và EVFTA.

Rà soát cho thấy trong tổng thể mức độ mở cửa của Việt Nam trong WTO là hẹp nhất, mở hơn 
trong EVFTA và mở nhất trong TPP. Tuy nhiên, trong từng phân ngành cụ thể thì bức tranh có thể 
có khác biệt (đặc biệt là mức mở cửa giữa TPP và EVFTA). 

Trong tương quan giữa các ngành dịch vụ đã mở cửa, có thể chia thành các nhóm sau đây:

2.1.   NHÓM DỊCH VỤ MÀ VIỆT NAM ĐÃ MỞ CỬA HOÀN TOÀN

Nhóm này bao gồm các phân ngành dịch vụ mà Việt Nam cam kết không áp dụng đối với 
nhà đầu tư nước ngoài bất kỳ biện pháp hạn chế nào trong số 06 nhóm biện pháp hạn chế 
tiếp cận thị trường và đối xử quốc gia trong WTO và EVFTA6, đối với TPP thì còn là các biện 
pháp liên quan tới cư trú, kinh nghiệm và quốc tịch của nhân sự. 

Như vậy, ngay cả đối với các linh vực được coi là “đã mở cửa hoàn toàn”, Việt Nam vẫn có quyền 
áp dụng các biện pháp hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài miễn là các biện pháp đó không 
nằm trong nhóm các biện pháp hạn chế tiếp cận thị trường và đối xử quốc gia như đề cập ở trên.

6/ 06 nhóm biện pháp hạn chế tiếp cận thị trường bao gồm:
-  Hạn chế số lượng  nhà cung cấp dịch vụ dù dưới hình thức hạn ngạch theo số lượng, độc quyền, toàn quyền cung cấp dịch vụ hoặc 

yêu cầu đáp ứng nhu cầu kinh tế; 
-  Hạn chế tổng trị giá các giao dịch về dịch vụ hoặc tài sản dưới hình thức hạn ngạch theo số lượng, hoặc yêu cầu phải đáp ứng nhu 

cầu kinh tế; 
-  Hạn chế tổng số các hoạt động dịch vụ hoặc tổng số lượng dịch vụ đầu ra tính theo số lượng đơn vị dưới hình thức hạn ngạch hoặc 

yêu cầu về nhu cầu kinh tế ; 
-  Hạn chế về tổng số thể nhân có thể được tuyển dụng trong một lĩnh vực dịch vụ cụ thể hoặc một  nhà cung cấp dịch vụ được phép 

tuyển dụng cần thiết hoặc trực tiếp liên quan tới việc cung cấp một dịch vụ cụ thể dưới hình thức hạn ngạch hoặc yêu cầu về nhu cầu 
kinh tế; 

-  Các biện pháp hạn chế hoặc yêu cầu các hình thức pháp nhân cụ thể hoặc liên doanh thông qua đó người cung cấp dịch vụ có thể cung cấp 
dịch vụ;  

-  Hạn chế về tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài bằng việc quy định  tỷ lệ phần trăm tối đa cổ phần của bên nước ngoài hoặc tổng trị giá 
đầu tư nước ngoài tính đơn hoặc tính gộp.

Và tất cả các biện pháp có tác động tới việc cung cấp dịch vụ vi phạm nguyên tắc đối xử quốc gia
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Danh mục các lĩnh vực Việt Nam đã cam kết mở cửa hoàn toàn

Ngành dịch vụ Phân ngành đã cam kết mở hoàn toàn WTO EVFTA TPP

1. Các ngành dịch 
vụ kinh doanh

- Dịch vụ pháp lý
- Dịch vụ kế toán, kiểm toán và ghi sổ
- Dịch vụ kiến trúc
-  Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan 

đô thị 
- Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan 
-  Dịch vụ nghiên cứu và phát triển đối với khoa 

học tự nhiên
- Dịch vụ cho thuê máy bay
-  Dịch vụ nghiên cứu thị trường (trừ thăm dò ý 

kiến công chúng)
-  Dịch vụ tư vấn quản lý, dịch vụ liên quan đến tư 

vấn quản lý
-  Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật (ngoại 

trừ đăng kiểm phương tiện vận tải)

X X X

- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật
- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ
-  Dịch vụ nghiên cứu và phát triển về khoa học xã 

hội và nhân văn 
- Dịch vụ cho thuê tàu
- Dịch vụ quảng cáo
- Dịch vụ liên quan tới sản xuất
-  Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị 
- Các dịch vụ hội chợ, triển lãm 

X

-  Dịch vụ do bà đỡ, y tá, bác sỹ trị liệu và nhân 
viên y tế không chuyên (CPC 93191

- Dịch vụ lau dọn các tòa nhà 
X

X

2. Dịch vụ thông tin
- Các dịch vụ bưu chính 
- Các dịch vụ chuyển phát 

X X

3. Dịch vụ xây 
dựng và kỹ thuật

- Thi công xây dựng X X X
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Ngành dịch vụ Phân ngành đã cam kết mở hoàn toàn WTO EVFTA TPP

4. Phân phối

- Nhượng quyền thương mại X X X

- Đại lý hoa hồng
- Bán buôn, bán lẻ

X x

5. Giáo dục - Giáo dục bậc cao, giáo dục cho người lớn,  
giáo dục khác X X X

6. Môi trường

- Dịch vụ xử lý nước thải, rác thải
- Dịch vụ đánh giá tác động môi trường 

X X X

- Dịch vụ vệ sinh và các dịch vụ tương tự 
- Dịch vụ làm sạch khí thải, xử lý tiếng ồn 
- Dịch vụ bảo vệ thiên nhiên và phong cảnh 

X X

8. Y tế
- Dịch vụ bệnh viện 
- Các dịch vụ nha khoa và khám bệnh 

X X X

9. Du lịch
- Khách sạn và nhà hàng X X X

- Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch X

11. Vận tải

- Dịch vụ thông quan
- Dịch vụ kho bãi công-ten-nơ 
- Dịch vụ đặt, giữ chỗ bằng máy tính
- Dịch vụ kho bãi 
- Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa 

X X X

- Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa
- Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu thủy nội 

địa, máy bay
- Dịch vụ bán và tiếp thị sản phẩm hàng không
- Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ hàng hải  
- Dịch vụ nạo vét

X

Các dịch vụ khác (kiểm tra vận đơn; dịch vụ môi 
giới vận tải hàng hóa; giám định hàng hóa, dịch 
vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; giám định 
hàng hóa; dịch vụ nhận và chấp nhận hàng; dịch 
vụ chuẩn bị chứng từ vận tải. Các dịch vụ này 
được thực hiện thay mặt cho chủ hàng)

X X
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Có thể thấy nhóm các dịch vụ Việt Nam đã cam kết mở cửa hoàn toàn tập trung vào các lĩnh vực (i) 
dịch vụ kinh doanh, đòi hỏi kỹ năng chuyên môn tương đối sâu mà hoặc là Việt Nam rất cần từ bên 
ngoài, hoặc là các tổ chức cá nhân Việt Nam đã có năng lực cạnh tranh tương đối; (ii) các lĩnh vực dịch 
vụ mà Việt Nam có nhu cầu kêu gọi đầu tư, xã hội hóa cao (môi trường, giáo dục…); (iii) các lĩnh vực 
dịch vụ mà Việt Nam đã có sức cạnh tranh tương đối (xây dựng, một số phân ngành dịch vụ vận tải).

2.2. NHÓM CÁC DỊCH VỤ MÀ VIỆT NAM CAM KẾT MỞ CỬA HẠN CHẾ

Trong các ngành, phân ngành dịch vụ mà Việt Nam có cam kết mở cửa, cho đến nay, số cam kết 
mở hạn chế (thậm chí rất hạn chế) chiếm phần lớn, với các mức độ hạn chế khác nhau (từ rất ít 
hạn chế tới rất nhiều hạn chế).

Rà soát cho thấy các hạn chế hiện đang được nêu trong các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ 
cho các nhà đầu tư nước ngoài tập trung ở các dạng thức chủ yếu sau:

-  Hạn chế về hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam (chỉ cho phép nhà 
đầu tư nước ngoài hoạt động dưới một/một số các hình thức nhất định trong số các hình 
thức văn phòng đại diện, hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh, 100% vốn nước 
ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, cá nhân hành nghề);

-  Hạn chế về tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong liên doanh, hợp đồng hợp 
tác kinh doanh;

-  Hạn chế về đối tác Việt Nam, đối tác nước ngoài trong liên doanh/hợp đồng hợp tác kinh 
doanh (phải là tổ chức được cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ liên quan, phải là 
pháp nhân nước ngoài, phải là pháp nhân nước ngoài đăng ký hoạt động trong lĩnh vực 
dịch vụ liên quan…);

-  Hạn chế về phạm vi hoạt động (chỉ được thực hiện một/một số hoạt động kinh doanh nhất 
định trong lĩnh vực liên quan; chỉ được thực hiện hoạt động với các điều kiện nhất định…);

-  Hạn chế về nhân sự (yêu cầu về cư trú, kinh nghiệm, bằng cấp… đối với nhân sự cao cấp 
trong tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài).

Tùy vào số lượng các hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài mà mức độ cam kết mở cửa của 
Việt Nam trong các lĩnh vực dịch vụ cụ thể là rộng hay hẹp. Có thể phân thành 02 nhóm nhỏ hơn, 
bao gồm: Nhóm có mức độ mở cửa rất hạn chế, và Nhóm có mức độ mở cửa rất rộng.

Về nhóm có mức độ mở cửa rất hẹp (nhiều hạn chế), rà soát cho thấy phần lớn là các lĩnh vực 
được cho là nhạy cảm (thông tin, văn hóa, giáo dục phổ thông) hoặc Việt Nam có năng lực cạnh 
tranh yếu (vận tải). 
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Danh mục các lĩnh vực dịch vụ mà Việt Nam cam kết mở cửa rất hạn chế trong WTO, TPP và EVFTA

Ngành dịch vụ Phân ngành cam kết mở cửa rất hạn chế WTO EVFTA TPP

1.Các ngành 
dịch vụ kinh 
doanh

- Dịch vụ thú y
-  Dịch vụ liên quan đến nông nghiệp, săn bắn và lâm 

nghiệp
- Dịch vụ liên quan tới khai thác mỏ

X X X

- Dịch vụ chụp ảnh đặc biệt Không 
cam kết X

X

2.Dịch vụ 
thông tin

- Các dịch vụ viễn thông cơ bản
- Các dịch vụ giá trị gia tăng
- Dịch vụ nghe nhìn

X X X

5.Giáo dục - Giáo dục phổ thông cơ sở Không 
cam kết

Không 
cam kết X

8.Y tế -  Dịch vụ xã hội và dịch vụ liên quan tới sức khỏe Không 
cam kết X Không 

cam kết

10. Dịch vụ 
giải trí, văn 
hóa, thể thao

-  Dịch vụ giải trí (bao gồm nhà hát, nhạc sống, xiếc)
- Kinh doanh trò chơi điện tử

X X X

-  Dịch vụ liên quan đến việc tổ chức sự kiện thể thao (bao 
gồm việc xúc tiến, tổ chức và quản lý trang thiết bị) 

Không 
cam kết

Không 
cam kết X

11.Vận tải

- Vận tải biển (hành khách, hàng hóa)
- Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ 
-  Vận tải đường thủy nội địa (hàng hóa, hành khách)
-  Vận tải hàng hóa bằng đường sắt (CPC 7112)
-  Vận tải đường bộ (hàng hóa, hành khách CPC 7121, 

7122, 7123)
-  Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ, trừ dịch vụ cung cấp 

tại các sân bay (một phần của CPC 7411)

X X X

- Điều hành mặt đất Không 
cam kết X Không 

cam kết

- Vận tải hàng không Không 
cam kết

Không 
cam kết X
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Về nhóm đã cam kết mở cửa rộng (với rất ít điều kiện hạn chế đối với đầu tư nước ngoài), rà 
soát cho thấy hiện có 04 ngành dịch vụ lớn mà Việt Nam đã cam kết mức mở cửa rất rộng (cho 
tất cả các phân ngành) và một số phân ngành dịch vụ trong ngành dịch vụ kinh doanh, bao gồm:

- Xây dựng và dịch vụ kỹ thuật liên quan

- Phân phối

- Du lịch

- Dịch vụ môi trường

- Một số phân ngành trong ngành dịch vụ kinh doanh (sửa chữa máy móc thiết bị, tư vấn 
kỹ thuật/thiết bị đồng bộ)

Có thể thấy các lĩnh vực dịch vụ mà Việt Nam cam kết mở cửa rất rộng chủ yếu bao gồm các 
ngành/phân ngành dịch vụ ít nhạy cảm, doanh nghiệp Việt Nam đã có năng lực cạnh tranh tốt, 
hoặc là ngành cần thu hút đầu tư nước ngoài.

2.3. NHÓM DỊCH VỤ MÀ VIỆT NAM CÓ CAM KẾT MỞ CỬA RỘNG HƠN TRONG TPP VÀ EVFTA SO 
VỚI WTO

Với tính chất là các Hiệp định thương mại tự do, về nguyên tắc, cam kết mở cửa trong TPP, EVFTA 
phải bằng hoặc cao hơn mức mở cửa trong WTO. Do đó, suy đoán là trong tổng thể, mức độ cam 
kết mở cửa thị trường dịch vụ của Việt Nam trong TPP và EVFTA, cho các đối tác TPP và EU, sẽ cao 
hơn trong WTO (tất cả các đối tác WTO, trừ trường hợp đã có FTA với Việt Nam).

Trên thực tế, không phải trong lĩnh vực nào Việt Nam cũng cam kết mở cửa thị trường dịch vụ 
trong TPP, EVFTA cao hơn WTO. Không ít lĩnh vực mức cam kết của Việt Nam trong TPP, EVFTA vẫn 
giữ nguyên mức mở cửa đã thực hiện trong WTO, và nhiều lĩnh vực dịch vụ mà Việt Nam vẫn 
chưa cam kết mở dù là trong WTO hay TPP, EVFTA.

Theo kết quả rà soát, trong tổng thể Việt Nam có cam kết mở cửa các lĩnh vực dịch vụ cao nhất 
trong TPP, sau đó là EVFTA và mặt bằng chung thấp nhất là WTO. Tuy nhiên, vẫn có những lĩnh vực 
dịch vụ đơn lẻ mà mức cam kết mở cửa trong EVFTA cao hơn mức cam kết trong TPP (ví dụ dịch 
vụ xã hội và dịch vụ liên quan tới sức khỏe; dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị khác; vận tải biển; 
điều hành mặt đất, phục vụ bữa ăn trên máy bay).
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Bảng Danh mục các lĩnh vực dịch vụ mà Việt Nam có cam kết mở cửa trong TPP và EVFTA 
cao hơn mức cam kết trong WTO

Ngành dịch vụ Phân ngành dịch vụ cam kết TPP, EVFTA cao hơn cam kết WTO

Dịch vụ kinh doanh -  Dịch vụ y tế do bà đỡ, y tá, bác sỹ trị liệu và nhân viên y tế không 
chuyên; 

- Dịch vụ lau dọn các tòa nhà; 
- Dịch vụ chụp ảnh đặc biệt; 
- Dịch vụ cho thuê tàu không kèm người lái; 
- Dịch vụ hội chợ, triển lãm

Dịch vụ thông tin - Dịch vụ bưu chính
- Dịch vụ chuyển phát

Dịch vụ phân phối - Đại lý
- Bán buôn
- Bán lẻ

Dịch vụ môi trường - Dịch vụ vệ sinh và dịch vụ tương tự; 
- Dịch vụ làm sạch khí, 
- Dịch vụ xử lý tiếng ồn; 
- Dịch vụ bảo vệ thiên nhiên phong cảnh

Dịch vụ vận tải -  Dịch vụ hỗ trợ các phương thức vận tải khác (kiểm tra vận đơn, môi 
giới vận tải, giám định hàng hóa, chuẩn bị chứng từ vận tải...); 

-  Dịch vụ bảo hành và sửa chữa tàu biển, tàu thủy nội địa, máy bay; 
- Dịch vụ xếp dỡ container hàng hải; 
- Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa
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3.  Hiện trạng mở cửa các thị trường dịch vụ theo  
pháp luật Việt Nam

Cam kết mở cửa thị trường dịch vụ là các cam kết về mức mở cửa tối thiểu mà Việt Nam phải 
dành cho các nhà đầu tư nước ngoài đến từ các đối tác có cam kết. Nói cách khác, trong khi Việt 
Nam có nghĩa vụ bảo đảm mức mở cửa không thấp hơn cam kết, Việt Nam hoàn toàn có quyền 
mở cửa rộng hơn, cao hơn mức tối thiểu đã cam kết này. Do đó, mức độ mở cửa các thị trường 
dịch vụ trong pháp luật Việt Nam về mở cửa thị trường không nhất thiết bằng với mức mà Việt 
nam cam kết, kể cả các trường hợp Việt Nam đã có cam kết và trường hợp Việt Nam chưa có 
cam kết mở cửa.

Vì vậy, việc rà soát pháp luật Việt Nam về mở cửa các thị trường dịch vụ không chỉ có ý nghĩa 
trong việc xác định Việt Nam đã tuân thủ các cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ hay chưa 
mà còn cho một bức tranh toàn cảnh về hiện trạng mức độ mở cửa các thị trường dịch vụ của 
Việt Nam.

3.1. VỀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ MỞ CỬA CÁC THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ

Như đã đề cập, Việt Nam không có một hệ thống pháp luật thống nhất về mở cửa các thị trường 
dịch vụ mà bao gồm các hệ thống pháp luật về từng lĩnh vực dịch vụ riêng rẽ. Đây cũng là hiện 
trạng phổ biến ở nhiều nước bởi việc kiểm soát các lĩnh vực dịch vụ thường do các cơ quan 
chuyên ngành thực hiện, không tập trung như kiểm soát về thuế quan đối với mở cửa thị trường 
hàng hóa được.

Rà soát cho thấy các quy định pháp luật về mở cửa thị trường dịch vụ (quy định về điều 
kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực dịch vụ) ở Việt Nam là rất 
đa dạng về cách thức quy định về mở cửa thị trường dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài. 
Ngoài ra, bên cạnh các quy định pháp luật của từng ngành còn có nguyên tắc bao trùm về 
việc áp dụng cam kết quốc tế (trong mối quan hệ với quy định pháp luật nội địa về cùng 
một vấn đề). 

Hiện chưa có sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng quy định về mở cửa thị trường các dịch 
vụ giữa pháp luật nội địa và cam kết quốc tế ở Việt Nam. Do đó trước khi xác định các quy định 
pháp luật nội địa về mở cửa thị trường, cần thiết phải làm rõ phạm vi và thứ tự ưu tiên giữa quy 
định pháp luật nội địa và cam kết quốc tế trong vấn đề này.

Cụ thể, ở Việt Nam đang có 02 nhóm quan điểm về việc áp dụng cam kết quốc tế và quy định 
pháp luật nội địa về cùng một vấn đề:
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- Nhóm ý kiến thứ nhất cho rằng theo quy định của pháp luật về điều ước quốc tế7, pháp 
luật về đầu tư8 (và được lặp lại trong nhiều văn bản pháp luật khác) thì trường hợp có 
quy định khác nhau giữa pháp luật liên quan và điều ước quốc tế thì ưu tiên áp dụng 
điều ước quốc tế; do đó, trong mọi trường hợp việc mở cửa thị trường sẽ thực hiện theo 
các cam kết quốc tế (mà không cần quan tâm pháp luật Việt Nam có quy định về vấn đề 
này hay không và quy định với nội dung, mức độ mơ cửa như thế nào). 

- Nhóm quan điểm thứ hai cho rằng Luật Điều ước quốc tế cần được trích dẫn đầy đủ9, 
theo đó điều ước quốc tế được xác định là có giá trị cao hơn pháp luật nội địa (trừ Hiến 
pháp) (khoản 1 Điều 6 Luật Điều ước quốc tế), nhưng điều ước quốc tế không có giá trị 
áp dụng trực tiếp đương nhiên, điều ước quốc tế chỉ áp dụng trực tiếp nếu được quyết 
định như vậy bởi cơ quan có thẩm quyền khi cơ quan này quyết định phê chuẩn/phê 
duyệt điều ước quốc tế đó (khoản 2 Điều 6 Luật Điều ước quốc tế). 

Theo quan điểm này thì việc áp dụng điều ước quốc tế là có điều kiện (về nội dung là phải đủ 
rõ, đủ chi tiết, về hình thức là phải được nêu rõ giá trị áp dụng trực tiếp), do đó, với vấn đề về 
mở cửa thị trường dịch vụ, không phải bất kỳ khi nào các cam kết quốc tế cũng được áp dụng 
thay cho pháp luật nội địa, mà là ngược lại: các quy định pháp luật nội địa là căn cứ áp dụng 
thường xuyên, còn việc áp dụng cam kết quốc tế là ngoại lệ có điều kiện.

Nhóm Nghiên cứu cho rằng quan điểm thứ hai là hợp lý và chính xác hơn về mặt pháp luật bởi 
cách tiếp cận này (i) phù hợp với quy định của Luật điều ước quốc tế, luật gốc về vấn đề điều 
ước quốc tế (trong khi quan điểm thứ nhất chỉ áp dụng một phần quy định, tức là áp dụng chưa 
đầy đủ luật điều ước quốc tế); (ii) phù hợp với thực tiễn, theo đó các cơ quan, tòa án ở Việt Nam 
không trích dẫn trực tiếp cam kết quốc tế để tổ chức thực thi hay áp dụng pháp luật cho tổ chức, 
cá nhân, đặc biệt trong trường hợp đã có quy định pháp luật nội địa liên quan; (iii) phù hợp với 
Nghị quyết 71/2006/QH11 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO10, theo đó việc áp 

7/ Khoản 1 Điều 6 Luật Điều ước quốc tế “ Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.
8/ Khoản 3 Điều 4 Luật Đầu tư “ Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác 
với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó”
9/  Luật Điều ước quốc tế
“Điều 6. Điều ước quốc tế và quy định của pháp luật trong nước
1. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định 
khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.
2. Căn cứ vào yêu cầu, nội dung, tính chất của điều ước quốc tế, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ khi quyết định chấp nhận sự ràng 
buộc của điều ước quốc tế đồng thời quyết định áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một phần điều ước quốc tế đó đối với cơ quan, tổ chức, 
cá nhân trong trường hợp quy định của điều ước quốc tế đã đủ rõ, đủ chi tiết để thực hiện; quyết định hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế đó.”
10/ Trích Nghị quyết 71/2006/NQ/QH11
“2. Áp dụng trực tiếp các cam kết của Việt Nam được ghi tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này và các cam kết khác của Việt Nam với Tổ chức 
thương mại thế giới được quy định đủ rõ, chi tiết trong Nghị định thư, các Phụ lục đính kèm và Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia 
nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới.
Trong trường hợp quy định của pháp luật Việt Nam không phù hợp với quy định của Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới, Nghị định 
thư và các tài liệu đính kèm thì áp dụng quy định của Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới, Nghị định thư và các tài liệu đính kèm.
3. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
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dụng trực tiếp hoặc là phải được nêu ngay trong Phụ lục Nghị quyết, hoặc là phải được Chính phủ 
rà soát và báo cáo Quốc hội về việc áp dụng trực tiếp; (iv) phù hợp với cam kết đã được nêu rõ 
trong Hiệp định EVFTA (Phụ lục 8d, theo đó các cam kết mở cửa trong Phụ lục 8d về Biểu cam kết 
mở cửa thị trường dịch vụ, đầu tư của VN cho EU không có giá trị thực thi đương nhiên)11.

Trên thực tế, rất nhiều các cơ quan có thẩm quyền đang tiếp cận vấn đề và hành xử theo hướng 
nhầm lẫn của quan điểm thứ nhất, các cơ quan này cho rằng các cam kết mở cửa thị trường dịch 
vụ trong WTO có giá trị áp dụng trực tiếp, và do đó mọi quy định pháp luật nội địa liên quan đều 
đứng sau cam kết WTO khi xem xét quyền tiếp cận thị trường dịch vụ của nhà đầu tư nước ngoài. 
Nhận thức sai lầm này có thể dẫn tới những hệ quả nghiêm trọng trong việc thực thi cam kết 
cũng như xem xét mở cửa các thị trường dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài trong những lĩnh 
vực cụ thể.

Để bảo đảm tính chính xác theo đúng nguyên tắc pháp luật liên quan, trong Nghiên cứu Rà soát 
này, các phân tích, đánh giá về hiện trạng mở cửa thị trường dịch vụ của Việt Nam và đánh giá 
mức độ tương thích với cam kết WTO, TPP và EVFTA liên quan đều dựa trên quan điểm thứ hai – 
cam kết quốc tế không có giá trị áp dụng trực tiếp đương nhiên. Như vậy, hiện trạng mở cửa thị 
trường dịch vụ của Việt Nam sẽ được xác định theo quy định cụ thể của pháp luật Việt Nam, cam 
kết quốc tế (WTO, TPP, EVFTA) chỉ được xem xét nếu cam kết đó có giá trị áp dụng trực tiếp.

Trên thực tế, trong số 03 nhóm cam kết (WTO, TPP, EVFTA) được xem xét trong Nghiên cứu Rà 
soát này, chỉ có cam kết WTO là đã có hiệu lực, và Nghị quyết 71/2006/NQ/QH11 phê chuẩn Nghị 
định thư gia nhập WTO là văn bản duy nhất có quy định về hiệu lực áp dụng trực tiếp của các cam 
kết WTO. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 71 thì chỉ có 03 cam kết mở cửa thị trường dịch vụ được áp 
dụng trực tiếp (bao gồm cam kết về dịch vụ pháp lý, cam kết về dịch vụ bảo hiểm và cam kết về 
việc không hạn chế số lượng phim nhập khẩu trong dịch vụ nghe nhìn). Như vậy, trừ 03 trường 
hợp cam kết WTO được nêu rõ là áp dụng trực tiếp nói trên, tất cả các trường hợp khác cam kết 
không/chưa có giá trị áp dụng trực tiếp. 

Vì vậy, trong toàn bộ Nghiên cứu rà soát này, việc mở cửa các thị trường dịch vụ của Việt Nam 
được xác định hoàn toàn theo các quy định pháp luật nội địa (trừ 03 cam kết được áp dụng trực 
tiếp nêu trên).

Kết quả rà soát cho thấy các quy định pháp luật về mở cửa thị trường dịch vụ ở Việt Nam có thể 
được phân thành 02 nhóm: Nhóm các quy định minh thị về mở cửa thị trường đối với nhà đầu tư 
nước ngoài, và Nhóm các quy định không minh thị về vấn đề này.

a) Rà soát các cam kết của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới được quy định đủ rõ, chi tiết trong Nghị định thư, các Phụ lục đính kèm và 
Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới, nhưng chưa được ghi trong Phụ lục đính 
kèm Nghị quyết này để áp dụng trực tiếp và báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội;”

11/ Trích cam kết EVFTA – Phụ lục 8d ““The rights and obligations arising from the list below shall have no self-executing effect and thus 
confer no rights directly on natural or juridical persons.”
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(i)  Nhóm văn bản pháp luật có quy định minh thị về các điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư 
nước ngoài

Nhóm này bao gồm các trường hợp mở cửa thị trường bằng quy định pháp luật rõ ràng, cụ thể 
về các điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Đây là cách thức mở cửa thị trường minh 
bạch, rõ ràng và có thể dự đoán trước được. 

Kết quả rà soát cho thấy nhóm này chiếm tỷ lệ khá nhỏ trong số các quy định pháp luật về vấn đề 
này. Cụ thể, pháp luật đã có quy định minh thị về mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài 
trong các lĩnh vực dịch vụ sau:

- Ngành dịch vụ kinh doanh (pháp lý, kế toán – kiểm toán, quảng cáo) 

- Ngành thông tin (dịch vụ nghe nhìn)

- Ngành phân phối (đại lý thương mại, bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương mại)

- Ngành giáo dục (giáo dục phổ thông, giáo dục bậc cao, giáo dục khác)

- Ngành y tế (dịch vụ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh khác)

- Ngành du lịch (dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch)

- Ngành vận tải (một số dịch vụ vận tải được xếp vào nhóm dịch vụ logistics như dịch vụ 
logistics chủ yếu, dịch vụ logisitcs liên quan tới vận tải, dịch vụ logistics khác; dịch vụ đại 
lý tàu biển; dịch vụ lai dắt; một số dịch vụ được xếp vào nhóm dịch vụ hàng không tại 
cảng hàng không, sân bay; vận tải hàng không, cảng hàng không; vận tải đường bộ).

(ii)  Nhóm văn bản pháp luật không có quy định minh thị về các điều kiện đầu tư đối với nhà 
đầu tư nước ngoài

Nhóm này bao gồm tất cả các trường hợp không có quy định rõ ràng về điều kiện đầu tư đối với 
nhà đầu tư nước ngoài, có thể là chỉ có quy định áp dụng chung cho tất cả các chủ thể (không 
phân biệt trong nước, nước ngoài), hoặc là không có quy định nào về ngành nghề/lĩnh vực liên 
quan.

Về mặt pháp lý, cả hai trường hợp này đều dẫn tới một kết quả chung là pháp luật Việt Nam 
không có hạn chế nào đối với nhà đầu tư nước ngoài (mở cửa hoàn toàn). Cụ thể:

- Đối với các trường hợp pháp luật Việt Nam chỉ có quy định áp dụng chung cho tất cả các 
chủ thể mà không có quy định riêng cho nhà đầu tư nước ngoài: Trong các trường hợp 
này, nhà đầu tư nước ngoài được phép tham gia thị trường mà không có bất kỳ hạn chế 
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nào so với các nhà đầu tư nội địa Việt Nam – do đó pháp luật Việt Nam đã mở cửa hoàn 
toàn cho họ;

- Đối với các trường hợp pháp luật Việt Nam không có bất kỳ quy định nào về điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ liên quan: Đây là các trường hợp khá phổ biến 
trên thực tế trong bối cảnh Việt Nam cải thiện một bước môi trường đầu tư, kinh doanh, 
chỉ kiểm soát (thông qua các điều kiện đầu tư kinh doanh) trong các lĩnh vực có khả năng 
ảnh hưởng tới các lợi ích công cộng, các trường hợp còn lại được xem là ngành nghề 
kinh doanh thông thường và chỉ bị kiểm soát bởi các yêu cầu về thủ tục chung trong 
pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp. Như vậy, trong các trường hợp này, nhà đầu tư 
nước ngoài chỉ phải tuân thủ các quy định trong pháp luật chung, và pháp luật Việt Nam 
vì vậy đã mở cửa hoàn toàn cho họ.

Kết quả rà soát cho thấy đây là nhóm chiếm tỷ lệ lớn, đa số, trong các quy định pháp luật về mở 
cửa các thị trường dịch vụ. Điều này dẫn tới một thực tế là Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn phần 
lớn các lĩnh vực dịch vụ của mình (mặc dù trong WTO, TPP và EVFTA còn chưa cam kết hoặc cam 
kết mở cửa rất hạn chế). 

Từ góc độ thực thi cam kết thì hiện trạng mở cửa rộng hơn, sớm hơn cam kết trong phần lớn 
các lĩnh vực dịch vụ này là điều mà các đối tác đàm phán rất hoan nghênh. Mặc dù vậy, từ góc độ 
hiệu quả chính sách của Việt Nam thì hiện trạng này có thể gây băn khoăn: Không rõ việc mở cửa 
hoàn toàn của Việt Nam trong các trường hợp này là chính sách được xác định rõ ràng hay đơn 
thuần chỉ là việc “vô ý” mở cửa (đặc biệt khi nhiều cơ quan có thẩm quyền vẫn quan niệm sai 
lầm rằng các cam kết quốc tế được áp dụng trực tiếp và vì vậy pháp luật nội địa không cần quy 
định gì riêng cho nhà đầu tư nước ngoài)?
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Danh mục các lĩnh vực, phân ngành dịch vụ mà pháp luật Việt Nam đã mở hoàn toàn cho 
nhà đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực

Phân ngành dịch vụ chưa cam kết mở 
hoàn toàn trong WTO, TPP hoặc EVFTA 
nhưng thực tế Việt Nam đã mở hoàn toàn

Do PLVN không có 
quy định về điều 
kiện đầu tư đối 
với nhà đầu tư 
nước ngoài

Do PLVN không 
có quy định về 
điều kiện đầu 
tư kinh doanh 
nói chung

Dịch vụ 
kinh doanh

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật 
đồng bộ
Dịch vụ do bà đỡ, y tá, bác sỹ trị liệu và 
nhân viên y tế không chuyên 
Dịch vụ thú y
Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan
Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884 và 
885)

X

Dịch vụ cho thuê máy bay (CPC 83104), tàu 
thuyền (CPC 83103), máy móc thiết bị (CPC 
83109)
Dịch vụ liên quan đến nông nghiệp, săn bắn 
và lâm nghiệp (CPC 881)
Dịch vụ lau dọn các tòa nhà (CPC 874)
Dịch vụ chụp ảnh đặc biệt (CPC 87504)
Dịch vụ đóng gói hàng hóa (CPC 876)
Dịch vụ hội chợ triển lãm (PLVN chỉ có quy 
định về hoạt động)

X

Dịch vụ 
thông tin

Dịch vụ bưu chính (CPC 7511**)
Dịch vụ chuyển phát (CPC 7512**)
Dịch vụ phân phối băng đĩa hình (PLVN chỉ 
có quy định về hoạt động)

X

Phân phối
Chợ truyền thống X

Sàn giao dịch hàng hóa X
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Lĩnh vực

Phân ngành dịch vụ chưa cam kết mở 
hoàn toàn trong WTO, TPP hoặc EVFTA 
nhưng thực tế Việt Nam đã mở hoàn toàn

Do PLVN không có 
quy định về điều 
kiện đầu tư đối 
với nhà đầu tư 
nước ngoài

Do PLVN không 
có quy định về 
điều kiện đầu 
tư kinh doanh 
nói chung

Môi 
trường

Dịch vụ vệ sinh và các dịch vụ tương tự 
(CPC 9403)
Dịch vụ bảo vệ thiên nhiên và phong cảnh 
(CPC 94060)

X

Y tế 

Dịch vụ hạ tầng y tế cho dân cư không phải 
là dịch vụ bệnh viện  
Dịch vụ xã hội và dịch vụ liên quan tới sức 
khỏe (CPC 933)

X

Giải trí, 
văn hóa, 
thể thao

Dịch vụ giải trí (bao gồm nhà hát, nhạc 
sống, và xiếc)  (CPC 9619)
Kinh doanh trò chơi điện tử 
Câu lạc bộ võ thuật khí công và thể thao 
mạo hiểm
Dịch vụ liên quan đến việc tổ chức sự kiện 
thể thao 

X

Mỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn và các 
hoạt động văn hóa khác (PLVN chỉ có quy 
định về hoạt động)
Bảo vệ, duy trì và tu bổ di sản vật thể (trừ 
bảo tàng)

X

Vận tải

Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu thủy 
nội địa (CPC 8868*) X

Dịch vụ bán và tiếp thị sản phẩm hàng không
Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy bay 
(CPC 8868**)
Dịch vụ phục vụ bữa ăn trên máy bay
Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa 
bằng đường sắt (CPC 7111, 7112)
Dịch vụ vải hành khách bằng đường bộ
Dịch vụ nạo vét

X
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3.2. VỀ MỨC ĐỘ TƯƠNG THÍCH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỚI CÁC CAM KẾT WTO, TPP VÀ EVFTA 
VỀ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ

Như đã thấy ở phần trên, pháp luật Việt Nam hiện đang mở hoàn toàn cho rất nhiều phân ngành 
dịch vụ, do đó đã mở rộng hơn đáng kể so với cam kết WTO, thậm chí cả so với các cam kết chưa 
có hiệu lực với Việt Nam như TPP và EVFTA.

Do đó, có thể dễ dàng suy đoán được pháp luật Việt Nam cơ bản đã tương thích với các cam kết 
về mở cửa thị trường trong cả WTO, TPP và EVFTA. Mặc dù vậy, kết quả rà soát cũng đưa đến một 
phát hiện bất ngờ: Vẫn có một số các lĩnh vực dịch vụ mà quy định về mở cửa thị trường của Việt 
Nam thấp hơn so với mức cam kết trong WTO và vì vậy chưa tương thích với WTO. Đối với TPP và 
EVFTA, do đây là các cam kết chưa có hiệu lực ở Việt Nam, việc tồn tại các quy định về mở cửa thị 
trường trong pháp luật Việt Nam chưa tương thích với mức cam kết trong TPP và EVFTA cũng là 
điều dễ hiểu.

Bảng Mức độ tương thích của pháp luật Việt Nam với các cam kết về mở cửa thị trường 
dịch vụ

Mức độ tương thích WTO TPP EVFTA

Đã tương thích 80 77 79

Chưa tương thích 8 11 9

Không rõ 3 3 3

Tổng cộng 91 91 91

Chú ý:  Số liệu trong Bảng này được xác định theo số các lĩnh vực dịch vụ được rà soát và chỉ mang tính tương đối (do 
không xác định được chính xác số phân ngành dịch vụ được rà soát trong cùng cấp độ CPC)
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Bảng Các lĩnh vực dịch vụ Pháp luật Việt Nam chưa tương thích với cam kết về mức độ mở cửa

Lĩnh vực mở cửa thấp hơn cam kết WTO TPP EVFTA

Dịch vụ kế toán, kiểm toán và ghi sổ kế toán (CPC 862)

Dịch vụ kiến trúc

Dịch vụ trọng tài và hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa 
các thương nhân

Giáo dục bậc cao, giáo dục cho người lớn, giáo dục khác

Dịch vụ thông quan 

Dịch vụ hỗ trợ vận tải khác

X X X

Các dịch vụ viễn thông cơ bản

Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ (CPC 7411)
X X

Dịch vụ nghiên cứu và phát triển về khoa học xã hội và nhân 
văn (CPC 852)

Dịch vụ quảng cáo (CPC 871, trừ dịch vụ quảng cáo 
thuốc lá)

Dịch vụ vận tải biển (trừ vận tải biển nội địa)

Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa  (CPC 748*)

Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ hàng hải  (CPC 741)

X

Dịch vụ điều hành mặt đất X
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Tóm lại

Việt Nam đã có những cam kết mở cửa các thị trường dịch vụ đáng kể trong WTO, TPP và EVFTA. 
Mức độ mở cửa được xác định tùy từng lĩnh vực, phân ngành dịch vụ, và trong tổng thể có thể 
phân thành ba nhóm: nhóm dịch vụ đã cam kết mở cửa hoàn toàn, nhóm cam kết mở cửa một 
phần (mở cửa có điều kiện) và nhóm  dịch vụ chưa có cam kết. So sánh chung thì mức mở cửa 
trong WTO là thấp hơn so với TPP, EVFTA; giữa TPP và EVFTA thì có nhiều lĩnh vực mức cam kết 
mở cửa trong TPP rộng hơn EVFTA, nhưng cũng có một vài trường hợp ngược lại, cam kết trong 
EVFTA rộng hơn trong TPP.

Rà soát pháp luật Việt Nam về các điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh 
vực dịch vụ (gọi chung là điều kiện đầu tư) với các cam kết về mở cửa các thị trường dịch vụ 
trong WTO, TPP và EVFTA cho một số phát hiện gây ngạc nhiên. Một mặt, rất nhiều các lĩnh vực 
dịch vụ pháp luật Việt Nam đã mở rộng hơn cam kết WTO; nhiều trường hợp là bằng hoặc rộng 
hơn cam kết TPP, EVFTA; thậm chí không ít trường hợp là mở cửa hoàn toàn, không có bất kỳ 
hạn chế nào đối với nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài. Mặt khác, ở một số các dịch 
vụ, mức độ mở cửa thị trường theo pháp luật Việt Nam hiện tại lại hẹp hơn cam kết WTO, do đó 
được cho là chưa tương thích với WTO.

Về mặt thực tiễn, tình trạng chung là quy định pháp luật về mở cửa các thị trường dịch vụ rất 
phức tạp và thiếu minh bạch. Các điều kiện đầu tư được nêu trong rất nhiều các văn bản pháp 
luật thuộc các hệ thống khác nhau, do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành. Nhiều trường hợp 
không có pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực dịch vụ liên quan, hoặc có văn bản quy định nhưng 
không đề cập tới các điều kiện đầu tư.

Về mặt pháp luật, một tồn tại chung khá phổ biến trong hệ thống các quy định về mở cửa thị 
trường trong các lĩnh vực dịch vụ là việc dẫn chiếu tới các cam kết quốc tế và coi các cam kết 
quốc tế là nguồn luật áp dụng cho việc mở cửa. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, đây là cách tiếp cận 
không chính xác bởi theo quy định của Luật Điều ước quốc tế thì cam kết quốc tế mặc dù có giá 
trị pháp lý cao hơn pháp luật nội địa (trừ Hiến pháp) nhưng không có giá trị áp dụng trực tiếp tự 
động. Chỉ các cam kết quốc tế đã được ghi nhận rõ là có giá trị áp dụng trực tiếp (trong bản thân 
thỏa thuận quốc tế hoặc trong các văn bản phê chuẩn thỏa thuận quốc tế liên quan của cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam) mới có thể được áp dụng. Vì vậy, các viện dẫn trực tiếp 
tới các cam kết quốc tế của pháp luật nội địa là không có ý nghĩa.



TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT38

Vì vậy, Rà soát kiến nghị (i) đối với các trường hợp xác định là chưa tương thích với cam kết 
WTO thì điều chỉnh pháp luật chung để bảo đảm tuân thủ cam kết WTO; (ii) đối với các trường 
hợp chưa tương thích với TPP hay EVFTA thì tùy trường hợp, giải pháp kiến nghị có thể là sửa đổi 
pháp luật để mở cửa chung cho tất cả các đối tác, hoặc áp dụng trực tiếp cam kết TPP, EVFTA khi 
các cam kết này có hiệu lực đối với Việt Nam.

Giải pháp chung được khuyến nghị cần làm ngay là (i) Thống nhất quan điểm và cách hiểu chính 
xác về việc áp dụng trực tiếp cam kết quốc tế trong tất cả các cơ quan liên quan (bao gồm Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư và các Bộ quản lý chuyên ngành; và (ii) Minh bạch hóa hệ thống pháp luật về 
điều kiện đầu tư trong các lĩnh vực dịch vụ ở Việt Nam./



phần thứ hai
Bảng tổng hợp kết quả rà soát

Phần thứ hai
Bảng tóm tắt kết quả rà soát
Pháp luật Việt Nam với Cam kết WTO,
EVFTA và TPP về Mở cửa Dịch vụ 
cho đầu tư nước ngoài
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

1.CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH

A. Dịch vụ chuyên môn

Phân ngành: In ấn (CPC 88442) trưng cầu 
ý kiến công chúng (CPC 864) Điều tra và an 
ninh, ngoại trừ dịch vụ hệ thống an ninh (một 
phần CPC 873) Dịch vụ phân tích và kiểm 
định kỹ thuật (CPC 8676): giám định phương 
tiện giao thông và chứng nhận phương tiện 
vận tải Dịch vụ trọng tài và hòa giải (CPC 
86602), ngoại trừ dịch vụ trọng tài và hòa giải 
cho tranh chấp thương mại giữa các doanh 
nghiệp Dịch vụ cung ứng nhân sự (CPC 872) 
Dịch vụ liên quan đến đánh bắt cá (CPC 882), 
(ngoại trừ dịch vụ tư vấn chuyên biệt liên 
quan đến thủy, hải sản, nuôi trồng thủy hải 
sản)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
các lĩnh vực này cả trong 
WTO, TPP và EVFTA.
PLVN suy đoán là đã tương 
thích

(a) Dịch vụ pháp lý 
(CPC 861, không bao gồm : 
- tham gia tố tụng với tư cách là người bào 
chữa hay đại diện cho khách hàng của mình 
trước Tòa án Việt Nam; 
- Dịch vụ giấy tờ pháp lý và công chứng liên 
quan tới pháp luật Việt Nam).

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở hoàn toàn 
lĩnh vực này (trừ các hoạt 
động được liệt kê) trong cả 
WTO, TPP và EVFTA.
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước 
ngoài, trừ quy định hạn 
chế về điều kiện cư trú và 
kinh nghiệm (các hạn chế 
này không thuộc phạm vi 
các nguyên tắc cam kết 
trong WTO, TPP và EVFTA)

(b) Dịch vụ kế toán, kiểm toán và ghi sổ 
kế toán 
(CPC 862) Chưa 

tương 
thích

Chưa 
tương 
thích

Chưa 
tương 
thích

VN cam kết mở hoàn toàn 
lĩnh vực này trong cả WTO, 
TPP và EVFTA
PLVN không cho phép 
thành lập DN kế toán, kiểm 
toán 100% vốn nước ngoài

(c) Dịch vụ thuế 
(CPC 863) 

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa hoàn 
toàn lĩnh vực này trong cả 
WTO, TPP và EVFTA
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước 
ngoài



RÀ SOÁT PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỚI CÁC CAM KẾT WTO, EVFTA, TPP VỀ MỞ CỬA DỊCH VỤ CHO ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 41

Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

d) Dịch vụ kiến trúc 
(CPC 8671)

Chưa 
tương 
thích

Chưa 
tương 
thích

Chưa 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa hoàn 
toàn lĩnh vực này trong cả 
WTO, TPP và EVFTA
PLVN yêu cầu nhà thầu 
nước ngoài bắt buộc phải 
liên danh với nhà thầu VN 
hoặc sử dụng nhà thầu 
phụ VN

(e) Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672 ) 
Mã CPC 8672 – dịch vụ tư vấn kỹ thuật bao 
gồm các mã dịch vụ sau: 

-  CPC 86722 Dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho việc 
xây dựng móng và kết cấu toà nhà;

-  CPC 86723 Dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho việc 
lắp đặt cơ khí và lắp đặt điện cho các tòa nhà;

-  CPC 86724 Dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho việc 
xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng;

-  CPC 86725 Các dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho 
các quá trình và sản xuất công nghiệp;

-  CPC 86726 Các dịch vụ thiết kế kỹ thuật chưa 
được liệt kê ở nơi khác;

- CPC 86727 Các dịch vụ kỹ thuật khác trong 
giai đoạn xây dựng và lắp đặt;
- CPC 86729 Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật khác

(f) Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ 
(CPC 8673 )
Mã CPC 8673 – dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng 
bộ bao gồm các mã dịch vụ sau:

-  CPC 86731 Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng 
bộ cho các dự án chìa khóa trao tay về cơ sở 
hạ tầng giao thông;

-  CPC 86732 Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ và 
quản lý dự án cho các dự án chìa khóa trao tay 
về công trình cung cấp nước và vệ sinh;

-  CPC 86733 Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng 
bộ cho việc xây dựng các dự án chìa khóa 
trao tay trong lĩnh vực chế tạo;

-  CPC 86739 Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ 
cho các dự án chìa khóa trao tay khác.

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa tương 
tự và ở mức hạn chế trong 
WTO và EVFTA (đối với hoạt 
động quy hoạch, điều tra 
địa chất, môi trường); mở 
cửa hoàn toàn trong TPP
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đầu tư 
đối với đầu tư nước ngoài
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

(j) Dịch vụ do bà đỡ, y tá, bác sỹ trị liệu và 
nhân viên y tế không chuyên (CPC 93191)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
trong WTO; cam kết mở 
cửa hoàn toàn trong TPP, 
EVFTA
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đầu tư 
đối với đầu tư nước ngoài

(g) Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh 
quan đô thị (CPC 8674)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa hoàn 
toàn lĩnh vực này (trừ điều 
kiện về bằng cấp của kiến 
trúc sư nước ngoài) trong 
cả WTO, TPP và EVFTA
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đầu tư 
đối với đầu tư nước ngoài 
(trừ quy định riêng về điều 
kiện, thủ tục cấp phép đối 
với trường hợp cung cấp 
dịch vụ qua biên giới và 
hợp đồng hợp tác kinh 
doanh)

(i)Dịch vụ thú y (CPC 932)
Không bao gồm việc lưu giữ giống vi sinh vật 
dùng trong thú y

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết tương tự và 
ở mức rất hạn chế trong 
WTO, EVFTA; cam kết mở 
hơn nhưng vẫn rất hạn chế 
trong TPP (chỉ cho phép cá 
nhân hành nghề độc lập)
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đầu tư 
đối với đầu tư nước ngoài

B. Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên 
quan (CPC 841-845, CPC 849)
CPC 84 gồm các phân ngành như sau:

-  841 Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt 
phần cứng máy tính 

-  842 Dịch vụ thực hiện phần mềm
-  843 Dịch vụ xử lý dữ liệu
-  844 Dịch vụ cơ sở dữ liệu
-  845 Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc 

và thiết bị văn phòng, bao gồm cả máy tính
-  849 Các dịch vụ máy tính khác
-  84910 Dịch vụ chuẩn bị dữ liệu
-  84990 Các dịch vụ máy tính khác

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thíchh

VN cam kết mở cửa hoàn 
toàn lĩnh vực này trong cả 
WTO, TPP và EVFTA
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đầu tư 
đối với đầu tư nước ngoài
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

C. Dịch vụ nghiên cứu và phát triển

Dịch vụ nghiên cứu và phát triển về khoa học 
xã hội và nhân văn (CPC 852)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
lĩnh vực này trong WTO, 
EVFTA; cam kết mở hoàn 
toàn trong TPP
PLVN mở cửa cho tổ chức 
KHCN nước ngoài theo 
từng trường hợp (cho 
phép của Bộ trưởng Bộ 
KHCN)

Dịch vụ nghiên cứu và phát triển đối với khoa 
học tự nhiên 
(CPC 851)

Không rõ Không rõ Không rõ

VN cam kết mở cửa hoàn 
toàn lĩnh vực này trong cả 
WTO, TPP, EVFTA
PLVN mở cửa cho tổ chức 
KHCN nước ngoài theo 
từng trường hợp (cho 
phép của Bộ trưởng Bộ 
KHCN), do đó không rõ là 
đã tương thích chưa (tùy 
thuộc vào việc trên thực 
tế Bộ trưởng có cho phép 
thành lập không)

E. Dịch vụ cho thuê không kèm người điều 
khiển (CPC 83)
(b) Dịch vụ cho thuê máy bay (CPC 83104)
83104 Dịch vụ thuê hoặc cho thuê máy bay 
không kèm phi công; Dịch vụ thuê, cho thuê 
máy bay (máy bay trực thăng, máy bay) 
không kèm phi công. 
Ngoại trừ: 
-Dịch vụ thuê hoặc cho thuê máy bay kèm phi 
công được liệt kê tại tiểu mục 73400 (dịch vụ 
cho thuê máy bay kèm phi công)
-Thuê, cho thuê khinh khí cầu, khí cầu điều 
khiển, tàu lượn, khung bay được liệt kê tại 
tiểu mục 83204 (dịch vụ thuê/cho thuê các 
trang thiết bị giải trí).

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa hoàn 
toàn lĩnh vực này trong cả 
WTO, TPP, EVFTA
PLVN không có quy định 
về điều kiện đầu tư, kinh 
doanh trong lĩnh vực này
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

Liên quan tới tàu (CPC 83103)
83103 Dịch vụ thuê hoặc cho thuê tàu thuyền 
có kèm theo người lái; Dịch vụ thuê hoặc cho 
thuê thuyền, tàu và tàu đệm không khí không 
kèm theo người lái, được thiết kế chủ yếu để 
vận chuyển hành khách và hàng hóa.
Ngoại trừ: 

-  Dịch vụ thuê hoặc cho thuê tàu đi biển có 
kèm theo người lái được liệt kê tại tiểu 
mục 72130 (dịch vụ cho thuê tàu đi biển có 
người lái)

-  Dịch vụ thuê, cho thuê tàu không đi biển 
có người lái được liệt kê tại tiểu mục 
72230 (dịch vụ cho thuê tàu không đi biển 
có người lái).

-  Dịch vụ thuê, cho thuê đối với tàu phục 
vụ mục đích giải trí được liệt kê tại tiểu 
mục 83204 (dịch vụ thuê hoặc cho thuê 
phương tiện giải trí).

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
lĩnh vực này trong WTO, 
cam kết mở hạn chế trong 
EVFTA và mở hoàn toàn 
trong TPP.
PLVN không có quy định 
về điều kiện kinh doanh, 
đầu tư trong lĩnh vực này 
(PLVN chỉ có quy định về 
hợp đồng thuê tàu thuyền 
(trừ tàu biển) và hoạt động 
thuê tàu thuyền).

(d) Dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị khác 
(CPC 83109)
83109 Dịch vụ thuê hoặc cho thuê máy móc 
thiết bị khác không có người điều hành
Bao gồm dịch vụ cho thuê tất cả các loại máy 
móc, kể cả máy móc điện tử hoặc phi điện tử, 
thường được các ngành sử dụng làm tài sản 
đầu tư như máy móc và động cơ, máy công 
cụ, thiết bị khai thác mỏ, các thiết bị truyền 
thông, truyền hình và phát thanh thương 
mại, thiết bị đo đạc và kiểm soát khoa học và 
chuyên nghiệp; các loại máy móc công nghiệp 
và thương mại khác

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
lĩnh vực này trong WTO và 
TPP; cam kết mở hep trong 
EVFTA.
PLVN không có quy định 
về điều kiện đầu tư kinh 
doanh trong lĩnh vực này

F. Các dịch vụ kinh doanh khác

(a) Dịch vụ quảng cáo (CPC 871, trừ dịch vụ 
quảng cáo 
thuốc lá) Đã 

tương 
thích

Chưa 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN mở cửa tương tự và ở 
mức hạn chế trong WTO, 
EVFTA; mở cửa hoàn toàn 
trong TPP
PLVN hiện quy định mở 
cửa hạn chế theo WTO và 
EVFTA.
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

(b) Dịch vụ nghiên cứu thị trường 
(CPC 8641, trừ  86402)
CPC 864 bao gồm CPC 8640 Dịch vụ nghiên 
cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng. 
-86401 - Dịch vụ nghiên cứu thị trường
-86402 - Dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết tương tự và 
mở hoàn toàn trong WTO, 
TPP và EVFTA (nhưng 
không mở cửa thị trường 
dịch vụ điều tra ý kiến 
công chúng).
PLVN không có quy định 
về điều kiện đầu tư kinh 
doanh ngành nghề này (kể 
cả đối với toàn bộ CPC 864 
hay đối với CPC 86402)

(c) Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865)
CPC 865 bao gồm:

-  86501 - Dịch vụ tư vấn quản lý chung
Dịch vụ tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động 
về chính sách và chiến lược kinh doanh và 
hoạch định chung, cơ cấu và kiểm soát một tổ 
chức. Cụ thể hơn, các công việc tư vấn quản lý 
chung có thể đề cập tới một hoặc nhiều công 
việc sau đây: hoạch định chính sách, xác định 
cấu trúc của tổ chức (hệ thống đưa ra quyết 
định) để có thể thực hiện mục tiêu của tổ chức 
một cách hiệu quả nhất, tổ chức pháp lý, kế 
hoạch kinh doanh chiến lược, xác định hệ thống 
thông tin quản lý, xây dựng các báo cáo quản 
lý và kiểm soát, kế hoạch thay đổi kinh doanh, 
kiểm toán quản lý, xây dựng các chương trình 
tăng lợi nhuận và các vấn đề khác mà ban quản 
lý cấp cao của một tổ chức đặc biệt quan tâm

-  86502 - Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính  
(trừ thuế kinh doanh)

-  86503 - Dịch vụ tư vấn quản lý marketing
-  86504 - Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn 

nhân lựcsản xuất
-  86505 - Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất
-  86506 - Dịch vụ quan hệ cộng đồng
-  86509 -  Các dịch vụ tư vấn quản lý khác

Dịch vụ tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ hoạt 
động liên quan tới các vấn đề khác. Các dịch 
vụ này bao gồm dịch vụ tư vấn phát triển 
công nghiệp, dịch vụ tư vấn phát triển du lịch, 
v.v.. 

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết ở cửa hoàn 
toàn lĩnh vực này (bao 
gồm cả chi nhánh) trong cả 
WTO, TPP và EVFTA (riêng 
WTO thì còn hạn chế về 
điều kiện cư trú của Giám 
đốc chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại VN).
PLVN trong lĩnh vực tư vấn 
quản lý xây dựng có quy 
định nhà thầu nước ngoài 
phải liên danh với nhà 
thầu VN hoặc sử dụng nhà 
thầu VN. 
PLVN không có quy định 
về điều kiện đầu tư kinh 
doanh cụ thể nào đối với 
các dịch vụ tư vấn quản lý 
trong các lĩnh vực khác.
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

(d) Dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý
CPC 866, trừ  CPC 86602
CPC 866 bao gồm CPC 8660 Các dịch vụ liên 
quan tới tư vấn quản lý:
-  86601 - Dịch vụ tư vấn quản lý dự án khác 

với dịch vụ xây dựng
-  86602 - Dịch vụ trọng tài và hòa giải
-  86609 - Các dịch vụ quản lý khác (Dịch vụ 

quản lý chưa được liệt kê tại các phần khác) 

Chung
Đã 

tương 
thích

Chung
Đã 

tương 
thích

Chung
Đã 

tương 
thích

VN cam kết mở hoàn toàn 
trong WTO, TPP và EVFTA.
PLVN không có quy định gì 
về điều kiện đầu tư, kinh 
doanh trong lĩnh vực này.
Về chi nhánh, PLVN dẫn 
chiếu tới cam kết mà 
không có quy định cụ thể

Về Chi 
nhánh:

Không rõ

Về Chi 
nhánh:

Không rõ

Về Chi 
nhánh:

Không rõ

(d) Dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý
- Dịch vụ trọng tài và hòa giải đối với tranh 
chấp thương mại giữa các thương nhân 
(CPC 86602**)

Chưa 
tương 
thích

Chưa 
tương 
thích

Chưa 
tương 
thích

VN có cam kết mở cửa 
tương tự nhau trong WTO  
EVFTA và TPP, theo đó mở 
cửa hoàn toàn lĩnh vực 
này bao gồm cả chi nhánh 
(riêng WTO và EVFTA thì có 
cam kết bảo lưu quyền quy 
định giám đốc chi nhánh 
phải thường trú tại VN).
PLVN không coi trọng tài 
và hòa giải thương mại là 
dịch vụ kinh doanh (thu lợi 
nhuận), do đó không có 
quy định về điều kiện đầu 
tư, kinh doanh trong lĩnh 
vực này

(e) Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật 
(CPC 8676 ngoại trừ việc kiểm định và cấp 
giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải) Đã 

tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN có cam kết tương tự, 
mở hoàn toàn trong WTO, 
EVFTA và TPP 
PLVN không có quy định về 
điều kiện đầu tư trong lĩnh 
vực này
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

(f) Dịch vụ liên quan đến nông nghiệp, săn 
bắn và lâm nghiệp (CPC 881)
Không cam kết đối với các dịch vụ điều tra, 
đánh giá và khai thác rừng tự nhiên bao gồm 
khai thác gỗ và săn bắn, đánh bẫy động vật 
hoang dã quý hiếm, dịch vụ chụp ảnh hàng 
không, gieo hạt và phun thuốc hóa chất bằng 
máy bay, quản lý quỹ gien cây trồng, vật nuôi 
và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp. Để 
làm rõ nội dung cam kết, dịch vụ chăn nuôi 
và phát triển nguồn giống là thuộc phạm vi 
cam kết. 

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa tương 
tự và ở mức hạn chế trong 
WTO, TPP và EVFTA
PLVN không có quy định về 
điều kiện kinh doanh, đầu 
tư trong lĩnh vực này

(h) Dịch vụ liên quan đến khai thác mỏ (CPC 
883)
CPC 883: Services incidental to mining: 
services rendered on a fee or contract basis at 
oil and gas fields, e.g. drilling services, derrick 
building, repair and dismantling services, oil 
and gas well casings cementing services.
Exclusion: Mineral prospecting services, oil 
and gas field exploration and geophysical 
(e.g. seismic) and geological surveying 
services are classified in class 8675 
(Engineering related scientific and technical 
consulting services)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa tương 
tự và ở mức hạn chế trong 
WTO, TPP và EVFTA, đồng 
thời loại trừ nhiều dịch vụ 
liên quan.
PLVN không quy định gì về 
điều kiện kinh doanh, đầu 
tư trong lĩnh vực này (trừ 
các quy định liên quan tới 
dầu khí)

(i) Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884 
và 885)
Services incidental to manufacturing: these 
include manufacturing on a fee or contract 
basis, i.e. manufacturing services rendered to 
others where the raw materials processed, 
treated or finished are not owned by the 
manufacturer. Assembly, installation other 
than construction work, fitting of articles, 
maintenance and repair services are also 
classified here
CPC 884: Services incidental to manufacturing, 
except to the manufacture of metal products, 
machinery and equipment
CPC 885: Services incidental to the 
manufacture of metal products, machinery 
and equipment

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa tương 
tự và ở mức hạn chế trong 
WTO, EVFTA; cam kết mở 
cửa hoàn toàn trong TPP
PLVN không quy định riêng 
về điều kiện đầu tư đối với 
đầu tư nước ngoài
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

(m) Dịch vụ liên quan đến tư vấn khoa học 
kỹ thuật2 (chỉ đối với CPC 86751, 86752 và 
86753)
86751 - Các dịch vụ địa chất, địa vật lý và các 
dịch vụ dự báo trữ lượng khác (Các dịch vụ tư 
vấn địa chất, địa vật lý, địa hóa học và các dịch 
vụ tư vấn khoa học khác liên quan tới vị trí của 
các mỏ khoáng sản, dầu và khí và nguồn nước 
ngầm thông qua nghiên cứu đặc tính của các 
lớp địa tầng, đá cũng như cấu trúc của chúng. 
Bao gồm cả các dịch vụ phân tích kết quả khảo 
sát bề mặt, nghiên cứu mẫu đất và nghiên cứu 
quặng và hỗ trợ, tư vấn trong việc phát triển và 
khai thác các nguồn khoáng sản); 
86752 - Dịch vụ khảo sát lòng đất (Dịch vụ 
thu thập thông tin về các lớp bề mặt trái đất 
bằng các phương pháp khác nhau, bao gồm 
các phương pháp khảo sát địa chấn, trọng lực 
và địa từ trường và các phương pháp khảo 
sát lòng đất khác)
86753 - Dịch vụ khảo sát bề mặt (Dịch vụ thu 
thập thông tin về hình dạng, vị trí và/hoặc 
đường viền các phần bề mặt trái đát theo các 
phương thức khác nhau, bao gồm khảo sát 
chuyển tiếp, chụp ảnh sơ đồ và địa chất thủy 
văn để chuẩn bị lập bản đồ)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN có cam kết mở cửa 
tương tự và ở mức hạn 
chế trong WTO và EVFTA; 
cam kết mở cửa hoàn toàn 
trong TPP.
PLVN đã mở cửa hoàn toàn 
cho nhà đầu tư nước ngoài 
trong lĩnh vực này (bao 
gồm cả chi nhánh).
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

(n) Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, 
thiết bị (không bao gồm sửa chữa, bảo 
dưỡng tàu biển, máy bay, hoặc các phương 
tiện và thiết bị vận tải khác) (CPC 633)
CPC 633: Các dịch vụ sửa chữa đồ cá nhân và 
gia dụng
Ngoại trừ: Các dịch vụ sửa chữa tự động được 
phân vào phân nhóm 61120 (Các dịch vụ sửa 
chữa và bảo dưỡng xe cơ giới) và 61220 (Các 
dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe gắn máy 
và phương tiện đi lại trong tuyết). Các dịch vụ 
sửa chữa và bảo dưỡng máy tính và máy móc 
văn phòng được phân vào phân nhóm 84500. 

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa tương 
tự và ở mức tương đối 
rộng trong WTO và EVFTA; 
mở cửa hoàn toàn trong 
TPP
PLVN không quy định gì 
về điều kiện đầu tư, kinh 
doanh trong lĩnh vực này

(o) Dịch vụ lau dọn các tòa nhà (CPC 874)
- Dịch vụ diệt khuẩn và ngăn ngừa lây lan 
(CPC 87401)
- Dịch vụ lau dọn cửa sổ (CPC 87402) Đã 

tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
trong WTO; cam kết mở 
cửa hoàn toàn trong EVFTA 
(nhưng chỉ giới hạn ở dịch 
vụ trong khu công nghiệp, 
khu chế xuất); mở cửa hoàn 
toàn trong TPP
PLVN không quy định gì 
về điều kiện đầu tư, kinh 
doanh trong lĩnh vực này

(p)  Dịch vụ chụp ảnh đặc biệt (CPC 87504)
Các dịch vụ chụp ảnh người, đối tượng hoặc 
phong cảnh sử dụng kỹ thuật và máy móc đặc 
biệt. Các dịch vụ này thường bao gồm dịch vụ 
chụp ảnh từ không gian, chụp ảnh dưới nước, 
chụp ảnh y tế và sinh học, chụp ảnh cỡ nhỏ.

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết trong 
WTO; cam kết mở tương 
tự và ở mức hạn chế trong 
EVFTA và TPP
PLVN không quy định gì 
về điều kiện đầu tư, kinh 
doanh trong lĩnh vực này
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

(q) Dịch vụ đóng gói hàng hóa (CPC 876)
Các dịch vụ đóng gói hàng hóa cho các bên 
khác trên cơ sở hợp đồng hoặc đóng phí như 
đóng gói thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm 
lau dọn nhà, sản phẩm sử dụng trong toa lét, 
sử dụng nhiều kỹ thuật đóng gói thủ công và 
tự động, bao gồm đóng gói bằng chất liệu 
xốp, đóng gói ép, điền đơn và đóng dấu, đóng 
bịch, đóng chai và đóng gói khử mùi. Đóng 
hộp và gói quà tặng cũng thuộc dịch vụ này. 
Dịch vụ này cũng có thể bao gồm việc dán 
nhãn và in ấn bao gói.
Ngoại trừ: 
-  Nếu dịch vụ chỉ bao gồm in thông tin trên 

bao gói thì sẽ được liệt kê tại tiểu mục phù 
hợp trong nhóm 325 hoặc 326, tức là vật 
liệu hoặc thông tin in ấn trên giấy hoặc bìa.

-  Dịch vụ đóng gói và chế tạo thủ công liên 
quan tới vận tải được liệt kê tại Chương 74 
(các dịch vụ hỗ trợ và liên quan tới vận tải).

-  Dịch vụ thiết kế bao gói được liệt kê tại tiểu 
mục 87907 (dịch vụ thiết kế đặc biệt).

-  Nếu dịch vụ bao gói cũng bao gồm việc 
xử lý các sản phẩm do khách hàng sở hữu 
thành một sản phẩm khác (ví dụ trộn nước 
vào chất kết tủa để sản xuất nước giải khát, 
nấu cá trước khi đóng hộp, trộn kem và các 
chất liệu màu  vào mỹ phẩm) thì sẽ được 
liệt kê tại tiểu mục phù hợp trong nhóm 884 
hoặc 885 (dịch vụ liên quan tới sản xuất)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết trong 
WTO, cam kết mở cửa hạn 
chế trong EVFTA và cam 
kết mở rộng hơn (nhưng 
không hoàn toàn) trong 
TPP.
PLVN không quy định gì 
về điều kiện đầu tư, kinh 
doanh trong lĩnh vực này

Các dịch vụ hội chợ, triển lãm (CPC 87909**)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết trong 
WTO, cam kết mở cửa hạn 
chế trong EVFTA và cam 
kết mở cửa hoàn toàn 
trong TPP
PLVN chỉ quy định về hoạt 
động tổ chức hội chợ, triển 
lãm và kiểm soát theo từng 
hoạt động (mỗi lần tổ chức) 
mà không có quy định gì 
về điều kiện đầu tư, kinh 
doanh đối với chủ thể kinh 
doanh dịch vụ này.
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

2. CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN

B. Các dịch vụ bưu chính (CPC 7511**)
Không bao gồm các dịch vụ công và dịch vụ 
bảo lưu
CPC 7511: Dịch vụ bưu chính liên quan tới thư

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết trong 
WTO, cam kết mở hoàn 
toàn trong TPP và EVFTA
PLVN không có quy định 
về điều kiện đầu tư đối 
với nhà đầu tư nước ngoài 
trong lĩnh vực này.

B. Các dịch vụ chuyển phát (CPC 7512**)
* Dịch vụ chuyển phát nhanh, tức là dịch vụ 
gồm thu gom, chia chọn, vậnchuyển và phát 
trong nước hoặc quốc tế: 
(a) Thông tin dưới dạng văn bản14, thể hiện 
trên bất kỳ hình thức vật lý nào, bao gồm cả: 
- dịch vụ có lai ghép (hybrid mail service); 
- thông tin quảng cáo trực tiếp (direct mail). 
Trừ việc xử lý các vật gửi là thông tin dưới 
dạng văn bản có giá cước dịch vụ thấp hơn: 
- 10 lần giá cước của một bức thư tiêu chuẩn 
gửi trong nước ở nấc khối lượng đầu tiên 
- 9 Đô-la Mỹ (USD) khi gửi quốc tế; 
với điều kiện tổng khối lượng của các vật 
phẩm này không quá 2000 
gam.
(b) Kiện (bao gồm cả sách, catalogue) và các 
hàng hóa khác. 
* Xử lý các vật phẩm không ghi địa chỉ người 
nhận (non-addressed items)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa hạn 
chế trong WTO, mở hoàn 
toàn trong TPP và EVFTA
PLVN không có quy định 
về điều kiện đầu tư đối 
với nhà đầu tư nước ngoài 
trong lĩnh vực này.
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

C. Dịch vụ viễn thông

Các dịch vụ viễn thông cơ bản
(a) Các dịch vụ thoại (CPC 7521)
(b)  Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói 

(CPC 7523**)
(c)  Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch kênh 

(CPC 7523**)
(d) Dịch vụ Telex (CPC 7523**)
(e) Dịch vụ Telegraph (CPC 7523**)
(f)  Dịch vụ Facsimile (CPC 7521** + 7529**)
(g)  Dịch vụ thuê kênh riêng (CPC 7522** + 

7523**)
(o*) Các dịch vụ khác:

- Dịch vụ hội nghị truyền hình (CPC 75292)
-  Dịch vụ truyền dẫn tín hiệu video trừ 

truyền quảng bá3

- Các dịch vụ thông tin vô tuyến, bao gồm:
+  Dịch vụ thoại di động (gồm di động mặt 

đất và vệ tinh)
+  Dịch vụ số liệu di động (gồm di động 

mặt đất và vệ tinh)
+ Dịch vụ nhắn tin 
+ Dịch vụ PCS 
+ Dịch vụ trung kế vô tuyến

- Dịch vụ kết nối Internet (IXP)

Dịch vụ viễn thông cơ bản: 
(o*) Các dịch vụ viễn thông khác 
- Dịch vụ mạng riêng ảo (VPN)

Các dịch vụ giá trị gia tăng 
(h) Thư điện tử (CPC 7523 **) 
(i) Thư thoại (CPC 7523 **) 
(j) Thông tin trực tuyến và truy cập lấy thông 
tin từ cơ sở dữ liệu(CPC 7523**) 
(k) Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) (CPC 7523**) 
(l) Các dịch vụ facsimile gia tăng giá trị, bao 
gồm lưu trữ và chuyển, lưu trữ và khôi phục 
(CPC 7523**) 
(m) Chuyển đổi mã và giao thức 
(n) Thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu (bao 
gồm xử lý giao dịch)(CPC 843**)

Chưa 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Chưa 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa hạn 
chế trong WTO, EVFTA và 
TPP, khác nhau ở mức mở 
cửa cụ thể (TPP hẹp hơn 
WTO và EVFTA).
PLVN mở cửa như mức 
cam kết TPP.
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

D. Dịch vụ nghe nhìn
(a) Dịch vụ sản xuất phim (CPC 96112, trừ 
băng hình)
(b) Dịch vụ phát hành phim (CPC 96113, trừ 
băng hình)
(c) Dịch vụ chiếu phim (CPC 96121)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN có cam kết mở cửa 
tương tự và hạn chế trong 
WTO, TPP và EVFTA
PLVN quy định mức mở 
cửa như trong WTO

Truyền thông đại chúng
Đại lý ấn phẩm và tổng hợp thông tin, xuất 
bản, phát thanh và truyền hình, dưới bất kỳ 
hình thức nào

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
trong cả WTO, TPP và EVFTA
PLVN chưa mở hoạt động 
phát thanh, truyền hình, 
xuất bản cho các tổ chức, 
cá nhân tư nhân (kể cả nội 
địa lẫn nước ngoài).
PLVN đã cho phép tổ chức, 
cá nhân được in, phát 
hành, xuất nhập khẩu ấn 
phẩm theo các điều kiện 
chặt chẽ (chung cho tất cả 
các chủ thể, không phân 
biệt trong nước, nước 
ngoài).

Dịch vụ phân phối băng đĩa hình

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
trong cả WTO, TPP và EVFTA
PLVN không có quy định 
về điều kiện đầu tư, kinh 
doanh dịch vụ sản xuất, 
phân phối băng đĩa hình 
(mà chỉ có quy định về các 
ràng buộc cho mỗi lần hoạt 
động cụ thể)

3. DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ CÁC DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT LIÊN QUAN

A. Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512) 
B. Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật 
dân dụng 
(CPC 513) 
C. Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516) 
D. Công tác hoàn thiện công trình nhà cao 
tầng (CPC 517) 
E. Các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 
518)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa như 
hoàn toàn trong cả WTO, 
TPP và EVFTA (bao gồm cả 
chi nhánh, chỉ trừ điều kiện 
chủ thể nước ngoài phải 
là chủ thể pháp lý theo PL 
nước ngoài)
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đầu tư đối 
với nhà đầu tư nước ngoài
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

4. DỊCH VỤ PHÂN PHỐI

Danh mục hàng hóa không cam kết mở cửa 
cho nhà đầu tư nước ngoài phân phối Đã 

tương 
thích

Chưa 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết Danh mục 
tương tự trong WTO và 
EVFTA, cam kết Danh mục 
ngắn hơn trong TPP
PLVN quy định như WTO

A. Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC 621, 61111, 
6113, 6121) 
B. Dịch vụ bán buôn (CPC 622, 61111, 6113, 
6121) 
C. Dịch vụ bán lẻ (CPC 631 + 632, 61112, 
6113, 6121)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa hoàn 
toàn trong WTO, EVFTA và 
TPP về hình thức hiện diện 
thương mại. Về yêu cầu 
đánh giá nhu cầu kinh tế 
(ENT), VN cam kết ENT cao 
trong WTO, thấp hơn trong 
TPP và EVFTA.
PLVN đã mở hoàn toàn cho 
đầu tư nước ngoài. Về ENT, 
PLVN mở rộng hơn cam 
kết WTO và bằng với TPP, 
EVFTA (vào thời điểm TPP, 
EVFTA có hiệu lực, không 
tính cam kết mở theo lộ 
trình sau đó)

D. Dịch vụ nhượng quyền thương mại (CPC 
8929)

Không rõ Không rõ Không rõ

VN cam kết mở cửa hoàn 
toàn trong cả WTO, TPP 
và EVFTA, bao gồm cả chi 
nhánh (trừ bảo lưu về điều 
kiện cư trú của Trưởng chi 
nhánh).
PLVN không đặt điều kiện 
đầu tư nào riêng đối với 
nhà đầu tư nước ngoài

Chợ truyền thống

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
trong cả WTO, TPP và EVFTA
PLVN không có quy định gì 
về điều kiện đầu tư, kinh 
doanh chợ truyền thống
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

Sàn giao dịch hàng hóa

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN chưa cam kết mở cửa 
lĩnh vực này trong cả WTO, 
EVFTA và TPP. 
PLVN hiện không có hạn 
chế gì với nhà đầu tư nước 
ngoài trong lĩnh vực này

5. DỊCH VỤ GIÁO DỤC

Chỉ cam kết các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học 
tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh 
và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, 
luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ. 
Đối với các phân ngành (C), (D) và (E) dưới 
đây: Chương trình đào tạo phải được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo của Việt Nam phê chuẩn. Không rõ Không rõ Không rõ

1.Về lĩnh vực giáo dục
Về nội dung thì VN cam kết 
mở cửa hạn chế trong WTO 
và EVFTA, rộng hơn trong 
TPP. Tuy nhiên về thực tế 
thì mức cam kết là tương 
đương nhau.
PLVN giao Bộ trưởng Bộ 
GDĐT quy định về danh 
mục ngành nghề đào tạo 
mở cho nước ngoài – hiện 
chưa có Danh mục này

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

2. Về Chương trình đào tạo
VN cam kết tương tự và 
mức mở hạn chế trong 
WTO và EVFTA. VN mở 
hoàn toàn trong TPP.
PLVN không có hạn chế gì 
về vấn đề này (chỉ có hạn 
chế về chương trình đào 
tạo bắt buộc đối với học 
viên người VN)

B. Dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở 
(CPC 922)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
trong WTO và EVFTA; cam 
kết mở cửa hạn chế trong 
TPP.
PLVN mở cửa rất rộng 
(không hạn chế về chương 
trình đào tạo nước ngoài, 
không hạn chế tỷ lệ học 
sinh VN…)



BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ RÀ SOÁT56

Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

C. Giáo dục bậc cao (CPC 923) 
D. Giáo dục cho người lớn (CPC 924) 
E. Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao 
gồm đào tạo ngoại ngữ )

Chưa 
tương 
thích

Chưa 
tương 
thích

Chưa 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa hoàn 
toàn trong cả WTO, TPP và 
EVFTA (trừ yêu cầu về kinh 
nghiệm và bằng cấp của 
giáo viên nước ngoài)
PLVN đã mở cho tất cả 
các hình thức hiện diện 
thương mại, nhưng đặt 
điều kiện riêng đối với nhà 
đầu tư nước ngoài (cơ sở 
vật chất, số lượng giảng 
viên…)

6. DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

Vì lý do an ninh quốc gia, việc tiếp cận một số 
khu vực địa lý có thể bị hạn chế.

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN có cam kết tương tự 
nhau trong WTO, EVFTA và 
TPP về quyền áp dụng các 
biện pháp cấm tiếp cận 
đối với các khu vực địa lý 
nhạy cảm về an ninh quốc 
phòng
PLVN không có quy định 
nào về hạn chế này.

A. Dịch vụ xử lý nước thải (CPC 9401)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa hoàn 
toàn trong WTO, TPP và 
EVFTA (trừ các trường hợp 
dịch vụ công ích, thực hiện 
theo thẩm quyền Nhà 
nước)

B. Dịch vụ xử lý rác thải   (CPC 9402)*

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa hoàn 
toàn trong WTO, TPP và 
EVFTA 
PLVN hiện không quy định 
gì về điều kiện riêng đối 
với đầu tư nước ngoài
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

C.  Dịch vụ vệ sinh và các dịch vụ tương tự 
(CPC 9403)
Các dịch vụ vệ sinh và dịch vụ tương tự gồm 
dịch vụ quét dọn ngoài trời và dịch vụ dọn 
dẹp băng tuyết.
Ngoại trừ: Dịch vụ tẩy uế và khử trùng cho 
các tòa nhà và các công trình phi nông nghiệp 
được phân loại trong tiểu mục 87401.
Dịch vụ kiểm soát các loài côn trùng gây hại 
trong nông nghiệp được phân loại trong tiểu 
mục 88110 (dịch vụ liên quan tới nông nghiệp)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không có cam kết gì 
về dịch vụ này trong WTO 
nhưng lại mở hoàn toàn 
trong EVFTA và TPP
PLVN không có quy định gì 
về điều kiện đầu tư, kinh 
doanh trong lĩnh vực này

D. Dịch vụ khác 
- Dịch vụ làm sạch khí thải (CPC 94040) và 
dịch vụ xử lý 
tiếng ồn (CPC 94050).

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không có cam kết gì 
về dịch vụ này trong WTO 
nhưng lại mở hoàn toàn 
trong EVFTA và TPP
PLVN không có quy định gì 
về điều kiện đầu tư, kinh 
doanh trong lĩnh vực này

- Dịch vụ bảo vệ thiên nhiên và phong cảnh 
(CPC 94060)
Dịch vụ bảo vệ hệ sinh thái, ví dụ như bảo vệ 
hồ, đường bờ biển và vùng nước ven biển, 
vùng đất khô cằn, v.v, gồm quần thể động 
vật, quần thể thực vật và môi trường sống. 
Dịch vụ này gồm cả nghiên cứu mối quan hệ 
giữa môi trường và khí hậu (ví dụ như hiệu 
ứng nhà kính) và dịch vụ đánh giá và xử 
lý ảnh hưởng của thiên tai. Dịch vụ bảo vệ 
phong cảnh không được phân loại.
Ngoại trừ: Dịch vụ đánh giá và xử lý mức độ 
phá hủy rừng và thiệt hại được phân loại 
trong tiểu mục 881 (dịch vụ liên quan tới 
nông nghiệp, săn bắn và lâm nghiệp).

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không có cam kết gì 
về dịch vụ này trong WTO 
nhưng lại mở hoàn toàn 
trong EVFTA và TPP
PLVN không có quy định gì 
về điều kiện đầu tư, kinh 
doanh trong lĩnh vực này

- Dịch vụ đánh giá tác động môi trường (CPC 
94090*) Đã 

tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở hoàn toàn 
trong WTO, TPP và EVFTA.
PLVN không quy định điều 
kiện đầu tư nào riêng cho 
nhà đầu tư nước ngoài

7. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH Không xem xét trong Rà soát này, do dịch vụ tài chính trong 
TPP được cam kết riêng (cả về nguyên tắc mở cửa và các biện 

pháp không tương thích), không theo các dịch vụ nói chung
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

8. DỊCH VỤ Y TẾ VÀ XÃ HỘI

A. Dịch vụ bệnh viện (CPC 9311) 
B. Các dịch vụ nha khoa và khám bệnh (CPC 
9312)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa hoàn 
toàn dịch vụ này trong 
WTO, TPP và EVFTA (trừ 
yêu cầu trong WTO về mức 
vốn tối thiểu FDI trong lĩnh 
vực này, tùy hình thức cơ 
sở y tế).
PLVN không quy định điều 
kiện đầu tư nào riêng cho 
nhà đầu tư nước ngoài 
(kể cả về điều kiện vốn tối 
thiểu)

Dịch vụ hạ tầng y tế cho dân cư không phải là 
dịch vụ bệnh viện  (CPC 93193) Các dịch vụ y 
tế cho người khác (CPC 93199)4 
CPC 93193: Dịch vụ y tế tại nơi cư trú không 
phải dịch vụ bệnh viện
CPC 93199: Các dịch vụ sức khỏe con người 
khác

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
trong cả WTO, TPP và EVFTA
PLVN không quy định hạn 
chế nào riêng đối với nhà 
đầu tư nước ngoài

C.    Dịch vụ xã hội và dịch vụ liên quan tới 
sức khỏe (CPC 933):  
CPC 9331 - Dịch vụ xã hội tại cơ sở (Dịch vụ 
phúc lợi cung cấp trong các cơ sở cư trú dành 
cho người già và người tàn tật;  Dịch vụ phúc 
lợi cung cấp trong các cơ sở cư trú dành cho 
trẻ em và các bệnh nhân khác; Các dịch vụ xã 
hội cung cấp tại cơ sở khác - Dịch vụ trợ giúp 
xã hội liên quan tới dịch vụ chăm sóc suốt 
ngày đêm do các cơ sở cư trú dành cho người 
nghiện ma túy hoặc nghiện rượu, như trường 
giáo dưỡng trẻ vị thành niên và dịch vụ phục 
hồi (không gồm dịch vụ điều trị y tế))
CPC 9332: Dịch vụ xã hội ngoài cơ sở (Dịch vụ 
chăm sóc trẻ em vào ban ngày gồm dịch vụ 
chăm sóc ban ngày giành cho người tàn tật; 
Dịch vụ dạy dỗ và hướng dẫn liên quan tới trẻ 
em; Dịch vụ phúc lợi cung cấp trong các cơ sở 
cư trú; Dịch vụ hướng nghiệp; Các dịch vụ xã 
hội trong cơ sở khác)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
trong WTO, TPP; có cam 
kết mở cửa hạn chế trong 
EVFTA
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đối với 
đầu tư nước ngoài
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

9. DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN

A. Khách sạn và nhà hàng bao gồm 
- Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn (CPC 64110)
- Dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 642) và đồ 
uống (CPC 643)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN đã mở cửa hoàn toàn 
trong WTO, TPP và EVFTA
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đối với 
đầu tư nước ngoài

B. Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du 
lịch (CPC 7471)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở tương tự 
và ở mức hạn chế trong 
WTO, EVFTA; cam kết mở 
hoàn toàn trong TPP (trừ 
hạn chế về hoạt động).
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đối với 
đầu tư nước ngoài, thậm chí 
đã cho phép mở chi nhánh

10. DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO

A. Dịch vụ giải trí (bao gồm nhà hát, nhạc 
sống và 
xiếc) (CPC 9619) Đã 

tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN có cam kết tương tự và 
ở mức hạn chế trong WTO, 
TPP và EVFTA
PLVN không quy định riêng 
về điều kiện đầu tư của 
nhà đầu tư nước ngoài 

D. Dịch vụ khác 
- Kinh doanh trò chơi điện tử (CPC 964**)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa tương 
tự và ở mức hạn chế trong 
WTO, TPP và EVFTA
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đối với 
đầu tư nước ngoài

Mỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn và các hoạt 
động văn hóa khác (nhiếp ảnh, triển lãm nghệ 
thuật, biểu diễn thời trang, các cuộc thi người 
mẫu và hoa hậu, kinh doanh karaoke và vũ 
trường, tổ chức lễ hội.)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
trong WTO, EVFTA, TPP
PLVN hiện không có quy 
định về ngành nghề kinh 
doanh này mà chỉ có quy 
định về điều kiện đối với 
hoạt động trong đó có quy 
định khác biệt, theo hướng 
ưu tiên hơn, thuận lợi hơn 
cho tổ chức, cá nhân Việt 
Nam khi thực hiện hoạt 
động này
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

Bảo vệ, duy trì và tu bổ di sản vật thể 

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
trong WTO, EVFTA, TPP
PLVN chỉ có quy định về 
việc kinh doanh bảo tàng 
(trong đó không có quy 
định riêng về điều kiện đối 
với đầu tư nước ngoài); 
không có quy định về điều 
kiện đầu tư, kinh doanh 
với các dịch vụ khác

Câu lạc bộ võ thuật khí công và thể thao mạo 
hiểm Đã 

tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
trong WTO, EVFTA, TPP
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đối với 
đầu tư nước ngoài

Dịch vụ xổ số, đánh bạc và cá cược

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
trong WTO, EVFTA, TPP
Về dịch vụ trò chơi có 
thưởng: PLVN không có 
quy định riêng về điều kiện 
đối với đầu tư nước ngoài
Về dịch vụ xổ số: PLVN chỉ 
cho phép doanh nghiệp 
Nhà nước kinh doanh dịch 
vụ này
Về dịch vụ cá cược khác: 
PLVN chưa cho phép thực 
hiện

Dịch vụ liên quan đến việc tổ chức sự kiện thể 
thao (bao gồm việc xúc tiến, tổ chức và quản 
lý trang thiết bị) Đã 

tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
trong WTO, EVFTA; cam kết 
mở cửa hạn chế TPP
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đối với 
đầu tư nước ngoài
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

11. DỊCH VỤ VẬN TẢI

A. Dịch vụ vận tải biển 
(a) Dịch vụ vận tải hành khách, trừ vận tải nội 
địa (CPC 7211)  
(b) Dịch vụ vận tải hàng hóa, trừ vận tải nội 
địa (CPC 7212)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Về vận tải biển
VN có cam kết mở tương 
tự và ở mức hạn chế trong 
WTO, TPP; có cam kết mở 
hơn trong EVFTA.
PLVN quy định mở cửa ở 
mức hạn chế

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Về vận tải biển nội địa
VN không có cam kết mở 
cửa trong WTO, TPP và 
EVFTA
PLVN quy định mở cửa ở 
mức hạn chế

Đã 
tương 
thích

Chưa 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Về dịch vụ liên quan tới 
vận tải biển của chủ tàu
VN cam kết mở tương tự 
và hạn chế (về hoạt động) 
trong WTO, EVFTA; cam kết 
mở hoàn toàn trong TPP
PLVN quy định mức mở 
cửa tương tự WTO

(d)    Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu biển 
(CPC 8868*)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
trong WTO, mở cửa hạn 
chế trong EVFTA và mở 
hoàn toàn trong TPP
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đối với 
đầu tư nước ngoài

Các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển
- Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ (CPC 7411) Chưa 

tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Chưa 
tương 
thích

VN có cam kết mở tương 
tự và ở hạn chế trong 
WTO, EVFTA; mức mở cửa 
trong TPP hẹp hơn nữa
PLVN mở cửa theo cam 
kết TPP
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

- Dịch vụ thông quan 
(hay “dịch vụ môi giới hải quan”) là các hoạt 
động bao gồm việc thay mặt một bên khác 
thực hiện các thủ thục hải quan liên quan tới 
xuất khẩu, nhập khẩu hoặc quá cảnh hàng 
hóa, dù dịch vụ này là hoạt động chính hay 
chỉ là một phần bổ sung thông thường trong 
hoạt động chính của nhà cung cấp dịch vụ

Chưa 
tương 
thích

Chưa 
tương 
thích

Chưa 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa hoàn 
toàn trong WTO, TPP và 
EVFTA
PLVN mở cửa hạn chế

- Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa  (CPC 748*)

Đã 
tương 
thích

Chưa 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
trong WTO, mở cửa hạn 
chế trong EVFTA và mở 
hoàn toàn trong TPP
PLVN mở cửa ở mức cam 
kết EVFTA

-Dịch vụ kho bãi công-ten-nơ 
“Dịch vụ kho bãi công-ten-nơ” là các hoạt 
động bao gồm lưu kho công-ten-nơ, dù ở khu 
vực cảng hay trong nội địa, nhằm chất hàng 
vào/dỡ hàng ra, sửa chữa và chuẩn bị công-
ten-nơ sẵn sàng cho việc gửi hàng

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa hoàn 
toàn trong WTO, TPP và 
EVFTA
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đối với 
đầu tư nước ngoài

B. Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa 
(a) Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7221) 
(b) Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7222)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở cửa tương 
tự và hạn chế trong WTO, 
TPP, EVFTA.
PLVN mở như cam kết 
WTO

Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu thủy nội 
địa (CPC 8868*)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở cửa 
trong WTO, mở cửa hạn 
chế trong EVFTA và mở 
hoàn toàn trong TPP
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đối với 
đầu tư nước ngoài

C. Dịch vụ vận tải hàng không

(a) Dịch vụ bán và tiếp thị sản phẩm hàng 
không

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN có cam kết mở tương 
tự và hạn chế trong WTO, 
EVFTA; mở hoàn toàn trong 
TPP
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đối với 
đầu tư nước ngoài
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

(b) Dịch vụ đặt, giữ chỗ bằng máy tính

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN có cam kết mở hoàn 
toàn trong WTO, EVFTA 
và TPP (riêng với WTO và 
EVFTA thì có điều kiện phải 
sử dụng mạng lưới thông 
tin thuộc quản lý của cơ 
quan có thẩm quyền VN).
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đối với 
đầu tư nước ngoài

(c) Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy bay 
(CPC 8868**)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở hẹp trong 
WTO, mở rộng hơn trong 
EVFTA và mở hoàn toàn 
trong TPP
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đối với 
đầu tư nước ngoài

(e)   Dịch vụ điều hành mặt đất (không bao 
gồm dịch vụ lau dọn máy bay, vận chuyển 
mặt đất, quản lý sân bay và dịch vụ không 
lưu)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Chưa 
tương 
thích

VN không cam kết mở 
trong WTO, TPP; cam kết 
mở hẹp trong EVFTA
PLVN mở hơn WTO, TPP 
nhưng chưa ở mức EVFTA

Dịch vụ bay đặc biệt
Dịch vụ điều hành sân bay (trừ trường hợp đã 
thuộc Dịch vụ điều hành mặt đất)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở 
trong WTO, TPP và EVFTA
PLVN đã mở ở các mức độ 
khác nhau tùy dịch vụ cụ thể
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

Dịch vụ phục vụ bữa ăn trên máy bay

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Nếu dịch vụ này không 
thuộc dịch vụ điều hành mặt 
đất, dịch vụ bay đặc biệt và 
dịch vụ điều hành sân bay
VN không cam kết mở 
trong WTO, TPP; cam kết 
mở hạn chế trong EVFTA
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đối với 
đầu tư nước ngoài

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Nếu dịch vụ này không 
thuộc dịch vụ điều hành mặt 
đất, dịch vụ bay đặc biệt và 
dịch vụ điều hành sân bay
VN không cam kết mở trong 
WTO, mở hẹp trong EVFTA 
và mở hoàn toàn trong TPP
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đối với 
đầu tư nước ngoài

Vận tải hàng không, bao gồm cả dịch vụ vận 
tải hàng không quốc tế và nội địa Đã 

tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở 
trong WTO, EVFTA; mở hạn 
chế trong TPP
PLVN đã mở bằng cam kết 
TPP

Xây dựng, vận hành và quản lý cảng sông, 
cảng biển và sân bay Đã 

tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở 
trong WTO, TPP và EVFTA
PLVN đã mở ở mức hạn 
chế

E. Dịch vụ vận tải đường sắt 
(a) Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7111) Đã 

tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở 
trong cả WTO, TPP và EVFTA
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đối với 
đầu tư nước ngoài

(b) Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7112)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở tương tự 
và ở mức hạn chế trong 
WTO, TPP và EVFTA
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đối với 
đầu tư nước ngoài
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

F. Dịch vụ vận tải đường bộ 
(a) Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 
7121+7122) 
(b) Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7123)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN có cam kết mở tương 
tự và ở mức hạn chế trong 
WTO, TPP và EVFTA
PLVN về vận tải hàng hóa 
quy định mức như WTO 
(thậm chí mở rộng hơn ở 
một số điều kiện khác, ví 
dụ không cần đánh giá nhu 
cầu thị trường)
PLVN về vận tải hành 
khách không có quy định 
riêng về điều kiện đối với 
đầu tư nước ngoài

Vận tải thủy nội địa: dịch vụ vận tải ven bờ, 
thuê tàu kèm đội thủy thủ (CPC 7223) 
Vận tải vũ trụ 
Vận tải đường ống 
Vận tải đường sắt (dịch vụ vận tải nội địa, 
dịch vụ kinh doanh hạ tầng) 
Dịch vụ vận tải đường bộ nội địa 
Dịch vụ kéo đẩy

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết mở 
trong cả WTO, TPP và EVFTA
PLVN không có quy định 
riêng về điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước 
ngoài về vận tải đường 
thủy nội địa, đường sắt, 
đường bộ hay đường biển 
(ngoại trừ các lĩnh vực đã 
xem xét ở các mục trên)
PLVN không cho phép nhà 
đầu tư nước ngoài tham 
gia dịch vụ vận tải đường 
ống.
PLVN không có quy định về 
điều kiện kinh doanh, đầu 
tư trong lĩnh vực vận tải 
không gian. 
PLVN mở cửa hạn chế 
trong dịch vụ kéo đẩy, lai 
dắt

H. Dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải

(a) Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ, trừ dịch vụ 
cung cấp tại các sân bay (một phần của CPC 
7411) Đã 

tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở tương tự 
và ở mức hạn chế trong 
WTO, TPP và EVFTA
PLVN mở bằng cam kết 
WTO
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Lĩnh vực dịch vụ

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết WTO

Mức độ 
tương 
thích 

với cam 
kết TPP

Mức độ 
tương 

thích với 
cam kết 
EVFTA

Tổng quát 
về cam kết và PLVN 

tương ứng

(a) Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ hàng hải  
(CPC 741) Đã 

tương 
thích

Chưa 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không cam kết trong 
WTO, cam kết mở hạn chế 
trong EVFTA và cam kết mở 
hoàn toàn trong TPP
PLVN mở bằng EVFTA

(b) Dịch vụ kho bãi (CPC 742) 
(c) Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748)

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN cam kết mở hoàn toàn 
trong WTO, TPP và EVFTA
PLVN đã mở cửa hoàn toàn 
lĩnh vực này

(d) Các dịch vụ khác (một phần của CPC 749)
Bao gồm các hoạt động sau: kiểm tra vận 
đơn; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; giám 
định hàng hóa, dịch vụ lấy mẫu và xác định 
trọng lượng; giám định hàng hóa; dịch vụ 
nhận và chấp nhận hàng; dịch vụ chuẩn bị 
chứng từ vận tải. Các dịch vụ này được thực 
hiện thay mặt cho chủ hàng.

Chưa 
tương 

thích (về 
dịch vụ 
hỗ trợ 
vận tải 
khác)

Đã 
tương 

thích  (về 
dịch vụ 
bổ trợ 
khác)

Chưa 
tương 

thích (về 
dịch vụ 
hỗ trợ 
vận tải 
khác)

Đã 
tương 

thích  (về 
dịch vụ 
bổ trợ 
khác)

Chưa 
tương 

thích (về 
dịch vụ 
hỗ trợ 
vận tải 
khác)

Đã 
tương 

thích  (về 
dịch vụ 
bổ trợ 
khác)

VN cam kết mở hạn chế 
trong WTO; cam kết mở 
hoàn toàn trong TPP và 
EVFTA
PLVN đã mở hoàn toàn cho 
đầu tư nước ngoài trong 
các “dịch vụ bổ trợ khác”, 
tuy nhiên chưa mở trong 
“dịch vụ hỗ trợ vận tải 
khác”

Dịch vụ nạo vét

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

Đã 
tương 
thích

VN không có cam kết mở 
trong WTO, cam kết mở hẹp 
trong EVFTA và cam kết mở 
hoàn toàn trong TPP
PLVN không quy định riêng 
về điều kiện đối với đầu tư 
nước ngoài

TỔNG HỢP

Đã tương thích 80 77 79

Chưa tương thích 8 11 9

Không rõ 3 3 3

Tổng cộng 91 91 91

Pháp luật không có quy định riêng cho nhà 
đầu tư nước ngoài

32

Pháp luật không có quy định về điều kiện đầu 
tư kinh doanh

22



phần thứ nhất
Tổng hợp kết quả Rà soát

i. mục tiêu và bối cảnh rà soát

ii. giới hạn phạm vi rà soát

iii. Tổng hợp kết quả rà soát và các Kiến nghị

10

12

16

Phần thứ ba
Bảng rà soát chi tiết
Pháp luật Việt Nam với 
cam kết WTO, EVFTA và TPP
về Mở cửa Dịch vụ
cho đầu tư nước ngoài
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 Về phạm vi của Rà soát:

Về phạm vi chung

Rà soát này chỉ bao gồm các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ của Việt Nam trong WTO, EVFTA và 
TPP cho nhà đầu tư nước ngoài dưới hình thức đầu tư trực tiếp, vì vậy không bao gồm 

- Các cam kết về mở cửa đầu tư trong các lĩnh vực sản xuất hàng hóa

- Các cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài theo hình thức 
cung cấp qua biên giới mà không phải là đầu tư (các Mode 1 – Cung cấp dịch vụ ở nước khác; 
Mode 2 – Tiêu dùng ở nước khác; Mode 4 – Di chuyển thể nhân).

- Các cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư góp vốn, mua 
cổ phần (đầu tư gián tiếp)

Về dịch vụ tài chính

Trong TPP, dịch vụ tài chính được đàm phán riêng, với cơ chế mở cửa khác biệt so với cơ chế 
mở cửa chung cho tất cả các lĩnh vực khác của Chương Đầu tư TPP và biểu cam kết mở cửa 
cũng là biểu riêng, độc lập với Phụ lục I và Phụ lục II của TPP. Do đó, việc đưa lĩnh vực dịch vụ 
tài chính vào cùng một Bảng rà soát với tất cả các lĩnh vực khác là không phù hợp và không 
thể đánh giá, so sánh với cam kết mở cửa trong WTO và EVFTA.

Vì vậy, Rà soát này không bao gồm các cam kết về mở cửa thị trường Việt Nam đối với các 
lĩnh vực dịch vụ tài chính

 Về các cam kết được rà soát:

- Cam kết WTO: Bao gồm cam kết về Mode 3 (hiện diện thương mại) trong Biểu cam kết mở 
cửa thị trường dịch vụ Việt Nam trong WTO (các cam kết có lộ trình thực hiện trong Biểu cam 
kết này được xác định theo lộ trình tới thời điểm rà soát (11/2016) và không bao gồm các 
ngoại lệ riêng lẻ (ngoại lệ chỉ cho một số đối tác WTO nhất định, theo thời hạn nhất định, ở 
những lĩnh vực nhất định); Trong trường hợp cần thiết, các cam kết lời văn trong TRIMS, GATS, 
các Văn bản liên quan tới việc gia nhập WTO của Việt Nam có thể được sử dụng với mục tiêu 
làm sáng tỏ phạm vi mở cửa trong các cam kết tại Biểu cam kết; 

- Cam kết TPP: Bao gồm cam kết lời văn trong Chương Đầu tư và cam kết trong 02 Phụ lục (Phụ 
lục I và Phụ lục II) của TPP về Danh mục các biện pháp không tương thích; 

- Cam kết EVFTA: Bao gồm cam kết về Mode 3 (hiện diện thương mại) tại Phụ lục 8d của 
EVFTA về Biểu cam kết mở cửa thị trường dịch vụ; Trong trường hợp cần thiết, các cam kết 
cam kết lời văn trong Chương Đầu tư có thể được sử dụng với mục tiêu làm sáng tỏ phạm 
vi mở cửa trong các cam kết tại Biểu cam kết

 Về cách hiểu chung cho một số nội dung trong Rà soát:

- Căn cứ vào cam kết WTO, TPP và EVFTA về chi nhánh (chưa mở cửa cho chi nhánh của 
thương nhân nước ngoài trừ các lĩnh vực được nêu rõ là mở và điều kiện mở tương ứng), 
Rà soát ngầm định là Việt Nam chưa mở cửa cho việc thành lập chi nhánh của nhà cung cấp 
dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực (trừ các trường hợp được nêu rõ 
là đã mở cửa). Vì vậy các đánh giá trong Rà soát về việc “VN đã mở hoàn toàn” hoặc “VN 
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đã mở hoàn toàn trừ…” được hiểu là không bao gồm hình thức hiện diện thương mại là 
“chi nhánh” (trừ khi được nêu rõ về “chi nhánh”).

- Căn cứ vào cam kết WTO, TPP và EVFTA về văn phòng đại diện (mở cửa toàn bộ cho văn phòng 
đại diện của thương nhân nước ngoài với điều kiện văn phòng đại diện không thực hiện hoạt 
động kinh doanh), Rà soát ngầm định là Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn cho việc thành lập văn 
phòng đại diện của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực (trừ 
các trường hợp có điều kiện hạn chế được nêu rõ)

- Đối với các trường hợp PLVN mở rộng hơn cam kết: Trừ trường hợp có đề xuất xem xét lại về 
mức độ mở cửa rộng hơn này (có nêu cụ thể trong Đề xuất), tất cả các trường hợp khác được 
hiểu là Nhóm rà soát đồng tình với hiện trạng mở cửa hiện tại của PLVN và không có đề xuất 
điều chỉnh gì về mức độ mở cửa (mặc dù vẫn có thể có các đề xuất về kỹ thuật khác, ví dụ đề 
xuất để tăng tính minh bạch của quy định, để xuất để tạo sự thống nhất trong các quy định…).

- Đối với các trường hợp PLVN không có bất kỳ quy định nào về các điều kiện đầu tư, kinh 
doanh đối với một lĩnh vực dịch vụ nhất định: Trong các trường hợp này, Rà soát sẽ ngầm 
định PLVN đã mở hoàn toàn (trừ trường hợp VN không có cam kết trong WTO) bởi các lý do 
(i) theo nguyên tắc áp dụng PLVN thì tổ chức, cá nhân được làm tất cả những gì pháp luật 
không cấm; (ii) trên thực tế, đối với các trường hợp tương tự, tổ chức cá nhân VN chỉ cần 
đăng ký kinh doanh theo pháp luật chung về doanh nghiệp và đầu tư;

- Các đánh giá về việc Việt Nam cam kết mở cửa hoàn toàn cho đối tác được hiểu là Việt 
Nam cam kết không áp dụng các biện pháp thuộc một trong các nhóm sau đây:

+ Nhóm các biện pháp hạn chế tiếp cận thị trường: (a) hạn chế số lượng  nhà cung cấp 
dịch vụ dù dưới hình thức hạn ngạch theo số lượng, độc quyền, toàn quyền cung cấp dịch 
vụ hoặc yêu cầu đáp ứng nhu cầu kinh tế; (b) hạn chế tổng trị giá các giao dịch về dịch 
vụ hoặc tài sản dưới hình thức hạn ngạch theo số lượng, hoặc yêu cầu phải đáp ứng nhu 
cầu kinh tế; (c) hạn chế tổng số các hoạt động dịch vụ hoặc tổng số lượng dịch vụ đầu ra 
tính theo số lượng đơn vị dưới hình thức hạn ngạch hoặc yêu cầu về nhu cầu kinh tế; (d) 
hạn chế về tổng số thể nhân có thể được tuyển dụng trong một lĩnh vực dịch vụ cụ thể 
hoặc một  nhà cung cấp dịch vụ được phép tuyển dụng cần thiết hoặc trực tiếp liên quan 
tới việc cung cấp một dịch vụ cụ thể dưới hình thức hạn ngạch hoặc yêu cầu về nhu cầu 
kinh tế; (e) các biện pháp hạn chế hoặc yêu cầu các hình thức pháp nhân cụ thể hoặc liên 
doanh thông qua đó người cung cấp dịch vụ có thể cung cấp dịch vụ; (f) hạn chế về tỷ lệ 
vốn góp của bên nước ngoài bằng việc quy định  tỷ lệ phần trăm tối đa cổ phần của bên 
nước ngoài hoặc tổng trị giá đầu tư nước ngoài tính đơn hoặc tính gộp.

+ Tất cả các biện pháp có tác động đến việc cung cấp dịch vụ vi phạm nguyên tắc đối xử quốc gia

- Các đánh giá trong Rà soát được thực hiện dựa trên giả định là TPP, EVFTA có hiệu lực 
(nhưng không xác định thời điểm có hiệu lực của TPP và EVFTA)

 Thống nhất quan điểm tiếp cận về một số vấn đề còn tranh cãi:

(i) Liên quan tới việc áp dụng cam kết quốc tế: 

Hiện đang có các ý kiến khác nhau về cách thức áp dụng cam kết quốc tế ở Việt Nam. Nhóm ý 
kiến thứ nhất cho rằng theo quy định của pháp luật về đầu tư và trong nhiều văn bản pháp luật 
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khác thì trường hợp có quy định khác nhau giữa pháp luật liên quan và điều ước quốc tế thì ưu 
tiên áp dụng điều ước quốc tế, do đó trong mọi trường hợp PLVN đã tương thích với các cam 
kết. Nhóm ý kiến thứ hai cho rằng mặc dù có quy định như vậy, nhưng theo Điều 6 Luật Điều 
ước quốc tế (trích dẫn dưới đây) thì: điều ước quốc tế có giá trị cao hơn pháp luật nội địa (trừ 
Hiến pháp) nhưng điều ước quốc tế không có giá trị áp dụng trực tiếp đương nhiên, điều ước 
quốc tế chỉ áp dụng trực tiếp nếu được quyết định như vậy bởi Cơ quan có thẩm quyền khi cơ 
quan này quyết định phê chuẩn/phê duyệt điều ước quốc tế đó.

Quan điểm thứ hai là hợp lý hơn bởi (i) quan điểm này đúng về mặt pháp lý, phù hợp với luật điều 
ước quốc tế, luật gốc về vấn đề điều ước quốc tế (trong khi quan điểm thứ nhất chỉ áp dụng một 
phần quy định, tức là áp dụng chưa đầy đủ luật điều ước quốc tế) và (ii) quan điểm này đúng về 
thực tiễn, bởi trên thực tế không có cơ quan, tòa án nào trích dẫn trực tiếp cam kết quốc tế để tổ 
chức thực thi hay áp dụng pháp luật cho tổ chức, cá nhân; (iii) quan điểm này phù hợp với Nghị 
quyết 71/2006/QH11 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO (như trích dẫn dưới 
đây), theo đó việc áp dụng trực tiếp hoặc là phải được nêu ngay trong Phụ lục Nghị quyết, hoặc là 
phải được Chính phủ rà soát và báo cáo Quốc hội về việc áp dụng trực tiếp; (iv) quan điểm này phù 
hợp với cam kết đã được nêu rõ trong Hiệp định EVFTA (Phụ lục 8d, theo đó các cam kết mở cửa 
trong Phụ lục 8d về Biểu cam kết mở cửa thị trường dịch vụ, đầu tư của VN cho EU không có giá trị 
thực thi đương nhiên – “The rights and obligations arising from the list below shall have no self-exe-
cuting effect and thus confer no rights directly on natural or juridical persons.”).

Vì vậy, trong Rà soát dưới đây, các phân tích, đánh giá vấn đề tương thích đều dựa trên quan 
điểm thứ hai – cam kết quốc tế không có giá trị áp dụng trực tiếp, vì vậy chỉ xem xét tính 
tương thích của các quy định cụ thể trong pháp luật nội địa.

Luật Điều ước quốc tế
“Điều 6. Điều ước quốc tế và quy định của pháp luật trong nước
1. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.
2. Căn cứ vào yêu cầu, nội dung, tính chất của điều ước quốc tế, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ khi quyết 
định chấp nhận sự ràng buộc của điều ước quốc tế đồng thời quyết định áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một 
phần điều ước quốc tế đó đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trường hợp quy định của điều ước quốc tế 
đã đủ rõ, đủ chi tiết để thực hiện; quyết định hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế đó.”
Nghị quyết 71/2006/QH11
“2. Áp dụng trực tiếp các cam kết của Việt Nam được ghi tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này và các cam kết khác 
của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới được quy định đủ rõ, chi tiết trong Nghị định thư, các Phụ lục đính 
kèm và Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới.
Trong trường hợp quy định của pháp luật Việt Nam không phù hợp với quy định của Hiệp định thành lập Tổ chức 
thương mại thế giới, Nghị định thư và các tài liệu đính kèm thì áp dụng quy định của Hiệp định thành lập Tổ chức 
thương mại thế giới, Nghị định thư và các tài liệu đính kèm.
3. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình có trách nhiệm:
a) Rà soát các cam kết của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới được quy định đủ rõ, chi tiết trong 
Nghị định thư, các Phụ lục đính kèm và Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập Hiệp định thành 
lập Tổ chức thương mại thế giới, nhưng chưa được ghi trong Phụ lục đính kèm Nghị quyết này để áp dụng 
trực tiếp và báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội;”
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(ii) Liên quan tới quy định của pháp luật Việt Nam (PLVN)

- Trường hợp PLVN không quy định rõ về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Trong rất nhiều các trường hợp PLVN chỉ quy định chung cho các chủ thể, không phân 
biệt nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài, trong điều khoản về đối tượng áp dụng có 
thể nêu rõ tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoặc chỉ nêu chung là tổ chức, cá 
nhân hoạt động trong lĩnh vực xyz tại Việt Nam (VN). Vấn đề đặt ra là hiện trạng pháp 
luật như vậy được cho là (i) pháp luật đã có quy định nhưng là quy định chung cho tất cả 
các chủ thể, vì vậy được xem là không có hạn chế nào riêng cho nhà đầu tư nước ngoài); 
hay (ii) pháp luật chưa có quy định, và đối với chủ thể đầu tư nước ngoài thì theo cam 
kết quốc tế? Từ góc độ pháp luật thì cách hiểu thứ (i) là chính xác hơn, bởi một mặt nếu 
điều khoản về đối tượng áp dụng đã bao hàm các chủ thể này thì đương nhiên quy định 
trong văn bản cũng phải dành cho các chủ thể này, và mặt khác cam kết quốc tế không 
có giá trị áp dụng trực tiếp (lý do như nêu trên).

Vì vậy, trong Rà soát dưới đây, các phân tích đánh giá vấn  đề tương thích đều dựa trên 
quan điểm thứ nhất – trừ khi có quy định rõ về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 
ngoài, các trường hợp khác được xem là quy định chung cho cả nhà đầu tư trong nước 
và nước ngoài.

- Trường hợp PLVN không có quy định riêng về điều kiện đầu tư, kinh doanh đối với một 
lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh

Trong rất nhiều trường hợp PLVN không có bất kỳ quy định nào về điều kiện đầu tư, kinh 
doanh đối với một lĩnh vực ngành nghề nhất định. Điều này là hoàn toàn bình thường 
bởi pháp luật chỉ quy định về những lĩnh vực, ngành nghề đặc thù, có thể ảnh hưởng tới 
các lợi ích công cộng ở mức nhất định cần sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước, còn đối 
với các ngành, lĩnh vực khác thì áp dụng chung pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp liên 
quan tới các điều kiện, thủ tục kinh doanh. Như vậy, đối với các ngành nghề lĩnh vực này, 
không phải không có pháp luật để áp dụng mà là áp dụng pháp luật chung về đầu tư kinh 
doanh.

Do đó, trong Rà soát dưới đây, các trường hợp này sẽ được suy đoán là không có điều 
kiện đầu tư, kinh doanh nào riêng, áp dụng pháp luật chung, và vì vậy không có bất kỳ 
hạn chế nào đối với nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư nước ngoài nói riêng.
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Phạm vi:

TẤT CẢ CÁC NGÀNH VÀ PHÂN 
NGÀNH TRONG BIỂU CAM KẾT

Điều 9.2: Phạm vi áp dụng

1. Chương này áp dụng đối với 
các biện pháp do một Bên ban 
hành hoặc duy trì liên quan đến: 
(a) nhà đầu tư của Bên khác; 
(b) đầu tư theo Hiệp định này; và 
(c) tất cả đầu tư trên lãnh thổ 
của Bên đó đối với nghĩa vụ tại 
Điều 9.10 
(Yêu cầu Thực hiện) và Điều 9.16 
(Đầu tư với Môi trường, Sức khỏe 
và các Mục tiêu quản lý khác). 

Article 1
Scope and definitions
1. This Section applies to measures 
adopted or maintained by a Party 
affecting the establishment of an 
enterprise or the operation of an 
investment by an investor of the other 
Party in the territory of the former Party.
2. The provisions of this Section shall not 
apply to:
(a) audio-visual services;
(b) mining, manufacturing and 
processing* of nuclear materials;
For greater certainty, processing of 
nuclear materials includes all the activities 
contained in UN ISIC Rev.3.1 code 2330
(c) production of or trade in arms, 
munitions and war material;
(d) national maritime cabotage*and
(e) domestic and international air 
transport services, whether scheduled or 
nonscheduled, and services directly related 
to the exercise of traffic rights, other than:
(i) aircraft repair and maintenance 
services during which an aircraft is 
withdrawn from service;
‘aircraft repair and maintenance services 
during which an aircraft is withdrawn 
from service’ mean such activities when 
undertaken on an aircraft or a part thereof 
while it is withdrawn from service and do 
not include so-called line maintenance.
(ii) the selling and marketing of air 
transport services; 
‘selling and marketing of air transport 
services’ mean opportunities for the air 
carrier concerned to sell and market freely 
its air transport
services including all aspects of marketing 
such as market research, advertising and 
distribution. These activities do not include 
the pricing of air transport services nor the 
applicable conditions.
(iii) computer reservation system (CRS) 
services;

Không có quy định tương ứng trong pháp 
luật nội địa

ĐÁNH GIÁ

1. Về cam kết

Phương pháp đàm phán trong WTO 
và EVFTA giống nhau, đàm phán theo 
kiểu chọn – cho (chỉ nêu các lĩnh vực 
dịch vụ mở cửa cho đầu tư nước 
ngoài và các điều kiện mở cửa tương 
ứng; các lĩnh vực không nêu được 
hiểu là không có cam kết gì, VN không 
bị ràng buộc gì). Do đó, trong WTO, tất 
cả các trường hợp không được nêu 
trong Biểu cam kết mở cửa cho đầu 
tư trong lĩnh vực dịch vụ được hiểu là 
VN không bị ràng buộc phải mở cửa. 
EVFTA cũng có cách hiểu tương tự, tuy 
nhiên EVFTA còn bổ sung một danh 
sách minh thị các lĩnh vực mà các cam 
kết về nguyên tắc đối xử với nhà đầu 
tư và khoản đầu tư trong Chương Đầu 
tư của EVFTA sẽ không ràng buộc VN.

TPP được đàm phán theo kiểu chọn-
bỏ, do đó sẽ bao trùm tất cả các lĩnh 
vực trừ trường hợp đã có bảo lưu 
trong các Phụ lục về các Biện pháp 
không tương thích.

2. PLVN

Đây là vấn đề riêng của Hiệp định 
(về phạm vi áp dụng của các cam 
kết), do đó sẽ ảnh hưởng tới phạm 
vi các nghĩa vụ của Việt Nam (các 
lĩnh vực nào phải tuân thủ cam kết, 
lĩnh vực nào không phải tuân thủ).

Các đánh giá về tính tương thích, vì 
vậy, sẽ căn cứ vào từng cam kết trong 
các lĩnh vực cụ thể, như được phân tích 
ở các mục dưới đây trong Rà soát này. 

ĐỀ XUẤT

Xem đề xuất cụ thể trong các mục 
dưới đây trong Rà soát này
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ĐIỀU XVII

Đối xử quốc gia

1. Trong những lĩnh vực được 
nêu trong Danh mục cam kết, 
và tùy thuộc vào các điều kiện 
và tiêu chuẩn được quy định 
trong Danh mục đó, liên quan 
tới tất cả các biện pháp có tác 
động đến việc cung cấp dịch 
vụ, mỗi Thành viên phải dành 
cho dịch vụ và người cung cấp 
dịch vụ của bất kỳ Thành viên 
nào khác sự đối xử không kém 
thuận lợi hơn sự đối xử mà 
Thành viên đó dành cho dịch 
vụ và nhà cung cấp dịch vụ của 
mình1.

2. Một Thành viên có thể đáp 
ứng những yêu cầu quy định 
tại khoản 1 bằng cách dành cho 
dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch 
vụ của bất kỳ một Thành viên 
nào khác một sự đối xử tương 
tự về hình thức hoặc sự đối 
xử khác biệt về hình thức mà 
thành viên đó dành cho dịch vụ 
hoặc nhà cung cấp dịch vụ của 
mình. 

3. Sự đối xử tương tự hoặc khác 
biệt về hình thức được coi là 
kém thuận lợi hơn nếu nó làm 
thay đổi điều kiện cạnh tranh 
có lợi cho dịch vụ hay nhà cung 
cấp dịch vụ của Thành viên đó 
so với dịch vụ hoặc nhà cung 
cấp dịch vụ tương tự của bất kỳ 
Thành viên nào khác.

ĐIỀU 9.4: ĐỐI XỬ QUỐC GIA2

1. Mỗi Bên sẽ dành cho nhà đầu 
tư của Bên khác đối xử không 
kém thuận lợi hơn sự đối xử 
dành cho nhà đầu tư của mình, 
trong điều kiện tương tự, đối với 
việc thành lập, mua lại, mở rộng, 
quản lý, điều hành, vận hành, và 
bán hoặc định đoạt đầu tư theo 
cách khác trên lãnh thổ của mình.

2. Mỗi Bên sẽ dành cho đầu tư 
theo Hiệp định này đối xử không 
kém thuận lợi hơn sự đối xử 
dành cho đầu tư của nhà đầu 
tư của mình trên lãnh thổ nước 
mình, trong điều kiện tương tự, 
đối với việc thành lập, mua lại, 
mở rộng, quản lý, điều hành, vận 
hành, và bán hoặc định đoạt đầu 
tư theo cách khác.

3. Để rõ nghĩa hơn, sự đối xử của 
một Bên theo quy định tại khoản 
1 và khoản 2, đối với chính quyền 
cấp vùng, là đối xử không kém 
thuận lợi hơn sự đối xử thuận lợi 
nhất mà chính quyền cấp vùng 
của một Bên dành cho nhà đầu 
tư và đầu tư của nhà đầu tư của 
Bên đó trong điều kiện tương tự.

Article 3 National Treatment 

1. In the sectors inscribed in the 
schedule of specific commitments in 
Annexes […] (lists of commitments on 
liberalisation of investments of both 
Parties) and subject to any conditions 
and qualifications set out therein, each 
Party shall accord to investors of the 
other Party and to their investments, 
with respect to establishment in its 
territory, treatment no less favourable 
than that accorded, in like situations, 
to its own investors and to their 
investments.

2. A Party shall accord, to investors of 
the other Party referred to in Article 
13.1. (i) [(Section 2- Investment 
Protection, Art. Scope] and to their 
investments referred to in Article 
13.1 (ii) [(Section 2- Investment 
Protection, Art. Scope], with respect 
to the operation of the investments, 
treatment no less favourable than 
that accorded in like situations 
to its own investors and to their 
investments. 

3. Notwithstanding paragraph 2, 
and subject to the Annex X (Annex 
on National Treatment) in the case 
of Viet Nam, a Party may adopt or 
maintain any measure with respect 
to the operation, management, 
conduct, maintenance, use, 
enjoyment and sale or other disposal 
of an investment referred to Article 
13.1. (ii) [(Section 2- Investment 
Protection, Art. Scope] that is not 
inconsistent with the commitments 
inscribed in Annexes […] (lists of 
commitments on liberalisation of 
investments of both Parties), where 
such measure is: 

Không có quy định tương ứng trong pháp 
luật nội địa

ĐÁNH GIÁ

1.Về cam kết

Quy định về đối xử quốc gia (NT) 
trong TPP rộng hơn trong WTO và 
EVFTA:

- Về phạm vi lĩnh vực áp dụng: NT 
trong WTO và EVFTA chỉ áp dụng cho 
các lĩnh vực có cam kết nếu cam kết 
không có hạn chế khác; NT trong TPP 
áp dụng cho tất cả các lĩnh vực trừ 
trường hợp có cam kết có hạn chế thì 
theo cam kết

- Về phạm vi biện pháp áp dụng: TPP 
tỏ ra chi tiết nhất (liệt kê đầy đủ các 
loại biện pháp từ thành lập, mua lại, 
mở rộng…) trong khi WTO nêu bao 
trùm (mọi biện pháp ảnh hưởng tới 
việc cung cấp dịch vụ), EVFTA nêu 
ngắn hơn TPP (chỉ bao gồm thành 
lập và hoạt động) nhưng cũng khá 
bao quát (chữ “operation” hiểu theo 
nghĩa rộng thì đã bao trùm mọi vấn 
đề, có thể là chỉ trừ giải thể, phá 
sản). Do đó từ góc độ này thì WTO, 
TPP và EVFTA cơ bản là tương đồng.

2.Về tương thích

Đây là vấn đề có thể ảnh hưởng tới 
các quy định của PLVN mà có nội 
dung đối xử khác biệt giữa nhà đầu 
tư trong nước và nhà đầu tư TPP, 
EVFTA. Tuy nhiên, nguyên tắc này 
trong WTO, TPP và EVFTA có phạm vi 
áp dụng riêng, cho từng lĩnh vực dịch 
vụ theo các mức độ mở cửa đã cam 
kết trong TPP và EVFTA. Do đó mức độ 
tương thích sẽ được phân tích ở từng 
mục cụ thể sau đây của Rà soát này.

1/ Các cam kết cụ thể theo Điều này sẽ không được hiểu là yêu cầu bất kỳ Thành viên nào bồi thường các bất lợi cạnh tranh cố hữu do đặc tính nước ngoài của các dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ liên quan gây ra. 
2/ Để rõ nghĩa hơn, đối xử được thực hiện trong “điều kiện tương tự” theo Điều 9.4 (Đối xử quốc gia) hoặc Điều 9.5 (Đối xử tối huệ quốc) hay không tùy thuộc tổng thể vào các điều kiện, bao gồm việc đối xử liên quan có phân biệt giữa các nhà đầu hoặc khoản đầu tư 
trên cơ sở mục tiêu phúc lợi công cộng hợp pháp hay không. 
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(a) a measure that is adopted on or 
before the entry into force of this 
Agreement; 

(b) a measure referred to in sub-
paragraph (a) that is being continued, 
replaced or amended after the entry 
into force of this Agreement, provided 
the measure is no less consistent with 
paragraph 2 after being continued, 
replaced or amended than the measure 
as it existed prior to its continuation, 
replacement or amendment; or 

(c) a measure not falling within 
sub-paragraph (a) or (b), provided 
it is not applied in respect of, or in a 
way that causes loss or damage3 to, 
investments made in the territory of 
the Party before the entry into force 
of such measure.

ĐỀ XUẤT

Nguyên tắc NT trong các Hiệp định này 
không ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống 
PLVN hiện tại nhưng sẽ ảnh hưởng 
tới cách mà VN thực thi cam kết trong 
tương lai (đối xử giữa các nhà đầu tư 
TPP, EU và các nước khác như thế nào). 

Do đó, cần chú ý phạm vi của NT 
trong từng cam kết để có biện pháp 
thực thi (sửa đổi pháp luật) phù hợp.

Về các đề xuất cụ thể để thực hiện 
nguyên tắc NT, xem các đề xuất ở 
từng mục cụ thể dưới đây trong Rà 
soát này.

3/ For the purposes of sub-paragraph c), it is understood that factors like the fact that a Party has provided for a reasonable phase in period for the implementation of a measure or has made any other attempt to address the effects of the measure on investments made 
before its entry into force, shall be taken into account in determining whether the measure causes loss or damage to investments made before its entry into force
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TRIMS: Không có cam kết  
tương ứng

GATS

ĐIỀU II

Đối xử tối huệ quốc 

1. Đối với bất kỳ biện pháp nào 
thuộc phạm vi điều chỉnh của 
Hiệp định này, mỗi Thành viên 
phải ngay lập tức và không điều 
kiện dành cho dịch vụ và các 
nhà cung cấp dịch vụ của bất 
kỳ Thành viên nào khác, sự đối 
xử không kém thuận lợi hơn sự 
đối xử mà Thành viên đó dành 
cho dịch vụ và các nhà cung 
cấp dịch vụ tương tự của bất kỳ 
nước nào khác.

2. Các Thành viên có thể duy trì 
biện pháp không phù hợp với 
quy định tại khoản 1 của Điều 
này, với điều kiện là biện pháp 
đó phải được liệt kê và đáp ứng 
các điều kiện của Phụ lục về các 
ngoại lệ đối với Điều II.

3. Các quy định của Hiệp định 
này không được hiểu là để 
ngăn cản bất kỳ một Thành viên 
nào dành cho các nước lân cận 
những lợi thế nhằm tạo thuận 
lợi cho việc trao đổi dịch vụ 
được tạo ra và tiêu thụ trong 
phạm vi giới hạn của vùng biên 
giới. 

Điều 9.5: Đối xử Tối huệ quốc

1. Mỗi Bên sẽ dành cho nhà đầu 
tư của Bên khác đối xử không 
kém thuận lợi hơn sự đối xử mà 
Bên đó dành cho nhà đầu tư của 
bất kỳ Bên nào khác hoặc bên 
không phải là Bên ký kết Hiệp 
định, trong điều kiện tương tự, 
đối với việc thành lập, mua lại, 
mở rộng, quản lý, điều hành, vận 
hành, và bán hoặc định đoạt đầu 
tư theo cách khác trên lãnh thổ 
của mình.

2. Mỗi Bên sẽ dành cho đầu tư 
theo Hiệp định này đối xử không 
kém thuận lợi hơn sự đối xử mà 
Bên đó dành cho đầu tư của bất 
kỳ Bên nào khác hoặc bên không 
phải là Bên ký kết Hiệp định trên 
lãnh thổ của mình, trong điều 
kiện tương tự, đối với việc thành 
lập, mua lại, mở rộng, quản lý, 
điều hành, vận hành, và bán hoặc 
định đoạt đầu tư theo cách khác.

3. Để rõ nghĩa hơn, đối xử trong 
Điều này không bao gồm thủ tục 
hoặc cơ chế giải quyết tranh chấp 
quốc tế như thủ tục, cơ chế quy 
định tại Mục B.

Investment Chapter

Most Favoured Nation Treatment

1. Each Party shall accord to 
investors of the other Party and 
to their investments as regards 
the establishment of an enterprise 
in its territory, treatment no less 
favourable than the treatment 
it accords, in like situations, to 
investors and their investments 
under free trade agreement the 
former Party is negotiating on [17 
July 2015].

2. Each Party shall accord to 
investors of the other Party and 
to their investments as regards 
their operation in its territory, 
treatment no less favourable 
than the treatment it accords, in 
like situations, to investors and 
investments of any non-Party

3. Paragraph 1 and 2 shall not apply 
to the following sectors:

- Communication services, except 
for Postal services (CPC…) and 
Telecommunication services (CPC..);

- Cultural, Sports and Recreational 
services;

-Fishery and aquaculture;

-Forestry and hunting;

-Mining, including oil and gas.

4. Paragraph 2 shall not be construed 
to oblige a Party to extend to the 
investors of the other Party or their 
investments the benefit of any 
treatment granted pursuant to any 
bilateral, regional and/or international 
agreements that entered into force 
before the entry into force of this 
Agreement

Không có quy định tương ứng trong pháp 
luật nội địa

ĐÁNH GIÁ

1.Về cam kết

WTO: Theo cam kết WTO tại Điều II 
GATS thì trong tất cả các lĩnh vực 
mà VN có cam kết trong WTO, VN có 
nghĩa vụ đối xử như nhau với nhà 
đầu tư đến từ tất cả các nước. Tuy 
nhiên, Điều V GATS lại cho phép VN 
không tuân thủ MFN với các hiệp 
định thương mại tự do như TPP, 
EVFTA (trừ các FDI thành lập tại VN 
và có hoạt động chủ yếu là tại VN). 
Do đó VN chỉ phải tuân thủ nguyên 
tắc MFN trong WTO đối với các lĩnh 
vực dịch vụ mà VN có cam kết trong 
WTO và chỉ cho các FDI từ các nước 
thành viên WTO thành lập và hoạt 
động chủ yếu tại VN.

TPP: Nguyên tắc MFN trong TPP 
không có hạn chế gì, vì vậy với cam 
kết này, bất kỳ khi nào VN mở cửa 
các lĩnh vực dịch vụ bất kỳ cho nhà 
đầu tư nước ngoài thì cũng phải mở 
cho nhà đầu tư TPP ở mức ít nhất là 
tương tự.

EVFTA: Nguyên tắc MFN trong EVFTA 
không tuyệt đối như trong TPP mà 
giới hạn ở cả phạm vi vấn đề và các 
hiệp định áp dụng. Cụ thể, theo cam 
kết EVFTA, VN chỉ phải dành cho nhà 
đầu tư EVFTA đối xử MFN với TPP về 
thành lập doanh nghiệp; và đối xử 
MFN về hoạt động của doanh nghiệp 
theo các Hiệp định có hiệu lực sau 
khi EVFTA có hiệu lực (như vậy nếu 
TPP có hiệu lực trước EVFTA thì nghĩa 
vụ MFN này sẽ không áp dụng về các 
biện pháp liên quan tới hoạt động 
của doanh nghiệp).
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CÁC PHỤ LỤC

Phụ lục về các ngoại lệ đối với 
Điều II

Phạm vi 

1. Phụ lục này quy định những 
điều kiện, theo đó một Thành 
viên được miễn thực hiện 
những nghĩa vụ quy định tại 
khoản 1 Điều II, kể từ khi Hiệp 
định này có hiệu lực.

2. Các ngoại lệ mới áp dụng sau 
ngày Hiệp định WTO có hiệu lực 
được điều chỉnh theo khoản 3 
Điều IX của Hiệp định này.

Khoản 3 của Điều IX của Hiệp 
định WTO.

3. Trong những trường hợp 
ngoại lệ, Hội nghị Bộ trưởng 
có thể quyết định miễn trừ 
một nghĩa vụ được Hiệp định 
này hoặc bất kỳ một Hiệp 
định Thương mại Đa biên nào 
quy định cho một nước Thành 
viên, với điều kiện quyết định 
này được thông qua bởi 3/44 
số nước Thành viên trừ khi có 
qui định khác tại khoản này.

(a) yêu cầu miễn trừ một nghĩa 
vụ nào đó liên quan đến Hiệp 
định này phải được đệ trình 
lên Hội nghị Bộ trưởng để xem 
xét theo đúng thông lệ của cơ 
chế ra quyết định bằng nguyên 
tắc nhất trí. Hội nghị Bộ trưởng 
sẽ quyết định thời hạn, những 
không được quá 90 ngày, để 
xem xét yêu cầu này. 

5. Paragraphs 1 and 2 shall not be 
construed to oblige a Party to extend 
to the investors of

the other Party or their investments the 
benefit of:

(a) any treatment granted as part of 
a process of economic integration, 
which includes commitments to 
abolish substantially all barriers 
to investment among the parties 
to such a process, together with 
the approximation of legislation 
of the parties on a broad range of 
matters within the purview of this 
Agreement*.

*Within this paragraph and for 
greater certainty, the ASEAN 
Economic Community and the 
European Union are falling

within this concept of “a process of 
economic integration”.

(b) any treatment resulting from 
any international agreement for the 
avoidance of

double taxation or other international 
agreement or arrangement relating

wholly or mainly to taxation.

(c) any treatment resulting 
from measures providing for the 
recognition of qualifications, licences 
or prudential measures in accordance 
with Article VII of the General 
Agreement on Trade in Services or its 
Annex on Financial Services

2.Tính tương thích

Đây là vấn đề có thể ảnh hưởng tới 
các quy định của PLVN mà có nội 
dung đối xử khác biệt giữa nhà đầu 
tư đến từ các nước khác nhau (TPP, 
EU, khác). Tuy nhiên, nguyên tắc này 
trong WTO, TPP và EVFTA có phạm 
vi áp dụng riêng, cho từng lĩnh vực 
dịch vụ theo các mức độ mở cửa đã 
cam kết trong TPP và EVFTA. Do đó 
mức độ tương thích sẽ được phân 
tích ở từng mục cụ thể sau đây của 
Rà soát này.

4/ Một quyết định cho phép miễn trừ bất kỳ nghĩa vụ nào trong giai đoạn chuyển đổi hay giai đoạn thực hiện mà thành viên yêu cầu cha thực hiện hết thời hạn có liên quan thì phải được thông qua dựa trên nguyên tắc đồng thuận.
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(b) yêu cầu miễn trừ một nghĩa 
vụ nào đó liên quan đến các Hiệp 
định Thương mại Đa biên trong 
các Phụ lục 1A hoặc 1B hoặc 1C 
và những phụ lục của các hiệp 
định này phải được đệ trình riêng 
rẽ lên Hội đồng Thương mại Hàng 
hoá, Hội đồng Thương mại Dịch 
vụ và Hội đồng về các khía cạnh 
có liên quan đến thương mại của 
Quyền Sở hữu Trí tuệ để xem 
xét trong thời hạn không quá 90 
ngày. Sau thời hạn đó, mỗi Hội 
đồng này sẽ đệ trình báo cáo lên 
Hội nghị Bộ trưởng.

ĐIỀU V

Hội nhập kinh tế 
1. Hiệp định này không ngăn 
cản bất kỳ Thành viên nào gia 
nhập hoặc ký kết một Hiệp định 
tự do hóa thương mại dịch vụ 
giữa hai hoặc nhiều Thành viên, 
với điều kiện là hiệp định đó:
(a) có phạm vi thuộc về lĩnh vực 
chủ yếu5, và 
(b) không quy định hoặc xóa bỏ 
mọi sự phân biệt đối xử giữa 
hai hoặc nhiều bên, theo tinh 
thần của Điều XVII, trong những 
lĩnh vực được nêu tại điểm (a), 
thông qua:
(i) xóa bỏ những biện pháp phân 
biệt đối xử hiện có, và/hoặc
(ii) cấm những biện pháp phân 
biệt đối xử mới hoặc áp dụng 
thêm các biện pháp này dù là tại 
thời điểm hiệp định đó có hiệu 
lực hoặc trên cơ sở một lộ trình 
hợp lý, ngoại trừ những biện 
pháp được phép áp dụng theo 
các Điều XI, XII, XIV và XIV bis .
…

6. ‘’For greater certainty, the 
‘treatment’ referred to in 
paragraphs 1 and 2 does not include 
international dispute resolution 
procedures or mechanism, such as 
those included in Section 3, provided 
for in any other bilateral, regional 
and/or international agreements. 
Substantive obligations in such 
agreements do not in themselves 
constitute ‘treatment’ and thus 
cannot be taken into account when 
assessing a breach of this Article. 
Measures by a Party pursuant to 
those substantive obligations shall 
be considered treatment. This Article 
shall be interpreted in

accordance with Annex XX (MFN)

ĐỀ XUẤT

Nguyên tắc MFN trong các Hiệp định 
này không ảnh hưởng trực tiếp tới 
hệ thống PLVN hiện tại nhưng sẽ 
ảnh hưởng tới cách mà VN thực thi 
cam kết trong tương lai (đối xử giữa 
các nhà đầu tư TPP, EU và các nước 
khác như thế nào). 

Do đó, cần chú ý phạm vi của MFN 
trong từng cam kết để có biện pháp 
thực thi (sửa đổi pháp luật) phù 
hợp. Đề xuất trong từng lĩnh vực cụ 
thể, nếu có, được nêu trong các mục 
chi tiết dưới đây của Rà soát này. 

-Riêng với MFN trong EVFTA liên 
quan tới hoạt động của dự án đầu 
tư, do nguyên tắc này phụ thuộc vào 
việc TPP có hiệu lực trước hay sau 
thời điểm EVFTA có hiệu lực nên tạm 
thời trong Rà soát này sẽ suy đoán là 
cam kết này chưa xác định – không 
tạo ra nghĩa vụ tương ứng nào cho 
VN;

-Với MFN của WTO liên quan tới các 
FDI thành lập theo PLVN và hoạt 
động chủ yếu tại VN: Do sẽ áp dụng 
cho tất cả các lĩnh vực dịch vụ mà 
VN có cam kết mở cửa trong WTO 
nên ở các mục cụ thể dưới đây của 
Rà soát sẽ không nhắc lại về nguyên 
tắc MFN này – và các đề xuất sửa đổi 
pháp luật VN thực thi TPP hay EVFTA 
sẽ tự động được hiểu là áp dụng cả 
cho các FDI thành lập và hoạt động 
chủ yếu tại VN trong các lĩnh vực mà 
VN có cam kết trong WTO.

5/ Điều kiện này được hiểu theo số các ngành, kim ngạch thương mại chịu tác động và các hình thức cung cấp. Để đáp ứng được điều kiện này, các hiệp định sẽ không được đưa ra suy diễn loại trừ về bất kỳ một hình thức cung cấp nào.
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6. Nhà cung cấp dịch vụ của 
bất kỳ Thành viên nào khác, là 
pháp nhân thành lập theo luật 
pháp của một bên tham gia một 
Hiệp định nêu tại khoản 1 được 
hưởng sự đối xử theo Hiệp định 
nói trên, với điều kiện là nhà 
cung cấp dịch vụ đó có hoạt 
động kinh doanh đáng kể trên 
lãnh thổ của các bên tham gia 
hiệp định này.

Tất cả các ngành và phân ngành 
trong biểu cam kết

Hạn chế đối xử quốc gia

Chưa cam kết đối với các khoản 
trợ cấp nhằm nâng cao phúc 
lợi và tạo công ăn việc làm cho 
đồng bào thiểu số.

Phụ lục II-1

Ngành: Tất cả các ngành

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)

Đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5)

Yêu cầu thực hiện (Điều 9.10)

Nhân sự cấp cao (Điều 9.11)

Mô tả: Đầu tư

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
tạo quyền hoặc đặc quyền cho 
người dân tộc và thiểu số gặp 
khó khăn về mặt xã hội, kinh tế 
và địa lý.

All sectors included in this Schedule

Hạn chế đối xử quốc gia

Unbound for subsidies aimed 
at promoting the welfare and 
employment of ethnic minorities. 

In accordance with paragraph 
… of Article … (Objective and 
Scope), Articles … (Market access-
Chapter II on Investment) and … 
(Market access- Chapter III on Cross 
border supply of services) and 
Articles … (National Treatment-
Chapter II on Investment) and … 
(National Treatment- Chapter III 
on Cross border supply of services) 
and ... Article ... (Performance 
Requirements-Chapter II on 
Investment) do not apply to 
subsidies aimed at promoting the 
welfare and employment of ethnic 
minorities*. 

*For greater certainty, the Parties 
understand that “subsidies”, for the 
purpose of this sentence, include 
benefits granted for the development 
of ethnic minorities, such as site 
assistance, human resources training, 
assistance for technology research 
and development, legal aids, market 
information and promotion

Luật Đầu tư

Điều 16. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa 
bàn ưu đãi đầu tư

2. Địa bàn ưu đãi đầu tư:

a) Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn;

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

VN có bảo lưu cơ bản tương đương 
trong cả WTO, EVFTA và TPP về vấn 
đề trợ cấp, ưu đãi cho các dân tộc 
thiểu số theo đó VN có thể có ưu đãi, 
trợ cấp riêng với nhóm này

2.PLVN

Đây là các trường hợp VN bảo lưu 
quyền quyết định tùy nghi, do đó 
trong mọi trường hợp PLVN được coi 
là đã tương thích.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi điều chỉnh gì 
về pháp luật

Tuy nhiên trong quá trình ban hành 
chính sách về đầu tư cung cấp dịch 
vụ liên quan tới nhóm dân tộc thiểu 
số, yếu thế, cần chú ý tận dụng bảo 
lưu này để hỗ trợ thích hợp cho 
nhóm này.
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Tất cả các ngành và phân ngành 
trong biểu cam kết

Hạn chế đối xử quốc gia

 (3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Các khoản trợ cấp có thể chỉ 
dànhcho các nhà cung cấp dịch 
vụ Việt Nam, nghĩa là các pháp 
nhân được thành lập trên lãnh 
thổ Việt Nam, hoặc một vùng 
của Việt Nam. Việc dành trợ 
cấp một lần để thúc đẩy và tạo 
điều kiện thuận lợi cho quá trình 
cổ phần hóa không bị coi là vi 
phạm cam kết này.

Phụ lục II-2

Ngành: Tất cả các ngành

Phân ngành:

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)

Đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5)

Yêu cầu thực hiện (Điều 9.10)

Nhân sự cấp cao (Điều 9.11)

Mô tả: Đầu tư

Việt Nam bảo lưu quyền hạn chế 
việc chuyển giao hoặc chuyển 
nhượng cổ phiếu nào của doanh 
nghiệp nhà nước hiện đang hoạt 
động cho người dân Việt Nam. 
Hạn chế này chỉ áp dụng cho lần 
chuyển giao hoặc chuyển nhượng 
đầu tiên của cổ phiếu đó. Việt 
Nam không bảo lưu quyền liên 
quan đến việc chuyển giao hoặc 
chuyển nhượng sau đó của cổ 
phiếu đó cho người dân của các 
nước TPP kể từ khi Hiệp định TPP 
có hiệu lực, phụ thuộc vào bất kỳ 
hạn chế nào nêu tại các Phụ lục 
của Việt Nam về các biện pháp 
không tương thích. 

Trường hợp Việt Nam chuyển 
giao hoặc chuyển nhượng cổ 
phiếu của một doanh nghiệp nhà 
nước hiện đang hoạt động theo 
nhiều đợt, đoạn trên sẽ áp dụng 
với từng đợt như vậy.

All sectors included in this Schedule

State owned enterprises. 

4. Unbound for privatization, 
equitization or divestment of assets 
through transfer or disposal of equity 
interests or assets of State Owned 
Enterprises

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) None, except: Eligibility for 
subsidies may be limited to 
Vietnamese service suppliers, i.e. 
to juridical persons established 
within the territory of Viet Nam, or 
a part thereof. The granting of one-
time subsidization to promote and 
facilitate the process of equitisation is 
not in breach of this commitment. 

Luật Đầu tư 2014

Luật Doanh nghiệp 2014

Các văn bản hướng dẫn thi hành 02 Luật 
này

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN có bảo lưu cơ bản tương tự nhau 
trong WTO, TPP và EVFTA về các 
vấn đề liên quan tới tư nhân hóa, 
cổ phần hóa, phân chia tài sản, lợi 
nhuận của doanh nghiệp Nhà nước 
(bảo lưu của WTO và EVFTA giống 
nhau và rộng hơn, bao trùm hơn bảo 
lưu trong TPP do hướng tới tất cả 
các hình thức trợ cấp liên quan tới cổ 
phần hóa).

2.PLVN
Đây là trường hợp VN bảo lưu quyền 
quy định tùy nghi, do đó, trong mọi 
trường hợp, PLVN được coi là đã 
tương thích với cam kết này. 
Hiện chưa thấy PLVN có quy định nào 
về việc ưu tiên hoặc chỉ dành cho 
công dân Việt Nam trong các trường 
hợp chuyển hoặc xử lý lợi nhuận của 
doanh nghiệp Nhà nước.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi điều chỉnh gì 
về pháp luật
Tuy nhiên trong quá trình ban hành 
chính sách về đầu tư cung cấp dịch 
vụ liên quan tới nhóm dân tộc thiểu 
số, yếu thế, cần chú ý tận dụng bảo 
lưu này để hỗ trợ thích hợp cho 
nhóm này.
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Tất cả các ngành và phân ngành 
trong biểu cam kết

Các doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài được cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam 
cho phép thuê đất để thực hiện 
dự án đầu tư của mình. Thời 
hạn thuê đất phải phù hợp với 
thời hạn hoạt động của các 
doanh nghiệp này, được quy 
định trong giấy phép đầu tư. 
Thời hạn thuê đất sẽ được gia 
hạn khi thời gian hoạt động 
của doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài được cơ quan có 
thẩm quyền gia hạn.

Phụ lục II – 4

Ngành: Tất cả các ngành

Phân ngành:

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)

Đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5)

Yêu cầu thực hiện (Điều 9.10)

Nhân sự cấp cao (Điều 9.11)

Mô tả: Đầu tư

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến quyền sở hữu đất.

All Sectors

Land and real estate

6. Unbound for land ownership, 
acquisition of land use rights, land 
lease, usage of land, land planning, 
term of land use, rights and 
obligations of land users. Natural 
resources found in land belong to the 
State of Viet Nam. Cultural heritage, 
whose owner cannot be identified, 
found in land belong to the State of 
Viet Nam. Unbound for measures 
relating to the purchase, selling, 
ownership and leasing of residential 
real estates by foreigners.

Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn 
thi hành

Luật Đất đai

Điều 55. Giao đất có thu tiền sử dụng 
đất

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 
trong các trường hợp sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

2. Tổ chức kinh tế được giao đất để thực 
hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán 
hoặc để bán kết hợp cho thuê;

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 
giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng 
nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

Điều 56. Cho thuê đất

1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất 
hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần 
cho cả thời gian thuê trong các trường hợp 
sau đây:

đ) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng 
thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh 
phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công 
cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện 
dự án đầu tư nhà ở để cho thuê;

Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn

3. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ 
chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm 
muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng 
vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ 
sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực 
hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại 
Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở 
dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất 
nhưng không quá 50 năm.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

VN bảo lưu quyền quy định về đất 
đai (theo pháp luật nội địa về đất 
đai) trong cả WTO, EVFTA và TPP. 
Riêng trong WTO, VN có cam kết rõ 
về việc cho phép nhà đầu tư nước 
ngoài thuê đất theo thời gian trên 
giấy phép đầu tư (bao gồm cả gia 
hạn).

2.PLVN

Về quy định liên quan tới đất đai: 
Do đây là trường hợp VN bảo lưu 
quyền quyết định tùy nghi nên trong 
mọi trường hợp PLVN được coi là đã 
tương thích.

Về thời hạn cho thuê đất: PLVN về 
đầu tư quy định thời hạn dự án là 
50-70 năm tương ứng với thời hạn 
cho thuê đất quy định tại PLVN về 
đất đai. Do đó PLVN đã tương thích 
với cam kết WTO về việc thời hạn 
cho thuê đất tương ứng với thời hạn 
dự án

 

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi điều chỉnh gì 
về pháp luật
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Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu 
hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn 
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn 
giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán 
hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để 
cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ 
đầu tư được xác định theo thời hạn của dự 
án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử 
dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu 
có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà 
nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng 
không quá thời hạn quy định tại khoản 
này.

Luật Đầu tư

Điều 43. Thời hạn hoạt động của dự án 
đầu tư

1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư 
trong khu kinh tế không quá 70 năm.

2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư 
ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự 
án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu 
hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng 
không quá 70 năm.

3. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước 
giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư 
chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà 
nước chậm bàn giao đất không tính vào 
thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
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ĐIỀU XVII

Đối xử quốc gia

1. Trong những lĩnh vực được 
nêu trong Danh mục cam kết, và 
tùy thuộc vào các điều kiện và 
tiêu chuẩn được quy định trong 
Danh mục đó, liên quan tới tất 
cả các biện pháp có tác động 
đến việc cung cấp dịch vụ, mỗi 
Thành viên phải dành cho dịch 
vụ và người cung cấp dịch vụ 
của bất kỳ Thành viên nào khác 
sự đối xử không kém thuận lợi 
hơn sự đối xử mà Thành viên đó 
dành cho dịch vụ và nhà cung 
cấp dịch vụ của mình6.

PHỤ LỤC II – 7

Ngành: Tất cả các ngành

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3)

Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới Việt Nam bảo lưu quyền 
áp dụng và duy trì bất kỳ biện 
pháp nào liên quan đến việc hỗ 
trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trong việc lựa chọn địa điểm 
sản xuất và các vấn đề pháp lý 
liên quan, đào tạo nguồn nhân 
lực, hỗ trợ nghiên cứu và cung 
cấp thông tin về công nghệ và 
trang thiết bị, trợ giúp pháp lý, hỗ 
trợ tiếp thị và cung cấp thông tin 
xúc tiến thị trường.

Biện pháp hiện hành: Nghị định 
No. 56/2009/ND-CP dated 30 
June 2009

*Thuật ngữ “doanh nghiệp nhỏ 
và vừa” được định nghĩa theo 
Điều 3 của Nghị định 56/2009/
NĐ-CP, ngày 30/6/2009 của Chính 
phủ như sau: doanh nghiệp nhỏ 
và vừa là doanh nghiệp được 
thành lập hợp pháp có không quá 
300 nhân viên hoặc tổng doanh 
thu hàng năm không quá 100 tỷ 
đồng.

1. In the sectors inscribed in the 
schedule of specific commitments in 
Annexes […] (lists of commitments 
on liberalisation of investments of 
both Parties) and subject to any 
conditions and qualifications set 
out therein, each Party shall accord 
to investors of the other Party and 
to their investments, with respect 
to establishment in its territory, 
treatment no less favourable than 
that accorded, in like situations, 
to its own investors and to their 
investments. 

2. A Party shall accord, to investors of 
the other Party referred to in Article 
13.1. (i) [(Section 2- Investment 
Protection, Art. Scope] and to their 
investments referred to in Article 
13.1 (ii) [(Section 2- Investment 
Protection, Art. Scope], with respect 
to the operation of the investments, 
treatment no less favourable than 
that accorded in like situations 
to its own investors and to their 
investments. 

Nghị định 56/2009/NĐ-CP

Dự thảo Luật SMEs

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

Trong TPP, cũng như các nước, VN bảo 
lưu quyền áp dụng bất kỳ biện pháp 
hỗ trợ nào cho SMEs liên quan tới:

- Lựa chọn địa điểm sản xuất và các 
vấn đề pháp lý liên quan

- Đào tạo nguồn nhân lực

- Hỗ trợ nghiên cứu và cung cấp thông 
tin về công nghệ và trang thiết bị

- Trợ giúp pháp lý và hỗ trợ tiếp thị và 
cung cấp thông tin xúc tiến thị trường

WTO và EVFTA chỉ quy định về nguyên 
tắc đối xử quốc gia đối với các lĩnh vực 
có cam kết và chỉ liên quan tới các biện 
pháp ảnh hưởng tới việc cung cấp dịch 
vụ. Mà vấn đề đối xử ưu tiên cho SME 
lại không hoàn toàn gắn với “việc cung 
cấp dịch vụ”. Do đó, cơ bản không hạn 
chế quyền của VN trong các vấn đề liên 
quan tới SME như đề cập ở đây.

2.PLVN
PLVN về SMEs hiện không phân biệt 
SMEs trong nước và đầu tư nước 
ngoài trong bất kỳ vấn đề ưu tiên/ưu 
đãi nào. Nói cách khác VN chưa tận 
dụng bảo lưu này trên thực tế.
Từ góc độ nguyên tắc thì trong mọi 
trường hợp có liên quan, PLVN được 
xem là đã tương thích với WTO, TPP 
và EVFTA. 

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi, điều chỉnh gì 
về pháp luật
Chú ý tận dụng bảo lưu này trong quá 
trình soạn thảo Luật SMEs cũng như các 
quy định pháp luật liên quan tới SME 
trong các lĩnh vực dịch vụ nói riêng và 
trong các quy định về đầu tư nói chung. 

6/ Các cam kết cụ thể theo Điều này sẽ không được hiểu là yêu cầu bất kỳ Thành viên nào bồi thường các bất lợi cạnh tranh cố hữu do đặc tính nước ngoài của các dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ liên quan gây ra. 
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ĐIỀU XVII

Đối xử quốc gia

1.Trong những lĩnh vực được 
nêu trong Danh mục cam kết, 
và tùy thuộc vào các điều kiện 
và tiêu chuẩn được quy định 
trong Danh mục đó, liên quan 
tới tất cả các biện pháp có tác 
động đến việc cung cấp dịch 
vụ, mỗi Thành viên phải dành 
cho dịch vụ và người cung cấp 
dịch vụ của bất kỳ Thành viên 
nào khác sự đối xử không kém 
thuận lợi hơn sự đối xử mà 
Thành viên đó dành cho dịch 
vụ và nhà cung cấp dịch vụ của 
mình7.

PHỤ LỤC II – 9

Ngành: Tất cả các ngành

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)

Mô tả: Đầu tư

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến việc thành lập và 
vận hành các hợp tác xã, liên 
minh hợp tác xã, kinh doanh cá 
thể và kinh doanh hộ gia đình.

Organizational issues

3. Unbound for the establishment and 
operation of co-operatives, union of 
co-operatives, household business 
and soleproprietorship.

Luật Doanh nghiệp

Luật Thương mại

Văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp (về 
đăng ký kinh doanh)

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

VN có bảo lưu tương tự nhau trong 
TPP và EVFTA, theo đó VN có quyền 
áp dụng bất kỳ biện pháp nào về 
thành lập và hoạt động của hợp tác 
xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp 
tư nhân.

WTO tuy không có quy định về vấn 
đề này nhưng với phương pháp đàm 
phán chọn – cho, việc không quy định 
đồng nghĩa với việc VN không có 
cam kết và có quyền áp dụng bất kỳ 
biện pháp liên quan nào.

Về bản chất thì bảo lưu này tương tự 
như bảo lưu với SMEs nhưng cho đối 
tượng khác và phạm vi biện pháp 
được bảo lưu rộng hơn.

2.PLVN

Do đây là cam kết VN bảo lưu quyền 
quyết định tùy nghi về các vấn đề 
này nên về nguyên tắc trong mọi 
trường hợp có liên quan, PLVN được 
coi là đã tương thích. 

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi điều chỉnh gì 
về pháp luật.

Chú ý tận dụng bảo lưu này trong 
các văn bản liên quan tới thành lập 
và hoạt động của các hợp tác xã, 
liên minh hợp tác xã, hộ kinh doanh, 
doanh nghiệp tư nhân để có hình 
thức ưu đãi/đối xử ưu tiên cần thiết.

7/ Các cam kết cụ thể theo Điều này sẽ không được hiểu là yêu cầu bất kỳ Thành viên nào bồi thường các bất lợi cạnh tranh cố hữu do đặc tính nước ngoài của các dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ liên quan gây ra. 
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ĐIỀU XVI

Tiếp cận thị trường
1. Đối với việc tiếp cận thị 
trường theo các phương thức 
cung cấp dịch vụ nêu tại Điều I, 
mỗi Thành viên phải dành cho 
dịch vụ hoặc người cung cấp dịch 
vụ của các Thành viên khác sự 
đối xử không kém thuận lợi hơn 
sự sự đối xử theo những điều 
kiện, điều khoản và hạn chế đã 
được thỏa thuận và quy định tại 
Danh mục cam kết cụ thể8.
2. Trong những lĩnh vực đã 
cam kết mở cửa thị trường, 
các Thành viên không được duy 
trì hoặc ban hành những biện 
pháp sau đây, dù là ở quy mô 
vùng hoặc trên toàn lãnh thổ, 
trừ trường hợp có quy định khác 
trong Danh mục cam kết: 
(a) hạn chế số lượng nhà cung 
cấp dịch vụ dù dưới hình thức hạn 
ngạch theo số lượng, độc quyền, 
toàn quyền cung cấp dịch vụ hoặc 
yêu cầu đáp ứng nhu cầu kinh tế;
(b) hạn chế tổng trị giá các giao 
dịch về dịch vụ hoặc tài sản 
dưới hình thức hạn ngạch theo 
số lượng, hoặc yêu cầu phải đáp 
ứng nhu cầu kinh tế;
(c) hạn chế tổng số các hoạt động 
dịch vụ hoặc tổng số lượng dịch 
vụ đầu ra tính theo số lượng đơn 
vị dưới hình thức hạn ngạch hoặc 
yêu cầu về nhu cầu kinh tế9;
(d) hạn chế về tổng số thể nhân 
có thể được tuyển dụng trong 
một lĩnh vực dịch vụ cụ thể hoặc 
một nhà cung cấp dịch vụ được 
phép tuyển dụng cần thiết hoặc 
trực tiếp liên quan tới việc cung 
cấp một dịch vụ cụ thể dưới hình 
thức hạn ngạch hoặc yêu cầu về 
nhu cầu kinh tế; 

PHỤ LỤC II - 36

Ngành: Tất cả các ngành
Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 
Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
không phù hợp với nghĩa vụ của 
Việt Nam theo Điều XVI của Hiệp 
định chung về Thương mại dịch 
vụ của WTO (GATS). Vì mục tiêu 
của bảo lưu này, Biểu cam kết cụ 
thể của Việt Nam được điều chỉnh 
như nêu trong Tiểu Phụ lục A.

Không có cam kết tương ứng ĐÁNH GIÁ

TPP: Với cam kết này thì
(i) Đối với các lĩnh vực và về các vấn 
đề có trong Appendix II-A: 
Việt Nam sẽ mở cho TPP theo cam 
kết trong đó (như vậy trong các lĩnh 
vực Việt Nam phải mở rộng hơn so 
với cam kết WTO).
Hiện tại suy đoán PLVN về các lĩnh 
vực này mở như cam kết trong WTO 
(trừ trường hợp VN mở rộng hơn 
cam kết WTO sẽ được xem xét cụ thể 
trong các mục dưới đây của Rà soát 
này), do đó có thể chưa tương thích 
với cam kết mới trong TPP. Về các 
nội dung cụ thể xem chi tiết trong rà 
soát ở từng lĩnh vực dịch vụ cụ thể 
trong phần sau của Rà soát này.
ii) Đối với các lĩnh vực có trong 
Annex I và II: Việt Nam sẽ mở cho 
TPP theo cam kết trong đó: Sẽ được 
xem xét trong từng mục cụ thể trong 
phần sau của Rà soát này.

(iii) Đối với các lĩnh vực còn lại: 

VN vẫn có thể áp dụng các biện pháp 
nhất định miễn là các biện pháp đó 
không trái với Điều XVI GATS (ví dụ các 
biện pháp không bị liệt kê trong khoản 
2 Điều XVI GATS, các biện pháp được 
loại trừ theo footnote ở khoản 2) 

Như vậy với cam kết này, phương 
pháp chọn – bỏ trong TPP là không 
tuyệt đối. Việt Nam không có nghĩa vụ 
mở hết, toàn bộ và tuyệt đối mà vẫn có 
quyền áp dụng một số biện pháp miễn 
là chúng không trái với Điều XVI GATS. 
Và do cam kết này nằm trong Phụ lục II 
(Phụ lục không bị hạn chế bởi nguyên 
tắc “chỉ tiến không lùi”) nên VN có 
không gian khá tự do trong áp dụng. 

8/  Khi một Thành viên cam kết mở cửa thị trường cung cấp dịch vụ thông qua phương thức cung cấp được nêu tại điểm 2(a) của Điều I và nếu di chuyển vốn qua biên giới là một phần thiết yếu của dịch vụ này, thì Thành 
viên đó sẽ cam kết cho phép sự di chuyển vốn này. Khi một Thành viên cam kết mở cửa thị trường đối với cung cấp dịch vụ thông qua phương thức cung cấp được nêu tại điểm 2(c) của Điều I, Thành viên đó sẽ cho 
phép chuyển vốn liên quan vào lãnh thổ của mình.

9/ Điểm 2(c) không điều chỉnh các biện pháp của một Thành viên hạn chế đầu vào cung cấp dich vụ.
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(e) các biện pháp hạn chế hoặc 
yêu cầu các hình thức pháp 
nhân cụ thể hoặc liên doanh 
thông qua đó người cung cấp 
dịch vụ có thể cung cấp dịch vụ; 
(f) hạn chế về tỷ lệ vốn góp của 
bên nước ngoài bằng việc quy 
định tỷ lệ phần trăm tối đa cổ 
phần của bên nước ngoài hoặc 
tổng trị giá đầu tư nước ngoài 
tính đơn hoặc tính gộp.

Với các lĩnh vực này: Đây là bảo lưu 
của VN, vì vậy PLVN về cơ bản là 
tương thích. 

ĐỀ XUẤT

Về các trường hợp nêu trong 
Appendix II-A và Phụ lục I và II: Xem 
đề xuất trong các mục cụ thể trong 
phần sau của Rà soát này.
Về các lĩnh vực còn lại: Chú ý vận dụng 
cam kết này trong quá trình ban hành, 
thực thi các biện pháp liên quan.

Không có cam kết mở cửa về 
vấn đề này

PHỤ LỤC II - 37

Ngành: Dịch vụ được cung cấp để 
thực thi thẩm quyền của Chính phủ

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc gia 
(Điều 9.4 và Điều 10.3) Đối xử tối 
huệ quốc (Điều 9.5 và Điều 10.4) 
Yêu cầu thực hiện (Điều 9.10) Nhân 
sự cấp cao (Điều 9.11) Hiện diện tại 
nước sở tại (Điều 10.6) 

Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến các dịch vụ được 
cung cấp để thực thi thẩm quyền 
của Chính phủ khi các dịch vụ này 
được mở cho khu vực tư nhân. 

Vì mục tiêu của bảo lưu này, bất 
kỳ biện pháp không tương thích 
nào được áp dụng sau khi mở 
các dịch vụ như trên cho khu 
vực tư nhân sẽ được coi là một 
biện pháp không tương thích 
hiện hành theo Điều 9.11.1 (Các 
biện pháp không tương thích) 
và 10.7.1 (Các biện pháp không 
tương thích) năm năm sau khi 
biện pháp đó được áp dụng.

Investment, Services Chapter

Article Objectives, coverage and 
definition

(j) ‘services’ include any service in 
any sector except services supplied 
in the exercise of governmental 
authority;

Không có quy định thống nhất về tất cả 
các dịch vụ thực hiện theo thẩm quyền của 
Nhà nước.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

VN bảo lưu tương tự trong TPP và 
EVFTA, theo đó VN không phải tuân 
thủ các nguyên tắc chung về dịch vụ 
và đầu tư liên quan tới các dịch vụ 
thực thi quyền lực Nhà nước với các 
điều kiện nhất định (về thời hạn, loại 
biện pháp).

WTO tuy không có quy định về vấn 
đề này nhưng với phương pháp đàm 
phán chọn – cho, việc không quy định 
đồng nghĩa với việc VN không có 
cam kết và có quyền áp dụng bất kỳ 
biện pháp liên quan nào.

2.PLVN

Do đây là bảo lưu quyền tự quyết 
định nên, với cả 03 Hiệp định, PLVN 
được coi là đã tương thích.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi điều chỉnh gì 
về pháp luật

Tuy nhiên trong quá trình tư nhân 
hóa các dịch vụ thực thi quyền lực 
Nhà nước, cần chú ý bảo đảm điều 
kiện nêu tại điểm này của TPP.
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Không có cam kết mở cửa PHỤ LỤC II - 33

Ngành: Hành chính tư pháp và các 
dịch vụ liên quan
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4) 
Đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5) 
Yêu cầu thực hiện (Điều 9.10) 
Nhân sự cấp cao (Điều 9.11) 
Mô tả: Đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến: 
- dịch vụ giám định tư pháp; 
- dịch vụ thừa phát lại; 
- dịch vụ đấu giá tài sản theo quy 
định của pháp luật về đấu giá tài 
sản; 
- dịch vụ công chứng và chứng 
thực; và - dịch vụ quản tài viên 
theo quy định của pháp luật về 
phá sản.

Không có cam kết mở cửa Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy định 
chi tiết Luật Thương mại về hoạt động 
mua bán hàng hóa qua sở giao dịch 
hàng hóa

Điều 6. Địa vị pháp lý của Sở Giao dịch 
hàng hóa

Sở Giao dịch hàng hóa là pháp nhân được 
thành lập và hoạt động dưới hình thức Công 
ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy 
định của Nghị định này.

Điều 7. Thẩm quyền cho phép thành lập Sở 
Giao dịch hàng hóa

Bộ trưởng Bộ Thương mại quyết định cấp, 
cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành 
lập Sở Giao dịch hàng hóa; phê chuẩn Điều 
lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa.

Điều 8. Điều kiện thành lập Sở Giao dịch 
hàng hóa

Sở Giao dịch hàng hóa được thành lập nếu 
đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1.  Vốn pháp định là một trăm năm mươi 
tỷ đồng trở lên;

2. Điều lệ hoạt động phù hợp với quy 
định của Nghị định này; 
3.  Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có 

bằng đại học, cử nhân trở lên và có thời 
gian công tác trong lĩnh vực kinh tế - tài 
chính ít nhất là 05 năm; có đủ năng 
lực hành vi dân sự và không thuộc đối 
tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

4.  Các điều kiện khác theo quy định của 
Luật doanh nghiệp.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN bảo lưu vấn đề này trong TPP, 
không cam kết gì trong WTO và 
EVFTA. Nói cách khác, VN có quyền 
quy định tùy nghi về các hạn chế đối 
với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh 
vực này.

2.PLVN
PLVN hiện không quy định điều kiện 
đầu tư nào đối với nhà đầu tư nước 
ngoài, do đó đã mở cửa hoàn toàn 
lĩnh vực này.

ĐỀ XUẤT

Về nguyên tắc, không đề xuất sửa 
đổi điều chỉnh gì về pháp luật.
Tuy nhiên, để tận dụng bảo lưu này 
trong các cam kết, cần xem xét quy 
định điều kiện đầu tư trong lĩnh vực 
này.
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Tất cả các ngành và phân ngành 
trong biểu cam kết
Hạn chế tiếp cận thị trường 
(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Trừ khi có quy định khác tại 
từng ngành và phân ngành cụ 
thể của Biểu cam kết này, doanh 
nghiệp nước ngoài được phép 
thành lập hiện diện thương mại 
tại Việt Nam dưới các hình thức 
hợp đồng hợp tác kinh doanh1, 
doanh nghiệp liên doanh, doanh 
nghiệp 100% vốn nước ngoài. 
Các nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài được phép thành lập văn 
phòng đại diện tại Việt Nam 
nhưng các văn phòng đại diện 
không được tham gia vào các 
hoạt động sinh lợi trực tiếp. 
Chưa cam kết việc thành lập chi 
nhánh, trừ khi có quy định khác 
tại từng ngành và phân ngành 
cụ thể của Biểu cam kết này.

Hạn chế đối xử quốc gia 
(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Các khoản trợ cấp có thể chỉ 
dành cho các nhà cung cấp dịch 
vụ Việt Nam, nghĩa là các pháp 
nhân đượcthành lập trên lãnh 
thổ Việt Nam, hoặc một vùng 
của Việt Nam. Việc dành trợ 
cấp một lần để thúc đẩy và tạo 
điều kiện thuận lợi cho quá trình 
cổ phần hóa không bị coi là vi 
phạm cam kết này. Chưa cam 
kết đối với các khoản trợ cấp 
dành cho nghiên cứu và phát 
triển. Chưa cam kết đối với các 
khoản trợ cấp trong các ngành y 
tế, giáo dục và nghe nhìn. Chưa 
cam kết đối với các khoản trợ 
cấp nhằm nâng cao phúc lợi và 
tạo công ăn việc làm cho đồng 
bào thiểu số. 

Phụ lục I-26
Ngành: Tất cả các ngành Phân 
ngành: 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4) 
Cấp chính phủ: Quốc gia 
Biện pháp: Biện pháp hành chính 
Mô tả: Đầu tư 
Không được đầu tư nước ngoài 
để thành lập hiện diện thương 
mại dưới hình thức chi nhánh, 
ngoại trừ trong các ngành và 
phân ngành sau: 
- Dịch vụ pháp lý (CPC 861); 
- Dịch vụ máy tính và các dịch vụ 
liên quan (CPC 841-845, CPC 849); 
- Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 
865); 
- Dịch vụ liên quan đến tư vấn 
quản lý (CPC 866); 
- Dịch vụ xây dựng và các dịch vụ 
kỹ thuật liên quan (CPC 51); 
- Dịch vụ nhượng quyền thương 
mại (CPC 8929). 
Để chắc chắn hơn và phù hợp với 
Điều 9.11.1.c (Nguyên tắc chỉ tiến 
không lùi), việc bỏ hạn chế về chi 
nhánh trong một ngành hay phân 
ngành không tạo thành yêu cầu 
phải bỏ hạn chế này trong tất cả 
các ngành. 

All sectors included in this Schedule
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None, except: Unless otherwise 
specified in each specific sector or 
sub-sector of this Schedule, foreign 
enterprises are allowed to establish 
commercial presence in Viet Nam in 
the form of business co-operation 
contract, joint venture enterprise, 
100% foreigninvested enterprise. 
Representative offices of foreign 
service suppliers are permitted to be 
established in Viet Nam, but they shall 
not engage in any direct profitmaking 
activities. Unless otherwise indicated 
in each specific sector or sub-sector 
of this Schedule, the establishment of 
branches is unbound. The conditions 
of ownership, operation and juridical 
form and scope of activities as set out 
in the respective licenses or other form 
of approval establishing or authorizing 
the operation or supply of services by an 
existing foreign service supplier shall not 
be made more restrictive than they exist 
as of the date of entry into force of this 
Agreement. 

All Sectors 
Organizational issues 
Representative offices of foreign 
service suppliers are permitted to be 
established in Viet Nam, but they shall 
not engage in any direct profit-making 
activities. 
Unless otherwise indicated in each 
specific sector or sub-sector of this 
Schedule, the establishment of branches 
is unbound. Treatment accorded to 
subsidiaries of EU juridical person 
formed in accordance with the law 
of the Viet Nam and having their 
registered office, central administration 
or principal place of business within 
Viet Nam is not extended to branches 
or agencies established in Viet Nam by 
EU’s companies.

Nghị định 07/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật 
Thương mại về văn phòng đại diện, chi 
nhánh của thương nhân nước ngoài tại VN
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành 
Luật Thương mại về việc thành lập, hoạt 
động, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng 
đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam.
2. Trường hợp việc thành lập Văn phòng 
đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước 
ngoài hoạt động trong các ngành được 
quy định tại văn bản quy phạm pháp luật 
chuyên ngành thì thực hiện theo quy định 
của văn bản quy phạm pháp luật chuyên 
ngành đó.
Điều 3. Quyền thành lập Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam
1. Thương nhân nước ngoài được thành lập 
Văn phòng đại diện, Chi nhánh của mình tại 
Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong 
các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên.
2. Một thương nhân nước ngoài không 
được thành lập nhiều hơn một Văn phòng 
đại diện hoặc Chi nhánh có cùng tên gọi 
trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương.
Điều 7. Điều kiện cấp Giấy phép thành 
lập Văn phòng đại diện
Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy 
phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp 
ứng các điều kiện sau:
1. Thương nhân nước ngoài được thành 
lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của 
pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia 
điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên hoặc được pháp luật các quốc gia, 
vùng lãnh thổ này công nhận;

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
Về Văn phòng đại diện: VN đã cam 
kết mở cửa hoàn toàn cho thương 
nhân nước ngoài mở văn phòng đại 
diện tại VN trong cả WTO, TPP và 
EVFTA.
Về chi nhánh: Trong cả WTO, TPP và 
EVFTA, VN không cam kết cho phép 
thương nhân nước ngoài thành lập 
chi nhánh ở VN trừ các trường hợp 
mở cụ thể cho từng ngành. Riêng 
TPP VN có mức mở cửa rộng hơn, 
cho phép thành lập chi nhánh trong 
06 lĩnh vực liệt kê ngoài các cam kết 
cho phép thành lập chi nhánh trong 
những ngành cụ thể trong Danh mục 
các biện pháp không tương thích.
Về hợp đồng hợp tác kinh doanh 
(BCC), liên doanh, 100% vốn nước 
ngoài: Trong cả WTO, TPP và EVFTAVN 
không giới hạn các hình thức hiện 
diện thương mại này của các nhà 
đầu tư nước ngoài ở VN trừ trường 
hợp có hạn chế ràng được nêu trong 
Biểu cam kết hoặc trong Danh mục 
biện pháp không tương thích.

2.PLVN
Về chi nhánh và VPĐD: 
Nghị định 07/2016/NĐ-CP chỉ quy 
định về thủ tục và điều kiện thành 
lập 02 hình thức này, còn điều kiện 
mở cửa (lĩnh vực nào được phép 
mở) thì lại dẫn chiếu tới cam kết 
quốc tế. Trong khi đó, theo Luật điều 
ước quốc tế, cam kết quốc tế lại 
không có giá trị áp dụng trực tiếp. 
Do đó, PLVN hiện đang bị trống về 
vấn đề này. Vì vậy, không rõ PLVN đã 
tương thích với WTO, TPP và EVFTA 
chưa.
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Các điều kiện về sở hữu, hoạt 
động, hình thức pháp nhân và 
phạm vi Hoạt động được quy 
định tại giấy phép thành lập 
hoặc cho phép hoạt động và 
cung cấp dịch vụ, hoặc các hình 
thức chấp thuận tương tự khác, 
của nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài đang hoạt động tại Việt 
Nam sẽ không bị hạn chế hơn 
so với mức thực tế tại thời điểm 
Việt Nam gia nhập WTO. 

2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động 
ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập 
hoặc đăng ký;
3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh 
doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương 
của thương nhân nước ngoài có quy định 
thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải 
còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ 
sơ;
4. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại 
diện phải phù hợp với cam kết của Việt 
Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên;
5. Trường hợp nội dung hoạt động của Văn 
phòng đại diện không phù hợp với cam 
kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước 
ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ 
tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam 
là thành viên, việc thành lập Văn phòng 
đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 
quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung 
là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).
Điều 8. Điều kiện cấp Giấy phép thành 
lập Chi nhánh
Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy 
phép thành lập Chi nhánh khi đáp ứng các 
điều kiện sau:
1. Thương nhân nước ngoài được thành 
lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của 
pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia 
Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên hoặc được pháp luật các quốc gia, 
vùng lãnh thổ này công nhận;
2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động 
ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập 
hoặc đăng ký;

Chú ý: Ở khía cạnh này, Nghị định 
72/2006/NĐ-CP trước đây (hiện đã 
bị thay thế bởi Nghị định 07/2016/
NĐ-CP) có nội dung minh bạch hơn, 
trong đó quy định rất rõ về việc cho 
phép thành lập VPĐD cho tất cả các 
lĩnh vực, và Chi nhánh trong trường 
hợp thương nhân mua bán hàng hóa 
hoặc hoạt động liên quan trực tiếp 
tới mua bán hàng hóa. 
Các hình thức hiện diện khác: PLVN 
về đầu tư đã quy định chung về các 
hình thức này, dẫn chiếu chung tới 
luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước 
quốc tế. Với cách thức này, về tổng 
thể thì PLVN đã tương thích với WTO, 
TPP và EVFTA. Về mưc độ tương thích 
trong từng lĩnh vực cụ thể, xem các 
mục dưới đây của Rà soát.

ĐỀ XUẤT

-Về các vấn đề chung
Đề nghị sửa Nghị định 07/2016/NĐ-
CP để quy định rõ về điều kiện đối 
với việc thành lập VPĐD và chi nhánh 
(như cách quy định của Nghị định 
72/2006/NĐ-CP).
Đề nghị sửa Luật Đầu tư 2014 và 
Nghị định 118/2015/NĐ-CP để (i) 
bỏ các quy định dẫn chiếu trực tiếp 
tới việc áp dụng cam kết bởi các 
cam kết không có giá trị áp dụng 
trực tiếp; (ii) Quy định rõ hơn về các 
trường hợp pháp luật không có quy 
định (phân biệt với trường hợp pháp 
luật có quy định nhưng áp dụng 
chung cho các chủ thể, không phân 
biệt trong nước hay nước ngoài)
-Về các lĩnh vực cụ thể:
Xem trong các mục cụ thể của Rà 
soát này
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3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh 
doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương 
của thương nhân nước ngoài có quy định 
thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải 
còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ 
sơ;
4. Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải 
phù hợp với cam kết mở cửa thị trường 
của Việt Nam trong các điều ước quốc tế 
mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với 
ngành nghề kinh doanh của thương nhân 
nước ngoài;
5. Trường hợp nội dung hoạt động của Chi 
nhánh không phù hợp với cam kết của 
Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài 
không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham 
gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên, việc thành lập Chi nhánh phải được 
sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý 
chuyên ngành.

Luật Đầu tư
HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
Điều 4. Áp dụng Luật đầu tư, các luật có 
liên quan và điều ước quốc tế
1. Hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh 
thổ Việt Nam phải tuân thủ quy định của 
Luật này và luật khác có liên quan.
2. Trường hợp có quy định khác nhau giữa 
Luật này và luật khác về ngành, nghề cấm 
đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện, trình tự, thủ tục 
đầu tư thì thực hiện theo quy định của 
Luật này, trừ trình tự, thủ tục đầu tư kinh 
doanh theo quy định tại Luật chứng khoán, 
Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh 
bảo hiểm và Luật dầu khí.
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Các điều kiện về sở hữu, hoạt 
động, hình thức pháp nhân và 
phạm vi Hoạt động được quy 
định tại giấy phép thành lập 
hoặc cho phép hoạt động và 
cung cấp dịch vụ, hoặc các hình 
thức chấp thuận tương tự khác, 
của nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài đang hoạt động tại Việt 
Nam sẽ không bị hạn chế hơn 
so với mức thực tế tại thời điểm 
Việt Nam gia nhập WTO. 

2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động 
ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập 
hoặc đăng ký;
3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh 
doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương 
của thương nhân nước ngoài có quy định 
thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải 
còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ 
sơ;
4. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại 
diện phải phù hợp với cam kết của Việt 
Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên;
5. Trường hợp nội dung hoạt động của Văn 
phòng đại diện không phù hợp với cam 
kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước 
ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ 
tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam 
là thành viên, việc thành lập Văn phòng 
đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 
quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung 
là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).
Điều 8. Điều kiện cấp Giấy phép thành 
lập Chi nhánh
Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy 
phép thành lập Chi nhánh khi đáp ứng các 
điều kiện sau:
1. Thương nhân nước ngoài được thành 
lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của 
pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia 
Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên hoặc được pháp luật các quốc gia, 
vùng lãnh thổ này công nhận;
2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động 
ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập 
hoặc đăng ký;

Chú ý: Ở khía cạnh này, Nghị định 
72/2006/NĐ-CP trước đây (hiện đã 
bị thay thế bởi Nghị định 07/2016/
NĐ-CP) có nội dung minh bạch hơn, 
trong đó quy định rất rõ về việc cho 
phép thành lập VPĐD cho tất cả các 
lĩnh vực, và Chi nhánh trong trường 
hợp thương nhân mua bán hàng hóa 
hoặc hoạt động liên quan trực tiếp 
tới mua bán hàng hóa. 
Các hình thức hiện diện khác: PLVN 
về đầu tư đã quy định chung về các 
hình thức này, dẫn chiếu chung tới 
luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước 
quốc tế. Với cách thức này, về tổng 
thể thì PLVN đã tương thích với WTO, 
TPP và EVFTA. Về mưc độ tương thích 
trong từng lĩnh vực cụ thể, xem các 
mục dưới đây của Rà soát.

ĐỀ XUẤT

-Về các vấn đề chung
Đề nghị sửa Nghị định 07/2016/NĐ-
CP để quy định rõ về điều kiện đối 
với việc thành lập VPĐD và chi nhánh 
(như cách quy định của Nghị định 
72/2006/NĐ-CP).
Đề nghị sửa Luật Đầu tư 2014 và 
Nghị định 118/2015/NĐ-CP để (i) 
bỏ các quy định dẫn chiếu trực tiếp 
tới việc áp dụng cam kết bởi các 
cam kết không có giá trị áp dụng 
trực tiếp; (ii) Quy định rõ hơn về các 
trường hợp pháp luật không có quy 
định (phân biệt với trường hợp pháp 
luật có quy định nhưng áp dụng 
chung cho các chủ thể, không phân 
biệt trong nước hay nước ngoài)
-Về các lĩnh vực cụ thể:
Xem trong các mục cụ thể của Rà 
soát này
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3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên có quy định khác với quy định của 
Luật này thì áp dụng theo quy định của 
điều ước quốc tế đó.
4. Đối với hợp đồng trong đó có ít nhất 
một bên tham gia là nhà đầu tư nước 
ngoài hoặc tổ chức kinh tế quy định tại 
khoản 1 Điều 23 của Luật này, các bên có 
thể thỏa thuận trong hợp đồng việc áp 
dụng pháp luật nước ngoài hoặc tập quán 
đầu tư quốc tế nếu thỏa thuận đó không 
trái với quy định của pháp luật Việt Nam.
Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
1. Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh 
tế theo quy định của pháp luật. Trước khi 
thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước 
ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ 
tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
theo quy định tại Điều 37 của Luật này và 
phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại 
khoản 3 Điều này;
b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, 
đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt 
động đầu tư và điều kiện khác theo quy 
định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án 
đầu tư thông qua tổ chức kinh tế được thành 
lập theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ 
trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, 
mua cổ phần, phần vốn góp hoặc đầu tư 
theo hợp đồng.
Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư 
của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài
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1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện 
và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định 
đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư 
thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, 
mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức 
kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc 
một trong các trường hợp sau đây:
a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 
từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa 
số thành viên hợp danh là cá nhân nước 
ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty 
hợp danh;
b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a 
khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ 
trở lên;
c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức 
kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm 
giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.
2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài không thuộc trường hợp quy định 
tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này 
thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo 
quy định đối với nhà đầu tư trong nước 
khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu 
tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, 
phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư 
theo hình thức hợp đồng BCC. 
3. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự 
án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực 
hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết 
phải thành lập tổ chức kinh tế mới.
4. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ 
tục thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện 
dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, 
tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
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3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên có quy định khác với quy định của 
Luật này thì áp dụng theo quy định của 
điều ước quốc tế đó.
4. Đối với hợp đồng trong đó có ít nhất 
một bên tham gia là nhà đầu tư nước 
ngoài hoặc tổ chức kinh tế quy định tại 
khoản 1 Điều 23 của Luật này, các bên có 
thể thỏa thuận trong hợp đồng việc áp 
dụng pháp luật nước ngoài hoặc tập quán 
đầu tư quốc tế nếu thỏa thuận đó không 
trái với quy định của pháp luật Việt Nam.
Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
1. Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh 
tế theo quy định của pháp luật. Trước khi 
thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước 
ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ 
tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
theo quy định tại Điều 37 của Luật này và 
phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại 
khoản 3 Điều này;
b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, 
đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt 
động đầu tư và điều kiện khác theo quy 
định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án 
đầu tư thông qua tổ chức kinh tế được thành 
lập theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ 
trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, 
mua cổ phần, phần vốn góp hoặc đầu tư 
theo hợp đồng.
Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư 
của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài
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Điều 24. Đầu tư theo hình thức góp vốn, 
mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức 
kinh tế
1. Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ 
phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.
2. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình 
thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 
vào tổ chức kinh tế thực hiện theo quy 
định tại Điều 25 và Điều 26 của Luật này.
Nghị định 118/2015/NĐ-CP
Điều 2 – Giải thích từ ngữ
6. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư 
nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước 
ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt 
động đầu tư trong những ngành, nghề đầu 
tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước 
ngoài theo quy định tại các luật, pháp lệnh, 
nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư. 
Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 
ngoài được áp dụng đối với hoạt động đầu 
tư của nhà đầu tư nước ngoài thuộc một 
trong các trường hợp sau:
a) Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;
b) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ 
phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế;
c) Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác 
kinh doanh;
d) Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư 
hoặc các trường hợp tiếp nhận dự án đầu 
tư khác;
đ) Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài.
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8. Điều ước quốc tế về đầu tư là điều ước 
mà Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia 
nhập trong đó quy định quyền và nghĩa vụ 
của Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động đầu 
tư của nhà đầu tư thuộc quốc gia hoặc vùng 
lãnh thổ là thành viên của điều ước đó, gồm:
a) Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành 
lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam được ký ngày 07 tháng 11 năm 2006;
b) Các hiệp định song phương về khuyến 
khích và bảo hộ đầu tư;
c) Các hiệp định thương mại tự do và các 
thỏa thuận hội nhập kinh tế khu vực khác; 
d) Các điều ước quốc tế khác quy định 
quyền và nghĩa vụ của Nhà nước hoặc 
Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam liên quan đến hoạt động đầu tư.
Điều 10. Thực hiện quy định về điều kiện 
đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
1. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư 
nước ngoài theo quy định tại Khoản 6 Điều 
2 Nghị định này gồm:
a) Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của 
nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
b) Điều kiện về hình thức đầu tư;
c) Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư;
d) Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia 
thực hiện hoạt động đầu tư;
đ) Điều kiện khác theo quy định tại các 
luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước 
quốc tế về đầu tư.

2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước ngoài:

a) Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động 
đầu tư thuộc các ngành, nghề khác nhau phải 
đáp ứng toàn bộ điều kiện đầu tư đối với các 
ngành, nghề đó;
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b) Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp 
dụng của các điều ước quốc tế về đầu tư có 
quy định khác nhau về điều kiện đầu tư được 
lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư quy định 
tại một trong các điều ước đó; trường hợp đã 
lựa chọn một điều ước quốc tế thì nhà đầu tư 
nước ngoài thực hiện quyền và nghĩa vụ của 
mình theo quy định của điều ước quốc tế đó;

c) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy định 
tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và 
điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp 
luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện 
đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp 
dụng quy định của pháp luật Việt Nam;

d) Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh 
thổ không phải là thành viên WTO thực hiện 
hoạt động đầu tư tại Việt Nam được áp 
dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với 
nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là 
thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật 
và điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc 
gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác;

đ) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy 
định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong 
WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác 
mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định 
về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư 
nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý 
kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý 
ngành để xem xét, quyết định;

e) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã 
được phép thực hiện hoạt động đầu tư trong 
các ngành, phân ngành dịch vụ quy định tại 
Điểm đ Khoản này và các ngành, phân ngành 
dịch vụ này đã được công bố trên Cổng 
thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 
theo quy định tại Điều 13 Nghị định này, Cơ 
quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định 
hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài 
trong cùng ngành, nghề đó mà không phải 
lấy ý kiến của Bộ quản lý ngành.
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II.  CAM KẾT CỤ THỂ CHO TỪNG NGÀNH
1. CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH
A. Dịch vụ chuyên môn

Không có cam kết mở cửa Phụ lục II-23
Ngành: Dịch vụ kinh doanh
Phân ngành: In ấn (CPC 88442) 
Trưng cầu ý kiến công chúng (CPC 
864) Điều tra và an ninh, ngoại 
trừ dịch vụ hệ thống an ninh (một 
phần CPC 873) Dịch vụ phân tích 
và kiểm định kỹ thuật (CPC 8676): 
giám định phương tiện giao thông 
và chứng nhận phương tiện vận tải 
Dịch vụ trọng tài và hòa giải (CPC 
86602), ngoại trừ dịch vụ trọng tài 
và hòa giải cho tranh chấp thương 
mại giữa các doanh nghiệp Dịch vụ 
cung ứng nhân sự (CPC 872) Dịch 
vụ liên quan đến đánh bắt cá (CPC 
882), (ngoại trừ dịch vụ tư vấn 
chuyên biệt liên quan đến thủy, hải 
sản, nuôi trồng thủy hải sản)
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3) Đối 
xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và Điều 
10.4) Yêu cầu thực hiện (Điều 
9.10) Nhân sự cấp cao (Điều 
9.11) Hiện diện tại nước sở tại 
(Điều 10.6)
Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 
Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến các phân ngành 
nêu trên.

Annex [.]

National Treatment

Notwithstanding paragraph 2 and 3 
of Article …..(National Treatment), 
in sectors, subsectors, or activities 
listed below, Viet Nam may adopt or 
maintain any measure with respect 
to the operation, management, 
conduct, maintenance, use, 
enjoyment and sale or other disposal 
of an investment referred to Article 
13.1. (ii) [(Section 2- Investment 
Protection, Art. Scope)]

that is not in conformity with paragraph 
2, provided that such measure is not 
inconsistent with the commitments 
inscribed in Annexes […] (lists of 
commitments on liberalisation of 
investments of both Parties). Viet 
Nam may not, under any measure 
adopted after the date of entry into 
force of this Agreement and covered 
by this Annex, require an investor of 
the EU, by reason of its nationality, 
to sell or otherwise dispose of an 
investment existing at the time the 
measure becomes effective.

PLVN TRONG CÁC LĨNH VỰC LIÊN QUAN

In ấn: Luật xuất bản và các văn bản hướng 
dẫn
Trưng cầu ý kiến: Không có văn bản riêng
Điều tra và an ninh: Không có văn bản 
riêng
Đăng kiểm: Bộ luật hàng hải, Luật Giao 
thông đường thủy nội địa, Luật Giao thông 
đường bộ, Nghị định 63/2016/NĐ-CP về 
điều kiện kinh doanh dịch vụ đăng kiểm 
xe cơ giới
Trọng tài và hòa giải: Luật trọng tài thương 
mại
Cung ứng nhân sự: Không có văn bản riêng
Dịch vụ liên quan tới đánh bắt cá: Luật 
thủy sản, các văn bản hướng dẫn thi hành

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
TPP và EVFTA liệt kê một danh sách các 
lĩnh vực dịch vụ mà VN bảo lưu quyền 
ban hành và thực thi bất kỳ biện pháp 
nào. Hai danh mục loại trừ này của 
TPP và EVFTA có những lĩnh vực trùng 
nhau, cũng có những lĩnh vực không 
trùng nhau. Danh mục EVFTA dài hơn, 
ngoài ra kết hợp với nguyên tắc chọn-
cho của EVFTA thì có thể mức độ mở 
cửa trong TPP rộng hơn trong EVFTA.
WTO: Mặc dù trong có cam kết về 
vấn đề này nhưng do đàm phán theo 
phương thức chọn – cho nên việc Việt 
Nam không có cam kết về vấn đề này 
trong WTO được hiểu là Việt Nam có 
quyền ban hành các quy định liên quan 
đến các lĩnh vực này mà không bị ràng 
buộc gì. Do đó về tính chất cũng tương 
tự như cam kết TPP, EVFTA.

2.PLVN
Do đây là bảo lưu quyền của VN nên 
suy đoán là PLVN đã tương thích 
trong mọi trường hợp (với mọi biện 
pháp áp dụng). 
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1. Newspapers and news-gathering 
agencies, printing, publishing, radio 
and television broadcasting, in any 
form
2. Production and distribution of 
cultural products, including video 
records
3. Production, distribution, and 
projection of television programmes and 
cinematographic works
4. Investigation and security 
5. Geodesy and cartography
6. Secondary and primary education 
services 
7. Oil and gas, Mineral and natural 
resources exploration, prospecting 
and exploitation
8. Hydroelectricity and nuclear 
power; power transmission and/or 
distribution
9. Cabotage transport services
10. Fishery and aquaculture
11. Forestry and hunting
12. Lottery, betting and gambling
13. Judicial administration services, 
including but not limited to services 
relating to nationality
14. Civil enforcement
15. Production of military materials or 
equipment
16. River ports, sea ports and airports 
operation and management
17. Subsidies
Note for legal scrubbing: List to be 
reviewed, with the presence of 
investment negotiators, in
order to avoid overlaps with exclusions 
in the text.

Về mức độ mở cửa thực tế của VN, 
hiện tại đã có những lĩnh vực VN mở 
hoàn toàn (do không có quy định riêng 
đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc 
không có quy định gì về điều kiện đầu 
tư, kinh doanh nói chung, ví dụ in ấn, 
trưng cầu ý kiến, điều tra và an ninh..), 
chưa mở cho tư nhân thực hiện (ví dụ 
đăng kiểm tàu biển, phương tiện thủy 
nội địa…) hoặc đã mở hạn chế. 

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi điều chỉnh gì 
về pháp luật
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(a) Dịch vụ pháp lý 
(CPC 861, không bao gồm : 
- tham gia tố tụng với tư cách 
là người bào chữa hay đại diện 
cho khách hàng của mình 
trước Tòa án Việt Nam; 
- Dịch vụ giấy tờ pháp lý và 
công chứng liên quan tới pháp 
luật Việt Nam).
Hạn chế tiếp cận thị trường (MA)
Tổ chức luật sư nước ngoài được 
phép thành lập hiện diện thương 
mại tại Việt Nam dưới các hình 
thức sau: 
- Chi nhánh của tổ chức luật sư 
nước ngoài; 
- Công ty con của tổ chức luật sư 
nước ngoài; 
- Công ty luật nước ngoài; 
- Công ty hợp danh giữa tổ chức 
luật sư nước ngoài và công ty luật 
hợp danh Việt Nam. 
Hiện diện thương mại của tổ chức 
luật sư nước ngoài được phép tư 
vấn luật Việt Nam nếu luật sư tư 
vấn đã tốt nghiệp đại học luật của 
Việt Nam và đáp ứng được các 
yêu cầu áp dụng cho luật sư hành 
nghề tương tự của Việt Nam.

Hạn chế đối xử quốc gia 
(3) ) Không hạn chế

Dịch vụ pháp lý (CPC 861)
Đối xử quốc gia (Điều 9.4 và Điều 
10.3)
Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 
Tổ chức luật sư nước ngoài10 và luật 
sư nước ngoài có thể cung cấp dịch 
vụ pháp lý ở Việt Nam, dưới các 
hình thức sau: 
- Chi nhánh của Tổ chức luật sư 
nước ngoài; 
- Công ty luật trách nhiệm hữu 
hạn một trăm phần trăm vốn 
nước ngoài; 
- Công ty luật trách nhiệm hữu 
hạn dưới hình thức liên doanh; 
- Công ty hợp danh giữa tổ chức 
luật sư nước ngoài và công ty 
luật hợp danh Việt Nam.
Các loại hình này không được 
phép: 
- tham gia tố tụng với tư cách 
người bào chữa hay đại diện cho 
khách hàng của mình trước tòa 
án Việt Nam; 
- cung cấp dịch vụ giấy tờ pháp 
lý và công chứng liên quan đến 
pháp luật Việt Nam.11 
Luật sư nước ngoài hành nghề 
ở Việt Nam không được phép tư 
vấn về luật Việt Nam trừ khi họ 
tốt nghiệp đại học luật của Việt 
Nam và đáp ứng các yêu cầu áp 
dụng cho luật sư Việt Nam. Họ 
không được phép bào chữa hay 
đại diện cho khách hàng của mình 
trước tòa án Việt Nam.

(a) Legal services (CPC 861, 
excluding: 
- participation in legal proceedings 
in the capacity of defenders or 
representatives of their clients before 
the courts of Viet Nam; 
- legal documentation and 
certification services of the laws of 
Viet Nam12 
Hạn chế tiếp cận thị trường(MA)
Foreign lawyers organizations13 are 
permitted to establish commercial 
presence in Viet Nam in the following 
forms: 
- Branches of foreign lawyers 
organizations; 
-Subsidiaries of foreign lawyers 
organizations; 
- Foreign law firms14;
 - Partnerships between foreign 
lawyers organizations and Viet Nam’s 
law partnerships. 
Commercial presences of foreign 
lawyers organizations are permitted 
to make consultations on Vietnamese 
laws if the consulting lawyers have 
graduated from a Vietnamese law 
college and satisfy requirements 
applied to like Vietnamese law 
practitioners

Limitation on National Treatment (NT)
(3): None

 

Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung năm 
2012)
Điều 68. Điều kiện hành nghề của tổ 
chức hành nghề luật sư nước ngoài
Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài đã 
được thành lập và đang hành nghề luật sư 
hợp pháp tại nước ngoài được phép hành 
nghề tại Việt Nam theo quy định của Luật 
này khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Cam kết và bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và 
pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam;
2. Cam kết và bảo đảm có ít nhất hai luật 
sư nước ngoài, kể cả Trưởng chi nhánh, 
Giám đốc công ty luật nước ngoài có mặt 
và hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở 
lên trong khoảng thời gian liên tục mười 
hai tháng;
3. Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật 
nước ngoài tại Việt Nam phải có ít nhất hai 
năm liên tục hành nghề luật sư.

Điều 69. Hình thức hành nghề của tổ 
chức hành nghề luật sư nước ngoài

1. Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài 
hành nghề tại Việt Nam dưới các hình thức 
sau đây:

a) Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật 
sư nước ngoài (sau đây gọi là chi nhánh);

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN có mức mở cửa tương tự nhau 
về lĩnh vực này trong WTO, TPP, 
EVFTA (mặc dù cách tiếp cận và các 
thuật ngữ sử dụng trong TPP hơi 
khác).
2. PLVN cơ bản đã tương thích với 
các cam kết (do đã sửa để phù hợp 
với cam kết WTO).
PLVN đặt điều kiện về cư trú và kinh 
nghiệm hoạt động (điều kiện này 
không áp dụng với tổ chức hành 
nghề luật sư trong nước). Tuy nhiên, 
do nguyên tắc mở cửa thị trường và 
đối xử quốc gia trong WTO và EVFTA 
không bao hàm nghĩa vụ về vấ đề 
này; còn TPP (Điều 9.14) lại cho phép 
các nước được đặt điều kiện về cư 
trú. Do đó, việc đặt điều kiện về cư 
trú và kinh nghiệm trong PLVN không 
vi phạm các cam kết liên quan, vì 
vậy vẫn bảo đảm tương thích với cả 
WTO, EVFTA và TPP. 

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi, bổ sung gì về 
pháp luật

Cam kết WTO Cam kết TPP Cam kết EVFTA Pháp luật Việt Nam Đánh giá và Đề xuất

1. Newspapers and news-gathering 
agencies, printing, publishing, radio 
and television broadcasting, in any 
form
2. Production and distribution of 
cultural products, including video 
records
3. Production, distribution, and 
projection of television programmes and 
cinematographic works
4. Investigation and security 
5. Geodesy and cartography
6. Secondary and primary education 
services 
7. Oil and gas, Mineral and natural 
resources exploration, prospecting 
and exploitation
8. Hydroelectricity and nuclear 
power; power transmission and/or 
distribution
9. Cabotage transport services
10. Fishery and aquaculture
11. Forestry and hunting
12. Lottery, betting and gambling
13. Judicial administration services, 
including but not limited to services 
relating to nationality
14. Civil enforcement
15. Production of military materials or 
equipment
16. River ports, sea ports and airports 
operation and management
17. Subsidies
Note for legal scrubbing: List to be 
reviewed, with the presence of 
investment negotiators, in
order to avoid overlaps with exclusions 
in the text.

Về mức độ mở cửa thực tế của VN, 
hiện tại đã có những lĩnh vực VN mở 
hoàn toàn (do không có quy định riêng 
đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc 
không có quy định gì về điều kiện đầu 
tư, kinh doanh nói chung, ví dụ in ấn, 
trưng cầu ý kiến, điều tra và an ninh..), 
chưa mở cho tư nhân thực hiện (ví dụ 
đăng kiểm tàu biển, phương tiện thủy 
nội địa…) hoặc đã mở hạn chế. 

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi điều chỉnh gì 
về pháp luật

10/ Một “tổ chức luật sư nước ngoài” là tổ chức của các luật sư hành nghề do một hoặc nhiều luật sư hoạt công ty luật nước ngoài thành lập ở nước ngoài dưới bất kỳ hình thức công ty thương mại nào (kể cả hãng luật, công ty luật trách nhiệm hữu hạn, công ty luật cổ phần)
11/ Để chắc chắn hơn, dịch vụ giấy tờ pháp lý và công chứng bao gồm dịch vụ công chứng và các dịch vụ khác như quy định trong pháp luật Việt Nam, nhưng không bao gồm hợp đồng thương mại và điều lệ doanh nghiệp. Việc soạn thảo các giấy tờ như hợp đồng 
thương mại và điều lệ doanh nghiệp có thể do luật sư Việt Nam trong các tổ chức luật sư nước ngoài thực hiện.
12/ For greater certainty, qualified Vietnamese lawyers working in foreign lawyer organizations are permitted to draft commercial contracts and business charters related to Vietnamese law
13/ A “foreign lawyers organization” is an organization of practicing lawyers established in any commercial corporate form in a foreign country (including firms, companies, corporations, etc.) by one or more foreign lawyers or law firms.
14/ Foreign law firm is an organization established in Viet Nam by one or more foreign lawyers organizations for the purpose of practicing law in Viet Nam.
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b) Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một 
trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty 
luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức 
liên doanh, công ty luật hợp danh giữa 
tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và 
công ty luật hợp danh Việt Nam (sau đây 
gọi chung là công ty luật nước ngoài).

Điều 70. Phạm vi hành nghề của tổ chức 
luật sư nước ngoài

Chi nhánh, công ty luật nước ngoài hành 
nghề tại Việt Nam được thực hiện tư vấn 
pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác, 
không được cử luật sư nước ngoài và 
luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề 
của mình tham gia tố tụng với tư cách là 
người đại diện, người bào chữa, người 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
đương sự trước Tòa án Việt Nam hoặc 
thực hiện các dịch vụ về giấy tờ pháp lý 
và công chứng liên quan tới pháp luật Việt 
Nam, được cử luật sư Việt Nam trong tổ 
chức hành nghề của mình tư vấn pháp luật 
Việt Nam.

Phụ lục Nghị quyết 71/2006/NQ-QH11

Phụ lục này quy định áp dụng trực tiếp 
cam kết về dịch vụ này với Luật luật sư 
2006. Tuy nhiên, năm 2012 Luật luật sư đã 
được sửa và nội luật hóa toàn bộ các cam 
kết này.
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(b) Dịch vụ kế toán, kiểm toán 
và ghi sổ kế toán 
(CPC 862) 
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế. 

Không có bảo lưu về biện pháp 
không tương thích

(b) Accounting and auditing and 
bookkeeping services (CPC 862)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None. 

Luật Kế toán
Điều 59. Doanh nghiệp kinh doanh dịch 
vụ kế toán
1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế 
toán được thành lập theo các loại hình sau 
đây:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên;

b) Công ty hợp danh;

c) Doanh nghiệp tư nhân.

2. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch 
vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh 
doanh theo quy định của Luật này và được 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ kế toán.

3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế 
toán không được góp vốn để thành lập 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán 
khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước 
ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế 
toán nước ngoài thực hiện kinh doanh dịch 
vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức 
sau đây:

a) Góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ kế toán đã được thành lập và hoạt 
động tại Việt Nam để thành lập doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán;

b) Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ kế toán nước ngoài;

c) Cung cấp dịch vụ qua biên giới theo quy 
định của Chính phủ.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN đã cam kết mở cửa hoàn toàn 
dịch vụ CPC 862 trong WTO, EVFTA 
và TPP.

2.PLVN
PLVN đã tương thích với cam kết mở 
cửa trong lĩnh vực dịch vụ này (bao 
gồm cả các quy định về các điều kiện 
riêng chỉ áp dụng cho trường hợp 
chi nhánh của doanh nghiệp kiểm 
toán, kế toán nước ngoài ở VN do 
VN không cam kết mở cửa chi nhánh 
trong lĩnh vực này) trừ vấn đề về 
hình thức hoạt động của tổ chức kế 
toán/kiểm toán có vốn đầu tư nước 
ngoài ở VN: PLVN không cho phép 
hình thức tổ chức kế toán 100% vốn 
nước ngoài trong khi đó cam kết 
WTO, TPP, EVFTA không quy định giới 
hạn nào đối với loại dịch vụ này.

ĐỀ XUẤT

Cần sửa đổi pháp luật về kế toán, 
kiểm toán để loại bỏ các hạn chế/
điều kiện đối với nhà đầu tư nước 
ngoài (phân biệt đối xử với nhà đầu 
tư trong nước) vi phạm cam kết như 
nêu ở trên
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Điều 60. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi 
có đủ các điều kiện sau đây:

b) Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế 
toán viên hành nghề;

c) Người đại diện theo pháp luật, giám 
đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách 
nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành 
nghề;

2. Công ty hợp danh được cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế 
toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

b) Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế 
toán viên hành nghề;

c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc 
hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh 
phải là kế toán viên hành nghề.

3. Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch 
vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

b) Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên 
hành nghề và đồng thời là giám đốc.

4. Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch 
vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam được 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều 
kiện sau đây:



RÀ SOÁT PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỚI CÁC CAM KẾT WTO, EVFTA, TPP VỀ MỞ CỬA DỊCH VỤ CHO ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI101

Cam kết WTO Cam kết TPP Cam kết EVFTA Pháp luật Việt Nam Đánh giá và Đề xuất

b) Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề, 
trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc 
chi nhánh;

c) Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán 
nước ngoài không được đồng thời giữ chức 
vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại 
Việt Nam;

Luật kiểm toán độc lập 2011

Điều 20. Các loại doanh nghiệp kiểm 
toán và chi nhánh doanh nghiệp kiểm 
toán nước ngoài tại Việt Nam

1. Các loại doanh nghiệp sau đây được 
kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên;

b) Công ty hợp danh;

c) Doanh nghiệp tư nhân.

2. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán 
nước ngoài tại Việt Nam được kinh doanh 
dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp 
luật.

Điều 36. Doanh nghiệp kiểm toán nước 
ngoài

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài thực 
hiện hoạt động kiểm toán tại Việt Nam 
dưới các hình thức sau:

1. Góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán đã 
được thành lập và hoạt động tại Việt Nam 
để thành lập doanh nghiệp kiểm toán;

2. Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm 
toán nước ngoài;

3. Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới 
theo quy định của Chính phủ.
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Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật kiểm toán độc lập

Điều 8. Vốn tối thiểu đối với doanh nghiệp 
kiểm toán nước ngoài có thành lập chi 
nhánh tại Việt Nam và vốn được cấp của 
chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước 
ngoài tại Việt Nam

1. Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài 
đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho 
chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước 
ngoài tại Việt Nam phải có vốn chủ sở hữu 
trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm 
kết thúc năm tài chính gần nhất với thời 
điểm đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho 
chi nhánh tối thiểu tương đương 500.000 
(năm trăm nghìn) đô la Mỹ.

2. Vốn được cấp của chi nhánh doanh 
nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam 
không thấp hơn mức vốn pháp định đối 
với công ty trách nhiệm hữu hạn quy định 
tại Điều 5 Nghị định này.

3. Trong quá trình hoạt động doanh 
nghiệp kiểm toán nước ngoài phải duy 
trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế 
toán và vốn được cấp của chi nhánh tại 
Việt Nam không thấp hơn vốn quy định 
tại Khoản 1 Điều này. Doanh nghiệp 
kiểm toán nước ngoài, chi nhánh doanh 
nghiệp kiểm toán nước ngoài phải bổ 
sung vốn nếu vốn chủ sở hữu trên bảng 
cân đối kế toán của doanh nghiệp kiểm 
toán nước ngoài và của chi nhánh doanh 
nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt 
Nam thấp hơn các mức vốn quy định tại 
Khoản 1 và Khoản 2 Điều này trong thời 
gian 03 (ba) tháng kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính.
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(c) Dịch vụ thuế 
(CPC 863) 
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Không hạn chế, ngoại trừ: 
Trong vòng 1 năm kể từ ngày gia 
nhập, việc cấp phép sẽ được thực 
hiện theo từng trường hợp cụ 
thể và số lượng các nhà cung cấp 
dịch vụ sẽ do Bộ Tài chính quyết 
định tuỳ thuộc vào nhu cầu và tình 
hình phát triển của thị trường Việt 
Nam5. Trong vòng 1 năm kể từ 
ngày gia nhập, các doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ thuế có vốn đầu 
tư nước ngoài chỉ được cung cấp 
dịch vụ cho các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài và các dự 
án có sự tài trợ của nước ngoài tại 
Việt Nam.
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế.

Không có bảo lưu về biện pháp 
không tương thích

(c) Taxation services (CPC 863)

Hạn chế tiếp cận thị trường
 (3) None. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None. 

Luật quản lý thuế 2006 (sửa đổi năm 
2012, 2016)
Điều 20. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm 
thủ tục về thuế
1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ 
tục về thuế là doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ có điều kiện được thành lập và 
hoạt động theo quy định của Luật doanh 
nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo 
thoả thuận với người nộp thuế.
2. Quyền của tổ chức kinh doanh dịch vụ 
làm thủ tục về thuế:
3. Nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ 
làm thủ tục về thuế:
4. Điều kiện hành nghề của tổ chức kinh 
doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:
a) Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về 
thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh;
b) Có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng 
chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế. 
Người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch 
vụ làm thủ tục về thuế phải có bằng cao 
đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên 
ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 
toán, luật và đã có thời gian làm việc từ 
hai năm trở lên trong các lĩnh vực này; có 
năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm 
chất, đạo đức tốt, trung thực, nghiêm 
chỉnh chấp hành pháp luật.
Bộ Tài chính quy định về việc cấp, thu hồi 
chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục 
về thuế và quản lý hoạt động của tổ chức 
kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
5. Đại lý hải quan thực hiện quyền và 
nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ 
làm thủ tục về thuế khi làm thủ tục về 
thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN có cam kết tương tự trong WTO, 
TPP, EVFTA: theo đó VN cam kết mở 
hoàn toàn
2.PLVN
PLVN hiện quy định các điều kiện, thủ 
tục chung cho các tổ chức kinh doanh 
dịch vụ này mà không có bất kỳ hạn 
chế, phân biệt đối xử nào giữa nhà 
đầu tư trong nước và nước ngoài. Do 
đó PLVN đã tương thích với cam kết

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về PLVN
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d) Dịch vụ kiến trúc 
(CPC 8671 15)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Trong vòng 2 năm kể từ ngày 
gia nhập WTO, các doanh nghiệp 
100% vốn đầu tư nước ngoài 
chỉ được cung cấp dịch vụ cho 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài tại 
Việt Nam. Doanh nghiệp nước 
ngoài phải là pháp nhân của 
một Thành viên WTO. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế. 

Không có bảo lưu về biện pháp 
không tương thích

(d) Architectural services (CPC 8671)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None. 

Luật xây dựng 2014

Điều 3

21. Hoạt động xây dựng gồm lập quy 
hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây 
dựng công trình, khảo sát xây dựng, 
thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, 
giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa 
chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao 
đưa công trình vào khai thác sử dụng, 
bảo hành, bảo trì công trình xây dựng 
và hoạt động khác có liên quan đến xây 
dựng công trình.

28. Nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây 
dựng (sau đây gọi là nhà thầu) là tổ chức, 
cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt 
động xây dựng, năng lực hành nghề xây 
dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng 
trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 79. Yêu cầu đối với thiết kế xây 
dựng

6. Nhà thầu thiết kế xây dựng phải có đủ 
điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp 
công trình và công việc do mình thực hiện

Điều 148. Quy định chung về điều kiện 
năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động 
xây dựng

2. Nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước 
ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam 
phải tuân thủ quy định của pháp luật về 
đấu thầu và được cơ quan quản lý nhà 
nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt 
động.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN có cam kết tương tự trong WTO, 
TPP và EVFTA theo đó mở cửa hoàn 
toàn dịch vụ này

2.PLVN
PLVN chưa tương thích với cam kết 
WTO, EVFTA và TPP do có quy định 
bắt buộc phải liên danh với nhà thầu 
VN (trong khi cam kết đã mở hoàn 
toàn) hoặc phải sử dụng nhà thầu VN 
(trong khi cam kết về đối xử quốc gia 
không có bảo lưu gì)

ĐỀ XUẤT

Sửa Luật Xây dựng và Nghị định 
59/2015/NĐ-CP theo hướng bỏ yêu 
cầu về việc liên danh với nhà thầu 
VN hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam.

15/ Mã CPC 8671 bao gồm các phân ngành sau:
- Dịch vụ tư vấn và kiến trúc trước khi thiết kế;
- Dịch vụ thiết kế kiến trúc;
- Các dịch vụ quản lý hợp đồng;
- Các dịch vụ quản lý hợp đồng và thiết kế kiến trúc tích hợp;
- Các dịch vụ kiến trúc khác.
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5. Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện 
năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động 
xây dựng; điều kiện, thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục cấp phép hoạt động của nhà thầu 
là tổ chức, cá nhân nước ngoài; chương 
trình, nội dung, hình thức tổ chức sát hạch 
cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng 
lực của tổ chức và điều kiện của cơ sở đào 
tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về hoạt động 
xây dựng.
Nghị định 59/2015/ND-CP về quản lý dự 
án đầu tư xây dựng
Điều 70. Nguyên tắc quản lý hoạt động 
của nhà thầu nước ngoài
1. Nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động 
xây dựng tại Việt Nam sau khi được cơ quan 
quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép 
hoạt động xây dựng.
2. Hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại 
Việt Nam phải tuân theo các quy định của 
pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc 
tế có liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc 
gia nhập.
Điều 71. Điều kiện để được cấp Giấy 
phép hoạt động xây dựng
1. Nhà thầu nước ngoài tham gia các hoạt 
động xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 
69 Nghị định này phải công bố thông tin 
trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây 
dựng và Sở Xây dựng theo phân cấp.
2. Trường hợp các gói thầu thuộc đối 
tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của 
pháp luật về đấu thầu của Việt Nam, nhà 
thầu nước ngoài phải đảm bảo điều kiện 
đã có quyết định trúng thầu hoặc được 
chọn thầu.
3. Trường hợp các gói thầu thuộc đối 
tượng không bắt buộc áp dụng theo quy 
định pháp luật về đấu thầu của Việt Nam, 
nhà thầu nước ngoài phải đảm bảo các 
điều kiện sau:
a) Đã có quyết định trúng thầu hoặc được 
chọn thầu của chủ đầu tư;
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b) Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với 
công việc nhận thầu theo quy định của 
pháp luật về xây dựng.

4. Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với 
nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu 
phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu 
trong nước không đủ năng lực tham gia 
vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi 
liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam 
phải phân định rõ nội dung, khối lượng 
và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt 
Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt 
Nam thực hiện.

5. Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực 
hiện đầy đủ các quy định của pháp luật 
Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận 
thầu tại Việt Nam.

Điều 72. Hồ sơ đề nghị, thẩm quyền cấp 
Giấy phép hoạt động xây dựng

1. Nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp hoặc 
gửi qua đường bưu điện 1 bộ hồ sơ tới cơ 
quan cấp Giấy phép hoạt động xây dựng, 
gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động 
xây dựng (theo mẫu do Bộ Xây dựng quy 
định);

b) Bản sao có chứng thực văn bản về kết 
quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu 
hợp pháp;

c) Bản sao có chứng thực Giấy phép thành 
lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh đối với tổ chức và chứng chỉ hành 
nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu 
nước ngoài mang quốc tịch cấp;

d) Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động 
liên quan đến các công việc nhận thầu 
và báo cáo tổng hợp kiểm toán tài chính 
trong 3 (ba) năm gần nhất (đối với trường 
hợp nêu tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định 
này);
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đ) Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt 
Nam hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp 
đồng nguyên tắc với nhà thầu phụ Việt 
Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã 
có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào 
thầu);

e) Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người 
không phải là người đại diện theo pháp 
luật của nhà thầu.

2. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây 
dựng phải làm bằng tiếng Việt. Giấy phép 
thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh của nước ngoài phải được hợp pháp 
hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc 
tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là 
thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp 
hóa lãnh sự. Các giấy tờ, tài liệu quy định tại 
Điểm b, c, đ và e Khoản 1 Điều này nếu bằng 
tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt 
và bản dịch phải được công chứng, chứng 
thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 74. Quyền và nghĩa vụ của nhà 
thầu nước ngoài

2. Nhà thầu nước ngoài có các nghĩa vụ 
sau:

d) Thực hiện việc tuyển lao động, sử dụng 
lao động Việt Nam và lao động là người 
nước ngoài theo quy định của pháp luật 
Việt Nam về lao động.

Chỉ được phép đăng ký đưa vào Việt Nam 
những chuyên gia quản lý kinh tế, quản lý kỹ 
thuật và người có tay nghề cao mà Việt Nam 
không đủ khả năng đáp ứng.

Người nước ngoài làm việc cho nhà thầu 
nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ 
pháp luật Việt Nam về xuất - nhập cảnh, 
đăng ký tạm trú hoặc thường trú và đăng 
ký để được cấp giấy phép lao động theo 
quy định của pháp luật Việt Nam về lao 
động;
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(e) Dịch vụ tư vấn kỹ thuật 
(CPC 8672 16) 

(f) Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng 
bộ 
(CPC 8673 17)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Trong vòng 2 năm kể từ ngày 
gia nhập WTO, các doanh nghiệp 
100% Vốn đầu tư nước ngoài 
chỉ được cung cấp dịch vụ cho 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam. Doanh 
nghiệp nước ngoài phải là pháp 
nhân của một Thành viên WTO.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Không hạn chế, ngoại trừ 
việc cung cấp dịch vụ liên quan 
đến khảo sát địa hình, địa chất 
công trình, địa chất thủy văn, 
khảo sát môi rường, 
khảo sát kỹ thuật phục vụ quy 
hoạch phát triển đô thị-nông 
thôn, quy hoạch phát triển 
ngành phải được Chính phủ Việt 
Nam cho phép618

Không có bảo lưu về biện pháp 
không tương thích

(e) Engineering services (CPC 8672)
(f) Integrated engineering services 
(CPC 8673)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3)None, except: The supply of 
services related to topographical, 
geotechnical, hydro geological 
and environmental surveys and 
technical surveys for urban-rural 
development planning, sectoral 
development planning are subject to 
the authorization of the Government 
of Viet Nam19. 

- Đối với các mã ngành dịch vụ 8672 và 
8673 có liên quan đến hoạt động xây dựng: 
PLVN tương tự PLVN trích dẫn cho dịch vụ 
CPC 8671 ở trên
- Đối với các mã ngành dịch vụ 8672 và 8673 
có liên quan đến hoạt động khác: 
(i) Kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu bay, 
động cơ tàu bay, cách quạt tàu bay và 
trang bị, thiết bị tàu bay
Nghị định 110/2011/NĐ-CP về quản lý hoạt 
động thuê, mua tàu bay, động cơ, phụ tùng 
vật tư và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu 
bay, động cơ, phụ tùng vật tư tàu bay
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá 
nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến 
hoạt động thuê, mua tàu bay, động cơ, phụ 
tùng vật tư tàu bay và dịch vụ bảo dưỡng 
sửa chữa tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư 
tàu bay thuộc phạm vi điều chỉnh quy định 
tại Điều 1 của Nghị định này. 
Các quy định khác trong Nghị định áp dụng 
chung cho chủ thể trong nước và nước 
không, không có phân biệt đối xử 
(iii) Khác
Nghị định số 127/2014/NĐ-CP quy định 
điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan 
quản lý về môi trường, tổ chức hoạt động 
dịch vụ quan trắc môi trường (sau đây gọi 
chung là tổ chức) trên lãnh thổ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Điều 8. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 
trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường
Điều 9. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 
trường trong lĩnh vực phân tích môi trường
Quy định các điều kiện về nhân lực và kỹ 
thuật chung cho tất cả các chủ thể, không 
phân biệt đầu tư trong nước, nước ngoài

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO và EVFTA: VN cam kết mức mở 
cửa tương tự nhau về dịch vụ mã 
CPC 8672 và 8673 theo đó VN đã mở 
cửa hết, chỉ còn bảo lưu quyền cấp 
phép đối với một số hoạt động quy 
hoạch, điều tra địa chất môi trường.
TPP: VN mở cửa hoàn toàn, không 
còn hạn chế gì ở các dịch vụ này (do 
đó rộng hơn WTO và EVFTA). Theo 
nguyên tắc MFN về thành lập của 
EVFTA thì cam kết này của TPP cũng 
áp dụng cho nhà đầu tư EU. 

2.PLVN
PLVN không có hạn chế gì đối với 
nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh 
vực này. Vì vậy suy đoán đã tương 
thích với cả WTO, EVFTA và TPP.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi, điều chỉnh gì 
về pháp luật

16/ Mã CPC 8672 – dịch vụ tư vấn kỹ thuật bao gồm các mã dịch vụ sau: 
- CPC 86722 Dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho việc xây dựng móng và kết cấu toà nhà;
- CPC 86723 Dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho việc lắp đặt cơ khí và lắp đặt điện cho các tòa nhà;
- CPC 86724 Dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho việc xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng;
- CPC 86725 Các dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho các quá trình và sản xuất công nghiệp;
- CPC 86726 Các dịch vụ thiết kế kỹ thuật chưa được liệt kê ở nơi khác;
- CPC 86727 Các dịch vụ kỹ thuật khác trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt;
- CPC 86729 Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật khác.

17/ Mã CPC 8673 – dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ bao gồm các mã dịch vụ sau:
- CPC 86731 Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khóa trao tay về cơ sở hạ tầng giao thông;
- CPC 86732 Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ và quản lý dự án cho các dự án chìa khóa trao tay về công trình cung cấp nước và vệ sinh;
- CPC 86733 Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho việc xây dựng các dự án chìa khóa trao tay trong lĩnh vực chế tạo;
- CPC 86739 Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khóa trao tay khác.

18/  Để làm rõ hơn nội dung cam kết, cam kết này cho phép duy trì hoặc áp dụng các hạn chế vì các lý do an ninh quốc gia và trật tự công cộng, biện 
minh được bằng Điều XIV và XIV bis của GATS

19/ For greater transparency, this commitment allows the maintenance or adoption of limitations or restrictions for national security and public order 
reasons that would be justified under Article XIV and Article XIV bis of the GATS
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Không có cam kết mở cửa PHỤ LỤC II

Tiểu Phụ lục II-A

Dịch vụ do bà đỡ, y tá, bác sỹ 
trị liệu và nhân viên y tế không 
chuyên (CPC 93191) 

Bổ sung cam kết mới như sau: 

Phương thức cung cấp 3 (Hiện 
diện thương mại): Không hạn 
chế.

BUSINESS SERVICES 

A. Professional Services 
(j) Nursing services, physiotherapists 
and para-medical personel (CPC 
93191)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None. 
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None. 

Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt đọng đối với 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi, bổ 
sung bởi Thông tư 41/2015/TT-BYT) 

Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng 
chỉ hành nghề đối với người Việt Nam

Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng 
chỉ hành nghề đối với người nước ngoài, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Điều 7. Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ 
hành nghề

Quy định thủ tục chung cho tất cả các 
trường hợp, không phân biệt người Việt 
Nam hay người nước ngoài
Điều 12. Nội dung và hình thức đăng ký 
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
1. Nội dung đăng ký hành nghề:
a) Địa điểm hành nghề: ghi rõ tên, địa chỉ 
của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đăng 
ký hành nghề;
b) Thời gian hành nghề: ghi cụ thể thời 
gian làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh (từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày 
và mấy ngày trong tuần);
c) Vị trí chuyên môn:
- Ghi rõ khoa, phòng hoặc bộ phận chuyên 
môn nơi người hành nghề làm việc;
- Ghi rõ chức danh mà người hành nghề 
được phân công đảm nhiệm (ví dụ là 
người đứng đầu hoặc người chịu trách 
nhiệm chuyên môn kỹ thuật hoặc người 
phụ trách khoa hoặc nhân viên).

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO: VN không cam kết mở loại dịch 
vụ này
TPP và EVFTA: VN cam kết mở hoàn 
toàn dịch vụ này.

2.PLVN
PLVN không có bất kỳ quy định nào 
hạn chế việc hành nghề bà đỡ, y 
tá, bác sỹ trị liệu và nhân viên y tế 
không chuyên của người nước ngoài. 
Các điều kiện hành nghề, thủ tục 
cấp phép được quy định tương tự 
chủ thể Việt Nam (trừ các quy định 
khác biệt đương nhiên về loại giấy 
tờ trong hồ sơ và điều kiện về tiếng 
Việt).
Như vậy, PLVN đã mở hơn cam kết 
WTO và đã hoàn toàn tương thích với 
cam kết mới EVFTA và TPP.

ĐỀ XUẤT

Về nguyên tắc thì không cần sửa đổi, 
điều chỉnh gì về pháp luật.
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(e) Dịch vụ tư vấn kỹ thuật 
(CPC 8672 16) 

(f) Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng 
bộ 
(CPC 8673 17)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Trong vòng 2 năm kể từ ngày 
gia nhập WTO, các doanh nghiệp 
100% Vốn đầu tư nước ngoài 
chỉ được cung cấp dịch vụ cho 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam. Doanh 
nghiệp nước ngoài phải là pháp 
nhân của một Thành viên WTO.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Không hạn chế, ngoại trừ 
việc cung cấp dịch vụ liên quan 
đến khảo sát địa hình, địa chất 
công trình, địa chất thủy văn, 
khảo sát môi rường, 
khảo sát kỹ thuật phục vụ quy 
hoạch phát triển đô thị-nông 
thôn, quy hoạch phát triển 
ngành phải được Chính phủ Việt 
Nam cho phép618

Không có bảo lưu về biện pháp 
không tương thích

(e) Engineering services (CPC 8672)
(f) Integrated engineering services 
(CPC 8673)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3)None, except: The supply of 
services related to topographical, 
geotechnical, hydro geological 
and environmental surveys and 
technical surveys for urban-rural 
development planning, sectoral 
development planning are subject to 
the authorization of the Government 
of Viet Nam19. 

- Đối với các mã ngành dịch vụ 8672 và 
8673 có liên quan đến hoạt động xây dựng: 
PLVN tương tự PLVN trích dẫn cho dịch vụ 
CPC 8671 ở trên
- Đối với các mã ngành dịch vụ 8672 và 8673 
có liên quan đến hoạt động khác: 
(i) Kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu bay, 
động cơ tàu bay, cách quạt tàu bay và 
trang bị, thiết bị tàu bay
Nghị định 110/2011/NĐ-CP về quản lý hoạt 
động thuê, mua tàu bay, động cơ, phụ tùng 
vật tư và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu 
bay, động cơ, phụ tùng vật tư tàu bay
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá 
nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến 
hoạt động thuê, mua tàu bay, động cơ, phụ 
tùng vật tư tàu bay và dịch vụ bảo dưỡng 
sửa chữa tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư 
tàu bay thuộc phạm vi điều chỉnh quy định 
tại Điều 1 của Nghị định này. 
Các quy định khác trong Nghị định áp dụng 
chung cho chủ thể trong nước và nước 
không, không có phân biệt đối xử 
(iii) Khác
Nghị định số 127/2014/NĐ-CP quy định 
điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan 
quản lý về môi trường, tổ chức hoạt động 
dịch vụ quan trắc môi trường (sau đây gọi 
chung là tổ chức) trên lãnh thổ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Điều 8. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 
trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường
Điều 9. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 
trường trong lĩnh vực phân tích môi trường
Quy định các điều kiện về nhân lực và kỹ 
thuật chung cho tất cả các chủ thể, không 
phân biệt đầu tư trong nước, nước ngoài

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO và EVFTA: VN cam kết mức mở 
cửa tương tự nhau về dịch vụ mã 
CPC 8672 và 8673 theo đó VN đã mở 
cửa hết, chỉ còn bảo lưu quyền cấp 
phép đối với một số hoạt động quy 
hoạch, điều tra địa chất môi trường.
TPP: VN mở cửa hoàn toàn, không 
còn hạn chế gì ở các dịch vụ này (do 
đó rộng hơn WTO và EVFTA). Theo 
nguyên tắc MFN về thành lập của 
EVFTA thì cam kết này của TPP cũng 
áp dụng cho nhà đầu tư EU. 

2.PLVN
PLVN không có hạn chế gì đối với 
nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh 
vực này. Vì vậy suy đoán đã tương 
thích với cả WTO, EVFTA và TPP.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi, điều chỉnh gì 
về pháp luật
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2. Hình thức đăng ký hành nghề: Việc đăng 
ký hành nghề phải thực hiện bằng văn bản 
theo mẫu quy định tại Phụ lục 06 ban hành 
kèm theo Thông tư này.
Điều 19. Tiêu chí để công nhận người 
hành nghề biết tiếng Việt thành thạo hoặc 
sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác trong 
khám bệnh, chữa bệnh
Điều 26. Các điều kiện cấp giấy phép 
hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ 
truyền
Điều 28. Điều kiện cấp giấy phép hoạt 
động đối với nhà hộ sinh
Điều 30. Điều kiện cấp giấy phép hoạt 
động đối với phòng xét nghiệm
Điều 31. Điều kiện cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), 
thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 
huyết áp
Điều 32. Điều kiện cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả
Điều 33. Điều kiện cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tại nhà
Điều 35. Điều kiện cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ 
vận chuyển người bệnh
Điều kiện kinh doanh được quy định chung 
cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
(không phân biệt nhà đầu tư là trong nước 
hay nước ngoài)
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(g) Dịch vụ quy hoạch đô thị 
và kiến 
trúc cảnh quan đô thị 
(CPC 8674)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Sau 2 năm kể từ khi gia nhập, 
có thể thành lập doanh nghiệp 
100% vốn đầu tư nước ngoài. 
Trong vòng 2 năm kể từ ngày 
gia nhập WTO, các doanh nghiệp 
100% vốn đầu tư nước ngoài 
chỉ được cung cấp dịch vụ cho 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam. Doanh 
nghiệp nước ngoài phải là pháp 
nhân của một Thành viên WTO. 
Hạn chế đối xử quốc gia ngoại 
trừ kiến trúc sư nước ngoài chịu 
trách nhiệm trong các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài phải có chứng chỉ hành 
nghề do Chính phủ Việt Nam 
cấp hoặc được Chính phủ Việt 
Nam công nhận. Vì lý do an ninh 
quốc gia và ổn định xã hội, tại 
một số địa bàn, theo quy định 
của Chính phủ Việt Nam, các nhà 
cung cấp dịch vụ nước ngoài có 
thể không được phép cung cấp 
dịch vụ này20

Không có bảo lưu về biện pháp 
không tương thích

Chương IX - Đầu tư
Điều 9.14: Thủ tục riêng biệt và 
Yêu cầu thông tin
1. Không quy định nào tại Điều 
9.4 (Đối xử Quốc gia) được hiểu 
là cản trở một Bên ban hành hoặc 
duy trì biện pháp tạo ra các thủ 
tục riêng biệt liên quan đến đầu 
tư theo Hiệp định này, như yêu 
cầu thường trú khi đăng ký hoặc 
yêu cầu đầu tư theo Hiệp định 
này được thành lập hợp pháp 
theo quy định pháp luật của Bên 
đó, với điều kiện những thủ tục 
đó không ảnh hưởng đáng kể đến 
việc bảo hộ mà một Bên dành cho 
nhà đầu tư của Bên khác và đầu 
tư theo Hiệp định phù hợp với 
Chương này.

(g) Urban planning and urban 
landscape architectural services (CPC 
8674)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None

Hạn chế đối xử quốc gia
None, except the responsible foreign 
architects working in foreign-
invested enterprises must have the 
professional practicing certificate 
granted or recognized by the 
Government of Viet Nam. In some 
areas, subject to the regulations of 
the Government of Viet Nam for 
national security and social stability 
purposes, foreign service suppliers 
may not be permitted to provide this 
service21

ALL SECTORS
Investment procedures 
7. Unbound for any measure with 
respect to investment procedures 
applied to foreign investor or foreign 
invested economic entities, such as 
procedures relating to investment 
registration certificate of investment 
projects, and foreign exchange 
management procedures22

Các văn bản tương tự như văn bản trích dẫn 
trong Mục về dịch vụ CPC 8671
Luật Quy hoạch đô thị 2009
Điều 10. Điều kiện của tổ chức tư vấn, 
cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị
3. Tổ chức tư vấn, cá nhân nước ngoài 
tham gia lập quy hoạch đô thị tại Việt Nam 
ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện quy 
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này còn 
phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam công nhận.
Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý quy hoạch 
đô thị
Điều 10. Điều kiện của tổ chức tư vấn, 
cá nhân nước ngoài tham gia lập quy 
hoạch đô thị
1. Tổ chức tư vấn, cá nhân nước ngoài khi 
tham gia lập quy hoạch đô thị tại Việt Nam 
phải có giấy phép hoạt động theo quy định 
của pháp luật Việt Nam.
2. Đối với tổ chức tư vấn, cá nhân nước 
ngoài tham gia lập đồ án quy hoạch đô 
thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ 
tướng Chính phủ phải được Bộ Xây dựng 
công nhận sự phù hợp về năng lực của tổ 
chức tư vấn với công việc được đảm nhận.
3. Đối với các tổ chức tư vấn, cá nhân nước 
ngoài tham gia lập đồ án quy hoạch đô thị 
thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 
nhân dân các cấp phải được cơ quan quản lý 
quy hoạch đô thị cấp tỉnh công nhận sự phù 
hợp về năng lực của tổ chức tư vấn với công 
việc được đảm nhận.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO và EVFTA: VN cam kết mức mở 
cửa tương tự nhau về dịch vụ mã CPC 
8674 và gần như đã mở hoàn toàn 
(chỉ còn vấn đề về công nhận bằng cấp 
của kiến trúc sư nước ngoài làm việc 
tại doanh nghiệp FDI tại VN).
TPP: VN không có bảo lưu nào về dịch 
vụ này, kể cả vấn đề về bằng cấp (chú 
ý Điều 10.9 TPP có quy định về bảo lưu 
của các nước trong việc chấp thuận các 
bằng cấp nước ngoài – tuy nhiên bảo 
lưu này chỉ áp dụng cho chương Dịch 
vụ qua biên giới mà không phải bảo 
lưu nằm trong Chương đầu tư, do đó 
không áp dụng cho trường hợp đang 
được xem xét).

2.PLVN
PLVN không có hạn chế nào về hình 
thức hiện diện thương mại của nhà 
cung cấp nước ngoài trong lĩnh vực này 
(PLVN chỉ quy định thủ tục cấp phép 
riêng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài 
cung cấp dịch vụ xuyên biên giới hoặc 
tham gia dưới hình thức hợp đồng hợp 
tác kinh doanh). PLVN cũng không có 
quy định về việc công nhận bằng cấp 
của cá nhân kiến trúc sư nước ngoài 
làm việc trong doanh nghiệp FDI tại VN. 
Vì vậy suy đoán đã mở hơn so với cam 
kết WTO và EVFTA về vấn đề này, đồng 
thời tương thích với TPP.

ĐỀ XUẤT
Không đề xuất sửa đổi, điều chỉnh 
gì về PL.
Tuy nhiên để bảo đảm tính minh 
bạch, có thể cân nhắc bổ sung quy 
định về các tiêu chí, trình tự, thủ tục 
để cơ quan có thẩm quyền cấp phép 
hoạt động, xác định năng lực của tổ 
chức, cá nhân nước ngoài.

20/ Để làm rõ hơn nội dung cam kết, cam kết này cho phép duy trì hoặc áp dụng các hạn chế vì các lý do an ninh quốc gia và trật tự công cộng, biện minh được bằng Điều XIV và XIV bis của GATS
21/  For greater transparency, this commitment allows the maintenance or adoption of limitations or restrictions for national security and public order reasons that would be justified under Article XIV and Article 

XIV bis of the GATS
22/ The rights and obligations arising from this Schedule shall have no self-executing effect and thus confer no rights directly on natural or juridical persons
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(i) Dịch vụ thú y 
(CPC 932)23

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Chỉ dành quyền tiếp cận thị 
trường cho thể nhân cung cấp 
dịch vụ chuyên môn với tư cách 
cá nhân, sau khi đã được phép 
của cơ quan quản lý về thú y.

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế.

Phụ lục I- 4 
Dịch vụ thú y (CPC 932)
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)
Mô tả: Đầu tư 
Không được đầu tư nước ngoài 
để cung cấp dịch vụ thú y ở Việt 
Nam trừ khi dịch vụ đó được cung 
cấp bởi thể nhân dưới hình thức 
cá nhân

(i)Veterinary services (CPC 932)24

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3)Access is granted to natural 
persons exclusively for the conduct 
of private professional practice 
and under the authorization by the 
veterinary authorities. . 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

Luật thú y 2015

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân 
trong nước và tổ chức, cá nhân nước 
ngoài có liên quan đến hoạt động thú y tại 
Việt Nam.

Điều 107. Các loại hình hành nghề thú y

1. Tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật 
động vật; tư vấn các hoạt động liên quan 
đến lĩnh vực thú y.

2. Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét 
nghiệm bệnh động vật.

3. Buôn bán thuốc thú y.

4. Sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, 
xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y.

Điều 108. Điều kiện hành nghề thú y

1. Đối với cá nhân hành nghề thú y:

a) Có Chứng chỉ hành nghề thú y phù hợp 
với từng loại hình hành nghề thú y;

b) Có đạo đức nghề nghiệp;

c) Có đủ sức khỏe hành nghề.

2. Đối với tổ chức hành nghề thú y:

a) Có cá nhân đáp ứng các yêu cầu quy 
định tại khoản 1 Điều này;

b) Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với 
từng loại hình hành nghề thú y theo quy 
định của pháp luật.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

ĐÁNH GIÁ

1. Cam kết
WTO và EVFTA: VN mở cửa ở mức 
tương tự nhau, rất hẹp, theo đó chỉ 
cho phép cá nhân hành nghề độc lập 
và phải được cấp phép bởi cơ quan 
Nhà nước (không cam kết mở cửa 
đầu tư dưới bất kỳ hình thức hiện 
diện thương mại nào).
TPP: VN mở cửa rộng hơn WTO và 
EVFTA một chút, theo đó chỉ quy định 
về việc VN có thể giới hạn mở cửa 
chỉ cho cá nhân hành nghề độc lập 
và không còn nhắc tới việc cấp phép. 

2. PLVN
PLVN hiện quy định các điều kiện 
hành nghề chung, không có bất kỳ 
hạn chế hay phân biệt đối xử nào 
với các cá nhân hành nghề là người 
VN hoặc nước ngoài. PLVN thậm chí 
cũng không có quy định hạn chế sự 
tham gia của FDI vào việc thành lập 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ thú y 
(trong khi theo cam kết thì VN chỉ 
mở cho hành nghề độc lập của tư 
nhân).

ĐỀ XUẤT

Về nguyên tắc VN sẽ không phải điều 
chỉnh, bổ sung gì về pháp luật để 
thực hiện cam kết trong lĩnh vực dịch 
vụ này do đã mở cửa hoàn toàn và 
rộng hơn cam kết.
Tuy nhiên, nếu thấy rằng đây là dịch 
vụ cần dành ưu tiên của chủ thể VN 
thì cần sửa lại các văn bản liên quan 
để quy định rõ về các trường hợp 
chủ thể nước ngoài hoặc FDI có thể 
hoạt động trong lĩnh vực này.

23/ Phạm vi cam kết không bao gồm việc lưu giữ giống vi sinh vật dùng trong thú y.
24/ Phạm vi cam kết không bao gồm việc lưu giữ giống vi sinh vật dùng trong thú y.
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Điều 109. Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành 
nghề thú y

1. Thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề 
thú y như sau:

a) Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y 
cấp tỉnh cấp Chứng chỉ hành nghề thú y 
quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 107 
của Luật này.

b) Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú 
y quy định tại khoản 4 Điều 107 của Luật 
này.

2. Hồ sơ đăng ký cấp Chứng chỉ hành nghề 
thú y bao gồm:

a) Đơn đăng ký;

b) Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù 
hợp với từng loại hình hành nghề thú y;

c) Giấy chứng nhận sức khỏe;

d) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ 
căn cước công dân. Đối với người nước 
ngoài, ngoài những quy định tại các điểm 
a, b và c khoản này còn phải có lý lịch tư 
pháp được cơ quan có thẩm quyền xác 
nhận.

Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Thú y
Điều 17. Điều kiện buôn bán thuốc thú y

Điều 18. Điều kiện nhập khẩu thuốc thú y

Điều 19. Điều kiện đối với cơ sở kiểm 
nghiệm thuốc thú y
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Điều 20. Điều kiện đối với cơ sở khảo 
nghiệm thuốc thú y

Điều 21. Điều kiện hành nghề thú y

Điều 22. Chứng chỉ hành nghề thú y

Quy định điều kiện chung, không phân biệt 
chủ thể trong nước hay nước ngoài.

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Đầu tư
Điều 10. Thực hiện quy định về điều kiện 
đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước ngoài:
c) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy 
định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong 
WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác 
mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về 
điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 
ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật 
Việt Nam;
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B. Dịch vụ máy tính và các dịch 
vụ liên quan (CPC 841-845, 
CPC 849)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 

Trong vòng 2 năm kể từ ngày 
gia nhập WTO, các doanh nghiệp 
100% vốn đầu tư nước ngoài 
chỉ được cung cấp dịch vụ cho 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài tại 
Việt Nam. Sau 3 năm kể từ khi 
gia nhập, cho phép thành lập chi 
nhánh.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Không hạn chế, ngoại trừ 
trưởng chi nhánh phải là người 
thường trú tại Việt Nam.

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)

Mô tả: Đầu tư 

Không được đầu tư nước ngoài 
để thành lập hiện diện thương 
mại dưới hình thức chi nhánh, 
ngoại trừ trong các ngành và 
phân ngành sau: 

…- Dịch vụ máy tính và các dịch 
vụ liên quan (CPC 841-845, CPC 
849); Để chắc chắn hơn và phù 
hợp với Điều 9.11.1.c (Nguyên 
tắc chỉ tiến không lùi), việc bỏ 
hạn chế về chi nhánh trong một 
ngành hay phân ngành không tạo 
thành yêu cầu phải bỏ hạn chế 
này trong tất cả các ngành.

B. Computer and Related Services 
(CPC 8425)

Limitations to MA

(3) None. Branching is allowed

Limitation to NT

(3) None, except that the chief of the 
branch has to be a resident in Viet 
Nam.

Luật Công nghệ thông tin

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân 
Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
tham gia hoạt động ứng dụng và phát 
triển công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Nghị định số 71/2007/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp 
công nghệ thông tin

Điều 8. Hoạt động công nghiệp phần cứng

1. Hoạt động công nghiệp phần cứng bao 
gồm các loại hình thiết kế, chế tạo sản 
phẩm phần cứng; lắp ráp, gia công sản 
phẩm phần cứng; cung cấp dịch vụ công 
nghiệp phần cứng.

3. Dịch vụ phần cứng bao gồm các loại sau 
đây:

a) Tư vấn, trợ giúp khách hàng lắp đặt sản 
phẩm phần cứng;

b) Phân phối, lưu thông các sản phẩm 
phần cứng;

c) Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành 
sản phẩm phần cứng;

d) Xuất nhập khẩu sản phẩm phần cứng;

đ) Các dịch vụ phần cứng khác.

Điều 9. Hoạt động công nghiệp phần mềm

1. Hoạt động công nghiệp phần mềm là 
hoạt động thiết kế, sản xuất và cung cấp 
sản phẩm và dịch vụ phần mềm, bao gồm 
sản xuất phần mềm đóng gói; sản xuất 
phần mềm theo đơn đặt hàng; sản xuất 
phần mềm nhúng; hoạt động gia công 
phần mềm và hoạt động cung cấp, thực 
hiện các dịch vụ phần mềm.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

VN có cam kết tương tự trong WTO, 
TPP và EVFTA theo đó mở cửa hoàn 
toàn lĩnh vực này.

2.PLVN

PLVN: Không có quy định về điều 
kiện riêng đối với nhà đầu tư nước 
ngoài. Vì vậy, PLVN đã tương thích 
với WTO, EVFTA, TPP.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi, điều chỉnh gì 
về pháp luật

25/ CPC 84 gồm các phân ngành như sau:
841 Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt phần cứng máy tính 
84100 Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt phần cứng máy tính Dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc lắp đặt phần cứng máy
842 Dịch vụ thực hiện phần mềm
84210 Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống
84220 Dịch vụ phân tích hệ thống
84230 Dịch vụ thiết kế hệ thống
84240 Dịch vụ lập trình
84250 Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống
843 Dịch vụ xử lý dữ liệu
84310 Dịch vụ chuẩn bị đầu vào
84320 Dịch vụ xử lý dữ liệu và sắp xếp theo bảng
84330 Dịch vụ cho thuê máy tính theo thời gian
84390 Các dịch vụ xử lý dữ liệu khác
844 Dịch vụ cơ sở dữ liệu
84400 Dịch vụ cơ sở dữ liệu
845 Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn phòng, bao gồm cả máy tính
84500 Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn phòng, bao gồm cả máy tính
849 Các dịch vụ máy tính khác
84910 Dịch vụ chuẩn bị dữ liệu
84990 Các dịch vụ máy tính khác
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2. Các loại sản phẩm phần mềm bao gồm:
a) Phần mềm hệ thống;
b) Phần mềm ứng dụng;
c) Phần mềm tiện ích;
d) Phần mềm công cụ;
đ) Các phần mềm khác.
3. Các loại dịch vụ phần mềm bao gồm:
a) Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt 
động của phần mềm và hệ thống thông 
tin;
b) Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định 
chất lượng phần mềm;
c) Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần 
mềm;
d) Dịch vụ tư vấn định giá phần mềm;
đ) Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần 
mềm;
e) Dịch vụ tích hợp hệ thống;
g) Dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh cho 
sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin;
h) Dịch vụ phân phối, cung ứng sản phẩm 
phần mềm;
i) Các dịch vụ phần mềm khác.
Điều 15. Quyền và trách nhiệm của tổ 
chức, cá nhân tham gia hoạt động công 
nghiệp công nghệ thông tin
Điều 16. Quyền và trách nhiệm của tổ 
chức, cá nhân tham gia hoạt động công 
nghiệp phần mềm
Quy định quyền và nghĩa vụ chung cho các 
chủ thể, không phân biệt nhà đầu tư trong 
nước, nước ngoài
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C. Dịch vụ nghiên cứu và phát triển

Không có cam kết mở cửa Dịch vụ nghiên cứu và phát triển 
về khoa học xã hội và nhân văn 
(CPC 852)
Bổ sung cam kết mới như sau: 
Phương thức cung cấp 3 (Hiện 
diện thương mại): Không hạn 
chế.

Không có cam kết mở cửa Luật Khoa học và công nghệ
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân 
hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt 
Nam.
Điều 9. Hình thức và phân loại tổ chức 
khoa học và công nghệ
1. Hình thức của tổ chức khoa học và công 
nghệ được quy định như sau:
a) Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức 
nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ được tổ chức dưới hình thức viện 
hàn lâm, viện, trung tâm, phòng thí 
nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, 
trạm thử nghiệm và hình thức khác do 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy 
định;
b) Cơ sở giáo dục đại học được tổ chức 
theo quy định của Luật giáo dục đại học;
c) Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ 
được tổ chức dưới hình thức trung tâm, 
văn phòng, phòng thử nghiệm và hình 
thức khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định.
2. Tổ chức khoa học và công nghệ được 
phân loại như sau:
a) Theo thẩm quyền thành lập, tổ chức 
khoa học và công nghệ gồm các loại quy 
định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này;
b) Theo chức năng, tổ chức khoa học và 
công nghệ gồm tổ chức nghiên cứu cơ 
bản, tổ chức nghiên cứu ứng dụng, tổ chức 
dịch vụ khoa học và công nghệ;

ĐÁNH GIÁ
1.Cam kết
WTO và EVFTA: VN không cam kết mở 
cửa dịch vụ CPC 852
TPP: VN cam kết mở cửa hoàn toàn 
dịch vụ này cho nhà đầu tư TPP. Với 
nguyên tắc MFN trong EVFTA đối với 
thành lập FDI, VN cũng phải dành 
cam kết này cho nhà đầu tư EU

2.PLVN
PLVN quy định việc thành lập tổ chức 
khoa học công nghệ, trong đó suy 
đoán có tổ chức thực hiện dịch vụ CPC 
852 phải được Bộ trưởng Bộ KHCN cho 
phép (không thấy có quy định về quy 
trình, tiêu chí cho phép của Bộ trưởng). 
Như vậy, có thể thấy tới nay VN mở 
cửa thị trường này theo từng trường 
hợp. Điều này phù hợp với cam kết 
của VN trong WTO, EVFTA nhưng sẽ là 
không tương thích với cam kết TPP.

ĐỀ XUẤT
-Về nguyên tắc thì không cần sửa 
đổi, điều chỉnh về pháp luật. Tuy 
nhiên, để bảo đảm tính minh bạch, 
đề nghị sửa đổi các quy định tại Luật 
Khoa học và Công nghệ và/hoặc các 
Nghị định hướng dẫn về các tiêu chí, 
trình tự, thủ tục để cơ quan có thẩm 
quyền (Bộ trưởng) quyết định cho 
phép hay không cho phép thành lập 
tổ chức khoa học công nghệ có vốn 
đầu tư nước ngoài ở VN
-Đề xuất quy định về việc mở cửa 
dịch vụ CPC 852 này trong Văn bản 
riêng thực thi TPP, EVFTA về việc mở 
cửa thị trường dịch vụ cho nhà đầu 
tư TPP, EU; hoặc Bổ sung quy định 
về việc mở cửa thị trường này trong 
Danh mục điều kiện đầu tư đối với 
nhà đầu tư nước ngoài, áp dụng 
riêng cho nhà đầu tư TPP, EU
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c) Theo hình thức sở hữu, tổ chức khoa 
học và công nghệ gồm tổ chức khoa học 
và công nghệ công lập, tổ chức khoa học 
và công nghệ ngoài công lập, tổ chức khoa 
học và công nghệ có vốn nước ngoài.
Điều 11. Điều kiện thành lập, đăng ký 
hoạt động của tổ chức khoa học và công 
nghệ
1. Tổ chức khoa học và công nghệ được 
thành lập khi có đủ điều kiện sau đây:
a) Có điều lệ tổ chức và hoạt động, mục 
tiêu, phương hướng hoạt động phù hợp 
với quy định của pháp luật;
b) Nhân lực khoa học và công nghệ, cơ sở 
vật chất - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực 
hiện mục tiêu, phương hướng và điều lệ tổ 
chức và hoạt động.
2. Ngoài các quy định tại khoản 1 Điều 
này, việc thành lập tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập phải phù hợp với quy 
hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công 
nghệ và ý kiến thẩm định của cơ quan 
quản lý nhà nước về khoa học và công 
nghệ theo phân cấp của Chính phủ.
Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ 
thành lập tổ chức khoa học và công nghệ 
trực thuộc thì Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ thành lập Hội đồng liên ngành 
để thẩm định.
3. Việc thành lập tổ chức khoa học và công 
nghệ có vốn nước ngoài phải tuân thủ các 
quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng 
các yêu cầu sau đây:
a) Mục đích, nội dung, lĩnh vực hoạt động 
phù hợp với quy định của pháp luật, yêu 
cầu phát triển khoa học và công nghệ và 
phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam;
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b) Được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ cho phép thành lập;

c) Được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh) cho phép đặt trụ sở làm 
việc tại địa phương.

4. Tổ chức khoa học và công nghệ phải 
đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền về khoa học và công 
nghệ và được cấp giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Điều 58. Phát triển doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ

1. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ 
để tạo ra sản phẩm, hàng hoá từ kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ.

2. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ phải 
đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Là doanh nghiệp được thành lập, 
đăng ký kinh doanh, tổ chức quản lý và 
hoạt động theo quy định của Luật doanh 
nghiệp;

b) Có năng lực thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ;

c) Doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh 
sản phẩm, hàng hoá hình thành từ kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ đạt tỷ lệ theo quy định.

3. Ngoài ưu đãi quy định tại Điều 57 của 
Luật này, doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ còn được hưởng ưu đãi sau đây:

a) Được xem xét, giao quyền sở hữu hoặc 
quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ thuộc sở hữu 
nhà nước;
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b) Được hưởng chính sách ưu đãi về thuế 
thu nhập doanh nghiệp, miễn lệ phí trước 
bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà theo quy định của pháp luật;

c) Được ưu tiên thuê đất, cơ sở hạ tầng 
trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
kinh tế, khu công nghệ cao;

d) Được hưởng chính sách ưu đãi về tín 
dụng đầu tư của Ngân hàng phát triển Việt 
Nam, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia và 
các quỹ khác để thực hiện dự án đầu tư 
sản xuất, kinh doanh;

đ) Được ưu tiên sử dụng trang thiết bị 
phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ tại phòng thí 
nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm 
tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cơ 
sở nghiên cứu khoa học và công nghệ của 
Nhà nước.

Điều 7. Trình tự, thủ tục thành lập tổ chức 
khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài 
và tổ chức khoa học và công nghệ ngoài 
công lập

1. Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập tổ 
chức khoa học và công nghệ có vốn nước 
ngoài bao gồm:

a) Đơn đề nghị cho phép thành lập tổ chức 
khoa học và công nghệ theo mẫu do Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định;

b) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của 
tổ chức nước ngoài;

c) Lý lịch tư pháp của người đứng đầu của 
tổ chức khoa học và công nghệ có vốn 
nước ngoài;

d) Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động;
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đ) Đề án thành lập tổ chức khoa học và 
công nghệ, bao gồm phần thuyết minh về 
sự cần thiết thành lập; tính phù hợp với 
chiến lược, quy hoạch phát triển khoa học 
và công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội 
của Việt Nam; mục tiêu, nội dung, lĩnh vực, 
phạm vi hoạt động khoa học và công nghệ 
tại Việt Nam; quy mô đầu tư; dự kiến về 
nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; 
phân tích tài chính (nếu có);
e) Các tài liệu chứng minh đáp ứng các 
điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định 
này;
g) Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ 
chức đặt trụ sở chính chấp thuận về địa 
điểm đặt trụ sở của tổ chức khoa học và 
công nghệ;
h) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 
hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương 
trong năm tài chính gần nhất của tổ chức, 
cá nhân nước ngoài;
Tài liệu trong hồ sơ quy định tại Khoản này 
bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra 
tiếng Việt.
Tài liệu quy định tại các điểm b, c và h 
Khoản này phải được hợp pháp hóa lãnh 
sự.
Trường hợp dự án thành lập tổ chức khoa 
học và công nghệ gắn với việc đầu tư xây 
dựng công trình, hồ sơ kèm theo bao gồm 
dự án đầu tư xây dựng công trình (báo 
cáo nghiên cứu khả thi) theo quy định của 
pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.
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Dịch vụ nghiên cứu và phát triển 
đối với khoa học tự nhiên (CPC 
851) 
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế. 
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế. 

Không có bảo lưu về biện pháp 
không tương thích

C. Research and Development 
Services 
(a) R&D services on natural sciences 
(CPC 851)
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None. 
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None. 

PLVN: Tương tự như các văn bản trích dẫn 
cho CPC 852 ở trên

ĐÁNH GIÁ

VN cam kết mở cửa hoàn toàn dịch 
vụ này cho nhà đầu tư nước ngoài 
trong cả WTO, EVFTA và TPP
PLVN quy định việc thành lập tổ chức 
khoa học công nghệ nước ngoài, 
trong đó suy đoán có tổ chức thực 
hiện dịch vụ CPC 851 phải được Bộ 
trưởng Bộ KHCN cho phép (không 
thấy có quy định về quy trình, tiêu chí 
cho phép của Bộ trưởng). Như vậy, 
có thể thấy tới nay VN mở cửa thị 
trường này theo từng trường hợp. 
Trên thực tế tùy thuộc vào việc 
Bộ trưởng Bộ KHCN có từ chối các 
trường hợp xin phép thành lập 
doanh nghiệp trong hoạt động trong 
lĩnh vực CPC 851 này không để xác 
định VN có thực thi đúng cam kết 
WTO không. Từ góc độ PL thì không 
thể xác định điều này.

ĐỀ XUẤT

-Phương án 1 (cao): Đề xuất quy 
định rõ các trường hợp thuộc phạm 
vi dịch vụ CPC 851 thì không áp dụng 
quy định tại điểm b, c khoản 3 Điều 
11 Luật Khoa học và công nghệ (và 
việc thành lập được thực hiện theo 
thủ tục thông thường như với tổ chức 
của VN)
- Phương án 2 (thấp): Vẫn có thể 
quy định về thủ tục cấp phép riêng 
đối với trường hợp này, nhưng các 
tiêu chí, thủ tục cấp phép phải minh 
bạch, và không ảnh hưởng tới quyền 
gia nhập thị trường của nhà đầu tư 
nước ngoài – bởi khác với trường 
hợp CPC 852 mà VN không cam kết 
gì, với trường hợp CPC 851 này VN 
cam kết mở hoàn toàn, do đó thủ tục 
cấp phép chỉ là thủ tục hành chính, 
không thể từ chối quyền của nhà đầu 
tư nước ngoài)
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Không có cam kết mở cửa A. Dịch vụ nghiên cứu và phát 
triển đa ngành
Bổ sung cam kết mới như sau: 
Phương thức cung cấp 3 (Hiện 
diện thương mại): Không hạn 
chế.

C. Research and Development 
Services 
(c Interdisciplinary R&D services (CPC 
853)
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Joint ventures with foreign capital 
contribution not exceeding 70% can 
be established. 
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None, except as indicated in the 
market access column. 

PLVN: Tương tự như các văn bản trích dẫn 
cho CPC 852 ở trên

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO: VN không cam kết mở cửa dịch 
vụ CPC 852
EVFTA: VN cam kết mở cửa ở mức 
cho phép thành lập liên doanh vốn 
nước ngoài không quá 70% cho nhà 
đầu tư EU. TPP: VN cam kết mở cửa 
hoàn toàn dịch vụ này cho nhà đầu 
tư TPP. Với nguyên tắc MFN trong 
EVFTA về thành lập FDI, VN cũng phải 
dành cam kết này cho nhà đầu tư EU. 

2.PLVN
PLVN quy định việc thành lập tổ 
chức khoa học công nghệ, trong đó 
suy đoán có tổ chức thực hiện dịch 
vụ CPC 853 phải được Bộ trưởng Bộ 
KHCN cho phép (không thấy có quy 
định về quy trình, tiêu chí cho phép 
của Bộ trưởng). Như vậy, có thể 
thấy tới nay VN mở cửa thị trường 
này theo từng trường hợp. Từ góc 
độ pháp luật không thể xác định 
được PLVN đã tương thích với TPP và 
EVFTA chưa.

ĐỀ XUẤT

-Về nguyên tắc thì không cần sửa đổi, 
điều chỉnh về pháp luật. Tuy nhiên, 
để bảo đảm tính minh bạch, đề nghị 
sửa đổi các quy định tại Luật Khoa 
học và Công nghệ và/hoặc các Nghị 
định hướng dẫn về các tiêu chí, trình 
tự, thủ tục để cơ quan có thẩm quyền 
(Bộ trưởng) quyết định cho phép hay 
không cho phép thành lập tổ chức 
khoa học công nghệ có vốn đầu tư 
nước ngoài ở VN
-Đề xuất quy định về điều kiện mở 
cửa thị trường dịch vụ CPC 853 trong 
Văn bản riêng thực thi TPP và Văn bản 
riêng thực thi EVFTA trong đó nêu rõ 
không hạn chế việc thành lập FDI của 
nhà đầu tư TPP, EU trong lĩnh vực này.
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E. Dịch vụ cho thuê không kèm 
người điều khiển (CPC 83)

E. Rental/Leasing Services without 
Operators (CPC 831)

(b) Dịch vụ cho thuê máy bay 
(CPC 8310426)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế. 

Không có bảo lưu về biện pháp 
không tương thích

(b) Relating to aircraft (CPC 83104)
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None. 

Luật Hàng không dân dụng 2006, sửa 
đổi bổ sung năm 2014
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1.Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá 
nhân nước ngoài hoạt động hàng không 
dân dụng tại Việt Nam.
Điều 3. Áp dụng pháp luật
3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên 
có quy định khác với quy định của Luật này 
thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế 
đó.
Điều 35. Hình thức thuê, cho thuê tàu bay
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam được thuê, 
cho thuê tàu bay để thực hiện vận chuyển 
hàng không và các hoạt động hàng không 
dân dụng khác.
2. Thuê, cho thuê tàu bay bao gồm các 
hình thức sau đây:
a) Thuê, cho thuê tàu bay có tổ bay;
b) Thuê, cho thuê tàu bay không có tổ bay.
3. Hợp đồng thuê, cho thuê tàu bay phải 
được lập thành văn bản. 
Điều 37. Thuê, cho thuê tàu bay không có 
tổ bay
1. Trong trường hợp thuê, cho thuê tàu bay 
không có tổ bay, tàu bay được khai thác 
theo Giấy chứng nhận người khai thác tàu 
bay của bên thuê.
3. Trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam 
thuê tàu bay không có tổ bay của nước 
ngoài, nếu phát sinh những yêu cầu đặc biệt 
của bên thuê về phương tiện, thiết bị trên 
tàu bay, thiết bị liên lạc và dẫn đường thì 
phải được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận.
Điều 39. Chấp thuận việc thuê, cho thuê tàu 
bay giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ 
chức, cá nhân nước ngoài

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN cam kết mở cửa toàn bộ dịch vụ 
CPC 83104 cả trong WTO, EVFTA và TPP.
2.PLVN
PLVN quy định về quyền được thuê, 
cho thuê tàu bay của tổ chức, cá nhân 
Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước 
ngoài. PLVN cũng quy định các vấn đề 
về thủ tục (hình thức hợp đồng, thủ 
tục xin chấp thuận của Bộ Giao thông 
vận tải, các điều kiện chấp thuận…) 
cho việc thuê, cho thuê này. 
Tuy nhiên, về mặt bản chất, đây là 
quy định cho trường hợp cung cấp 
dịch vụ xuyên biên giới (Mode 1) mà 
không phải quy định về mở cửa thị 
trường theo Mode 3 (thành lập hiện 
diện thương mại tại Việt Nam hoạt 
động cho thuê, thuê tàu bay).
Nói cách khác, PLVN không quy định 
về điều kiện đầu tư, kinh doanh lĩnh 
vực này mà chỉ quy định về hoạt động 
thuê, do đó về mặt nguyên tắc là đã 
mở hoàn toàn. Vì vậy PLVN đã tương 
thích với WTO, TPP và EVFTA. 

ĐỀ XUẤT
Về nguyên tắc không cần sửa đổi, 
điều chỉnh gì.
Tuy nhiên, để bảo đảm tính minh bạch 
trong một lĩnh vực cần kiểm soát cao 
như lĩnh vực này, đề nghị sửa đổi Luật 
hàng không dân dụng để quy định rõ 
về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong 
lĩnh vực này, theo đó áp dụng các điều 
kiện kinh doanh đầu tư chung cho tất 
cả các chủ thể (tất nhiên có thể có 
khác biệt trong thủ tục).

26/ 83104 Dịch vụ thuê hoặc cho thuê máy bay không kèm phi công; Dịch vụ thuê, cho thuê máy bay (máy bay trực thăng, máy bay) không kèm phi công. 
Ngoại trừ: - Dịch vụ thuê hoặc cho thuê máy bay kèm phi công được liệt kê tại tiểu mục 73400 (dịch vụ cho thuê máy bay kèm phi công)
    - Thuê, cho thuê khinh khí cầu, khí cầu điều khiển, tàu lượn, khung bay được liệt kê tại tiểu mục 83204 (dịch vụ thuê/cho thuê các trang thiết bị giải trí).]
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Không có cam kết mở cửa Không có bảo lưu về biện pháp 
không tương thích đối với dịch vụ 
liên quan

Relating to ships (CPC 8310327)

Limitations on MA
(3) None, except that joint ventures 
with foreign capital contribution not 
exceeding 70% can be established.

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None, except as indicated in the 
market access column
 

Luật giao thông đường thủy nội địa 
2004 sửa đổi năm 2014
Điều 98a. Thuê phương tiện
1. Thuê phương tiện được thực hiện thông 
qua hợp đồng bằng văn bản giữa chủ 
phương tiện và người thuê phương tiện.
2. Các hình thức thuê phương tiện gồm:
a) Thuê phương tiện không bao gồm 
thuyền viên làm việc trên phương tiện;
b) Thuê phương tiện và thuyền viên làm 
việc trên phương tiện.

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Đầu tư
Điều 10. Thực hiện quy định về điều kiện 
đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước ngoài:
c) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy 
định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong 
WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác 
mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về 
điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 
ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật 
Việt Nam;

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO: VN không cam kết mở cửa với 
dịch vụ này
EVFTA: VN cam kết mở cửa dịch vụ 
này, riêng đối với liên doanh thì chỉ 
cho phép liên doanh mà vốn nước 
ngoài không quá 70%. 
TPP: VN cam kết mở cửa hoàn toàn 
dịch vụ này cho nhà đầu tư TPP. Theo 
nguyên tắc MFN trong EVFTA thì cam 
kết này cũng phải dành cho nhà đầu 
tư EU

2.PLVN
PLVN chỉ có quy định về hợp đồng thuê 
tàu thuyền (trừ tàu biển) và không có 
quy định điều kiện kinh doanh, đầu tư 
nào với chủ thể cho thuê tàu thuyền.
Áp dụng pháp luật về đầu tư vào 
trường hợp này (chưa có cam kết WTO 
và PLVN không có quy định) thì cơ chế 
áp dụng cho các hình thức hiện diện 
thương mại FDI trong lĩnh vực này sẽ 
được xem xét theo từng trường hợp.
Hiện trạng này của PLVN là phù hợp 
với cam kết WTO nhưng có thể sẽ 
không tương thích trong trường hợp 
EVFTA và TPP có hiệu lực, đối với nhà 
đầu tư EU hoặc TPP.

ĐỀ XUẤT

-Không đề xuất sửa đổi, điều chỉnh gì 
về pháp luật chung. Tuy nhiên, để bảo 
đảm tính minh bạch, đề nghị sửa Luật 
giao thông đường thủy nội địa để quy 
định về điều kiện đầu tư dịch vụ này 
đối với nhà đầu tư nước ngoài.
-Bổ sung quy định cụ thể về điều kiện 
đầu tư vào lĩnh vực này vào 02 Văn 
bản thực thi riêng TPP và EVFTA về 
đầu tư (để bảo đảm tính minh bạch về 
quy định mở cửa thị trường, và chỉ áp 
dụng riêng đối với nhà đầu tư TPP/EU)

27/  83103 Dịch vụ thuê hoặc cho thuê tàu thuyền có kèm theo người lái; Dịch vụ thuê hoặc cho thuê thuyền, tàu và tàu đệm không khí không kèm theo người lái, được thiết kế chủ yếu để vận chuyển hành khách và hàng hóa.
  Ngoại trừ: 

- Dịch vụ thuê hoặc cho thuê tàu đi biển có kèm theo người lái được liệt kê tại tiểu mục 72130 (dịch vụ cho thuê tàu đi biển có người lái)
- Dịch vụ thuê, cho thuê tàu không đi biển có người lái được liệt kê tại tiểu mục 72230 (dịch vụ cho thuê tàu không đi biển có người lái).
- Dịch vụ thuê, cho thuê đối với tàu phục vụ mục đích giải trí được liệt kê tại tiểu mục 83204 (dịch vụ thuê hoặc cho thuê phương tiện giải trí).
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(d) Dịch vụ cho thuê máy móc 
và thiết bị khác (CPC 8310928)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Chưa cam kết. 

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Chưa cam kết. 

Tiểu Phụ lục II-A

Vì mục tiêu của bảo lưu số II-
VN-35 của Việt Nam, nghĩa vụ của 
Việt Nam theo Điều XVI Hiệp định 
GATS như thể hiện trong Biểu cam 
kết cụ thể của Việt Nam (tài liệu 
mã số WT/ACC/VNM/48/Add.2) 
được cải thiện trong các lĩnh vực 
được mô tả như sau.

Dịch vụ thuê/cho thuê không kèm 
người điều khiển

Liên quan đến máy móc và thiết bị 
khác (CPC 83109)

Thay hạn chế hiện hành trong 
Phương thức 1 là “Không hạn chế”

(d) Relating to other machinery and 
equipment (CPC 83109) 29

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Foreign service suppliers may 
only provide services through joint 
venture with Vietnamese partners, 
with foreign equity not exceeding 
51%. 

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) None, except as indicated in the 
market access column.

Thông tư 05/2015/TT-BTTTT quy định chi 
tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép 
sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, 
cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng 
chung tần số vô tuyến điện

Thông tư này quy định về điều kiện, thủ 
tục thuê thiết bị vô tuyến điện

Điều 32. Quy định về cho thuê, cho 
mượn thiết bị vô tuyến điện

1. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tàu biển, 
tàu bay, tàu sông, phương tiện nghề cá, 
đài vô tuyến điện nghiệp dư và chủ sở hữu 
các phương tiện giao thông khác có trang 
bị thiết bị vô tuyến điện (trừ đài vệ tinh 
trái đất) có thể cho tổ chức, cá nhân khác 
thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện đã được 
cấp giấy phép của mình để khai thác.

2. Bên cho thuê, cho mượn và bên thuê, bên 
mượn thiết bị vô tuyến điện phải tuân thủ 
quy định trong Giấy phép sử dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến điện, quy định của pháp 
luật về tần số vô tuyến điện và các quy định 
khác của pháp luật có liên quan. Các hành vi 
vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện 
của bên thuê, bên mượn, bên cho thuê, cho 
mượn thiết bị vô tuyến điện xử lý theo quy 
định.

Điều 33. Điều kiện để được thuê, mượn 
thiết bị vô tuyến điện

Tổ chức, cá nhân thuê, mượn thiết bị vô 
tuyến điện phải đáp ứng các điều kiện sau 
đây:

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

VN không cam kết mở cửa đầu tư 
cho dịch vụ này trong WTO và TPP

EVFTA: VN cam kết mở cửa hẹp (chỉ 
cho phép thành lập liên doanh với 
vốn nước ngoài không quá 51%). 
Như vậy EVFTA mở rộng hơn TPP về 
dịch vụ này. Tuy nhiên với nguyên 
tắc MFN trong TPP thì VN cũng phải 
dành cam kết này cho nhà đầu tư 
TPP

2.PLVN

PLVN hiện không có quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ thuê, cho 
thuê máy móc thiết bị mà chỉ có quy 
định về các điều kiện đối với hoạt 
động thuê, cho thuê một số loại máy 
móc cụ thể.

Áp dụng pháp luật về đầu tư vào 
trường hợp này (chưa có cam kết 
WTO và PLVN không có quy định) 
thì việc thành lập doanh nghiệp FDI 
trong lĩnh vực này sẽ được xem xét 
theo từng trường hợp. Hiện trạng 
này của PLVN là phù hợp với cam kết 
WTO và TPP.

Đối với các trường hợp có cam kết 
(EVFTA), PLVN được suy đoán là đã 
mở hoàn toàn (do không có bất kỳ 
quy định hạn chế nào) và vì vậy đã 
tương thích.

28/  83109 Dịch vụ thuê hoặc cho thuê máy móc thiết bị khác không có người điều hành. Bao gồm dịch vụ cho thuê tất cả các loại máy móc, kể cả máy móc điện tử hoặc phi điện tử, thường được các ngành sử dụng làm tài sản đầu tư như máy móc và động cơ, máy công 
cụ, thiết bị khai thác mỏ, các thiết bị truyền thông, truyền hình và phát thanh thương mại, thiết bị đo đạc và kiểm soát khoa học và chuyên nghiệp; các loại máy móc công nghiệp và thương mại khác.

29/ Excluding mining and oil field equipment; commercial radio, television and communication equipment.
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1. Đối tượng thuê, mượn thiết bị vô tuyến 
điện là tổ chức, công dân Việt Nam; tổ 
chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại 
Việt Nam; người nước ngoài sử dụng đài 
vô tuyến điện nghiệp dư. 

2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô 
tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động hàng 
hải, di động hàng không, vô tuyến điện 
nghiệp dư của bên thuê, bên mượn phải 
có chứng chỉ vô tuyến điện viên.

3. Đối tượng thuê, mượn thiết bị vô tuyến 
điện không thuộc danh sách bị thu hồi giấy 
phép sử dụng tần số vô tuyến điện được 
thông báo công khai theo quy định tại 
khoản 3 Điều 31 của Thông tư này.

Quyết định 1447/1999/QĐ-BTM ngày 
10/12/1999 ban hành quy chế về thuê 
máy móc thiết bị của nước ngoài

Quyết định này chỉ quy định về thủ tục, 
điều kiện, hình thức thuê máy móc thiết bị 
của nước ngoài.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi, điều chỉnh gì 
về pháp luật chung.

Nếu cho rằng đây là lĩnh vực nhạy 
cảm cần mở cửa hạn chế cho đầu tư 
nước ngoài thì đề xuất đưa quy định 
cụ thể về điều kiện đầu tư vào lĩnh 
vực này vào Văn bản thực thi riêng 
EVFTA (để bảo đảm tính minh bạch 
về quy định mở cửa thị trường, và 
chỉ áp dụng riêng đối với nhà đầu 
tư EU)
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F. Các dịch vụ kinh doanh khác F. Other Business Services

(a) Dịch vụ quảng cáo 
(CPC 871, trừ dịch vụ quảng cáo 
thuốc lá)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Kể từ ngày gia nhập, các nhà 
cung cấp dịch vụ nước ngoài 
được thành lập liên doanh hoặc 
tham gia hợp đồng hợp tác kinh 
doanh với đối tác Việt Nam đã 
được phép kinh doanh dịch vụ 
quảng cáo. Kể từ ngày gia nhập, 
cho phép thành lập liên doanh 
trong đó phần vốn góp của phía 
nước ngoài không được vượt 
quá 51% vốn pháp định của liên 
doanh. Kể từ ngày 1/1/2009, 
không hạn chế tỷ lệ góp vốn 
của phía nước ngoài trong liên 
doanh.
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế

Cam kết bổ sung
Việc quảng cáo rượu phải tuân 
thủ các quy định của Nhà nước 
được áp dụng trên cơ sở không 
phân biệt đối xử.

Không có bảo lưu về biện pháp 
không tương thích

(a) Advertising services (CPC 871, 
excluding advertising for cigarettes)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None except:
Foreign service suppliers are 
permitted to establish joint venture 
or business cooperation contract 
with Vietnamese partners who are 
legally authorized to do advertising 
services. . 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None. 

Cam kết bổ sung:
The advertising for wines and spirits 
shall be subject to State regulations, 
which are applied on a non-
discriminatory basis. 

(4) N/A

Luật Quảng cáo 2012
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, 
cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tham gia hoạt động quảng cáo trên 
lãnh thổ Việt Nam.
Điều 40. Hợp tác, đầu tư với nước ngoài 
trong hoạt động quảng cáo
1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được hợp 
tác, đầu tư với người kinh doanh dịch vụ 
quảng cáo của Việt Nam theo hình thức liên 
doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh.
2. Việc hợp tác, đầu tư nước ngoài trong 
hoạt động quảng cáo phải tuân theo các quy 
định pháp luật về đầu tư.
Điều 41. Văn phòng đại diện của doanh 
nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt 
Nam
1. Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài được 
phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt 
Nam.
2. Văn phòng đại diện được hoạt động khi có 
giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 
doanh nghiệp nước ngoài đề nghị thành lập 
văn phòng đại diện.
3. Văn phòng đại diện chỉ được xúc tiến quảng 
cáo, không được trực tiếp kinh doanh dịch vụ 
quảng cáo. 
Nghị định 181/2013/NĐ-CP Hướng dẫn 
Luật Quảng cáo
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá 
nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài 
tham gia hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ 
Việt Nam.
Chương 2. Nội dung quảng cáo các sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ đặc biệt
Quy định về điều kiện quảng cáo đối với 
một số sản phẩm, áp dụng chung cho tất cả 
các chủ thể cung cấp dịch vụ quảng cáo
Chương 5. Văn phòng đại diện của doanh 
nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN cam kết tương tự nhau trong WTO 
và EVFTA, theo đó cho phép nhà đầu tư 
nước ngoài đầu tư dưới hình thức liên 
doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh 
doanh với doanh nghiệp VN đã được 
cấp phép kinh doanh quảng cáo.
TPP: VN cam kết mở cửa đầu tư 
không hạn chế cho dịch vụ này. Do đó 
TPP mở cửa rộng hơn nhiều so với 
WTO và EVFTA trong lĩnh vực này. Tuy 
nhiên, kết hợp với nguyên tắc MFN 
của EVFTA thì VN cũng phải dành cho 
nhà đầu tư EU đối xử tương tự về 
thành lập hiện diện thương mại trong 
lĩnh vực này. 

2.PLVN
Với việc cho phép nước ngoài liên 
doanh hoặc ký hợp đồng hợp tác kinh 
doanh với đối tác VN trong lĩnh vực 
này, PLVN đã tương thích với cam kết 
trong WTO và EVFTA. 

Tuy nhiên, cũng với quy định hạn chế 
này, PLVN chưa tương thích với TPP. 

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật chung.
Đề xuất đưa quy định cụ thể về điều 
kiện đầu tư vào lĩnh vực này vào Văn 
bản thực thi riêng TPPvề đầu tư (để 
bảo đảm tính minh bạch về quy định 
mở cửa thị trường, và chỉ áp dụng 
riêng đối với nhà đầu tư TPP)
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(b) Dịch vụ nghiên cứu thị 
trường 
(CPC 86430, trừ 86402)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Kể từ ngày gia nhập, cho phép 
thành lập liên doanh trong đó 
phần vốn góp của phía nước 
ngoài không được vượt quá 
51% vốn pháp định của liên 
doanh. Kể từ ngày 1/1/2009, 
cho phép thành lập doanh 
nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế

Phụ lục II-23 
Chưng cầu ý kiến công chúng 
(CPC 864)
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3) Đối 
xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và Điều 
10.4) Yêu cầu thực hiện (Điều 
9.10) Nhân sự cấp cao (Điều 
9.11) Hiện diện tại nước sở tại 
(Điều 10.6)
Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 
Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến các phân ngành 
nêu trên.

(b) Market research services (CPC 
864, excluding 86402)
(3) None, except: Joint ventures 
shall be allowed with foreign capital 
contribution not exceeding 51% of 
the legal capital of the joint venture. 
100% foreigninvested enterprises 
shall be permitted.

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

Không có quy định riêng về loại hình dịch 
vụ này
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Đầu tư
Điều 10. Thực hiện quy định về điều 
kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 
ngoài
2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước ngoài:
đ) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy 
định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong 
WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác 
mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định 
về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư 
nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý 
kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý 
ngành để xem xét, quyết định;

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN có cam kết tương đương trong 
WTO, TPP và EVFTA về lĩnh vực này, 
theo đó VN mở cửa toàn bộ dịch vụ 
điều tra thị trường CPC 864 nhưng 
không mở cửa thị trường dịch vụ CPC 
86402 trong đó (dịch vụ điều tra ý kiến 
công chúng).

2.PLVN: 
PLVN không có quy định về điều kiện 
đầu tư kinh doanh dịch vụ này.
Như vậy đối với dịch vụ CPC 86402, áp 
dụng quy định của pháp luật về đầu tư, 
trong trường hợp này (không có cam 
kết, pháp luật không có quy định) thì 
việc đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài 
sẽ căn cứ vào ý kiến của Bộ Kế hoạch và 
đầu tư và Bộ quản lý ngành (hiện không 
rõ hoạt động điều tra ý kiến công chúng 
này là do Bộ nào quản lý). Tuy nhiên, dù 
như thế nào thì do VN chưa có cam kết 
trong lĩnh vực này nên trong mọi trường 
hợp PLVN được xem là đã tương thích.
Đối với các dịch vụ khác trong mã 
CPC 864, việc PLVN không có quy 
định trong khi cam kết lại mở hết 
đồng nghĩa với việc VN mở hoàn 
toàn cho đầu tư nước ngoài, vì vậy 
suy đoán là đã tương thích.

ĐỀ XUẤT

Về nguyên tắc không cần sửa đổi, 
điều chỉnh gì về pháp luật.
Tuy nhiên, để bảo đảm tính minh 
bạch, có lẽ nên cân nhắc bổ sung quy 
định trong PLVN về điều kiện đầu 
tư đối với hoạt động điều tra ý kiến 
công chúng (mã CPC 86402)

30/ CPC 864 Market research and public opinion polling service includes 8640 - Market research and public opinion polling services:
- 86401 - Market research services
- 86402 - Public opinion polling services
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(c) Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 
86531)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế. 
Sau 3 năm kể từ khi gia nhập, 
cho phép thành lập chi nhánh. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế, ngoại trừ 
trưởng chi nhánh phải là người 
thường trú tại Việt Nam.

Phụ lục I -26 
Ngành: Tất cả các ngành
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)
Mô tả: Đầu tư 
Không được đầu tư nước ngoài 
để thành lập hiện diện thương 
mại dưới hình thức chi nhánh, 
ngoại trừ trong các ngành và 
phân ngành sau: 
… - Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 
865); 
Để chắc chắn hơn và phù hợp với 
Điều 9.11.1.c (Nguyên tắc chỉ tiến 
không lùi), việc bỏ hạn chế về chi 
nhánh trong một ngành hay phân 
ngành không tạo thành yêu cầu 
phải bỏ hạn chế này trong tất cả 
các ngành.

(c) Management consultant services 
(CPC 865)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None
Branching is allowed. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None. 

PLVN không có quy định về hoạt động tư 
vấn quản lý thuộc phạm vi CPC 865 trừ tư 
vấn quản lý xây dựng

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN có cam kết mở cửa dịch vụ CPC 
865 tương tự nhau trong WTO, EVFTA 
và TPP, theo đó mở cửa hoàn toàn 
lĩnh vực dịch vụ này, bao gồm cả 
chi nhánh của nhà cung cấp dịch vụ 
nước ngoài (trừ cam kết WTO có hạn 
chế điều kiện đối với giám đốc chi 
nhánh – phải cư trú tại VN).

2.PLVN
PLVN không có quy định tập trung 
về dịch vụ tư vấn quản lý nói chung, 
mà chỉ có quy định về tư vấn quản 
lý dự án đầu tư xây dựng (PL về xây 
dựng).
-Về tư vấn quản lý dự án xây dựng, 
PLVN chưa tương thích với cam kết 
WTO, EVFTA và TPP do có quy định 
bắt buộc phải liên danh với nhà thầu 
VN (trong khi cam kết đã mở hoàn 
toàn) hoặc phải sử dụng nhà thầu VN 
(trong khi cam kết về đối xử quốc gia 
không có bảo lưu gì)
-PLVN về tư vấn quản lý trong các 
lĩnh vực khác: Không có quy định 
nào, do đó suy đoán là không có hạn 
chế đối với đầu tư nước ngoài trong 
lĩnh vực này.
Như vậy, PLVN đã tương thích với 
WTO, TPP và EVFTA trừ yêu cầu về 
việc bắt buộc liên danh hoặc sử dụng 
nhà thầu VN trong lĩnh vực tư vấn 
quản lý xây dựng.

ĐỀ XUẤT

Sửa Luật Xây dựng và Nghị định 
59/2015/NĐ-CP theo hướng bỏ yêu 
cầu về việc liên danh với nhà thầu 
VN hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam.

31/ CPC 865 includes:
86501 - General management consulting services (Advisory, guidance and operational assistance services concerning business policy and strategy and the overall planning, structuring and control of an organization. 
More specifically, general management consulting assignments may deal with one or a combination of the following: policy formulation, determination of the organizational structure (decision-making system) that 
will most effectively meet the objectives of the organization, legal organization, strategic business plans, defining a management information system, development of management reports and controls, business 
turnaround plans, management audits, development of profit improvement programmes and other matters which are of particular interest to the higher management of an organization.)
86502 - Financial management consulting services (except business tax)
86503 - Marketing management consulting services
86504 - Human resources management consulting services
86505 - Production management consulting services
86506 - Public relations services
86509 - Other management consulting services (Advisory, guidance and operational assistance services concerning other matters. These services include industrial development consulting services, tourism 
development consulting services, etc.)
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(d) Dịch vụ liên quan đến tư vấn 
quản lý

CPC 86632, trừ CPC 86602

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Sau 3 năm kể từ khi gia nhập, 
cho phép thành lập chi nhánh. 
Trong vòng 1 năm kể từ ngày 
gia nhập, chỉ được phép hiện 
diện dưới hình thức liên doanh 
hay hợp đồng hợp tác kinh 
doanh. Sau đó: không hạn chế.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Không hạn chế, ngoại trừ 
trưởng chi nhánh phải là người 
thường trú tại Việt Nam.

PHỤ LỤC I -26 

Ngành: Tất cả các ngành

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)

Mô tả: Đầu tư 

Không được đầu tư nước ngoài 
để thành lập hiện diện thương 
mại dưới hình thức chi nhánh, 
ngoại trừ trong các ngành và 
phân ngành sau: 

- Dịch vụ liên quan đến tư vấn 
quản lý (CPC 866); 

Để chắc chắn hơn và phù hợp với 
Điều 9.11.1.c (Nguyên tắc chỉ tiến 
không lùi), việc bỏ hạn chế về chi 
nhánh trong một ngành hay phân 
ngành không tạo thành yêu cầu 
phải bỏ hạn chế này trong tất cả 
các ngành.

(d) Services related to management 
consulting 

- CPC 866, except CPC 86602 

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) None. Branching is allowed.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) None, except that the chief of the 
branch has to be a resident in Viet 
Nam.

PLVN không có quy định về hoạt động tư 
vấn quản lý thuộc phạm vi CPC 865

Nghị định 07/2016/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Thương mại về văn phòng đại 
diện, chi nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại VN

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành 
Luật Thương mại về việc thành lập, hoạt 
động, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng 
đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam.

2. Trường hợp việc thành lập Văn phòng 
đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước 
ngoài hoạt động trong các ngành được 
quy định tại văn bản quy phạm pháp luật 
chuyên ngành thì thực hiện theo quy định 
của văn bản quy phạm pháp luật chuyên 
ngành đó.

Điều 3. Quyền thành lập Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam

1. Thương nhân nước ngoài được thành 
lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của 
mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt 
Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên.

2. Một thương nhân nước ngoài không 
được thành lập nhiều hơn một Văn phòng 
đại diện hoặc Chi nhánh có cùng tên gọi 
trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

VN có cam kết mở cửa dịch vụ CPC 
866 (trừ CPC 86602) tương tự nhau 
trong WTO, EVFTA và TPP, theo đó 
mở cửa hoàn toàn, bao gồm cả chi 
nhánh.

2.PLVN

PLVN không có quy định nào về điều 
kiện đầu tư, kinh doanh trong các 
lĩnh vực này, do đó suy đoán là VN 
mở hoàn toàn lĩnh vực này (áp dụng 
quy định chung về doanh nghiệp, 
đầu tư). 

Tuy nhiên, riêng với vấn đề về chi 
nhánh, PLVN không có quy định bao 
trùm về việc cho phép thành lập chi 
nhánh của chủ thể cung cấp dịch vụ 
nước ngoài mà chỉ dẫn chiếu tới cam 
kết (trong khi cam kết lại không có 
giá trị áp dụng trực tiếp), do đó ở 
lĩnh vực này không có gì bảo đảm là 
chi nhánh có thể được phép thành 
lập. Vì vậy, không xác định được 
mức độ tương thích với cam kết ở 
khía cạnh này.

ĐỀ XUẤT

Đề nghị sửa đổi Nghị định 72/2016/
NĐ-CP để bổ sung quy định về các 
trường hợp/lĩnh vực dịch vụ được 
phép thành lập chi nhánh theo cam 
kết WTO.

Đề nghị quy định về danh mục các 
lĩnh vực cho phép thành lập chi 
nhánh trong Văn bản thực thi riêng 
về đầu tư của TPP, EVFTA.
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(c) Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 
86531)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế. 
Sau 3 năm kể từ khi gia nhập, 
cho phép thành lập chi nhánh. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế, ngoại trừ 
trưởng chi nhánh phải là người 
thường trú tại Việt Nam.

Phụ lục I -26 
Ngành: Tất cả các ngành
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)
Mô tả: Đầu tư 
Không được đầu tư nước ngoài 
để thành lập hiện diện thương 
mại dưới hình thức chi nhánh, 
ngoại trừ trong các ngành và 
phân ngành sau: 
… - Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 
865); 
Để chắc chắn hơn và phù hợp với 
Điều 9.11.1.c (Nguyên tắc chỉ tiến 
không lùi), việc bỏ hạn chế về chi 
nhánh trong một ngành hay phân 
ngành không tạo thành yêu cầu 
phải bỏ hạn chế này trong tất cả 
các ngành.

(c) Management consultant services 
(CPC 865)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None
Branching is allowed. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None. 

PLVN không có quy định về hoạt động tư 
vấn quản lý thuộc phạm vi CPC 865 trừ tư 
vấn quản lý xây dựng

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN có cam kết mở cửa dịch vụ CPC 
865 tương tự nhau trong WTO, EVFTA 
và TPP, theo đó mở cửa hoàn toàn 
lĩnh vực dịch vụ này, bao gồm cả 
chi nhánh của nhà cung cấp dịch vụ 
nước ngoài (trừ cam kết WTO có hạn 
chế điều kiện đối với giám đốc chi 
nhánh – phải cư trú tại VN).

2.PLVN
PLVN không có quy định tập trung 
về dịch vụ tư vấn quản lý nói chung, 
mà chỉ có quy định về tư vấn quản 
lý dự án đầu tư xây dựng (PL về xây 
dựng).
-Về tư vấn quản lý dự án xây dựng, 
PLVN chưa tương thích với cam kết 
WTO, EVFTA và TPP do có quy định 
bắt buộc phải liên danh với nhà thầu 
VN (trong khi cam kết đã mở hoàn 
toàn) hoặc phải sử dụng nhà thầu VN 
(trong khi cam kết về đối xử quốc gia 
không có bảo lưu gì)
-PLVN về tư vấn quản lý trong các 
lĩnh vực khác: Không có quy định 
nào, do đó suy đoán là không có hạn 
chế đối với đầu tư nước ngoài trong 
lĩnh vực này.
Như vậy, PLVN đã tương thích với 
WTO, TPP và EVFTA trừ yêu cầu về 
việc bắt buộc liên danh hoặc sử dụng 
nhà thầu VN trong lĩnh vực tư vấn 
quản lý xây dựng.

ĐỀ XUẤT

Sửa Luật Xây dựng và Nghị định 
59/2015/NĐ-CP theo hướng bỏ yêu 
cầu về việc liên danh với nhà thầu 
VN hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam.

32/ CPC 866 includes:
86601 - Project management services other than for construction
86602 - Arbitration and conciliation services
86609 - Other management services n.e.c.
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Điều 8. Điều kiện cấp Giấy phép thành 
lập Chi nhánh
Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy 
phép thành lập Chi nhánh khi đáp ứng các 
điều kiện sau:
1. Thương nhân nước ngoài được thành 
lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của 
pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia 
Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên hoặc được pháp luật các quốc gia, 
vùng lãnh thổ này công nhận;
2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động 
ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập 
hoặc đăng ký;
3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh 
doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương 
của thương nhân nước ngoài có quy định 
thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải 
còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ 
sơ;
4. Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải 
phù hợp với cam kết mở cửa thị trường 
của Việt Nam trong các điều ước quốc tế 
mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với 
ngành nghề kinh doanh của thương nhân 
nước ngoài;
5. Trường hợp nội dung hoạt động của Chi 
nhánh không phù hợp với cam kết của 
Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài 
không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham 
gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên, việc thành lập Chi nhánh phải được 
sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý 
chuyên ngành.
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(d) Dịch vụ liên quan đến tư vấn 
quản lý

- Dịch vụ trọng tài và hòa giải 
đối với tranh chấp thương mại 
giữa các thương nhân 
(CPC 86602**)

Hạn chế tiếp cận thị trường

 (3) Không hạn chế ngoại trừ: 
Sau 3 năm kể từ khi gia nhập, 
cho phép thành lập chi nhánh

Trong vòng 3 năm kể từ ngày 
gia nhập: chưa cam kết. Sau đó: 
không hạn chế. 

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Không hạn chế, ngoại trừ 
trưởng chi nhánh phải là người 
thường trú tại Việt Nam.

PHỤ LỤC I -26 

Ngành: Tất cả các ngành

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)

Mô tả: Đầu tư 

Không được đầu tư nước ngoài 
để thành lập hiện diện thương 
mại dưới hình thức chi nhánh, 
ngoại trừ trong các ngành và 
phân ngành sau: 

… - Dịch vụ liên quan đến tư vấn 
quản lý (CPC 866); 

Để chắc chắn hơn và phù hợp với 
Điều 9.11.1.c (Nguyên tắc chỉ tiến 
không lùi), việc bỏ hạn chế về chi 
nhánh trong một ngành hay phân 
ngành không tạo thành yêu cầu 
phải bỏ hạn chế này trong tất cả 
các ngành.

(d) Services related to management 
consulting 

Arbitration and conciliation services 
for commercial disputes between 
businesses (CPC 86602**)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) None. Branching is allowed.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) None, except that the chief of the 
branch has to be a resident in Viet 
Nam.

Luật Trọng tài thương mại

Điều 24. Điều kiện và thủ tục thành lập 
Trung tâm trọng tài

1. Trung tâm trọng tài được thành lập khi 
có ít nhất năm sáng lập viên là công dân 
Việt Nam có đủ điều kiện là Trọng tài viên 
quy định tại Điều 20 của Luật này đề nghị 
thành lập và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
cấp Giấy phép thành lập.

Điều 28. Quyền và nghĩa vụ của Trung 
tâm trọng tài

5. Cung cấp dịch vụ trọng tài, hoà giải và 
các phương thức giải quyết tranh chấp 
thương mại khác theo quy định của pháp 
luật.

6. Cung cấp các dịch vụ hành chính, văn 
phòng và các dịch vụ khác cho việc giải 
quyết tranh chấp.

Điều 74. Hình thức hoạt động của Tổ 
chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Tổ chức trọng tài nước ngoài hoạt động tại 
Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

1. Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước 
ngoài (sau đây gọi là Chi nhánh);

ĐÁNH GIÁ
1.Cam kết
VN có cam kết mở cửa dịch vụ CPC 88602** 
tương tự nhau trong WTO EVFTA và TPP, theo 
đó mở cửa hoàn toàn lĩnh vực này bao gồm cả 
chi nhánh (riêng WTO và EVFTA thì có cam kết 
bảo lưu quyền quy định giám đốc chi nhánh 
phải thường trú tại VN).

2.PLVN
PLVN không coi trọng tài và hòa giải thương 
mại là dịch vụ kinh doanh (thu lợi nhuận), do 
đó coi các Tổ chức trọng tài là tổ chức phi lợi 
nhuận.

PLVN quy định chỉ Trung tâm trọng tài thành 
lập ở VN phải có ít nhất là 05 sáng lập viên là 
công dân VN. Như vậy, suy đoán là với quy 
định này nhà đầu tư nước ngoài không thể 
tự mình thành lập trung tâm trọng tài mà 
bắt buộc phải liên kết với ít nhất 05 công dân 
VN.PLVN đã cho phép tổ chức trọng tài nước 
ngoài được lập chi nhánh ở VN (và không có 
hạn chế nào về điều kiện cư trú của giám đốc 
chi nhánh).

Như vậy, trừ quy định về chi nhánh, PLVN 
hiện chưa tương thích với cam kết về mở 
cửa thị trường dịch vụ này trong WTO, 
EVFTA và TPP.

Vấn đề: Ở đây PLVN chưa ghi nhận tổ chức 
trọng tài với tính chất là tổ chức kinh doanh 
(có lợi nhuận). Vậy PLVN có phải mở cửa 
cho đầu tư nước ngoài không: vì cam kết là 
cam kết về đầu tư (hiện diện thương mại), 
vậy có được hiểu là phải mở nếu là hoạt 
động đầu tư kinh doanh, còn nếu không 
phải là hoạt động đầu tư kinh doanh thì 
không bị ràng buộc gì???)

ĐỀ XUẤT
Sửa Luật Trọng tài (Điều 24) để bỏ điều kiện 
về việc có ít nhất 05 công dân Việt Nam đủ 
điều kiện làm trọng tài viên; hoặc vẫn có 
thể giữ quy định này nhưng chỉ áp dụng với 
trường hợp tổ chức trọng tài nội địa, không 
áp dụng cho tổ chức có vốn đầu tư nước 
ngoài.

Chú ý: Đề xuất này chỉ áp dụng trong 
trường hợp VN phải tuân thủ cam kết quốc 
tế về trọng tài thương mại dù pháp luật VN 
có coi trọng tài thương mại là hoạt động 
kinh doanh hay không
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(e) Dịch vụ phân tích và kiểm 
định kỹ thuật (CPC 8676 ngoại 
trừ việc kiểm định và cấp giấy 
chứng nhận cho phương tiện 
vận tải)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Không hạn chế, ngoại trừ 
sau 3 năm kể từ khi Việt Nam 
cho phép các nhà cung cấp dịch 
vụ tư nhân được tham gia kinh 
doanh dịch vụ mà 
trước đó không có sự cạnh tranh 
của khu vực tư nhân do các dịch 
vụ này được cung cấp để thực 
hiện thẩm quyền của chính phủ, 
cho phép thành lập liên doanh 
trong đó không hạn chế vốn 
nước ngoài. Sau 5 năm kể từ 
khi cho phép các nhà cung cấp 
dịch vụ tư nhân được tham gia 
kinh doanh dịch vụ này: không 
hạn chế.

Vì lý do an ninh quốc gia, việc 
tiếp cận một số khu vực địa lý 
có thể bị hạn chế.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Không hạn chế

PHỤ LỤC I-7

Ngành: Other Business Services 
Phân ngành: Dịch vụ phân tích và 
kiểm định kỹ thuật (CPC 8676) 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4) 
Cấp chính phủ: Quốc gia Biện 
pháp: Nghị định No. 140/2007/
ND-CP dated 5 September 2007 
Mô tả: Đầu tư 
Sau 5 năm kể từ khi Việt Nam cho 
phép các nhà cung cấp dịch vụ 
phân tích và kiểm định kỹ thuật tư 
nhân được tham gia kinh doanh 
ngành dịch vụ mà trước đó không 
có sự cạnh tranh của khu vực tư 
nhân do các dịch vụ này được cung 
cấp để thực hiện thẩm quyền của 
chính phủ, ngành dịch vụ này sẽ 
được mở, không hạn chế về tỷ lệ 
vốn góp của bên nước ngoài..

PHỤ LỤC II-23

Ngành: Dịch vụ kinh doanh
Ngành: Dịch vụ phân tích và kiểm 
định kỹ thuật (CPC 8676): giám 
định phương tiện giao thông và 
chứng nhận phương tiện vận tải
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3) 
Đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và 
Điều 10.4) 
Yêu cầu thực hiện (Điều 9.10) 
Nhân sự cấp cao (Điều 9.11) 
Hiện diện tại nước sở tại (Điều 
10.6) 
Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 
Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến các phân ngành 
nêu trên.

(e) Technical testing and analysis 
services (CPC 8676, excluding 
conformity testing of transport 
vehicles and certification of transport 
vehicles)

Hạn chế tiếp cận thị trường
None, except where Viet Nam allows 
private suppliers access to a sector 
previously closed to private sector 
competition on the grounds that the 
service had been supplied in the 
exercise of governmental authority, 
joint ventures to supply such service 
shall be allowed without limitation on 
foreign ownership 3 years after such 
access to private sector competition 
is allowed. Five years after those 
private sector services suppliers have 
been granted such access: none. 
Access to certain geographic areas 
may be restricted for national security 
reasons.

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

Nghị định 140/2007/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật thương mại về dịch vụ logistics
Điều 4. Phân loại dịch vụ lô-gi-stíc
3. Các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan khác, bao 
gồm:
a) Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
b) Dịch vụ bưu chính;
c) Dịch vụ thương mại bán buôn;
d) Dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả 
hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, 
tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại 
và giao hàng;
đ) Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác.
Điều 7. Điều kiện kinh doanh đối với 
thương nhân kinh doanh các dịch vụ 
lô-gi-stíc liên quan khác
Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc 
liên quan khác theo quy định tại khoản 
3 Điều 4 Nghị định này phải đáp ứng các 
điều kiện sau đây:
1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp 
pháp theo pháp luật Việt Nam.
2. Thương nhân nước ngoài kinh doanh 
dịch vụ lô-gi-stíc chỉ được kinh doanh các 
dịch vụ lô-gi-stíc khi tuân theo những điều 
kiện cụ thể sau đây:
a) Trường hợp kinh doanh dịch vụ kiểm tra 
và phân tích kỹ thuật:
Đối với những dịch vụ được cung cấp để 
thực hiện thẩm quyền của Chính phủ thì chỉ 
được thực hiện dưới hình thức liên doanh 
sau ba năm hoặc dưới các hình thức khác 
sau năm năm, kể từ khi doanh nghiệp tư 
nhân được phép kinh doanh các dịch vụ đó.
Không được kinh doanh dịch vụ kiểm định 
và cấp giấy chứng nhận cho các phương 
tiện vận tải.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

VN có cam kết tương tự trong WTO, 
EVFTA và TPP theo đó không mở cửa 
lĩnh vực kiểm định xe cơ giới, mở 
cửa hoàn toàn đối với các dịch vụ 
phân tích, kiểm định kỹ thuật khác 
(trừ bảo lưu nếu dịch vụ đó do Nhà 
nước thực hiện và được mở cho tư 
nhân thì sau 03 năm kể từ khi cho 
phép tư nhân thực hiện mới cho mở 
liên doanh và 05 năm kể từ khi dịch 
vụ đó được mở cho tư nhân mới mở 
hoàn toàn cho đầu tư nước ngoài)

2.PLVN

PLVN về kiểm định kỹ thuật, đánh giá 
sự phù hợp hiện quy định điều kiện 
kinh doanh dịch vụ phân tích, kiểm 
định kỹ thuật (bao gồm cả kiểm định 
xe cơ giới, vừa mới được mở cho tư 
nhân tham gia thực hiện từ 2016), 
không có quy định hạn chế nào đối 
với đầu tư nước ngoài trừ quy định 
hạn chế về hình thức đầu tư nhưng 
áp dụng cho cả nhà đầu tư trong 
nước và nươc ngoài (với trường hợp 
tổ chức kiểm nghiệm, thử nghiệm 
phương tiện đo lường thì bắt buôc 
phải là pháp nhân, tổ chức đánh 
giá sự phù hợp bắt buộc phải là tổ 
chức). Về mặt nguyên tắc thì điều 
này được hiểu là PLVN đã mở hoàn 
toàn, không có hạn chế gì với đầu tư 
nước ngoài trong các lĩnh vực này. 

Tuy nhiên quy định pháp luật về dịch 
vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật xếp 
vào nhóm dịch vụ logistics có liên 
quan lại hoàn toàn giống với cam 
kết WTO.
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Việc thực hiện dịch vụ kiểm tra và phân tích 
kỹ thuật bị hạn chế hoạt động tại các khu 
vực địa lý được cơ quan có thẩm quyền xác 
định vì lý do an ninh quốc phòng. 
Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa
Điều 3. Giải thích từ ngữ
8. Tổ chức đánh giá sự phù hợp là tổ chức 
tiến hành hoạt động thử nghiệm, giám 
định, kiểm định, chứng nhận sự phù hợp 
của sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản 
xuất, cung ứng dịch vụ phù hợp với tiêu 
chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ 
thuật tương ứng.
9. Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ 
định là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy 
định tại khoản 5 Điều 25 của Luật này và 
được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền xem xét, quyết định công bố danh 
sách để tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh lựa chọn sử dụng dịch vụ đánh giá 
sự phù hợp phục vụ yêu cầu quản lý nhà 
nước.
Điều 25. Đánh giá sự phù hợp
5. Tổ chức đánh giá sự phù hợp phải đáp 
ứng các điều kiện sau đây:
a) Có tổ chức và năng lực đáp ứng yêu cầu 
chung đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp 
quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, tiêu 
chuẩn quốc tế tương ứng;
b) Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý 
phù hợp với yêu cầu quy định trong tiêu 
chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế tương 
ứng;
c) Đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự 
phù hợp tại cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền.

Như vậy, PLVN trong mọi trường 
hợp đã tương thích với các cam 
kết trong WTO, EVFTA và TPP về 
dịch vụ này (mặc dù hiện có vấn đề 
về khoảng chồng lấn pháp lý giữa 
phạm vi áp dụng của các Nghị định 
140/2007/NĐ-CP, 105/2016/NĐ-CP 
và 107/2016/NĐ-CP.

ĐỀ XUẤT

Về nguyên tắc, không đề xuất điều 
chỉnh, sửa đổi gì về pháp luật.
Tuy nhiên, để bảo đảm tính minh 
bạch, cần định nghĩa rõ về các loại 
dịch vụ và phạm vi điều chỉnh của 03 
Nghị định nói trên. 
Ngoài ra, nếu muốn tận dụng cam 
kết, cần bổ sung quy định minh thị 
vào 03 Nghị định trên về các trường 
hợp chuyển dịch vụ từ độc quyền 
Nhà nước sang cho tư nhân thì hạn 
chế sự tham gia của đầu tư nước 
ngoài trong 03-05 năm.
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Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi 
tiết một số điều của Luật chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa
Điều 17. Tổ chức đánh giá sự phù hợp 
và đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá 
sự phù hợp
1. Tổ chức đánh giá sự phù hợp được cung 
cấp dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam sau khi 
đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 
5 Điều 25 của Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa, có các quyền theo quy định 
tại Điều 19 của Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa.
2. Việc đăng ký lĩnh vực hoạt động của tổ 
chức đánh giá sự phù hợp được quy định 
như sau:
a) Đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận 
hợp chuẩn, thử nghiệm tại Bộ Khoa học và 
Công nghệ;
b) Đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận 
hợp quy tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương ban hành quy chuẩn kỹ thuật; 
c) Đăng ký lĩnh vực hoạt động giám định 
tại Bộ Công Thương theo quy định của 
pháp luật về thương mại;
d) Đăng ký lĩnh vực hoạt động kiểm định 
tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ tương ứng 
với phạm vi quản lý chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa được phân công.
3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
tiếp nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động của 
tổ chức đánh giá sự phù hợp quy định tại 
khoản 2 Điều này có trách nhiệm định kỳ 
6 tháng thông báo danh sách tổ chức đánh 
giá sự phù hợp đã đăng ký về Bộ Khoa học 
và Công nghệ.
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4. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách 
nhiệm tổng hợp, công bố công khai danh 
sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã 
đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định 
tại khoản 2 Điều này.
5. Bộ Khoa học và Công nghệ quy định yêu 
cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt 
động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp.
Nghị định 105/2016/NĐ-CP về điều kiện 
hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường (sau đây viết tắt là tổ chức 
cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, 
thử nghiệm).
2. Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường 
được chỉ định (sau đây viết tắt là tổ chức 
kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được 
chỉ định).
Điều 3. Điều kiện hoạt động của tổ chức 
cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, 
thử nghiệm
1. Có tư cách pháp nhân theo quy định của 
pháp luật Việt Nam.
2. Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng 
các điều kiện sau đây:
a) Có mặt bằng làm việc, điều kiện môi 
trường và điều kiện khác theo yêu cầu 
của quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm quy định tại khoản 3 Điều này;
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b) Có đủ chuẩn đo lường, phương tiện 
thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm theo yêu cầu của quy trình kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tương ứng. 
Các chuẩn đo lường và phương tiện đo 
này phải được định kỳ kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm tại tổ chức cung cấp 
dịch vụ kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm 
có lĩnh vực hoạt động phù hợp và được 
duy trì, bảo quản, sử dụng theo quy định 
của người đứng đầu tổ chức; giấy chứng 
nhận kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phải còn thời hạn có giá trị.
3. Có đủ quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, 
thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực đăng ký 
hoạt động.
Quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm do tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tự xây dựng, 
ban hành phải phù hợp với hướng dẫn của 
Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc khuyến 
nghị quốc tế của Tổ chức đo lường pháp 
định quốc tế, tiêu chuẩn của Ủy ban kỹ 
thuật điện quốc tế, tiêu chuẩn của Tổ chức 
tiêu chuẩn hóa quốc tế, tài liệu của nhà 
sản xuất có liên quan.
4. Có ít nhất 02 nhân viên kỹ thuật cho mỗi 
lĩnh vực hoạt động. Các nhân viên kỹ thuật 
này phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
a) Là viên chức hoặc lao động hợp đồng có 
thời hạn từ 12 tháng trở lên;
b) Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kỹ 
thuật hoặc tương đương trở lên;
c) Đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ 
kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tương 
ứng với lĩnh vực hoạt động và theo hướng 
dẫn của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ.
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5. Đáp ứng các yêu cầu về tính độc lập, 
khách quan sau đây:
a) Công khai, minh bạch quy trình kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã công bố 
áp dụng;
b) Người đứng đầu tổ chức cung cấp dịch 
vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phải 
tuân thủ hệ thống quản lý, quy trình kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã công bố 
áp dụng và chịu trách nhiệm về tính chính 
xác của kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm đã thực hiện;
c) Nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phải tuân thủ quy trình kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm đã công bố áp dụng 
và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết 
quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã 
thực hiện.
6. Đã thiết lập và duy trì hệ thống quản lý 
phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/
IEC 17025 đối với hoạt động kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường. Có văn bản của người 
đứng đầu tổ chức quy định: Quản lý chứng 
chỉ (tem, dấu, giấy chứng nhận) kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm; các biện pháp kỹ 
thuật nghiệp vụ (niêm phong, kẹp chì,...) 
phải thực hiện khi kiểm định, hiệu chuẩn, 
thử nghiệm để ngăn ngừa, phòng chống sự 
tác động làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo 
lường chính của phương tiện đo, chuẩn đo 
lường trong quá trình sử dụng.
7. Có giấy chứng nhận đăng ký cung cấp 
dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo lường (sau đây 
viết tắt là giấy chứng nhận đăng ký) theo 
quy định tại Nghị định này.
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Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định về 
điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá 
sự phù hợp
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp tại Việt 
Nam gồm: Tổ chức đánh giá sự phù hợp 
đối với sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản 
xuất, cung ứng dịch vụ, môi trường phù 
hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy 
chuẩn kỹ thuật tương ứng và tổ chức công 
nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với:
1. Tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động 
kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp 
trên lãnh thổ Việt Nam về:
a) Thử nghiệm;
b) Kiểm định;
c) Giám định;
d) Chứng nhận;
đ) Công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp.
2. Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ 
chức, cá nhân liên quan.
Điều 5. Điều kiện kinh doanh dịch vụ thử 
nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa
1. Là tổ chức được thành lập theo quy định 
của pháp luật.
2. Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt 
động đáp ứng các yêu cầu quy định trong 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 
hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 
hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế 
đối với thử nghiệm chuyên ngành.
3. Có ít nhất 04 thử nghiệm viên chính 
thức của tổ chức (viên chức hoặc lao động 
ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở 
lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác 
định thời hạn), được đào tạo về tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu 
chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 hoặc tiêu 
chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với 
thử nghiệm chuyên ngành.
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Trường hợp bổ sung lĩnh vực hoạt động thử 
nghiệm, phải có ít nhất 02 thử nghiệm viên 
chính thức của tổ chức (viên chức hoặc lao 
động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng 
trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác 
định thời hạn) tương ứng với lĩnh vực thử 
nghiệm đăng ký bổ sung, được đào tạo về 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 
hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 
hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế 
đối với thử nghiệm chuyên ngành.
4. Có máy móc, thiết bị, dụng cụ thử 
nghiệm, đo lường phù hợp với quy định 
của pháp luật và phù hợp, với lĩnh vực hoạt 
động thử nghiệm tương ứng.
Nghị định 63/2016/NĐ-CP quy định về 
điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định 
xe cơ giới
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, 
tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản 
lý, kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
2. Nghị định này không áp dụng đối với cơ 
quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiểm 
định xe cơ giới của quân đội, công an sử 
dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.
Điều 5. Điều kiện chung về kinh doanh 
dịch vụ kiểm định xe cơ giới
1. Việc thành lập đơn vị đăng kiểm phải phù 
hợp Quy hoạch tổng thể mạng lưới các đơn 
vị đăng kiểm và dây chuyền kiểm định.
2. Tổ chức đáp ứng điều kiện về cơ sở vật 
chất, thiết bị, nhân lực theo quy định tại 
Chương này được cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.
Điều 6. Diện tích mặt bằng của đơn vị 
đăng kiểm
Điều 7. Xưởng kiểm định
Điều 8. Nhà văn phòng, bãi đỗ xe, đường 
nội bộ
Điều 9. Thiết bị kiểm tra, dụng cụ kiểm tra
Điều 10. Quy định về thiết bị thông tin, lưu 
trữ, truyền số liệu
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(f) Dịch vụ liên quan đến nông 
nghiệp, săn bắn và lâm nghiệp 
(CPC 881 33)34

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Chỉ cho phép thành lập liên 
doanh hoặc hợp đồng hợp tác 
kinh doanh. Phần vốn góp của 
phía nước ngoài không vượt 
quá 51% vốn pháp định của liên 
doanh 

Hạn chế đối xử quốc gia
Không hạn chế, ngoại trừ: Việc 
tiếp cận một số khu vực địa lý 
nhất định có thể bị hạn chế35.

Phụ lục I-8
Ngành: Các dịch vụ kinh doanh 
khác 
Phân ngành: Dịch vụ liên quan 
đến nông nghiệp, săn bắn và lâm 
nghiệp (CPC 881)
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)
Mô tả: Đầu tư 
Không được đầu tư nước ngoài 
để cung cấp dịch vụ liên quan 
đến nông nghiệp, săn bắn và lâm 
nghiệp ngoại trừ thông qua hợp 
đồng hợp tác kinh doanh, một liên 
doanh hoặc mua cổ phần của một 
doanh nghiệp Việt Nam. Trong 
trường hợp liên doanh hoặc mua 
cổ phần của doanh nghiệp Việt 
Nam, vốn góp của bên nước ngoài 
không được vượt quá 51%. 
Phụ lục II – 30
Lâm sản và săn bắn 
Phân ngành: Lâm sản và săn bắn 
(không bao gồm CPC 881)
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)
Đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5)
Nhân sự cấp cao (Điều 9.11)
Mô tả: Đầu tư
Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến đầu tư trong các 
hoạt động lâm sản và săn bắn. 

(f) Services incidental to agriculture, 
hunting and forestry (CPC 881)36

Hạn chế tiếp cận thị trường
None, except: Only in the form of 
joint-venture or business co-operation 
contract. Foreign capital contribution 
may not exceed 51% of the legal 
capital of the joint venture. 

Hạn chế đối xử quốc gia
None, except: Access to certain 
geographical areas may be 
restricted37.

Luật Bảo vệ và phát riển rừng
Điều 25. Cho thuê rừng
4. Nhà nước cho người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
thuê rừng sản xuất là rừng trồng trả tiền 
một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền 
hàng năm để thực hiện dự án đầu tư về 
lâm nghiệp theo quy định của pháp luật về 
đầu tư, kết hợp sản xuất lâm nghiệp - nông 
nghiệp - ngư nghiệp, kinh doanh cảnh 
quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi 
trường.
Điều 78. Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng 
là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 
tổ chức, cá nhân nước ngoài được Nhà 
nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất 
theo dự án đầu tư
1. Chủ rừng là người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một 
lần để trồng rừng sản xuất có các quyền và 
nghĩa vụ sau đây:
a) Có các quyền và nghĩa vụ quy định tại 
Điều 59 và Điều 60 của Luật này;
b) Được sở hữu cây trồng, vật nuôi và tài 
sản trên đất trồng rừng; 
c) Được khai thác lâm sản theo quy định tại 
khoản 2 Điều 57 của Luật này;
d) Được chuyển nhượng, tặng cho, cho 
thuê lại quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo 
lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 
theo quy định của pháp luật về đất đai;
đ) Được chuyển nhượng, tặng cho, cho 
thuê lại rừng sản xuất là rừng trồng; cá 
nhân được để thừa kế theo quy định của 
pháp luật;

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN có cam kết cơ bản tương tự nhau 
trong WTO, EVFTA và TPP về dịch vụ 
CPC 881, theo đó mở cửa hạn chế chỉ 
ở hình thức hợp đồng hợp tác kinh 
doanh hoặc liên doanh với vốn nước 
ngoài không vượt quá 51%; riêng 
với dịch vụ khai thác lâm sản và săn 
bắt ngoài những dịch vụ liệt kê trong 
881 VN không có cam kết mở; đồng 
thời VN còn có bảo lưu với nguyên 
tắc NT liên quan tới quyền hạn chế 
tiếp cận một số khu vực đại lý nhất 
định trong các cam kết này.

2.PLVN
PLVN không có quy định trực tiếp về 
điều kiện kinh doanh, điều kiện đầu 
tư vào các dịch vụ phục vụ hoạt động 
nông nghiệp, lâm nghiệp, săn bắt… 
mà chỉ có các quy định về giao rừng/
tài nguyên nước và các hoạt động 
khai thác lợi ích từ rừng/tài nguyên 
và các hoạt động nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp trực tiếp mà 
không có quy định nào liên quan tới 
các dịch vụ phục vụ các hoạt động 
này. 
Riêng đối với hoạt động khai thác 
rừng và săn bắt, PLVN có quy định 
các điều kiện thực hiện hoạt động 
(hoạt động trực tiếp, không quy định 
về dịch vụ liên quan), áp dụng chung 
cho các chủ thể không phân biệt 
trong nước, nước ngoài

33/  UN CPC System Explanatory Notes: Services incidental to agriculture, hunting, forestry and fishing: services rendered on a fee or contract basis, mostly performed at the site where the agricultural production is done, e.g. services providing agricultural machinery 
with drivers and crew; harvesting and related services; services of farm labour contractors; animal boarding, care and breeding services; services to promote propagation, growth and output of animals; services to promote commercial hunting and trapping; timber 
evaluation, firefighting, forest management including forest damage assessment services; logging related services; services related to fishery and operational services of fish hatcheries or fish farms.

34/  Excluding services relating to investigation, evaluation and exploitation for natural forest including exploitation of woods and wild, rare and precious animals hunting and trapping, aerial photographing, aerial seed planting and aerial chemicals spraying and 
dusting, micro-bial plant, animal genetic resource in agriculture. For the avoidance of ambiguity, animal husbandry and the improvement of breeding stock are included in this commitment.

35/ Để làm rõ hơn nội dung cam kết, hạn chế này cho phép duy trì hoặc áp dụng các hạn chế vì lý do an ninh quốc gia và trật tự công cộng phù hợp với Điều XIV và XIV bis của GATS.
36/  Excluding services relating to investigation, evaluation and exploitation for natural forest including exploitation of woods and wild, rare and precious animals hunting and trapping, aerial photographing, aerial seed planting and aerial chemicals spraying and 

dusting, micro-bial plant, animal genetic resource in agriculture. For the avoidance of ambiguity, animal husbandry and the improvement of breeding stock are included in this commitment
37/ For greater transparency, this allows the maintenance or adoption of limitations or restrictions for national security and public order reasons in accordance with Article XIV and Article XIV bis of the GATS
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Biện pháp hiện hành:
 -  Nghị quyết số 71/2006/QH11 

ngày 29 Tháng 11 năm 2006 
 -  Luật bảo vệ và phát triển rừng 

số 29/2004/QH11 ngày 3 tháng 
12 năm 2004. 

 -  Nghị định số 23/2006/QD-TTg 
ngày 3 Tháng 3 năm 2006

e) Góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là 
rừng trồng với tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân trong nước, người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài. 
2. Chủ rừng là người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng 
năm để trồng rừng sản xuất có các quyền 
và nghĩa vụ sau đây:
a) Có các quyền và nghĩa vụ quy định tại 
Điều 59 và Điều 60 của Luật này;
b) Được sở hữu cây trồng, vật nuôi và tài 
sản trên đất trồng rừng;
c) Được khai thác lâm sản theo quy định tại 
khoản 2 Điều 57 của Luật này;
d) Được chuyển nhượng, tặng cho rừng 
trồng; thế chấp, bảo lãnh bằng giá trị rừng 
sản xuất là rừng trồng tại tổ chức tín dụng 
hoạt động tại Việt Nam;
đ) Được góp vốn bằng giá trị rừng sản 
xuất là rừng trồng với tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân trong nước, người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài.
Nghị định 23/2006/NĐ-CP về thi hành 
Luật Bảo vệ và phát triển rừng
Điều 19. Căn cứ giao rừng, cho thuê rừng
Việc giao rừng, cho thuê rừng căn cứ vào 
các quy định sau:
3. Nhu cầu sử dụng rừng của tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn 
phải được thể hiện trong các văn bản sau:
a) Đối với tổ chức phải có dự án được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 
nếu là dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân 
sách nhà nước; dự án và văn bản thẩm 
định của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đối với tổ chức không sử dụng 
vốn ngân sách nhà nước; dự án có vốn đầu 
tư nước ngoài đã được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư.

Như vậy, đối với các dịch vụ mã 881 
đã có cam kết, PLVN đã mở hoàn 
toàn, do đó đã tương thích. Đối với 
trường hợp dịch vụ khai thác rừng và 
săn bắt mà VN chưa cam kết, PLVN 
chưa có quy định thì việc đầu tư sẽ 
dựa trên ý kiến của Bộ kế hoạch và 
đầu tư và Bộ quản lý chuyên ngành 
(Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn). Do chưa có cam kết, PLVN 
được suy đoán là luôn tương thích. 
Về bảo lưu liên quan tới hạn chế 
tiếp cận một số khu vực địa lý, Luật 
bảo vệ phát triển rừng có quy định 
tương tự, nhưng các Luật khác (thủy 
sản, biển…) lại không có quy định 
như vậy. Tuy nhiên do đây là bảo lưu 
quyền nên PLVN suy đoán là luôn 
tương thích.
Tuy nhiên trong tất cả các trường 
hợp ở trên, có lẽ việc mở cửa hoàn 
toàn này là không chủ đích (do dựa 
vào quan niệm sai lầm về hiệu lực 
áp dụng trực tiếp của các cam kết), 
trong khi một số hoạt động có thể 
tương đối nhạy cảm về an ninh. 

ĐỀ XUẤT

Về nguyên tắc không đề xuất điều 
chỉnh, sửa đổi gì về pháp luật.
Tuy nhiên, nếu xem đây là lĩnh vực 
nhạy cảm cần hạn chế đầu tư nước 
ngoài thì cần áp dụng theo cam kết, 
vi vậy đề xuất sửa đổi Phụ lục về 
nội dung áp dụng trực tiếp các cam 
kết của VN ban hành kèm theo Nghị 
quyết 71/2006/NQ-QH11 phê chuẩn 
Nghị định thư gia nhập WTO của VN 
để bổ sung cam kết mở cửa dịch vụ 
CPC 881 của VN trong WTO vào Danh 
mục áp dụng trực tiếp (do nếu sửa 
trực tiếp vào PLVN thì quá nhiều văn 
bản liên quan cần sửa và không bao 
trùm được hết)
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Điều 20. Giao rừng
Giao rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, 
cộng đồng dân cư thôn và người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam 
quy định như sau:
3. Giao rừng đối với tổ chức kinh tế và 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao rừng 
sản xuất là rừng tự nhiên, giao rừng sản 
xuất là rừng trồng có thu tiền hoặc không 
thu tiền sử dụng rừng đối với tổ chức kinh 
tế quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều 
24 Luật Bảo vệ và phát triển rừng và giao 
rừng sản xuất là rừng trồng có thu tiền sử 
dụng rừng đối với người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài quy định tại điểm c khoản 3 
Điều 24 Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
b) Việc giao rừng có thu tiền sử dụng rừng 
phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng rừng, 
quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, 
trường hợp khu rừng sản xuất chỉ có một tổ 
chức đề nghị được giao rừng thì không phải 
tổ chức đấu giá.
4. Giao rừng đối với tổ chức kinh tế trong 
nước liên doanh với tổ chức kinh tế nước 
ngoài.
Trường hợp các dự án đầu tư có quy mô 
lớn (nhóm A), do tổ chức kinh tế trong 
nước liên doanh với tổ chức kinh tế nước 
ngoài, sử dụng đất lâm nghiệp có rừng tự 
nhiên và rừng trồng thì được giao đất có 
thu tiền cùng với giao rừng có thu tiền, 
chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm 
nghiệp để thực hiện Dự án theo nội dung 
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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Điều 21. Cho thuê rừng
1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, 
cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam 
được Nhà nước cho thuê rừng theo quy 
định tại Điều 25 Luật Bảo vệ và phát triển 
rừng.
2. Thẩm quyền cho thuê rừng thực hiện 
theo quy định tại Điều 24 của Nghị định 
này.
3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 
tổ chức, cá nhân nước ngoài:
a) Được thuê rừng sản xuất là rừng trồng 
để thực hiện dự án đầu tư theo quy định 
của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng 
và pháp luật về đầu tư của Việt Nam.
b) Việc thuê rừng tự nhiên để kết hợp 
kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch 
sinh thái - môi trường hoặc sản xuất kinh 
doanh lâm sản do Thủ tướng Chính phủ 
quy định.
Điều 35. Chủ rừng là tổ chức, cá nhân 
nước ngoài
Chủ rừng là tổ chức, cá nhân nước ngoài 
được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê 
lại, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá 
trị quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu 
rừng sản xuất là rừng trồng trong các 
trường hợp sau đây:
1. Được chuyển nhượng rừng sản xuất là 
rừng trồng do mình tự đầu tư trên đất Nhà 
nước cho thuê.
2. Được tặng cho rừng sản xuất là rừng 
trồng trên đất Nhà nước cho thuê để trồng 
rừng sản xuất cho Nhà nước, cộng đồng 
dân cư thôn.
3. Được cho thuê rừng sản xuất là rừng 
trồng trên đất Nhà nước cho thuê đất trả 
tiền một lần để trồng rừng.
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4. Về thế chấp, bảo lãnh, góp vốn:
a) Được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng 
giá trị quyền sử dụng rừng sản xuất tăng 
thêm do chủ rừng tự đầu tư so với giá trị 
quyền sử dụng rừng xác định tại thời điểm 
thuê rừng.
b) Được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng 
giá trị rừng sản xuất là rừng trồng trong 
trường hợp chủ rừng trồng rừng trên đất 
Nhà nước cho thuê mà trả tiền thuê đất 
hàng năm.
c) Việc thế chấp, bảo lãnh chỉ được thực 
hiện tại tổ chức tín dụng hoạt động hợp 
pháp tại Việt Nam.
Điều 51. Phát triển rừng
1. Đầu tư xây dựng các khu rừng phòng 
hộ.
c) Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá 
nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước 
ngoài, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài đầu tư xây dựng rừng phòng hộ.
2. Đầu tư xây dựng các khu rừng đặc dụng:
c) Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá 
nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước 
ngoài, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài đầu tư xây dựng rừng đặc dụng.
Điều 54. Nghiên cứu khoa học trong 
rừng
2. Đối với tổ chức, cá nhân trong nước và 
nước ngoài có các hoạt động về thực hành, 
thực tập, thực hiện các chuyên đề, đề tài 
nghiên cứu khoa học trong rừng phải thực 
hiện các quy định sau:
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a) Tổ chức, cá nhân trong nước có nhu cầu 
về nghiên cứu, giảng dạy hoặc thực tập 
trong khu rừng phải được sự đồng ý của 
chủ rừng bằng văn bản.
b) Tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ 
và cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên 
cứu khoa học hoặc phối hợp với tổ chức, 
cá nhân trong nước nghiên cứu khoa học 
trong các khu rừng phải được Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép 
trên cơ sở dự án hoặc các thoả thuận hợp 
tác khoa học đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt.
c) Khi tiến hành các hoạt động nghiên cứu 
khoa học, phải tuân theo sự hướng dẫn, 
kiểm tra của chủ rừng; trường hợp nghiên 
cứu khoa học trong khu rừng đặc dụng chỉ 
được thực hiện theo phương pháp quan 
sát, ghi chép, quay phim, chụp ảnh, không 
được gây ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn 
của hệ sinh thái, không được thu hái mẫu 
vật trái phép.
d) Sau mỗi đợt nghiên cứu, chậm nhất là 
hai (2) tuần, tổ chức, cá nhân thực hiện 
hoạt động nghiên cứu khoa học phải gửi 
báo cáo về các hoạt động trong rừng và 
mức độ ảnh hưởng đến rừng. Sau khi công 
bố kết quả nghiên cứu chậm nhất hai (2) 
tháng phải báo cáo kết quả nghiên cứu, 
khảo sát điều tra cho cơ quan cấp phép và 
chủ rừng.
đ) Việc sưu tầm mẫu vật hay trao đổi mẫu 
vật tại các khu rừng đặc dụng với bất kỳ 
mục đích gì đều phải được phép của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
được chủ rừng hướng dẫn, kiểm tra xác 
nhận, phải nộp thuế tài nguyên và các 
khoản chi phí khác theo quy định.
Trường hợp đưa mẫu vật ra nước ngoài 
phải được Văn phòng CITES Việt Nam cấp 
phép.
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e) Tổ chức, cá nhân khi nghiên cứu khoa 
học trong rừng phải trả tiền thuê hiện 
trường, mẫu vật và phải thanh toán các 
khoản chi phí dịch vụ theo quy định đồng 
thời phải tuân theo sự hướng dẫn và nội 
quy, quy định về bảo vệ rừng của chủ 
rừng.
Điều 55. Kinh doanh cảnh quan, nghỉ 
dưỡng, du lịch sinh thái trong rừng
1. Chủ rừng được tự tổ chức hoặc cho các 
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê, nhận 
khoán rừng và môi trường rừng để kinh 
doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch 
sinh thái trong rừng và phải đảm bảo các 
nguyên tắc sau:
a) Không gây ảnh hưởng xấu đến mục 
tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan 
môi trường và tác dụng phòng hộ của khu 
rừng.
b) Không được xây dựng các công trình 
phục vụ du lịch ở phân khu bảo vệ nghiêm 
ngặt, phân khu phục hồi sinh thái trong 
rừng đặc dụng.
c) Phải đảm bảo an toàn và tuân theo sự 
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Ban 
quản lý khu rừng.
d) Tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá 
nhân sống trong khu rừng tham gia các 
hoạt động dịch vụ du lịch.
2. Tổ chức hoạt động kinh doanh cảnh 
quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái trong 
rừng.
Chủ rừng phải lập dự án đầu tư trình cấp 
có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực 
hiện theo đúng dự án đã được phê duyệt; 
trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện theo quy 
định của Chính phủ về quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công trình. Chủ rừng tự quyết 
định đầu tư và tự chịu trách nhiệm đối với 
các dự án sử dụng nguồn vốn khác.
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Điều 56. Quy định mức thu tiền dịch vụ 
các hoạt động nghiên cứu khoa học, 
tham quan du lịch trong khu rừng
1. Mức thu phí tham quan du lịch thực hiện 
theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
2. Mức thu tiền dịch vụ cho các hoạt động 
nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch 
thực hiện theo hợp đồng thoả thuận giữa 
chủ rừng với tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
nghiên cứu khoa học và tham quan du lịch 
trong rừng.
3. Việc quản lý và sử dụng tiền thu được 
từ hoạt động dịch vụ nghiên cứu khoa học, 
tổ chức tham quan du lịch đối với tổ chức 
sự nghiệp thực hiện theo quy định của 
Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng đối 
với đơn vị sự nghiệp.
4. Việc quản lý và sử dụng tiền thu được 
từ hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức 
tham quan du lịch và dịch vụ trong rừng 
sản xuất của các tổ chức kinh tế được thực 
hiện theo pháp luật hiện hành.
Luật Thủy sản
Điều17.  Điều kiện cấp Giấy phép khai 
thác thuỷ sản
Tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sảnđược 
cấp Giấy phép khai thác thuỷ sảnphải có 
các điều kiện sau đây:
1. Có đăng ký kinh doanh khai thác thuỷ sản;
2. Có tàu cá đã đăng ký, đăng kiểm;
3. Có ngư cụ,phương tiện khai thác phù hợp;
4. Thuyền trưởng, máy trưởngtrên tàu 
cá phải có văn bằng, chứng chỉ phù 
hợptheo quy định của pháp luật.
Điều 27.  Giao, cho thuê, thu hồi đất để 
nuôi trồng thuỷ sản
1. Việc giao, cho thuê, thu hồi đất để nuôi 
trồng thuỷ sản phải tuân theo quy định của 
pháp luật về đất đai và các quy định khác 
của pháp luật có liên quan.
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2. Tổ chức, cá nhân được giao, cho thuê 
đất để nuôi trồng thuỷ sản phải thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ theo quy định của 
Luật này, pháp luật về đất đai và các quy 
định khác của pháp luật có liên quan.

Điều28.  Giao, cho thuê mặt nước biển 
để nuôi trồng thuỷ sản

1. Việc giao, cho thuê mặt nước biển 
để nuôi trồng thuỷ sản phải thực hiện 
theo quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ 
sản.

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho thuê mặt 
nước biển để nuôi trồng thuỷ sản trong các 
trường hợp sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân thuê mặt nước biển để 
nuôi trồng thuỷ sản theo dự án được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê mặt 
nước biển để nuôi trồng thuỷ sản theo dự 
án đượccơ quan nhà nước có thẩm quyền 
của Việt Nam xét duyệt.

Luật đa dạng sinh học

Điều 7. Những hành vi bị nghiêm cấm 
về đa dạng sinh học

1. Săn bắt, đánh bắt, khai thác loài hoang 
dã trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của 
khu bảo tồn, trừ việc vì mục đích nghiên 
cứu khoa học; lấn chiếm đất đai, phá hoại 
cảnh quan, hủy hoại hệ sinh thái tự nhiên, 
nuôi trồng các loài ngoại lai xâm hại trong 
khu bảo tồn.

3. Điều tra, khảo sát, thăm dò, khai thác 
khoáng sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm quy 
mô trang trại, nuôi trồng thuỷ sản quy mô 
công nghiệp; cư trú trái phép, gây ô nhiễm 
môi trường trong phân khu bảo vệ nghiêm 
ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của 
khu bảo tồn.
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4. Săn bắt, đánh bắt, khai thác bộ phận cơ 
thể, giết, tiêu thụ, vận chuyển, mua, bán 
trái phép loài thuộc Danh mục loài nguy 
cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; quảng 
cáo, tiếp thị, tiêu thụ trái phép sản phẩm 
có nguồn gốc từ loài thuộc Danh mục loài 
nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

5. Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng 
cấy nhân tạo trái phép loài động vật, thực 
vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy 
cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Điều 44. Loài hoang dã bị cấm khai 
thác và loài hoang dã được khai thác có 
điều kiện trong tự nhiên

1. Việc khai thác có điều kiện loài hoang 
dã trong tự nhiên được thực hiện theo quy 
định của pháp luật về bảo vệ và phát triển 
rừng, pháp luật về thuỷ sản và các quy 
định khác của pháp luật có liên quan.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định cụ thể việc bảo vệ loài 
hoang dã bị cấm khai thác trong tự nhiên và 
việc khai thác loài hoang dã được khai thác 
có điều kiện trong tự nhiên; định kỳ công bố 
Danh mục loài hoang dã bị cấm khai thác 
trong tự nhiên và Danh mục loài hoang dã 
được khai thác có điều kiện trong tự nhiên.

Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí 
xác định loài và chế độ quản lý loài 
thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý 
hiếm được ưu tiên bảo vệ

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, 
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ 
chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động 
liên quan đến quản lý loài thuộc Danh mục 
loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 
vệ (sau đây được gọi là loài được ưu tiên 
bảo vệ) tại Việt Nam.
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Điều 11. Khai thác loài thuộc Danh mục 
loài được ưu tiên bảo vệ
1. Điều kiện khai thác loài động vật hoang 
dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài 
được ưu tiên bảo vệ:
a) Phục vụ mục đích bảo tồn đa dạng sinh 
học, nghiên cứu khoa học và tạo nguồn 
giống ban đầu;
b) Bảo đảm không làm ảnh hưởng tiêu 
cực tới sự tồn tại và phát triển của loài đó 
trong tự nhiên;
c) Có Giấy phép khai thác do cơ quan có 
thẩm quyền cấp theo quy định tại Điểm d 
Khoản 3 Điều này;
d) Được sự đồng ý của Ban quản lý khu 
bảo tồn thiên nhiên đối với hoạt động khai 
thác tại khu bảo tồn thiên nhiên, Chủ cơ 
sở bảo tồn đa dạng sinh học đối với hoạt 
động khai thác tại cơ sở bảo tồn đa dạng 
sinh học, Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đối 
với hoạt động khai thác ngoài khu bảo tồn 
thiên nhiên, ngoài cơ sở bảo tồn đa dạng 
sinh học.
Điều 12. Trao đổi, mua, bán, tặng cho, 
thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của 
loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên 
bảo vệ
1. Việc trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê 
mẫu vật của loài hoang dã thuộc Danh mục 
loài được ưu tiên bảo vệ chỉ được thực 
hiện khi đáp ứng các điều kiện sau:
a) Phục vụ mục đích bảo tồn đa dạng sinh 
học, nghiên cứu khoa học và tạo nguồn 
giống ban đầu;
b) Có giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng 
cho, thuê mẫu vật của loài thuộc Danh mục 
loài được ưu tiên bảo vệ do cơ quan có 
thẩm quyền cấp theo quy định tại Điểm c 
Khoản 3 Điều này.
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(h) Dịch vụ liên quan đến khai 
thác mỏ (CPC 88338) 

1. Cam kết tại phần này không 
bao gồm các hoạt động sau: 
cung ứng vật tư, thiết bị và hoá 
phẩm, dịch vụ căn cứ, dịch vụ 
tàu thuyền, dịch vụ sinh hoạt, 
đời sống, dịch vụ bay. 
2. Cam kết tại phần này không 
ảnh hưởng tới quyền của Chính 
phủ Việt Nam trong việc đưa ra 
các quy định và thủ tục cần thiết 
để quản lý các hoạt động có liên 
quan tới 
dầu và khí trong phạm vi lãnh 
thổ hoặc quyền tài phán của 
Việt Nam phù hợp với các quyền 
và nghĩa vụ của Việt Nam theo 
GATS.

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 

Kể từ ngày gia nhập, cho phép 
thành lập liên doanh với tỷ lệ 
vốn góp của phía nước ngoài 
không vượt quá 49%. Sau 3 
năm kể từ ngày gia nhập, hạn 
chế này sẽ là 51%. 2 năm sau 
đó, cho phép thành lập doanh 
nghiệp 100% vốn đầu tư nước 
ngoài.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Không hạn chế, goại trừ các 
biện pháp đã nêu tại cột tiếp 
cận thị trường 

Phụ lục II–36

Tiểu Phụ lục II-A

Vì mục tiêu của bảo lưu số II-
VN-35 của Việt Nam, nghĩa vụ 
của Việt Nam theo Điều XVI Hiệp 
định GATS như thể hiện trong 
Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam 
(tài liệu mã số WT/ACC/VNM/48/
Add.2) được cải thiện trong các 
lĩnh vực được mô tả như sau.

Services incidental to mining (CPC 
883)

Bổ sung cam kết mới như sau: 
Phương thức cung cấp 1 (Cung 
cấp qua biên giới): Không hạn 
chế.

(h) Services incidental to mining (CPC 
883) 

1. The commitments specified 
hereunder are not understood 
to cover the following activities: 
supply of equipment, materials and 
chemicals, supply base services, 
offshore/marine support vessels, 
accommodation and catering, 
helicopter services. 

2. The commitments specified 
hereunder are made without 
prejudice to the rights of the 
Government of Viet Nam to set 
out the necessary regulations and 
procedures to regulate the oil and 
gas related activities carried out 
within the territory or jurisdiction of 
Viet Nam in full conformity with the 
rights and obligations of Viet Nam 
under the GATS.

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) None, except: Joint ventures 
with foreign capital contribution not 
exceeding 51% shall be permitted. 
100% foreigninvested enterprises 
shall be permitted.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) None, except as indicated in the 
market access column. 

Luật Dầu khí

Điều 3

4. “Hoạt động dầu khí” là hoạt động tìm kiếm 
thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí, 
kể cả các hoạt động phục vụ trực tiếp cho các 
hoạt động này.

5. “Hợp đồng dầu khí” là văn bản ký kết giữa 
Tập đoàn dầu khí Việt Nam với tổ chức, cá 
nhân để tiến hành hoạt động dầu khí.

6. “Dịch vụ dầu khí” là các hoạt động liên 
quan đến tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ 
và khai thác dầu khí do Nhà thầu phụ tiến 
hành.

8. “Nhà thầu” là tổ chức, cá nhân Việt Nam 
hoặc nước ngoài, được phép tiến hành 
hoạt động dầu khí trên cơ sở hợp đồng 
dầu khí.

9. “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân Việt 
Nam hoặc nước ngoài ký kết hợp đồng với 
Nhà thầu hoặc Xí nghiệp liên doanh dầu 
khí để thực hiện các dịch vụ dầu khí.

10. “Xí nghiệp liên doanh dầu khí” là Xí 
nghiệp liên doanh được thành lập trên cơ 
sở hợp đồng dầu khí hoặc trên cơ sở Hiệp 
định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với 
Chính phủ nước ngoài.

Điều 15

Hợp đồng dầu khí được ký kết dưới các 
hình thức hợp đồng chia sản phẩm, hợp 
đồng liên doanh hoặc các hình thức khác.

Hợp đồng dầu khí phải tuân thủ Hợp đồng 
mẫu do Chính phủ Việt Nam ban hành, 
trong đó có những nội dung chính sau 
đây:..

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

VN có cam kết về mở cửa đầu tư 
cho dịch vụ khai khoáng mã CPC 883 
tương tự nhau trong WTO (khi kết thúc 
lộ trình), EVFTA và TPP39. Nhìn chung 
mức độ mở cửa là tương đối (cho tất 
cả các hình thức hiện diện thương mại, 
chỉ trừ có liên doanh là hạn chế tỷ lệ 
vốn tối đa của nước ngoài là 51% mà 
thôi). Tuy nhiên, cần chú ý là các hoạt 
động được loại trừ khỏi cam kết này là 
rất đáng kể (đặc biệt liên quan tới các 
dịch vụ gắn với dầu khí được liệt kê).

Hơn nữa, cần chú ý ở đây cam kết 
ghi nhận quyền của VN trong việc 
ban hành các quy định và thủ tục liên 
quan tới các hoạt động trong lĩnh 
vực này miễn là không trái với các 
quyền và nghĩa vụ chung trong GATS. 
Do đó mức độ ràng buộc của cam kết 
này với PLVN khá thấp.

2.PLVN

-Đối với dịch vụ nằm trong nhóm 
hoạt động dầu khí: PLVN hiện chỉ cho 
phép liên doanh với Tập đoàn dầu 
khí để thực hiện các hoạt động dầu 
khí (thông qua hợp đồng dầu khí, 
thành lập Xí nghiệp liên doanh dầu 
khí) – không có quy định về giới hạn 
vốn trong liên doanh này.

-Đối với các dịch vụ dầu khí (nhà 
thầu phụ): Không có hạn chế nào về 
hiện diện thương mại của nhà đầu 
tư nước ngoài trong lĩnh vực này

Do đó trong tổng thể PLVN cơ bản đã 
mở cửa rộng hơn so với cam kết và 
vì vậy đã tương thích.

38/  38 UN CPC System Explanatory Services: Services incidental to mining: services rendered on a fee or contract basis at oil and gas fields, e.g. drilling services, derrick building, repair and dismantling services, oil and gas well casings cementing services. Exclusion: 
Mineral prospecting services, oil and gas field exploration and geophysical (e.g. seismic) and geological surveying services are classified in class 8675 (Engineering related scientific and technical consulting services)

39/ TTWTO: Thực chất cam kết trong TPP có mở hơn về mode 1 (cung cấp dịch vụ qua biên giới) – tuy nhiên đây không phải diện xem xét của Rà soát này
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Điều 16
Tổ chức, cá nhân muốn ký kết hợp đồng 
dầu khí phải thông qua đấu thầu hoặc các 
hình thức khác do Chính phủ Việt Nam quy 
định. Tổ chức, cá nhân này phải giải trình 
rõ khả năng tài chính, trình độ kỹ thuật, 
kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực 
hoạt động dầu khí. 
Điều 26
Nhà thầu được quyền ký kết hợp đồng 
về dịch vụ dầu khí, nhưng phải ưu tiên ký 
kết hợp đồng đó với tổ chức, cá nhân Việt 
Nam.
Việc đấu thầu và ký kết hợp đồng cung 
cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp 
đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát 
triển mỏ và khai thác dầu khí được thực 
hiện theo quy định riêng do Chính phủ ban 
hành.
Việt Nam tự đảm nhiệm dịch vụ bay hoặc 
ký kết hợp đồng liên doanh với nước 
ngoài để thực hiện các dịch vụ bay phục vụ 
hoạt động dầu khí.
Điều 29
Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân nước 
ngoài được chuyển phần thu hồi chi phí và 
lợi nhuận thu được trong quá trình hoạt 
động dịch vụ dầu khí ra nước ngoài
Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định chi 
tiết một số điều của Luật Dầu khí
Điều 4. Cơ sở để tiến hành hoạt động 
dầu khí
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước 
ngoài tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm 
dò và khai thác dầu khí trên cơ sở hợp 
đồng dầu khí hoặc thỏa thuận khác được 
ký kết với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoặc 
với Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam theo quy định của Luật Dầu 
khí, Nghị định này và văn bản pháp luật có 
liên quan.

ĐỀ XUẤT

Về nguyên tắc PLVN đã tương thích 
do đã mở cửa rộng hơn cam kết, do 
đó không phải điều chỉnh, sửa đổi gì.
Tuy nhiên, nếu xem lĩnh vực này là 
nhạy cảm và xét đến việc đàm phán 
TPP và EVFTA đã cố giữ các hạn chế 
đối với dịch vụ này thì PLVN nên 
được điều chỉnh để chỉ mở cửa ở 
mức như cam kết (liên quan tới tỷ 
lệ vốn của nước ngoài trong liên 
doanh).
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Mục 2. ĐẤU THẦU RỘNG RÃI
Điều 7. Đấu thầu rộng rãi
Việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu 
thầu rộng rãi được áp dụng trên nguyên 
tắc cạnh tranh quốc tế và không qua bước 
sơ tuyển. Mọi tổ chức, cá nhân đáp ứng 
các điều kiện quy định tại Điều 8 Nghị định 
này đều được tham gia dự thầu.
Điều 8. Điều kiện dự thầu
1. Bên dự thầu phải đáp ứng đủ các điều 
kiện sau:
a) Đối với bên dự thầu là tổ chức:
- Có đăng ký thành lập, hoạt động được 
cấp theo quy định pháp luật của quốc gia 
bên dự thầu đang hoạt động;
- Không đang trong quá trình giải thể; 
không bị kết luận đang lâm vào tình trạng 
phá sản hoặc không có khả năng trả nợ 
theo quy định của pháp luật;
- Không đang trong thời gian bị cấm tham 
dự thầu.
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(i) Dịch vụ liên quan đến sản 
xuất40 (CPC 88441 và 88542)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Sau 3 năm kể từ ngày gia nhập, 
chỉ cho phép thành lập liên 
doanh trong đó tỷ lệ vốn góp 
của phía nước ngoài không 
được vượt quá 50%. 5 năm sau 
đó: cho phép thành lập doanh 
nghiệp 100% vốn nước ngoài. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Chưa cam kết. 

Không có bảo lưu về biện pháp 
không tương thích

(i) Services incidental to 
manufacturing (CPC 884 and 885)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None, except: Only joint ventures 
with foreign capital contribution not 
exceeding 50% or 100% foreign-
invested enterprises shall be 
permitted. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Unbound. 

Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi 
tiết thi hành luật thương mại về hoạt 
động mua bán hàng hóa quốc tế và các 
hoạt động đại lý mua, bán, gia công và 
quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
Điều 28. Thương nhân nhận gia công 
hàng hóa cho thương nhân nước ngoài
Trừ trường hợp quy định tại Điều 36 
Nghị định này, thương nhân Việt Nam, 
kể cả thương nhân có vốn đầu tư của 
nước ngoài tại Việt Nam, được nhận gia 
công hàng hóa cho thương nhân nước 
ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục 
hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng 
xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục 
hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng 
nhập khẩu. Đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân 
chỉ được ký hợp đồng sau khi được Bộ 
Công Thương cấp phép.
Điều 36. Các hình thức gia công khác
1. Việc gia công, tái chế, sửa chữa máy móc, 
thiết bị cho nước ngoài thuộc Danh mục 
hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu 
chỉ được thực hiện nếu đáp ứng các điều 
kiện sau:
a) Phải có phương án, biện pháp xử lý phế 
liệu, phế thải của quá trình gia công, bảo 
đảm không gây ô nhiễm môi trường do Sở 
Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. 
b) Tái xuất toàn bộ sản phẩm, hàng hóa ra 
nước ngoài, không được phép tiêu thụ tại 
Việt Nam. c) Phải được Bộ quản lý chuyên 
ngành theo phân công tại Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định này cho phép.
2. Căn cứ phân công tại Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định này, các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ quản lý chuyên ngành hướng 
dẫn cụ thể hình thức gia công này.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO và EVFTA: VN có cam kết tương 
tự nhau về việc mở cửa dịch vụ 884 
và 885 theo đó mức mở cửa đối với 
ngành này là tương đối (cho phép 
hiện diện thương mại với hình thức 
100% vốn nước ngoài hoặc liên 
doanh nhưng nước ngoài không 
chiếm quá 50%; đặc biệt VN không 
có cam kết gì về đối xử quốc gia cho 
các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh 
vực này).
TPP: VN không có bảo lưu biện pháp 
không tương thích nào đối với các 
lĩnh vực này, do đó rộng hơn nhiều so 
với cam kết WTO, EVFTA. Kết hợp với 
nguyên tắc MFN trong EVFTA, trong 
trường hợp này nhà đầu tư EU có thể 
được hưởng mức mở cửa như TPP 
(tức là không bị hạn chế gì) liên quan 
tới việc thành lập doanh nghiệp.

2.PLVN
PLVN cho phép nhà đầu tư nước 
ngoài (không hạn chế hình thức hiện 
diện thương mại) được thực hiện 
loại dịch vụ này với các điều kiện 
tương tự chủ thể Việt Nam. Vì vậy 
PLVN đã mở rộng hơn cam kết WTO, 
EVFTA và đã tương thích với cam 
kết TPP.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi, điều chỉnh gì 
về pháp luật
(Mặc dù PLVN hiện đang mở hơn cam 
kết WTO và EVFTA nhưng xét thấy 
lĩnh vực này không nhạy cảm, đồng 
thời TPP đã mở hoàn toàn, đồng thời 
áp dụng MFN với nhà đầu tư EU, nên 
khuyến nghị mở hoàn toàn – tức là 
giữ nguyên hiện trạng như pháp luật 
hiện tại)

40/  (TTWTO) UN CPC System Explanatory Notes: Services incidental to manufacturing: these include manufacturing on a fee or contract basis, i.e. 
manufacturing services rendered to others where the raw materials processed, treated or finished are not owned by the manufacturer. Assembly, 
installation other than construction work, fitting of articles, maintenance and repair services are also classified here

41/ Services incidental to manufacturing, except to the manufacture of metal products, machinery and equipment
42/ Services incidental to the manufacture of metal products, machinery and equipment
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(m) Dịch vụ liên quan đến tư 
vấn khoa học kỹ thuật43 (chỉ đối 
với CPC 86751, 86752 và 86753)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ:
Kể từ ngày gia nhập, cho phép 
thành lập liên doanh với tỷ lệ 
vốn góp của phía nước ngoài 
không vượt quá 49%. Sau 2 
năm kể từ ngày gia nhập, hạn 
chế này sẽ là 51%. 2 năm sau 
đó, cho phép thành lập doanh 
nghiệp 100% vốn đầu tư nước 
ngoài.

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế, ngoại trừ 
các biện pháp đã nêu tại cột tiếp 
cận thị trường.

Không có bảo lưu về biện pháp 
không tương thích

(m) Related scientific and technical 
consulting services 44 (CPC 86751, 
86752 and 86753 only)45

 Hạn chế tiếp cận thị trường
None, except: Joint ventures with 
foreign capital contribution not 
exceeding 51% shall be permitted. 
100% foreign invested enterprises 
shall be permitted.

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None, except as indicated in the 
market access column

Luật Khoáng sản 2010
Điều 26. Khu vực hoạt động khoáng sản
1. Khu vực hoạt động khoáng sản là khu 
vực có khoáng sản đã được điều tra cơ 
bản địa chất về khoáng sản và được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền khoanh 
định trong quy hoạch quy định tại các điểm 
b, c và d khoản 1 Điều 10 của Luật này.
2. Căn cứ vào yêu cầu bảo đảm quốc 
phòng, an ninh; ngăn ngừa, giảm thiểu 
tác động đến môi trường, cảnh quan thiên 
nhiên, di tích lịch sử - văn hóa; bảo vệ 
rừng đặc dụng, công trình hạ tầng, việc 
thăm dò, khai thác khoáng sản có thể bị 
hạn chế về:
a) Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò, 
khai thác;
b) Sản lượng khai thác;
c) Thời gian khai thác;
d) Diện tích, độ sâu khai thác và phương 
pháp khai thác.
Căn cứ yêu cầu của bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của 
Luật này quyết định hình thức hạn chế 
hoạt động khoáng sản.
Điều 34. Tổ chức, cá nhân thăm dò 
khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh 
ngành nghề thăm dò khoáng sản được 
thăm dò khoáng sản bao gồm:
a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật 
doanh nghiệp;

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO và EVFTA: VN có cam kết về 
mở cửa đầu tư cho dịch vụ mã CPC 
86751, 86752, 86753 tương tự nhau. 
TPP: VN không có bảo lưu biện pháp 
không tương thích đối với các dịch 
vụ mã này, do đó suy đoán là mở 
hoàn toàn. Kết hợp với nguyên tắc 
MFN trong EVFTA, nhà đầu tư EU cũng 
sẽ được hưởng mức mở cửa tương 
tự TPP về thành lập DN (tức là không 
bị hạn chế gì).

2.PLVN
PLVN hiện không hạn chế hình thức 
hiện diện thương mại của nhà đầu 
tư nước ngoài ở dịch vụ này (kể cả 
tỷ lệ vốn của nước ngoài trong liên 
doanh). Do đó, PLVN cơ bản đã mở 
cửa rộng hơn so với cam kết WTO và 
EVFTA và tương thích với TPP.
Chú ý: Riêng với trường hợp hoạt 
động dịch vụ liên quan tới đo đạc, 
bản đồ: PLVN không có quy định hạn 
chế chủ thể nước ngoài trong điều 
kiện cấp phép hoạt động đo dạc, bản 
đồ nhưng lại có quy định cho phép 
trao đổi ấn phẩm bản đồ, thông tin 
địa lý đã xuất bản (không rõ điều 
này có bị hiểu gián tiếp là FDI không 
được tham gia hoạt động bản đồ???)
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(i) Dịch vụ liên quan đến sản 
xuất40 (CPC 88441 và 88542)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Sau 3 năm kể từ ngày gia nhập, 
chỉ cho phép thành lập liên 
doanh trong đó tỷ lệ vốn góp 
của phía nước ngoài không 
được vượt quá 50%. 5 năm sau 
đó: cho phép thành lập doanh 
nghiệp 100% vốn nước ngoài. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Chưa cam kết. 

Không có bảo lưu về biện pháp 
không tương thích

(i) Services incidental to 
manufacturing (CPC 884 and 885)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None, except: Only joint ventures 
with foreign capital contribution not 
exceeding 50% or 100% foreign-
invested enterprises shall be 
permitted. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Unbound. 

Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi 
tiết thi hành luật thương mại về hoạt 
động mua bán hàng hóa quốc tế và các 
hoạt động đại lý mua, bán, gia công và 
quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
Điều 28. Thương nhân nhận gia công 
hàng hóa cho thương nhân nước ngoài
Trừ trường hợp quy định tại Điều 36 
Nghị định này, thương nhân Việt Nam, 
kể cả thương nhân có vốn đầu tư của 
nước ngoài tại Việt Nam, được nhận gia 
công hàng hóa cho thương nhân nước 
ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục 
hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng 
xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục 
hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng 
nhập khẩu. Đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân 
chỉ được ký hợp đồng sau khi được Bộ 
Công Thương cấp phép.
Điều 36. Các hình thức gia công khác
1. Việc gia công, tái chế, sửa chữa máy móc, 
thiết bị cho nước ngoài thuộc Danh mục 
hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu 
chỉ được thực hiện nếu đáp ứng các điều 
kiện sau:
a) Phải có phương án, biện pháp xử lý phế 
liệu, phế thải của quá trình gia công, bảo 
đảm không gây ô nhiễm môi trường do Sở 
Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. 
b) Tái xuất toàn bộ sản phẩm, hàng hóa ra 
nước ngoài, không được phép tiêu thụ tại 
Việt Nam. c) Phải được Bộ quản lý chuyên 
ngành theo phân công tại Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định này cho phép.
2. Căn cứ phân công tại Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định này, các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ quản lý chuyên ngành hướng 
dẫn cụ thể hình thức gia công này.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO và EVFTA: VN có cam kết tương 
tự nhau về việc mở cửa dịch vụ 884 
và 885 theo đó mức mở cửa đối với 
ngành này là tương đối (cho phép 
hiện diện thương mại với hình thức 
100% vốn nước ngoài hoặc liên 
doanh nhưng nước ngoài không 
chiếm quá 50%; đặc biệt VN không 
có cam kết gì về đối xử quốc gia cho 
các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh 
vực này).
TPP: VN không có bảo lưu biện pháp 
không tương thích nào đối với các 
lĩnh vực này, do đó rộng hơn nhiều so 
với cam kết WTO, EVFTA. Kết hợp với 
nguyên tắc MFN trong EVFTA, trong 
trường hợp này nhà đầu tư EU có thể 
được hưởng mức mở cửa như TPP 
(tức là không bị hạn chế gì) liên quan 
tới việc thành lập doanh nghiệp.

2.PLVN
PLVN cho phép nhà đầu tư nước 
ngoài (không hạn chế hình thức hiện 
diện thương mại) được thực hiện 
loại dịch vụ này với các điều kiện 
tương tự chủ thể Việt Nam. Vì vậy 
PLVN đã mở rộng hơn cam kết WTO, 
EVFTA và đã tương thích với cam 
kết TPP.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi, điều chỉnh gì 
về pháp luật
(Mặc dù PLVN hiện đang mở hơn cam 
kết WTO và EVFTA nhưng xét thấy 
lĩnh vực này không nhạy cảm, đồng 
thời TPP đã mở hoàn toàn, đồng thời 
áp dụng MFN với nhà đầu tư EU, nên 
khuyến nghị mở hoàn toàn – tức là 
giữ nguyên hiện trạng như pháp luật 
hiện tại)

43/ Việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến đánh giá trữ lượng, khảo sát, thăm dò và khai thác phải tuân thủ quy định và pháp luật hiện hành của Việt Nam..
44/ Việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến đánh giá trữ lượng, khảo sát, thăm dò và khai thác phải tuân thủ quy định và pháp luật hiện hành của Việt Nam..
45/ (TTWTO): 

86751 -  Geological, geophysical and other scientific prospecting services (Geological, geophysical, geochemical and other scientific consulting services as they relate to the location of mineral deposits, oil and gas and groundwater by studying the properties of the 
earth and rock formations and structures. Included here are the services of analysing the results of subsurface surveys, the study of earth sample and core, and assistance and advice in developing and extracting mineral resources); 

86752 - Subsurface surveying services (Gathering services of information on subsurface earth formations by different methods, including seismographic, gravimetric, magnetometric and other subsurface surveying methods.)
86753 - Surface surveying services (Gathering services of information on the shape, position and/or boundaries of a portion of the earth’s surface by different methods, including transit, photogrammetric and hydrographic surveying, for the purpose of preparing maps)
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b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được 
thành lập theo Luật hợp tác xã;
c) Doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại 
diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam.
2. Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh 
ngành nghề thăm dò khoáng sản được 
thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường
Điều 51. Tổ chức, cá nhân khai thác 
khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh 
ngành nghề khai thác khoáng sản được 
khai thác khoáng sản bao gồm:
a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật 
doanh nghiệp;
b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được 
thành lập theo Luật hợp tác xã.
2. Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh 
ngành nghề khai thác khoáng sản được 
khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường, khai thác tận thu 
khoáng sản.
Điều 70. Hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy 
phép khai thác tận thu khoáng sản
1. Hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thu 
khoáng sản bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác 
tận thu khoáng sản;
b) Bản đồ khu vực khai thác tận thu 
khoáng sản;
c) Dự án đầu tư khai thác tận thu khoáng 
sản kèm theo quyết định phê duyệt; bản 
sao giấy chứng nhận đầu tư;
d) Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường;
đ) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh.

ĐỀ XUẤT

Về nguyên tắc PLVN đã tương thích 
do đã mở cửa rộng hơn cam kết, do 
đó không phải điều chỉnh, sửa đổi gì.
Tuy nhiên, nếu xem lĩnh vực khoáng 
sản, đo đạc bản đồ là nhạy cảm và 
xét đến việc đàm phán TPP và EVFTA 
đã cố giữ các hạn chế đối với dịch vụ 
này thì PLVN nên được điều chỉnh để 
chỉ mở cửa ở mức như cam kết WTO 
và EVFTA cho các trường hợp chung 
(liên quan tới tỷ lệ vốn của nước 
ngoài trong liên doanh).
Đối với nhà đầu tư TPP (và EU theo 
nguyên tắc MFN): có thể đưa cam kết 
này vào Văn bản riêng thực thi TPP/
EVFTA hoặc quy định áp dụng trực 
tiếp cam kết này của TPP cho các nhà 
đầu tư TPP/EU.
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Thông tư 17/2012/TT-BTNMT quy định 
về điều kiện của tổ chức hành nghề 
thăm dò khoáng sản do Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường ban hành
Điều 2. Tổ chức hành nghề thăm dò 
khoáng sản
Tổ chức đáp ứng quy định tại Điều 35 Luật 
khoáng sản và các quy định chi tiết tại 
Thông tư này được hành nghề thăm dò 
khoáng sản gồm:
1. Doanh nghiệp thành lập theo Luật 
doanh nghiệp;
2. Tổ chức khoa học và công nghệ thành lập 
theo Luật khoa học và công nghệ;
3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành 
lập theo Luật hợp tác xã;
4. Tổ chức sự nghiệp chuyên ngành địa 
chất được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền thành lập có chức năng, nhiệm vụ 
thăm dò khoáng sản.
Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định một 
số điều kiện đầu tư kinh doanh trong 
lĩnh vực tài nguyên môi trường
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định một số điều 
kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài 
nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi 
trường gồm:
a) Điều kiện để được cấp giấy phép hành 
nghề khoan nước dưới đất;
b) Điều kiện về năng lực của tổ chức thực 
hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư 
vấn lập quy hoạch tài nguyên nước; điều 
kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân tư 
vấn lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị 
cấp giấy phép tài nguyên nước;
c) Điều kiện của tổ chức hành nghề thăm 
dò khoáng sản;
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d) Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh 
học trong xử lý chất thải;
e) Điều kiện cấp giấy phép xử lý chất thải 
nguy hại.
2. Ngoài các quy định về điều kiện đầu tư 
kinh doanh tại Nghị định này, điều kiện 
đầu tư kinh doanh khác trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường được thực hiện theo 
quy định tại luật và các nghị định chuyên 
ngành.
Các Điều khác của Nghị định này quy định 
những nội dung về điều kiện kinh doanh 
chung cho tất cả các chủ thể (không phân 
biệt trong nước, nước ngoài trừ một số điều 
kiện riêng áp dụng với cá nhân người lao 
động/cung cấp dịch vụ nước ngoài không 
thuộc phạm vi xem xét của Rà soát này)
Nghị định 45/2015/NĐ-CP về hoạt động 
đo đạc và bản đồ
Điều 10. Danh mục các hoạt động dịch vụ 
đo đạc và bản đồ phải có giấy phép
1. Khảo sát, lập đề án, dự án, thiết kế kỹ 
thuật - dự toán công trình đo đạc và bản 
đồ.
2. Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công 
trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.
3. Xây dựng lưới trọng lực, thiên văn, tọa 
độ, độ cao.
4. Chụp ảnh, quét địa hình từ máy bay.
5. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình.
6. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy 
biển.
7. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính.
8. Thành lập bản đồ hành chính.
9. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành 
chính.
10. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản 
đồ.
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11. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý.
12. Thành lập bản đồ chuyên đề; át-lát 
địa lý.
13. Khảo sát địa hình; đo đạc công trình.
14. Kiểm định các thiết bị đo đạc.
Điều 11. Điều kiện cấp giấy phép hoạt 
động đo đạc và bản đồ
Tổ chức trong nước được cấp giấy phép 
hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các 
điều kiện sau:
1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ 
chức hoạt động kinh doanh; có quyết định 
thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền, trong đó có quy định chức năng, 
nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối 
với đơn vị sự nghiệp.

2. Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ 
tối thiểu như sau:

a) Một (01) kỹ thuật trưởng có trình độ 
đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về 
đo đạc và bản đồ, có thực tế hoạt động đo 
đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm, có hợp 
đồng lao động được đóng bảo hiểm từ 
một (01) năm trở lên, không được đồng 
thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt 
động đo đạc và bản đồ khác;

b) Bốn (04) nhân viên kỹ thuật có trình độ 
trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo 
về đo đạc và bản đồ.

3. Có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ 
phù hợp với định mức thiết bị quy định 
trong định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc 
và bản đồ để thực hiện một (01) sản phẩm 
đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị 
cấp phép.
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Điều 27. Trao đổi quốc tế về thông tin, 
dữ liệu đo đạc và bản đồ

1. Các loại thông tin, dữ liệu đo đạc và 
bản đồ, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc 
phạm vi bí mật nhà nước không được 
trao đổi với nước ngoài, trong trường hợp 
cần thiết phải được phép của các cơ quan 
có thẩm quyền quyết định mức độ bí mật 
nhà nước được quy định tại Pháp lệnh bảo 
vệ bí mật nhà nước.

2. Tổ chức và cá nhân được trao đổi 
với nước ngoài các loại ấn phẩm bản đồ, 
thông tin địa lý đã xuất bản.

3. Tổ chức và cá nhân công bố, phổ biến 
ra nước ngoài thông tin, dữ liệu đo đạc và 
bản đồ, sản phẩm đo đạc và bản đồ chưa 
xuất bản phải được phép của cơ quan 
quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ.
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(n) Dịch vụ sửa chữa, bảo 
dưỡng máy móc, thiết bị (không 
bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng 
tàu biển, máy bay, hoặc các 
phương tiện và thiết bị vận tải 
khác) (CPC 63346)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ:
Kể từ ngày gia nhập, cho phép 
thành lập liên doanh với tỷ lệ 
vốn góp của phía nước ngoài 
không vượt quá 49%. Sau 3 
năm kể từ khi gia nhập, hạn 
chế này sẽ là 51%. 2 năm sau 
đó, cho phép thành lập doanh 
nghiệp 100% vốn đầu tư nước 
ngoài.
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế, ngoại trừ 
các biện pháp đã nêu tại cột tiếp 
cận thị trường.

Không có bảo lưu về biện pháp 
không tương thích

(n) Maintenance and repair of 
equipment (not including maritime 
vessels, aircraft or other transport 
equipment) (CPC 633)

Hạn chế tiếp cận thị trường
None, except: Joint ventures with 
foreign capital contribution not 
exceeding 51% shall be permitted. 
100% foreigninvested enterprises 
shall be permitted.

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None, except as indicated in the 
market access column.

Không có quy định ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO và EVFTA: VN có cam kết về mở 
cửa đầu tư cho dịch vụ mã CPC 633 
tương tự nhau, theo đó mở hoàn 
toàn lĩnh vực này chỉ hạn chế ở tỷ 
lệ vốn nước ngoài trong liên doanh 
không vượt quá 51%. 
TPP: VN không có bảo lưu biện pháp 
không tương thích đối với các dịch 
vụ mã này, do đó suy đoán là mở 
hoàn toàn. Kết hợp với nguyên tắc 
MFN trong EVFTA, nhà đầu tư EU cũng 
sẽ được hưởng mức mở cửa như 
TPP liên quan tới thành lập doanh 
nghiệp.

2.PLVN
PLVN không có quy định riêng về dịch 
vụ sửa chữa, tân trang đồ dùng, thiết 
bị cá nhân, gia đình (trừ trường hợp 
sửa chữa sản phẩm CNTT, tuy nhiên 
sản phẩm này theo giải thích mã CPC 
thì không thuộc mã CPC633 mà thuộc 
84500 – do đó không được xem xét ở 
đây). Do đó suy đoán là không có hạn 
chế gì hình thức hiện diện thương mại 
của nhà đầu tư nước ngoài ở dịch vụ 
này (kể cả tỷ lệ vốn của nước ngoài 
trong liên doanh). Như vậy, suy đoán 
PLVN cơ bản đã mở cửa rộng hơn so 
với cam kết WTO và EVFTA và tương 
thích với TPP.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật.
(Mặc dù PLVN hiện đang mở hơn cam kết 
WTO và EVFTA nhưng xét thấy lĩnh vực 
này không nhạy cảm, đồng thời TPP đã 
mở hoàn toàn, đồng thời áp dụng MFN 
với nhà đầu tư EU, nên khuyến nghị mở 
hoàn toàn – tức là giữ nguyên hiện trạng 
như pháp luật hiện tại)

46/  CPC 633: Các dịch vụ sửa chữa đồ cá nhân và gia dụng 
Ngoại trừ: Các dịch vụ sửa chữa tự động được phân vào phân nhóm 61120 (Các dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe cơ giới) và 61220 (Các dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe gắn máy và phương tiện đi lại trong tuyết) 
Các dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy tính và máy móc văn phòng được phân vào phân nhóm 84500.
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Không có cam kết mở cửa Không có bảo lưu về biện pháp 
không tương thích

(o) Building-cleaning services (CPC 
874) 
- Disinfecting and exterminating 
services (CPC 8740147) 
- Window cleaning services (CPC 
8740248) 
only in industrial zones and export 
processing zone

Limitations on MA
(3) None
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

Thông tư 02/2016/TT-BXD ban hành quy 
chế quản lý, sử dụng tòa nhà
Điều 28. Điều kiện về chức năng, năng 
lực của đơn vị quản lý vận hành và việc 
thông báo, đăng tải công khai danh 
sách đơn vị quản lý vận hành
1. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư 
phải có đủ điều kiện về chức năng, năng lực 
theo quy định sau đây:
a) Được thành lập, hoạt động theo quy 
định của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp 
tác xã và có chức năng quản lý vận hành 
nhà chung cư hoặc chức năng quản lý bất 
động sản;
b) Phải có tối thiểu các phòng hoặc bộ 
phận chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm kỹ 
thuật; bảo vệ, an ninh; dịch vụ, lễ tân và 
vệ sinh, môi trường;
c) Các thành viên Ban giám đốc và các 
cán bộ làm việc trong các phòng, bộ phận 
chuyên môn nghiệp vụ quy định tại Điểm 
b Khoản này phải có trình độ chuyên môn 
tương ứng với vị trí công việc và phải có 
Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào 
tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 
nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư 
theo quy định của Bộ Xây dựng.
2. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư 
có đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 
này phải gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ Xây dựng 
(thường trực là Cục Quản lý nhà và thị 
trường bất động sản) để được xem xét, 
thông báo đủ điều kiện quản lý vận hành 
và đăng tải công khai trên Cổng thông tin 
điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường 
bất động sản và của Bộ Xây dựng. Hồ sơ 
bao gồm:

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO: VN không cam kết mở dịch vụ 
này
EVFTA: VN cam kết mở cửa hoàn 
toàn các dịch vụ lau dọn tòa nhà, cửa 
sổ, diệt khuẩn và ngăn ngừa lây lan 
nhưng chỉ trong các khu công nghiệp 
và khu chế xuất
TPP: VN mở cửa hoàn toàn tất cả các 
dịch vụ này (không giới hạn ở khu 
công nghiệp, khu chế xuất), cũng 
không giới hạn ở dịch vụ 87401 và 
87402 mà mở toàn bộ dịch vụ 874. 
Kết hợp với nguyên tắc MFN trong 
EVFTA, nhà đầu tư EU cũng được 
hưởng mức mở cửa này của TPP 
liên quan tới việc thành lập doanh 
nghiệp.

2.PLVN
PLVN về đầu tư hiện không xếp dịch vụ 
vệ sinh công nghiệp vào nhóm ngành 
nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện 
(mà là dịch vụ quản lý, vận hành hệ 
thống cơ sở hạ tầng dùng chung; PLVN 
về nhà ở có quy định về thủ tục đăng 
ký – tương đương với giấy phép kinh 
doanh đối với dịch vụ quản lý tòa nhà).

Về nguyên tắc thì PLVN đã mở hoàn 
toàn dịch vụ 874, tức là mở rộng 
hơn so với cam kết WTO, EVFTA 
tương đương với TPP. 

47/  (TTWTO) UN CPC System Explanatory Notes: Services consisting in disinfecting dwellings and other buildings and exterminating insects, rodents and other pests. Included are fumigating services and pest control services.
48/  (TTWTO) UN CPC System Explanatory Notes: Services consisting in cleaning windows in dwellings and other buildings. Included here are cleaning services of exterior windows using swing stages
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a) Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng 
minh có chức năng quy định tại Điểm a 
Khoản 1 Điều này; 
b) Bản sao có chứng thực quyết định 
thành lập các phòng hoặc bộ phận chuyên 
môn nghiệp vụ quy định tại Điểm b Khoản 
1 Điều này và danh sách cán bộ của các 
phòng, bộ phận này;
c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận 
đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng 
kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản 
lý vận hành nhà chung cư của các thành 
viên Ban giám đốc, các trưởng, phó phòng, 
bộ phận và các trưởng, phó ca kỹ thuật, 
nghiệp vụ của đơn vị.

ĐỀ XUẤT
Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật.
(Mặc dù PLVN hiện đang mở hơn cam 
kết WTO, EVFTA nhưng xét thấy lĩnh 
vực này không nhạy cảm, đồng thời 
TPP đã mở hoàn toàn nên khuyến nghị 
mở hoàn toàn – tức là giữ nguyên hiện 
trạng như pháp luật hiện tại)
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Không có cam kết mở cửa Phụ lục II – 36
Tiểu Phụ lục II-A
Vì mục tiêu của bảo lưu số II-
VN-35 của Việt Nam, nghĩa vụ 
của Việt Nam theo Điều XVI Hiệp 
định GATS như thể hiện trong 
Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam 
(tài liệu mã số WT/ACC/VNM/48/
Add.2) được cải thiện trong các 
lĩnh vực được mô tả như sau.
Dịch vụ chụp hình chân dung (CPC 
87504) 
Dịch vụ chụp ảnh đặc biệt ngoại 
trừ chụp ảnh trên không (CPC 
87504)
Bổ sung cam kết mới như sau: 
Phương thức cung cấp 3 (Hiện 
diện thương mại): Không hạn 
chế, ngoại trừ chỉ dưới hình 
thức hợp tác kinh doanh hoặc 
liên doanh với nhà cung cấp Việt 
Nam. Sẽ không có hạn chế về tỷ 
lệ vốn góp của bên nước ngoài 
trong liên doanh.

(p) Special Photography services 
except aerial photography (CPC 
87504)

Limitations on MA
(3)Foreign service suppliers may only 
provide services through BCC or joint 
venture with Vietnamese service 
suppliers

Hạn chế đối xử quốc gia
(3)None

Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt 
động nhiếp ảnh (có hiệu lực từ ngày 
15/08/2016) 

Điều 6. Chính sách của Nhà nước về 
hoạt động nhiếp ảnh

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân 
trong nước và nước ngoài tham gia hoạt 
động nhiếp ảnh và phát triển thị trường 
nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; 
khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại 
trong hoạt động nhiếp ảnh.

Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về 
hoạt động in

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối 
tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định về hoạt động 
in bao gồm: Điều kiện hoạt động cơ sở in; 
chế bản, in, gia công sau in; sao chụp (sau 
đây gọi là photocopy); hợp tác của các cơ 
sở in để chế bản, in, gia công sau in các 
sản phẩm in; nhập khẩu thiết bị ngành in.

Hoạt động chế bản, in, gia công sau in đối 
với xuất bản phẩm thực hiện theo quy 
định của pháp luật về xuất bản.

2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ 
chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá 
nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt 
động in trên lãnh thổ Việt Nam. Trường 
hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có 
quy định khác thì thực hiện theo điều ước 
quốc tế đó.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO: VN không có cam kết mở cửa 
dịch vụ này
EVFTA và TPP: VN có cam kết mở cửa 
dịch vụ này tương tự nhau, theo đó 
chỉ cho phép đầu tư nước ngoài dưới 
hình thức hợp đồng hợp tác kinh 
doanh hoặc liên doanh (không hạn 
chế tỷ lệ vốn của nước ngoài) vào 
lĩnh vực dịch vụ chụp ảnh đặc biệt 
(trừ chụp ảnh từ không gian).

2.PLVN
PLVN không có bất kỳ quy định gì về 
điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ 
này (bao gồm cả dịch vụ chụp ảnh 
từ không gian). Như vậy suy đoán 
là PLVN đã mở cửa rộng hơn cam 
kết WTO và tương thích với TPP và 
EVFTA.

ĐỀ XUẤT

Nếu xác định đây là dịch vụ không 
nhạy cảm (không cần bảo lưu) thì 
không cần phải điều chỉnh, sửa đổi gì 
PL nội địa (để như hiện nay, mở cửa 
không hạn chế)
Tuy nhiên, nếu coi đây là dịch vụ nhạy 
cảm (về an ninh hoặc do DN VN sức 
cạnh tranh còn yếu) cần giữ và chỉ mở 
cho nhà đầu tư TPP, EU, thì phương 
án thích hợp là(i) đưa cam kết này 
vào Danh mục cam kết áp dụng trực 
tiếp của TPP, EVFTA, hoặc(ii) đưa cam 
kết về dịch vụ này vào Văn bản thực 
thi TPP và EVFTA về đầu tư và dịch vụ. 
Đồng thời phải quy định rõ về hạn chế 
này trong Nghị định 72/2016/NĐ-CP 
cũng như trong Nghị định 60/2014/
NĐ-CP (liên quan tới in ảnh) để áp 
dụng cho tất cả các trường hợp chung.
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Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ sau đây 
được hiểu như sau:

1. Chế bản là tạo ra bản phim, bản 
can, khuôn in để in hoặc bản mẫu để 
photocopy.

2. In là sử dụng công nghệ, thiết bị để tạo 
ra sản phẩm in.

3. Gia công sau in là sử dụng công nghệ, 
thiết bị, công cụ, chuyên môn kỹ thuật 
để thực hiện các công việc gia công tờ in 
thành sản phẩm in hoàn chỉnh theo bản 
mẫu.

4. Sản phẩm in là sản phẩm được tạo ra 
bằng công nghệ, thiết bị ngành in trên các 
loại vật liệu khác nhau, bao gồm:

a) Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí 
khác theo quy định của pháp luật về báo 
chí;

b) Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà 
nước ban hành;

c) Tem chống giả;

d) Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ 
có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh 
giá (không bao gồm tiền);

đ) Xuất bản phẩm theo quy định của pháp 
luật về xuất bản;

e) Bao bì, nhãn hàng hóa;

g) Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;

h) Các sản phẩm in khác.
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Không có cam kết mở cửa Phụ lục II – 36
Tiểu Phụ lục II-A
Vì mục tiêu của bảo lưu số II-
VN-35 của Việt Nam, nghĩa vụ 
của Việt Nam theo Điều XVI Hiệp 
định GATS như thể hiện trong 
Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam 
(tài liệu mã số WT/ACC/VNM/48/
Add.2) được cải thiện trong các 
lĩnh vực được mô tả như sau.
Dịch vụ chụp hình chân dung (CPC 
87504) 
Dịch vụ chụp ảnh đặc biệt ngoại 
trừ chụp ảnh trên không (CPC 
87504)
Bổ sung cam kết mới như sau: 
Phương thức cung cấp 3 (Hiện 
diện thương mại): Không hạn 
chế, ngoại trừ chỉ dưới hình 
thức hợp tác kinh doanh hoặc 
liên doanh với nhà cung cấp Việt 
Nam. Sẽ không có hạn chế về tỷ 
lệ vốn góp của bên nước ngoài 
trong liên doanh.

(p) Special Photography services 
except aerial photography (CPC 
87504)

Limitations on MA
(3)Foreign service suppliers may only 
provide services through BCC or joint 
venture with Vietnamese service 
suppliers

Hạn chế đối xử quốc gia
(3)None

Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt 
động nhiếp ảnh (có hiệu lực từ ngày 
15/08/2016) 

Điều 6. Chính sách của Nhà nước về 
hoạt động nhiếp ảnh

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân 
trong nước và nước ngoài tham gia hoạt 
động nhiếp ảnh và phát triển thị trường 
nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; 
khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại 
trong hoạt động nhiếp ảnh.

Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về 
hoạt động in

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối 
tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định về hoạt động 
in bao gồm: Điều kiện hoạt động cơ sở in; 
chế bản, in, gia công sau in; sao chụp (sau 
đây gọi là photocopy); hợp tác của các cơ 
sở in để chế bản, in, gia công sau in các 
sản phẩm in; nhập khẩu thiết bị ngành in.

Hoạt động chế bản, in, gia công sau in đối 
với xuất bản phẩm thực hiện theo quy 
định của pháp luật về xuất bản.

2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ 
chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá 
nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt 
động in trên lãnh thổ Việt Nam. Trường 
hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có 
quy định khác thì thực hiện theo điều ước 
quốc tế đó.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO: VN không có cam kết mở cửa 
dịch vụ này
EVFTA và TPP: VN có cam kết mở cửa 
dịch vụ này tương tự nhau, theo đó 
chỉ cho phép đầu tư nước ngoài dưới 
hình thức hợp đồng hợp tác kinh 
doanh hoặc liên doanh (không hạn 
chế tỷ lệ vốn của nước ngoài) vào 
lĩnh vực dịch vụ chụp ảnh đặc biệt 
(trừ chụp ảnh từ không gian).

2.PLVN
PLVN không có bất kỳ quy định gì về 
điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ 
này (bao gồm cả dịch vụ chụp ảnh 
từ không gian). Như vậy suy đoán 
là PLVN đã mở cửa rộng hơn cam 
kết WTO và tương thích với TPP và 
EVFTA.

ĐỀ XUẤT

Nếu xác định đây là dịch vụ không 
nhạy cảm (không cần bảo lưu) thì 
không cần phải điều chỉnh, sửa đổi gì 
PL nội địa (để như hiện nay, mở cửa 
không hạn chế)
Tuy nhiên, nếu coi đây là dịch vụ nhạy 
cảm (về an ninh hoặc do DN VN sức 
cạnh tranh còn yếu) cần giữ và chỉ mở 
cho nhà đầu tư TPP, EU, thì phương 
án thích hợp là(i) đưa cam kết này 
vào Danh mục cam kết áp dụng trực 
tiếp của TPP, EVFTA, hoặc(ii) đưa cam 
kết về dịch vụ này vào Văn bản thực 
thi TPP và EVFTA về đầu tư và dịch vụ. 
Đồng thời phải quy định rõ về hạn chế 
này trong Nghị định 72/2016/NĐ-CP 
cũng như trong Nghị định 60/2014/
NĐ-CP (liên quan tới in ảnh) để áp 
dụng cho tất cả các trường hợp chung.
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Không có cam kết mở cửa Phụ lục II – 36
Tiểu Phụ lục II-A
Vì mục tiêu của bảo lưu số II-
VN-35 của Việt Nam, nghĩa vụ 
của Việt Nam theo Điều XVI Hiệp 
định GATS như thể hiện trong 
Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam 
(tài liệu mã số WT/ACC/VNM/48/
Add.2) được cải thiện trong các 
lĩnh vực được mô tả như sau.
Dịch vụ đóng gói (CPC 876)
Bổ sung cam kết mới như sau: 
Phương thức cung cấp 3 (Hiện 
diện thương mại): Không hạn 
chế, ngoại trừ cho phép liên 
doanh với phần vốn góp của 
nước ngoài không vượt quá 49%.

(q) Packaging services (CPC 87649)
Limitations on MA
(3) Joint venture with the foreign 
capital contribution not exceeding 
70% shall be permitted.
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None, except as indicated in the 
market access column.

Không có văn bản quy định riêng về điều 
kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ này
Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn 
bản liên quan
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Đầu tư
Điều 10. Thực hiện quy định về điều 
kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 
ngoài
2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước ngoài:
đ) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy 
định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong 
WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác 
mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định 
về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư 
nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý 
kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý 
ngành để xem xét, quyết định;

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO: VN không có cam kết mở cửa 
dịch vụ này
EVFTA: VN cam kết mở cửa dịch vụ này 
ở mức hạn chế, chỉ cho phép thành lập 
liên doanh với tỷ lệ vốn nước ngoài 
trong tối đa là 70% trong khi 
TPP: VN cam kết mở toàn bộ, riêng 
với liên doanh thì tỷ lệ vốn tối đa 
là 49%. Với nguyên tắc MFN trong 
EVFTA, cam kết của VN trong TPP về 
việc mở hết (trừ liên doanh là hạn 
chế hơn EVFTA) cũng sẽ áp dụng cho 
nhà đầu tư EU. 

2.PLVN
PLVN không có bất kỳ quy định gì về 
điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ 
này. Hoạt động đầu tư kinh doanh 
được thực hiện theo pháp luật chung 
về đầu tư và doanh nghiệp. Lĩnh vực 
này VN chưa có cam kết trong WTO và 
PLVN không có quy định cụ thể nên 
việc đầu tư sẽ thực hiện theo từng 
trường hợp cụ thể (theo ý kiến của Bộ 
KHĐT và Bộ quản lý ngành – Không rõ 
Bộ quản lý ngành trong trường hợp 
này là Bộ nào, cũng không có quy định 
nào về tiêu chí, thủ tục cho ý kiến)
Với hiện trạng này, PLVN đã tương 
thích với WTO.

Đối với trường hợp đã có cam kết 
(trong TPP và EVFTA), PLVN được 
coi như đã mở hoàn toàn, vì vậy đã 
tương thích. 

49/  TTWTO UN CPC System Explanatory Notes: Các dịch vụ đóng gói hàng hóa cho các bên khác trên cơ sở hợp đồng hoặc đóng phí như đóng gói thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm lau dọn nhà, sản phẩm sử dụng trong toa lét, sử dụng nhiều kỹ thuật đóng gói thủ công 
và tự động, bao gồm đóng gói bằng chất liệu xốp, đóng gói ép, điền đơn và đóng dấu, đóng bịch, đóng chai và đóng gói khử mùi. Đóng hộp và gói quà tặng cũng thuộc dịch vụ này. Dịch vụ này cũng có thể bao gồm việc dán nhãn và in ấn bao gói.

Ngoại trừ: 
-  Nếu dịch vụ chỉ bao gồm in thông tin trên bao gói thì sẽ được liệt kê tại tiểu mục phù hợp trong nhóm 325 hoặc 326, tức là vật liệu hoặc thông tin in ấn trên giấy hoặc bìa.
- Dịch vụ đóng gói và chế tạo thủ công liên quan tới vận tải được liệt kê tại Chương 74 (các dịch vụ hỗ trợ và liên quan tới vận tải).
- Dịch vụ thiết kế bao gói được liệt kê tại tiểu mục 87907 (dịch vụ thiết kế đặc biệt).
-  Nếu dịch vụ bao gói cũng bao gồm việc xử lý các sản phẩm do khách hàng sở hữu thành một sản phẩm khác (ví dụ trộn nước vào chất kết tủa để sản xuất nước giải khát, nấu cá trước khi đóng hộp, trộn kem và các chất liệu màu vào mỹ phẩm) thì sẽ được liệt kê tại 

tiểu mục phù hợp trong nhóm 884 hoặc 885 (dịch vụ liên quan tới sản xuất)]
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ĐỀ XUẤT

-Về nguyên tắc thì không phải điều 
chỉnh, sửa đổi gì về pháp luật áp 
dụng chung; Tuy nhiên để bảo đảm 
minh bạch, cần bổ sung quy định 
về tiêu chí, thủ tục để Bộ KHĐT và 
Bộ quản lý ngành cho ý kiến trong 
các trường hợp này (tốt nhất nên 
bổ sung quy định vào Nghị định 
118/2015/NĐ-CP chung cho tất cả 
các trường hợp không có cam kết và 
PLVN không có quy định).

-Đối với cam kết TPP, EVFTA: Cần đưa 
cam kết này vào Danh mục cam kết 
áp dụng trực tiếp trong Văn bản phê 
chuẩn TPP, EVFTA (riêng trường hợp 
TPP thì có lẽ là sẽ minh bạch hơn nếu 
quy định cụ thể về việc mở cửa thị 
trường trong Văn bản thực thi riêng 
TPP về đầu tư do cam kết không đủ 
rõ, có thể gây tranh cãi).
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Không có cam kết mở cửa Không có bảo lưu về biện pháp 
không tương thích

Trade fairs and exhibitions services 
(CPC 87909**)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Joint venture with the foreign 
capital contribution not exceeding 
49% shall be permitted. 5 years after 
the date of entry into force of the 
Agreement, the capital .limitation 
shall be 51%. 3 years thereon, this 
capital limitation shall be abolished.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) None

Các quy định chung về điều kiện đầu tư tại 
Luật Đầu tư 2014 và Luật Kinh doanh 2014
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật đầu tư

Luật Thương mại 2005
Điều 16. Thương nhân nước ngoài hoạt 
động thương mại tại Việt Nam
4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài được thương nhân nước ngoài 
thành lập tại Việt Nam theo quy định của 
pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế 
mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thành viên thì được coi là thương nhân 
Việt Nam.
Điều 131. Quyền tổ chức, tham gia hội 
chợ, triển lãm thương mại
1. Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của 
thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của 
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có 
quyền trực tiếp tổ chức, tham gia hội chợ, 
triển lãm thương mại về hàng hóa, dịch 
vụ mà mình kinh doanh hoặc thuê thương 
nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm 
thương mại thực hiện.
Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định chi 
tiết luật thương mại về hoạt động xúc 
tiến thương mại
Điều 34. Tổ chức hội chợ, triển lãm thương 
mại tại Việt Nam
1. Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương 
mại phải được đăng ký tại Sở Thương mại, 
nơi dự kiến tổ chức hội chợ, triển lãm 
thương mại trước ngày 01 tháng 10 của 
năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm.

ĐÁNH GIÁ

WTO: VN không có cam kết mở cửa 
dịch vụ này

EVFTA: VN có cam kết mở cửa 
dịch vụ này ở mức hạn chế (chỉ 
cho phép thành lập liên doanh 
với tỷ lệ vốn nước ngoài tối đa là 
49%-51%-không hạn chế theo từng 
lộ trình cụ thể).

TPP: VN không bảo lưu dịch vụ này, 
do đó đã cam kết mở toàn bộ. Kết 
hợp với nguyên tắc MFN trong 
EVFTA, nhà đầu tư EU cũng được 
hưởng mức mở cửa tương tự như 
TPP đối với việc thành lập doanh 
nghiệp.

PLVN về hội chợ, triển lãm chỉ quy 
định về hoạt động tổ chức hội chợ, 
triển lãm (của mình, của chủ thể 
khác tổ chức, hoặc thuê chủ thể kinh 
doanh dịch vụ hội chợ triển lãm) 
và kiểm soát theo từng hoạt động 
(mỗi lần tổ chức hội chợ, triển lãm) 
mà không quy định về chủ thể kinh 
doanh dịch vụ hội chợ triển lãm.

Theo pháp luật về đầu tư thì trong 
trường hợp này (không có cam kết, 
PLVN không quy định) việc đầu tư sẽ 
thực hiện theo từng trường hợp cụ thể 
(theo ý kiến của Bộ KHĐT và Bộ quản 
lý ngành – Không rõ Bộ quản lý ngành 
trong trường hợp này là Bộ nào, cũng 
không có quy định nào về tiêu chí, thủ 
tục cho ý kiến). Với hiện trạng này, 
PLVN đã tương thích với WTO. 

Đối với trường hợp đã có cam kết 
(trong TPP và EVFTA), PLVN được 
coi như đã mở hoàn toàn, vì vậy đã 
tương thích.
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2. Sở Thương mại xác nhận bằng văn bản 
việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm 
thương mại của thương nhân, tổ chức 
hoạt động có liên quan đến thương mại 
chậm nhất trước ngày 01 tháng 11 của 
năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm. 
Trong trường hợp không xác nhận việc 
đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương 
mại thì Sở Thương mại phải thông báo 
bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời 
hạn nêu tại khoản này.

3. Trường hợp có từ hai thương nhân, tổ 
chức hoạt động có liên quan đến thương 
mại trở lên đăng ký tổ chức hội chợ, triển 
lãm thương mại trùng tên, chủ đề, thời 
gian, địa bàn, Sở Thương mại tổ chức hiệp 
thương để lựa chọn thương nhân, tổ chức 
hoạt động có liên quan đến thương mại 
được tổ chức hội chợ, triển lãm thương 
mại đó.

Điều 36. Tổ chức cho thương nhân, tổ 
chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm 
thương mại ở nước ngoài

1. Việc tổ chức cho thương nhân, tổ 
chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm 
thương mại ở nước ngoài phải được đăng 
ký tại Bộ Thương mại trước ngày 01 tháng 
10 của năm trước năm tổ chức.

2. Bộ Thương mại xác nhận bằng văn bản 
việc đăng ký tổ chức cho thương nhân, 
tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển 
lãm thương mại ở nước ngoài chậm nhất 
trước ngày 01 tháng 11 của năm trước 
năm tổ chức. Trong trường hợp không xác 
nhận việc đăng ký, Bộ Thương mại phải 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do 
trong thời hạn nêu tại khoản này.

ĐỀ XUẤT

-Về nguyên tắc thì không phải điều 
chỉnh, sửa đổi gì về pháp luật áp 
dụng chung; Tuy nhiên để bảo đảm 
minh bạch, cần bổ sung quy định 
về tiêu chí, thủ tục để Bộ KHĐT và 
Bộ quản lý ngành cho ý kiến trong 
các trường hợp này (tốt nhất nên 
bổ sung quy định vào Nghị định 
118/2015/NĐ-CP chung cho tất cả 
các trường hợp không có cam kết và 
PLVN không có quy định).

-Đối với cam kết EVFTA: Cần đưa cam 
kết này vào Danh mục cam kết áp 
dụng trực tiếp trong Văn bản phê 
chuẩn EVFTA;

-Đối với trường hợp TPP: đưa một 
quy định về việc mở cửa vào Văn 
bản thực thi TPP (do TPP đàm phán 
theo phương thức chọn – bỏ nên 
không có cam kết cụ thể về việc mở 
cửa dịch vụ này để áp dụng trực 
tiếp)
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3. Trường hợp có từ hai thương nhân, tổ 
chức hoạt động có liên quan đến thương 
mại trở lên đăng ký tổ chức hội chợ, triển 
lãm thương mại trùng tên, chủ đề, thời 
gian, địa điểm ở nước ngoài, Bộ Thương 
mại tổ chức hiệp thương để lựa chọn 
thương nhân, tổ chức hoạt động có liên 
quan đến thương mại thực hiện việc tổ 
chức cho thương nhân, tổ chức, cá nhân 
khác tham gia hội chợ, triển lãm thương 
mại ở nước ngoài.
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Đầu tư
Điều 10. Thực hiện quy định về điều kiện 
đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước ngoài:
c) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy 
định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong 
WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác 
mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về 
điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 
ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật 
Việt Nam;
đ) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy 
định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong 
WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác 
mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định 
về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư 
nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý 
kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý 
ngành để xem xét, quyết định;
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2. CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN

Không có cam kết mở cửa lĩnh 
vực này

Không có bảo lưu về biện pháp 
không tương thích

B. Postal Services50 (CPC 751151**)

Limitations on MA
None
Hạn chế đối xử quốc gia
None

Luật Bưu chính 2010

Điều 3: Giải thích từ ngữ
1. Hoạt động bưu chính gồm các hoạt động 
đầu tư, kinh doanh, cung ứng, sử dụng 
dịch vụ bưu chính, dịch vụ bưu chính công 
ích, tem bưu chính.
2. Bưu gửi bao gồm thư, gói, kiện hàng 
hoá được chấp nhận, vận chuyển và phát 
hợp pháp qua mạng bưu chính.
3. Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, 
vận chuyển và phát bưu gửi bằng các 
phương thức từ địa điểm của người gửi 
đến địa điểm của người nhận qua mạng 
bưu chính, trừ phương thức điện tử.

Điều 20. Đầu tư, kinh doanh dịch vụ bưu 
chính
1. Tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh 
dịch vụ bưu chính theo quy định của Luật 
này và các quy định khác của pháp luật có 
liên quan.
2. Hình thức, điều kiện đầu tư, kinh doanh 
và tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước 
ngoài trong hoạt động đầu tư, kinh doanh 
dịch vụ bưu chính phải theo quy định của 
pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế 
liên quan đến bưu chính mà Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 21. Điều kiện cấp phép kinh doanh 
dịch vụ bưu chính
1. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có 
địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 
02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh 
doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là 
giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền về bưu chính cấp.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN không cam kết mở cửa lĩnh vực 
CPC 7511 (bưu chính thư) trong WTO 
nhưng lại mở hoàn toàn trong TPP 
và EVFTA.

2.PLVN
PLVN về bưu chính quy định áp dụng 
PLVN và điều ước quốc tế liên quan 
tới bưu chính trong trường hợp đầu 
tư nước ngoài. Do pháp luật về bưu 
chính không nêu hạn chế nào với 
nhà đầu tư nước ngoài, cam kết 
quốc tế lại không có giá trị áp dụng 
trực tiếp, PLVN suy đoán là đã mở 
hoàn toàn, vì vậy đã mở rộng hơn 
WTO và tương thích với TPP, EVFTA.

ĐỀ XUẤT

Về nguyên tắc không cần sửa đổi, 
điều chỉnh gì về pháp luật.
Tuy nhiên, để bảo đảm minh bạch, 
đề nghị sửa Điều 20 Luật Bưu chính 
để quy định rõ về việc nhà đầu tư 
nước ngoài có thể kinh doanh dịch 
vụ này theo mọi hình thức hiện diện 
thương mại.

50/ Exclude public services and reserved services
51/ UN CPC Explanatory Note: CPC 7511 Postal services related to letters
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2. Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu 
chính khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng 
nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
b) Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp 
với phương án kinh doanh theo nội dung 
đề nghị được cấp giấy phép;
c) Có phương án kinh doanh khả thi phù 
hợp với quy định về giá cước, chất lượng 
dịch vụ bưu chính;
d) Có biện pháp đảm bảo an ninh thông 
tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, 
mạng bưu chính.
Nghị định 47/2011/NĐ-CP
Chỉ quy định về các điều kiện kinh doanh 
chung cho mọi chủ thể, không phân biệt 
nguồn gốc vốn
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B. Các dịch vụ chuyển phát 
(CPC 
7512**)
* Dịch vụ chuyển phát nhanh52, 
tức là dịch vụ gồm thu gom, 
chia chọn, vận chuyển và phát 
trong nước hoặc quốc tế: 
(a) Thông tin dưới dạng văn 
bản14, thể hiện trên bất kỳ hình 
thức vật lý nào, bao gồm cả: 
- dịch vụ có lai ghép (hybrid 
mail service); 
- thông tin quảng cáo trực tiếp 
(direct mail). 
Trừ việc xử lý các vật gửi là 
thông tin dưới dạng văn bản có 
giá cước dịch vụ thấp hơn: 
- 10 lần giá cước của một bức 
thư tiêu chuẩn gửi trong nước ở 
nấc khối lượng đầu tiên 
- 9 Đô-la Mỹ (USD) khi gửi quốc 
tế; với điều kiện tổng khối 
lượng của các vật phẩm này 
không quá 2000 gam.
(b) Kiện 53 và các hàng hóa khác. 
* Xử lý các vật phẩm không 
ghi địa chỉ người nhận (non-
addressed items).
Hạn chế tiếp cận thị trường
 (3) Không hạn chế, ngoại trừ tỷ 
lệ vốn góp của phía nước ngoài 
trong liên doanh có thể bị hạn 
chế ở mức 51% trong vòng 5 
năm sau khi gia nhập. 
5 năm sau khi gia nhập, cho 
phép thành lập công ty 100% 
vốn đầu tư nước ngoài.

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế

Không có bảo lưu về biện pháp 
không tương thích

B. Postal Services54 (CPC 7512**)

Limitations on MA
None

Hạn chế đối xử quốc gia
None

Tương tự như PLVN trích dẫn ở mục 
CPC 7511
(do PLVN không phân biệt thư với gói, kiện 
hàng hóa mà quy định chung là “bưu gửi” 
với cơ chế chung)

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
Trong WTO, VN cam kết mở cửa hạn 
chế lĩnh vực CPC 7512 (bưu chính 
gói, kiện hàng hóa) với rất nhiều các 
điều kiện liên quan tới từng loại hoạt 
động, đối tượng bưu gửi riêng.
VN cam kết mở cửa hoàn toàn lĩnh 
vực này trong TPP và EVFTA.

2.PLVN
PLVN về bưu chính quy định áp dụng 
PLVN và điều ước quốc tế liên quan 
tới bưu chính trong trường hợp đầu 
tư nước ngoài. Do pháp luật về bưu 
chính không nêu hạn chế nào với 
nhà đầu tư nước ngoài, cam kết 
quốc tế lại không có giá trị áp dụng 
trực tiếp, PLVN suy đoán là đã mở 
hoàn toàn, vì vậy đã mở rộng hơn 
WTO và tương thích với TPP, EVFTA.

ĐỀ XUẤT

Về nguyên tắc không cần sửa đổi, 
điều chỉnh gì về pháp luật.
Tuy nhiên, để bảo đảm minh bạch, 
đề nghị sửa Điều 20 Luật Bưu chính 
để quy định rõ về việc nhà đầu tư 
nước ngoài có thể kinh doanh dịch 
vụ này theo mọi hình thức hiện diện 
thương mại.

52/  Express delivery services may include, in addition to greater speed and reliability, value added elements such as collection from point of origin, personal delivery to addressee, tracing and tracking, possibility of changing the destination and address in transit, 
confirmation of receipt.

53/ Books, catalogues are included hereunder.
54/ Exclude public services and reserved services
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C. Dịch vụ viễn thông
Các cam kết dưới đây phù hợp 
với “Thông báo về việc đưa ra 
các cam kết về dịch vụ viễn thông 
cơ bản” (S/GBT/W/2/REV.1) và 
“Thông báo về Hạn chế tiếp cận 
thị trường liên quan đến độ khả 
dụng của phổ tần” (S/GBT/W/3)”. 
Để phục vụ các cam kết này, một 
“nhà cung cấp dịch vụ không có hạ 
tầng mạng” có nghĩa là nhà cung 
cấp không sở hữu dung lượng 
truyền dẫn nhưng hợp đồng thuê 
dung lượng từ nhà khai thác, sở 
hữu dung lượng đó, bao gồm cả 
dung lượng cáp quang biển, kể cả 
trên cơ sở dài hạn. Một nhà cung 
cấp không có hạ tầng mạng được 
phép sở hữu các trang thiết bị viễn 
thông trong phạm vi trụ sở hoạt 
động của mình và tại các điểm 
cung cấp dịch vụ công cộng được 
cho phép (POP).
Các dịch vụ viễn thông cơ bản 
(a) Các dịch vụ thoại (CPC 7521) 
(b) Dịch vụ truyền số liệu 
chuyển mạch gói (CPC 7523**) 
(c) Dịch vụ truyền số liệu chuyển 
mạch kênh (CPC 7523**) 
(d) Dịch vụ Telex (CPC 7523**) 
(e) Dịch vụ Telegraph (CPC 
7523**) 
(f) Dịch vụ Facsimile (CPC 
7521** + 7529**) 
(g) Dịch vụ thuê kênh riêng (CPC 
7522** + 7523**) 
(o*) Các dịch vụ khác: 
- Dịch vụ hội nghị truyền hình 
(CPC 75292) 
- Dịch vụ truyền dẫn tín hiệu 
video trừ truyền quảng bá55 

PHỤ LỤC I – 7

Ngành: Dịch vụ viễn thông
Phân ngành: Dịch vụ cơ bản 
Dịch vụ giá trị gia tăng 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3)
Cấp chính phủ: Quốc gia 
Biện pháp: Biện pháp hành chính
Đầu tư
- Các dịch vụ không có hạ tầng 
mạng 57:
Dịch vụ cơ bản và giá trị gia tăng: 
không được đầu tư nước ngoài 
để cung cấp các dịch vụ không 
có hạ tầng mạng trừ khi thông 
qua liên doanh hoặc mua cổ phần 
của doanh nghiệp Việt Nam, với 
phần vốn góp của bên nước ngoài 
không vượt quá 65%, hoặc 70% 
trong trường hợp mạng ảo riêng. 
Sau không quá 5 năm kể từ khi 
Hiệp định TPP có hiệu lực, Việt 
Nam sẽ xóa bỏ các hạn chế về tỷ 
lệ góp vốn của nước ngoài và yêu 
cầu liên doanh.

- Các dịch vụ có hạ tầng mạng: 
+ Dịch vụ cơ bản: không được đầu 
tư nước ngoài để cung cấp các 
dịch vụ có hạ tầng mạng ngoại 
trừ thông qua liên doanh hoặc 
mua cổ phần của doanh nghiệp 
Việt Nam đã được cấp phép, với 
phần vốn góp của bên nước ngoài 
không vượt quá 49%. 

C. Telecommunication Services 
Commitments hereunder are made in 
accordance with “Notes for Scheduling 
Basic Telecom Services Commitments” 
(S/GBT/W/2/REV.1) and “Market Access 
Limitations on Spectrum Availability” 
(S/GBT/W/3). For the purpose of 
these commitments, a “non-facilities 
based service supplier” means a 
service supplier which does not own 
transmission capacity but contracts 
for such capacity including submarine 
cable capacity, including on a long-term 
basis, from a facilities-based supplier. 
A non facilities-based supplier is not 
otherwise excluded from owning 
telecommunications equipment within 
their premises and permitted public 
service provision points (POP).
Basic telecommunication services 
(a) Voice telephone services (CPC 
7521) 
(b) Packet-switched data 
transmission services (CPC 7523**) 
(c) Circuit-switched data transmission 
services (CPC 7523**) 
(d) Telex services (CPC 7523**) 
(e) Telegraph services (CPC 7523**) 
(f) Facsimile services (CPC 7521** + 
7529**) 
(g) Private leased circuit services (CPC 
7522** + 7523**)
(o*) Other services 
- Videoconference services (CPC 75292) 
- Video Transmission services, excluding 
broadcasting58

Luật Viễn thông 2009
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân 
trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực 
tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt 
động viễn thông tại Việt Nam.
Điều 3: Giải thích từ ngữ
7. Dịch vụ viễn thông là dịch vụ gửi, truyền, 
nhận và xử lý thông tin giữa hai hoặc một 
nhóm người sử dụng dịch vụ viễn thông, bao 
gồm dịch vụ cơ bản và dịch vụ giá trị gia tăng.
8. Dịch vụ ứng dụng viễn thông là dịch vụ 
sử dụng đường truyền dẫn viễn thông hoặc 
mạng viễn thông để cung cấp dịch vụ ứng 
dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phát 
thanh, truyền hình, thương mại, tài chính, 
ngân hàng, văn hóa, thông tin, y tế, giáo dục 
và lĩnh vực khác
Điều 18. Đầu tư trong kinh doanh dịch vụ viễn 
thông
1. Hoạt động đầu tư trong kinh doanh dịch vụ 
viễn thông phải theo quy định của Luật này và 
pháp luật về đầu tư.
2. Hình thức, điều kiện đầu tư nước ngoài 
và tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước 
ngoài kinh doanh dịch vụ viễn thông phải 
theo các quy định của pháp luật Việt Nam, 
điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên.
Chính phủ quy định chi tiết hình thức, điều 
kiện đầu tư nước ngoài và tỷ lệ phần vốn góp 
của nhà đầu tư nước ngoài trong kinh doanh 
dịch vụ viễn thông.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN cam kết mở cửa gần tương tự 
nhau trong WTO, EVFTA và TPP (khác 
biệt chủ yếu là ở các tỷ lệ vốn nước 
ngoài tối đa được phép trong liên 
doanh). Tuy nhiên cơ bản là mức mở 
cửa dè dặt và có nhiều điều kiện.
Chú ý: Mặc dù hơi ngược logic đàm 
phán (logic là TPP và EVFTA phải mở 
cửa cao hơn hoặc bằng WTO chứ không 
thể là thấp hơn WTO) nhưng nếu theo 
đúng câu chữ cam kết thì hiện mức mở 
cửa trong WTO và EVFTA lại cao hơn TPP 
(WTO và EVFTA dùng công thức “None, 
except + quy định về tỷ lệ vốn”, tức là 
không hạn chế gì trừ hạn chế liên quan 
tới tỷ lệ vốn trong liên quan; trong khi 
đó TPP lại quy định “foreign investment 
to supply… may not be permitted 
except through a joint venture…”). Theo 
các diễn đạt này thì cam kết WTO và 
EVFTA được hiểu là mở hết (“None”), 
riêng với liên doanh thì bị hạn chế tỷ 
lệ vốn (“except”); trong khi cam kết 
TPP thì chỉ được phép đầu tư dưới hình 
thức liên doanh với giới hạn về tỷ lệ 
vốn nước ngoài tối đa theo lộ trình.

2.PLVN
PLVN chỉ quy định về hình thức hiện 
diện thương mại của nhà đầu tư 
nước ngoài tại VN (đối với dịch vụ 
không có hạ tầng mạng thì chỉ cho 
phép hợp đồng hợp tác kinh doanh 
hoặc liên doanh với chủ thể VN, đối 
với dịch vụ có hạ tầng mạng thì chỉ 
được phép hợp đồng hợp tác kinh 
doanh hoặc liên doanh với doanh 
nghiệp viễn thông đã được cấp phép 
kinh doanh hạ tầng mạng của VN). 

55/ Truyền quảng bá là một chuỗi truyền dẫn liên tục cần thiết cho việc quảng bá các tín hiệu chương trình phát thanh và truyền hình tới công chúng, nhưng không bao gồm các tuyến truyền dẫn giữa các nhà khai thác.
57/  Trong bảo lưu này, một “nhà cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng” là nhà cung cấp dịch vụ không sở hữu hạ tầng truyền dẫn nhưng hợp đồng thuê hạ tầng truyền dẫn đó, bao gồm cả việc thuê dài hạn, với nhà cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng. Nhà cung cấp 

dịch vụ không có hạ tầng mạng, tuy vậy, không bị ngăn cấm sở hữu thiết bị viễn thông trong cơ sở của mình cũng như các điểm cung cấp dịch vụ công được cho phép của mình (POP).
58/ Broadcasting is defined as the uninterrupted chain of transmission required for the distribution of TV and radio programme signals to the general public, but does not cover contribution links between operators.
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 - Các dịch vụ thông tin vô 
tuyến, bao gồm: 
+ Dịch vụ thoại di động (gồm di 
động mặt đất và vệ tinh) 
+ Dịch vụ số liệu di động (gồm 
di động mặt đất và vệ tinh) 
+ Dịch vụ nhắn tin 
+ Dịch vụ PCS 
+ Dịch vụ trung kế vô tuyến 
- Dịch vụ kết nối Internet (IXP)56

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Các dịch vụ không có hạ tầng 
mạng: Ngay sau khi gia nhập cho 
phép liên doanh với các nhà cung 
cấp dịch vụ viễn thông được cấp 
phép tại Việt Nam. Phần vốn góp 
của phía nước ngoài trong liên 
doanh không vượt quá 51% vốn 
pháp định của liên doanh. 
3 năm sau khi gia nhập: cho phép 
liên doanh và tự do chọn đối 
tác. Phần vốn góp của phía nước 
ngoài trong liên doanh không 
vượt quá 65% vốn pháp định của 
liên doanh. 
Các dịch vụ có hạ tầng mạng: 
Ngay sau khi gia nhập, cho phép 
liên doanh với nhà cung cấp dịch 
vụ viễn thông được cấp phép 
tại Việt Nam. Phần vốn góp của 
phía nước ngoài trong liên doanh 
không vượt quá 49% vốn pháp 
định của liên doanh. 51% là nắm 
quyền kiểm soát trong việc quản 
lý liên doanh. 
Trong ngành viễn thông, các nhà 
đầu tư nước ngoài tham gia các 
hợp đồng hợp tác kinh doanh 
(BCC) sẽ có thể ký mới thỏa thuận 
hiện tại hoặc chuyển sang hình 
thức hiện diện khác với những 
điều kiện không kém thuận lợi 
hơn những điều kiện họ đang 
được hưởng.

+ Dịch vụ giá trị gia tăng: không 
được đầu tư nước ngoài để cung 
cấp các dịch vụ có hạ tầng mạng 
ngoại trừ thông qua liên doanh 
hoặc mua cổ phần của doanh 
nghiệp Việt Nam đã được cấp 
phép, với phần vốn góp của bên 
nước ngoài không vượt quá 51%. 
Sau không quá 5 năm kể từ khi 
Hiệp định TPP có hiệu lực, Việt 
Nam sẽ nâng hạn chế vốn góp 
của nước ngoài lên 65%. Nhà 
cung cấp dịch vụ nước ngoài 
được phép sở hữu đến 100% 
dung lượng truyền phát cáp 
quang biển cập bờ tại trạm cáp 
quang biển được cấp ở Việt Nam, 
và có thể bán dung lượng đó cho 
bất kỳ nhà mạng viễn thông được 
cấp phép nào ở Việt Nam, bao 
gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ 
internet, ở Việt Nam

- Radio based services includes: 
+ Mobile telephone (terrestrial and 
satellite) 
+ Mobile data (terrestrial and 
satellite) 
+ Paging 
+ PCS 
+ Trunking 
- Internet Exchange Service (IXP)59

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None, except: Non facilities-based 
services: Joint venture will be allowed 
without limitation on choice of 
partner. Foreign capital contribution 
shall not exceed 65% of legal capital 
of the joint ventures. 5 years from 
the date of entry into force of the 
Agreement, this capital limitation will 
be 75%. 
Facilities-based services: Joint venture 
with telecommunications service 
suppliers duly licensed in Viet Nam 
will be allowed. Foreign capital 
contribution shall not exceed 49% of 
legal capital of the joint ventures. 51% 
gives management control of the joint 
venture. In the telecommunications 
sector, foreign investors in BCC will 
have the possibility to renew current 
arrangements or to convert them into 
another form of establishment with 
conditions no less favourable than those 
they currently enjoy.

Hạn chế đối xử quốc gia 
(3) None

3. Nhà đầu tư nước ngoài tiến hành hoạt 
động đầu tư lần đầu kinh doanh dịch vụ 
viễn thông tại Việt Nam phải thực hiện các 
quy định sau đây:
a) Có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục 
đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ 
quan quản lý nhà nước về đầu tư để được 
cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Giấy chứng 
nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh.
b) Xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ 
viễn thông theo quy định tại các điều 34, 
35 và 36 của Luật này.
4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
đã thành lập tại Việt Nam tiến hành hoạt 
động đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông 
phải thực hiện các quy định sau đây:
a) Làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy 
chứng nhận đầu tư đã có;
b) Xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ 
viễn thông theo quy định tại các điều 34, 
35 và 36 của Luật này.

Với phân tích ở trên về cách hiểu 
nội hàm cam kết WTO, EVFTA và 
TPP thì PLVN hiện tương thích với 
TPP nhưng không tương thích với 
WTO và EVFTA (dường như PLVN 
đang hiểu cam kết WTO, EVFTA theo 
hướng “Unbound, except…”).
Về tỷ lệ vốn trong liên doanh thì 
PLVN dẫn chiếu tới cam kết, tuy 
nhiên do cam kết không có hiệu lực 
áp dụng trực tiếp nên trong trường 
hợp này được hiểu là PLVN đã mở 
hoàn toàn và đã tương thích với 
WTO, TPP và EVFTA.

ĐỀ XUẤT

-Sửa Điều 4 Nghị định 25/2011/NĐ-
CP theo hướng: Quy định cho phép 
nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư 
vào VN dưới hình thức hợp đồng hợp 
tác kinh doanh, liên doanh và 100% 
vốn nước ngoài; đối với liên doanh thì 
quy định rõ về điều kiện tỷ lệ vốn tối 
đa và điều kiện về đối tác (trong từng 
trường hợp) phù hợp với mức cam 
kết trong WTO (chú ý: trong trường 
hợp này không đề xuất áp dụng trực 
tiếp cam kết WTO bởi cam kết này 
không thực sự rõ ràng, còn gây tranh 
cãi)
-Đưa cam kết mở cửa dịch vụ này 
vào các Văn bản thực thi riêng TPP, 
EVFTA về đầu tư với nội dung tương 
ứng với cam kết.

56/ Các dịch vụ cung cấp đường kết nối giữa các nhà cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (IAS) này và với mạng trục Internet quốc tế.
59/ Services providing internet access service (IAS) suppliers with connection between them and to the international Internet backbone.
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Dịch vụ viễn thông cơ bản: 
(o*) Các dịch vụ viễn thông khác 
- Dịch vụ mạng riêng ảo (VPN)60

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Các dịch vụ không có hạ tầng 
mạng: Ngay sau khi gia nhập, 
cho phép liên doanh và tự do 
chọn đối tác. Phần vốn góp của 
phía nước ngoài trong liên doanh 
không được vượt quá 70% vốn 
pháp định của liên doanh. 
Các dịch vụ có hạ tầng mạng: 
Ngay sau khi gia nhập, cho phép 
liên doanh với nhà cung cấp dịch 
vụ viễn thông được cấp phép 
tại Việt Nam. Phần vốn góp của 
phía nước ngoài trong liên doanh 
không được vượt quá 49% vốn 
pháp định của liên doanh.
Cam kết bổ sung:
Việt Nam cam kết thực hiện các 
nghĩa vụ nêu trong Bản tham 
chiếu gửi kèm theo. Với các tuyến 
cáp quang biển côngxooc-xi-om 
mà Việt Nam là một thành viên 
sở hữu, các nhà cung cấp dịch vụ 
nước ngoài sẽ được phép kiểm 
soát dung lượng truyền dẫn cáp 
quang biển toàn chủ (nghĩa là 
quyền sử dụng không tách rời IRU 
hay dạng sở hữu công-xooc-xi-
om) kết cuối tại một trạm cập bờ 
được cấp phép tại Việt Nam, và 
cung cấp dung lượng đó cho các 
nhà cung cấp dịch vụ quốc tế có hạ 
tầng mạng đựơc cấp phép tại Việt 
Nam. 04 kể từ khi gia nhập, các 
nhà khai thác dịch vụ nước ngoài 
được phép cung cấp dung lượng 
đó cho các nhà cung cấp dịch vụ 
VPN quốc tế và IXP quốc tế được 
cấp phép tại Việt Nam.
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế

Basic telecommunication services: 
(o*) Other services 
- Virtual Private Network (VPN)61

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None, except:
 Non facilities-based services: Joint
ventures shall be allowed without
limitation on choice of partner.
Foreign capital contribution shall
not exceed 70% of legal capital of
the joint ventures. 5 years from the
date of entry into force of the 
Agreement, this capital limitation 
will be 75%. Facilities-based 
services: Joint venture with 
telecommunications service suppliers 
duly licensed in Viet Nam will be 
allowed. Foreign capital contribution 
shall not exceed 49% of legal capital 
of the joint ventures. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

5. Doanh nghiệp Việt Nam không có vốn 
đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư trong nước 
tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh 
dịch vụ viễn thông phải thực hiện các quy 
định sau đây:
a) Đăng ký kinh doanh theo quy định của 
Luật doanh nghiệp và các quy định khác 
của pháp luật có liên quan;
b) Xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ 
viễn thông theo quy định tại các điều 34, 
35 và 36 của Luật này và không phải làm 
thủ tục đăng ký đầu tư, thẩm tra đầu tư.
Nghị định 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Viễn thông (sửa đổi bổ sung bởi 
Nghị định 81/2016/NĐ-CP)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng 
áp dụng
1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Viễn thông đối với 
các hoạt động viễn thông sau đây:
a) Đầu tư, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ 
viễn thông;
b) Thiết lập mạng viễn thông và cung cấp 
dịch vụ viễn thông;
c) Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và 
thực hiện nhiệm vụ viễn thông công ích;
d) Quản lý việc cấp phép, kết nối, giá 
cước, phí, lệ phí, tài nguyên, tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng mạng và 
dịch vụ viễn thông;
đ) Quy hoạch, thiết kế, xây dựng cơ sở hạ 
tầng viễn thông.

60/  Các dịch vụ, được cung cấp trên cơ sở thương mại, gồm thiết lập và quản lý một mạng dùng riêng trên mạng công cộng (mạng dùng chung) để thiết lập liên lạc thoại và số liệu trên cơ sở phi lợi nhuận giữa các thành 
viên của một nhóm sử dụng khép kín được xác định từ trước khi thiết lập VPN. Nhóm sử dụng khép kín đó có thể là các đơn vị trong một tập đoàn hoặc một tổ chức, hoặc một nhóm các pháp nhân có quan hệ liên 
kết với nhau để cùng thực hiện lợi ích/mục tiêu chung. Các thành viên ban đầu của nhóm sử dụng khép kín dùng dịch vụ VPN đó phải được liệt kê trong một kế hoạch quay số hoặc định tuyến do cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt và chịu sự giám sát. Các nhà cung cấp dịch vụ VPN phải thông báo cho Cơ quan có thẩm quyền những thay đổi về thành viên ít nhất trước 2 tuần làm việc trước khi thực sự bắt đầu cung cấp dịch 
vụ thương mại và chỉ có thể bắt đầu cung cấp dịch vụ nếu trong hai (2) tuần đó không có sự phản đối của Cơ quan có thẩm quyền. Các thành viên không được phép bán lại các dịch vụ VPN cho một bên thứ 3 không 
liên quan. Các mạng VPN không được phép truyền/chuyển tiếp lưu lượng của/giữa các bên thứ ba không liên kết. Các dịch vụ VPN có thể được các nhà khai thác dịch vụ có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp trong một 
gói cùng với dịch vụ truy nhập Internet và các dịch vụ giá trị gia tăng từ (h) đến (n).

61/  Services, provided on commercial terms, establishing and managing a private network over public (shared) networks for the purpose of carrying out, on a non-profit basis, voice and data telecommunications 
between members of a closed user group defined prior to the creation of the VPN. Such group may include a corporate group or organization, or a group of legal entities with an established relationship affiliated 
through the pursuit of a common interest. Initial members of a closed user group using VPN service must be listed in a dialling or routing plan approved by the Competent Authority and subject to its oversight. VPN 
service suppliers shall notify to the Competent Authority changes of membership at least two working weeks prior to actually commencing commercial service and can commence commercial service provided that 
no objection from the Competent Authority is issued during these two weeks. Members are not allowed to resell VPN services to unaffiliated third parties. Virtual private networks are not allowed to carry/transfer 
traffic of/between unaffiliated third parties. VPN services can be offered by licensed foreign-invested service suppliers bundled with Internet access service and value-added services from (h) to (n).
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Các dịch vụ giá trị gia tăng 
(h) Thư điện tử (CPC 7523 **) 
(i) Thư thoại (CPC 7523 **) 
(j) Thông tin trực tuyến và truy 
cập lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu 
(CPC 7523**) 
(k) Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) 
(CPC 7523**) 
(l) Các dịch vụ facsimile gia tăng 
giá trị, bao gồm lưu trữ và chuyển, 
lưu trữ và khôi phục (CPC 7523**) 
(m) Chuyển đổi mã và giao thức 
(n) Thông tin trực tuyến và xử lý 
dữ liệu (bao gồm xử lý giao dịch) 
(CPC 843**)
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Các dịch vụ không có hạ tầng 
mạng: Ngay sau khi gia nhập, cho 
phép hợp đồng hợp tác kinh doanh 
hoặc liên doanh. Phần vốn góp của 
phía nước ngoài trong liên doanh 
không được vượt quá 51% vốn 
pháp định của liên doanh. Sau 03 
năm kể từ ngày gia nhập: phần vốn 
góp của phía nước ngoài trong liên 
doanh không được vượt quá 65% 
vốn pháp định của liên doanh. 
Các dịch vụ có hạ tầng mạng: 
Ngay sau khi gia nhập, cho phép 
hợp đồng hợp tác kinh doanh 
hoặc liên doanh với nhà cung cấp 
dịch vụ viễn thông được cấp phép 
tại Việt Nam. Phần vốn góp của 
phía nước ngoài trong liên doanh 
không được vượt quá 50% vốn 
pháp định của liên doanh. 51% là 
nắm quyền kiểm soát trong việc 
quản lý liên doanh. Trong ngành 
viễn thông, các nhà đầu tư nước 
ngoài tham gia các hợp đồng hợp 
tác kinh doanh (BCC) sẽ có thể 
ký mới thỏa thuận hiện tại hoặc 
chuyển sang hình thức hiện diện 
khác với những điều kiện không 
kém thuận lợi hơn những điều 
kiện họ đang được hưởng.

Phụ lục II – 13

Dịch vụ viễn thông 

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3) Đối 
xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và Điều 
10.4) Yêu cầu thực hiện (Điều 
9.10) Nhân sự cấp cao (Điều 
9.11) Hiện diện tại nước sở tại 
(Điều 10.6)

Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến đầu tư, xây dựng, 
vận hành và khai thác các mạng 
và dịch vụ viễn thông phục vụ các 
tộc người thiểu số ở vùng nông 
thôn và hẻo lánh ở Việt Nam.

Value-added services 

(h) Electronic mail (CPC 7523 **) 

(i) Voice mail (CPC 7523 **) 

(j) On-line information and database 
retrieval (CPC 7523**) 

(k) Electronic data interchange (EDI) 
(CPC 7523**) 

(l) Enhance/value-added facsimile 
services, incl store and forward, store 
and retrieve (CPC 7523**) 

(m) Code and protocol conversion 

(n) On-line information and data 
processing (incl. transaction 
processing) (CPC 843**)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) None, except:

Non facilities-based services:

Business cooperation contracts 
or joint ventures will be allowed. 
Foreign capital contribution shall not 
exceed 65% of legal capital of the 
joint ventures. 5 years from the date 
of entry into force of the Agreement, 
this capital limitation will be 100%.

Facilities-based services: 
Business cooperation contracts 
or joint ventures (JV) with 
telecommunications service suppliers 
duly licensed in Viet Nam will be 
allowed. Foreign capital contribution 
shall not exceed 50% of legal capital 
of the joint ventures. 

5 years from the date of entry into 
force of the Agreement, this capital 
limitation will be 65%.

Fifty-one % gives management 
control of the joint venture.

2. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, 
cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước 
ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan 
đến hoạt động viễn thông tại Việt Nam.
Điều 4. Hình thức, điều kiện và tỷ lệ phần 
vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
1. Nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu 
tư kinh doanh dịch vụ viễn thông dưới hình 
thức đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp theo 
quy định của pháp luật về viễn thông và 
pháp luật về đầu tư.
2. Trường hợp đầu tư trực tiếp để cung cấp 
dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng, 
nhà đầu tư nước ngoài được liên doanh, 
hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng 
với doanh nghiệp được thành lập tại Việt 
Nam. Trường hợp đầu tư để cung cấp dịch 
vụ viễn thông có hạ tầng mạng, nhà đầu tư 
nước ngoài được phép liên doanh, hợp tác 
kinh doanh trên cơ sở hợp đồng với doanh 
nghiệp viễn thông đã được cấp giấy phép 
thiết lập mạng viễn thông tại Việt Nam.
3. Ngoài các điều kiện theo quy định của 
pháp luật về đầu tư, dự án đầu tư nước 
ngoài trong kinh doanh dịch vụ viễn thông 
phải bảo đảm các điều kiện sau:
a) Phù hợp với quy hoạch phát triển viễn 
thông quốc gia, quy hoạch tài nguyên viễn 
thông; quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ 
động trên địa bàn đầu tư;
b) Đáp ứng điều kiện về vốn pháp định và 
mức cam kết đầu tư quy định tại các Điều 
19, 20, 21 Nghị định này.
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Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Không hạn chế.

Cam kết bổ sung:

Việt Nam cam kết thực hiện các 
nghĩa vụ nêu trong Bản tham 
chiếu gửi kèm theo.

In the telecommunications sector, 
foreign investors in BCC will have 
the possibility to renew current 
arrangements or to convert them into 
another form of establishment with 
conditions no less favourable than 
those they currently enjoy

4. Tỷ lệ phần vốn góp của bên nước ngoài 
phải phù hợp với các quy định của pháp luật 
Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Điều 5. Đăng ký, thẩm tra dự án đầu tư nước 
ngoài trong kinh doanh dịch vụ viễn thông
Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong 
kinh doanh dịch vụ viễn thông cần quyết định 
chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, 
cơ quan đăng ký đầu tư phải gửi hồ sơ lấy ý 
kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông
Điều 19-21 Nghị định: quy định điều kiện 
kinh doanh chung cho các chủ thể, không 
phân biệt nội địa hay FDI

Các dịch vụ giá trị gia tăng 
(o) Dịch vụ khác 
- Dịch vụ Truy nhập Internet IAS62

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Các dịch vụ không có hạ tầng 
mạng: Ngay sau khi gia nhập, cho 
phép liên doanh với các nhà cung 
cấp dịch vụ viễn thông được cấp 
phép tại Việt Nam. Phần vốn góp 
của phía nước ngoài trong liên 
doanh không được vượt quá 51% 
vốn pháp định của liên doanh. 
03 năm sau khi gia nhập: cho 
phép thành lập liên doanh và tự 
do lựa chọn đối tác. Phần vốn góp 
của phía nước ngoài trong liên 
doanh không được vượt quá 65% 
vốn pháp định của liên doanh. 
Các dịch vụ có hạ tầng mạng: 
Ngay sau khi gia nhập, cho phép 
liên doanh với nhà cung cấp dịch 
vụ viễn thông được cấp phép 
tại Việt Nam. Phần vốn góp của 
phía nước ngoài trong liên doanh 
không được vượt quá 50% vốn 
pháp định của liên doanh.
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế
Cam kết bổ sung: 
Việt Nam cam kết thực hiện các 
nghĩa vụ nêu trong Bản tham 
chiếu gửi kèm theo.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) None.
Value added services 
(o) Other 
- Internet Access Services IAS63

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Non facilities-based services:
Joint venture will be allowed without 
limitation on choice of partner.
Foreign capital contribution shall not 
exceed 65% of legal capital of the joint 
ventures. 5 years from the date of entry 
into force of the Agreement, this capital 
limitation will be 100%. Facilities-based 
services: Joint venture (JV) with
telecommunications service suppliers 
duly licensed in Viet Nam will be 
allowed. Foreign capital contribution 
shall not exceed 50% of legal capital of 
the joint ventures. 5 years from the date 
of entry into force of the Agreement, 
this capital limitation will be 65%. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

62/ Các dịch vụ cung cấp truy nhập Internet cho các khách hàng đầu cuối.
63/ Các dịch vụ cung cấp truy nhập Internet cho các khách hàng đầu cuối.
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D. Dịch vụ nghe nhìn 
Đối với dịch vụ sản xuất, phát 
hành và chiếu phim, tất cả các 
phim phải được cơ quan có thẩm 
quyền của Việt Nam kiểm duyệt 
nội dung.

(a) Dịch vụ sản xuất phim 
(CPC 96112, trừ băng hình)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Chỉ dưới hình thức hợp đồng 
hợp tác kinh doanh hoặc liên 
doanh với đối tác Việt Nam đã 
được phép cung cấp các dịch vụ 
này tại Việt Nam. Phần vốn góp 
của phía nước ngoài không được 
vượt quá 51% vốn pháp định của 
liên doanh.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Không hạn chế

(b) Dịch vụ phát hành phim 
(CPC 96113, trừ băng hình)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Chỉ dưới hình thức hợp đồng 
hợp tác kinh doanh hoặc liên 
doanh với đối tác Việt Nam đã 
được phép cung cấp các dịch vụ 
này tại Việt Nam. Phần vốn góp 
của phía nước ngoài không được 
vượt quá 51% vốn pháp định của 
liên doanh.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Không hạn chế 

Ngành: Dịch vụ nghe nhìn

Phân ngành: Sản xuất phim (CPC 
96112) 

Phát hành phim (CPC 96113) 

Chiếu phim (CPC 96121)

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)

Cấp chính phủ: Quốc gia

Biện pháp: Biện pháp hành chính

Mô tả: Đầu tư

Không được đầu tư nước ngoài 
để cung cấp dịch vụ sản xuất 
phim, phát hành và chiếu phim 
ngoại trừ thông qua hợp đồng 
hợp tác kinh doanh hoặc liên 
doanh với đối tác Việt Nam được 
phép cung cấp các dịch vụ này, 
hoặc mua cổ phần doanh nghiệp 
Việt Nam được phép cung cấp các 
dịch vụ này. Trong trường hợp 
liên doanh hoặc mua cổ phần, 
vốn góp của bên nước ngoài 
không được vượt quá 51%. 

Đối với việc chiếu phim, nhà đầu tư 
nước ngoài không được phép tham 
gia hợp đồng hợp tác kinh doanh 
hoặc liên doanh với các nhà văn hóa, 
câu lạc bộ và hiệp hội chiếu phim 
công cộng, các đội chiếu bóng lưu 
động, hoặc chủ hay người điều hành 
các điểm chiếu phim tạm thời của 
Việt Nam.

Không có cam kết mở cửa Luật Điện ảnh 2006 (sửa đổi bổ sung 
năm 2009)

Điều 12. Cơ sở điện ảnh

1. Cơ sở điện ảnh bao gồm:

a) Cơ sở sản xuất phim;

b) Cơ sở dịch vụ sản xuất phim;

c) Cơ sở in sang, nhân bản phim;

d) Cơ sở bán, cho thuê phim;

đ) Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu phim;

e) Cơ sở chiếu phim;

g) Cơ sở điện ảnh khác theo quy định của 
pháp luật.

2. Các loại hình hoạt động của cơ sở điện 
ảnh bao gồm doanh nghiệp điện ảnh và 
đơn vị sự nghiệp điện ảnh.

Doanh nghiệp điện ảnh hoạt động theo 
quy định của Luật này, Luật doanh nghiệp 
và các quy định khác của pháp luật có liên 
quan.

Đơn vị sự nghiệp điện ảnh được tổ chức 
và hoạt động theo quy định của Luật này 
và theo quy định của Chính phủ.

Điều 13. Thành lập và quản lý doanh 
nghiệp điện ảnh

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam thường trú 
tại Việt Nam có quyền thành lập và quản 
lý doanh nghiệp sản xuất phim, doanh 
nghiệp phát hành phim và doanh nghiệp 
phổ biến phim tại Việt Nam theo quy định 
của Luật này và Luật doanh nghiệp.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

WTO và TPP: VN có mức cam kết mở 
cửa tương tự nhau về các dịch vụ 
này

EVFTA: VN không có cam kết mở cửa, 
tuy nhiên do EU là thành viên WTO 
nên đương nhiên các cam kết WTO 
áp dụng cho nhóm chủ thể EU. 

2.PLVN

PLVN quy định tương tự cam kết 
WTO về việc mở cửa thị trường các 
dịch vụ này, do đó đã tương thích 
với WTO, EVFTA và TPP.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật
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Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Không hạn chế.

Cam kết bổ sung:

Việt Nam cam kết thực hiện các 
nghĩa vụ nêu trong Bản tham 
chiếu gửi kèm theo.

In the telecommunications sector, 
foreign investors in BCC will have 
the possibility to renew current 
arrangements or to convert them into 
another form of establishment with 
conditions no less favourable than 
those they currently enjoy

4. Tỷ lệ phần vốn góp của bên nước ngoài 
phải phù hợp với các quy định của pháp luật 
Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Điều 5. Đăng ký, thẩm tra dự án đầu tư nước 
ngoài trong kinh doanh dịch vụ viễn thông
Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong 
kinh doanh dịch vụ viễn thông cần quyết định 
chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, 
cơ quan đăng ký đầu tư phải gửi hồ sơ lấy ý 
kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông
Điều 19-21 Nghị định: quy định điều kiện 
kinh doanh chung cho các chủ thể, không 
phân biệt nội địa hay FDI

Các dịch vụ giá trị gia tăng 
(o) Dịch vụ khác 
- Dịch vụ Truy nhập Internet IAS62

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Các dịch vụ không có hạ tầng 
mạng: Ngay sau khi gia nhập, cho 
phép liên doanh với các nhà cung 
cấp dịch vụ viễn thông được cấp 
phép tại Việt Nam. Phần vốn góp 
của phía nước ngoài trong liên 
doanh không được vượt quá 51% 
vốn pháp định của liên doanh. 
03 năm sau khi gia nhập: cho 
phép thành lập liên doanh và tự 
do lựa chọn đối tác. Phần vốn góp 
của phía nước ngoài trong liên 
doanh không được vượt quá 65% 
vốn pháp định của liên doanh. 
Các dịch vụ có hạ tầng mạng: 
Ngay sau khi gia nhập, cho phép 
liên doanh với nhà cung cấp dịch 
vụ viễn thông được cấp phép 
tại Việt Nam. Phần vốn góp của 
phía nước ngoài trong liên doanh 
không được vượt quá 50% vốn 
pháp định của liên doanh.
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế
Cam kết bổ sung: 
Việt Nam cam kết thực hiện các 
nghĩa vụ nêu trong Bản tham 
chiếu gửi kèm theo.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) None.
Value added services 
(o) Other 
- Internet Access Services IAS63

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Non facilities-based services:
Joint venture will be allowed without 
limitation on choice of partner.
Foreign capital contribution shall not 
exceed 65% of legal capital of the joint 
ventures. 5 years from the date of entry 
into force of the Agreement, this capital 
limitation will be 100%. Facilities-based 
services: Joint venture (JV) with
telecommunications service suppliers 
duly licensed in Viet Nam will be 
allowed. Foreign capital contribution 
shall not exceed 50% of legal capital of 
the joint ventures. 5 years from the date 
of entry into force of the Agreement, 
this capital limitation will be 65%. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None
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(c) Dịch vụ chiếu phim (CPC 
96121)
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Chỉ dưới hình thức hợp đồng 
hợp tác kinh doanh hoặc liên 
doanh với đối tác Việt Nam đã 
được phép cung cấp các dịch 
vụ này tại Việt Nam. Phần vốn 
góp của phía nước ngoài không 
được vượt quá 51% vốn pháp 
định của liên doanh. Các nhà văn 
hoá, các tụ điểm chiếu phim, 
câu lạc bộ và hiệp hội chiếu 
phim công cộng, các đội chiếu 
bóng lưu động của Việt Nam 
không được phép tham gia hợp 
đồng hợp tác kinh doanh hay 
liên doanh với các nhà cung cấp 
dịch vụ nước ngoài.
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài được quyền 
hợp tác đầu tư với doanh nghiệp sản xuất 
phim, doanh nghiệp phát hành phim và 
doanh nghiệp phổ biến phim của Việt Nam 
dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh 
doanh hoặc thành lập doanh nghiệp liên 
doanh.

Đối với hình thức đầu tư thành lập liên 
doanh thì phần vốn góp của nhà đầu tư 
nước ngoài không vượt quá 51% vốn pháp 
định.
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Không có cam kết mở cửa PHỤ LỤC I – 12

Ngành: Dịch vụ nghe nhìn
Phân ngành:
Nghĩa vụ liên quan: Yêu cầu thực 
hiện (Điều 9.10)
Cấp chính phủ: Quốc gia
Biện pháp: 
- Luật Điện ảnh năm 2006, số 
62/2006/QH11 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều khoản của Luật Điện ảnh 
2006, số 31/2009/QH12 
- Nghị định số 54/2010/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 5 năm 2010 
Mô tả: Đầu tư
Các rạp chiếu phim phải chiếu 
phim Việt Nam vào các dịp nghỉ lễ 
lớn của đất nước. 
Tỷ lệ phim Việt Nam trên tổng số 
phim được chiếu hàng năm sẽ 
không ít hơn 20 phần trăm. Các 
rạp phải chiếu ít nhất một phim 
Việt Nam trong khoảng từ 18:00 
đến 22:00. 

Không có cam kết mở cửa Luật Điện ảnh 2006 (sửa đổi bổ sung 
năm 2009)
Nghị định 54/2010/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Điện ảnh
Điều 15. Tỷ lệ và thời gian chiếu phim 
Việt Nam, giờ chiếu phim cho trẻ em 
dưới 16 tuổi trên hệ thống rạp (quy 
định chi tiết thi hành khoản 4 Điều 33 
Luật Điện ảnh)
1. Các rạp phải chiếu phim Việt Nam trong 
các đợt phim kỷ niệm ngày lễ của đất 
nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, 
đối ngoại theo quy định của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch.
2. Tỷ lệ số buổi chiếu phim truyện Việt Nam 
bảo đảm đạt ít nhất 20% so với tổng số buổi 
chiếu, trong tỷ lệ đó phim truyện Việt Nam 
phải được chiếu vào khoảng thời gian từ 18 
giờ đến 22 giờ trong ngày, ngoài ra còn có 
thể chiếu vào các giờ khác.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO và EVFTA: VN không cam kết gì 
về vấn đề này
TPP: VN có bảo lưu các biện pháp 
không tương thích về “yêu cầu hoạt 
động” liên quan tới tỷ lệ phim Việt 
chiếu trong các rạp (bên cạnh các 
bảo lưu về hiện diện thương mại 
như xem xét ở Mục liền trên)

2.PLVN
PLVN quy định về tỷ lệ phim Việt 
chiếu trong các rạp phù hợp với bảo 
lưu trong TPP. Do đó, PLVN đã tương 
thích với WTO, EVFTA và TPP

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật
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Không có cam kết mở cửa PHỤ LỤC II – 19 

Ngành: Truyền thông đại chúng

Phân ngành: Đại lý ấn phẩm và 
tổng hợp thông tin, xuất bản, 
phát thanh và truyền hình, dưới 
bất kỳ hình thức nào

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4) Đối xử tối huệ 
quốc (Điều 9.5) Yêu cầu thực 
hiện (Điều 9.10) Nhân sự cấp cao 
(Điều 9.11)

Mô tả: Đầu tư 

Việt Nam bảo lưu quyền thông 
qua hoặc duy trì bất kỳ biện 
pháp nào liên quan đến các phân 
ngành liệt kê ở trên, bao gồm cả 
việc quản lý hoạt động trong các 
phân ngành trên phù hợp với luật 
pháp và quy định của Việt Nam. 

Để chắc chắn hơn, việc không 
bảo lưu đối với các nghĩa vụ của 
Chương Dịch vụ xuyên biên giới 
không có nghĩa là Việt Nam không 
có quyền đảm bảo việc cung cấp 
qua biên giới các phân ngành trên 
phải phù hợp với luật và quy định 
của Việt Nam, bao gồm cả các yêu 
cầu về đăng ký và cấp phép.

Không có cam kết mở cửa LUẬT BÁO CHÍ

Mục 1. CƠ QUAN CHỦ QUẢN BÁO CHÍ

Điều 14. Đối tượng được thành lập cơ 
quan báo chí

1. Cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo từ cấp 
tỉnh hoặc tương đương trở lên, hoạt động 
hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt 
Nam được thành lập cơ quan báo chí.

2. Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của 
Luật giáo dục đại học; tổ chức nghiên cứu 
khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ được tổ chức dưới 
hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định 
của Luật khoa học và công nghệ; bệnh viện 
cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên được 
thành lập tạp chí khoa học.

Mục 2. CƠ QUAN BÁO CHÍ

Điều 16. Cơ quan báo chí

Cơ quan báo chí là cơ quan ngôn luận của 
các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 14 
của Luật này, thực hiện một hoặc một số 
loại hình báo chí, có một hoặc một số sản 
phẩm báo chí theo quy định của Luật này.

Luật Xuất bản

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, 
cá nhân trong nước, tổ chức nước ngoài 
hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân 
nước ngoài cư trú tại Việt Nam có liên 
quan đến hoạt động xuất bản.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

VN không có cam kết mở cửa (hoặc 
bảo lưu không mở cửa) đối với các 
dịch vụ thông tin đại chúng trong cả 
WTO, EVFTA và TPP.

2.PLVN

PLVN về hoạt động báo chí (trong đó 
có phát thanh, truyền hình) hiện nay 
chỉ cho phép các tổ chức nhất định 
trong nước được phép thực hiện 
hoạt động báo chí, chưa mở cho các 
tổ chức nội địa nói chung, chưa mở 
cho các tổ chức nước ngoài. 

PLVN về xuất bản hiện chỉ cho phép 
đơn vị sự nghiệp công lập và doanh 
nghiệp Nhà nước được phép thực 
hiện hoạt động xuất bản; các tổ chức, 
cá nhân được phép thực hiện hoạt 
động in, phát hành, xuất nhập khẩu 
ấn phẩm theo các điều kiện chặt chẽ 
(áp dụng chung cho cả tổ chức, cá 
nhân trong nước và nước ngoài).

Do VN không có cam kết gì trong lĩnh 
vực này nên hiện trạng PLVN này là 
tương thích với cam kết trong WTO, 
EVFTA và TPP.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật
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Điều 12. Đối tượng thành lập nhà xuất 
bản và loại hình tổ chức nhà xuất bản
1. Cơ quan, tổ chức sau đây được thành 
lập nhà xuất bản (sau đây gọi chung là cơ 
quan chủ quản nhà xuất bản):

a) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và 
cấp tỉnh;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập ở trung 
ương, tổ chức chính trị - xã hội - nghề 
nghiệp ở trung ương trực tiếp sáng tạo 
ra tác phẩm và tài liệu khoa học, học 
thuật.

2. Nhà xuất bản tổ chức và hoạt động theo 
loại hình đơn vị sự nghiệp công lập hoặc 
doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện do 
Nhà nước là chủ sở hữu.

Điều 23. Liên kết trong hoạt động xuất 
bản
1. Nhà xuất bản được liên kết với tổ chức, 
cá nhân (gọi chung là đối tác liên kết) sau 
đây để xuất bản đối với từng xuất bản 
phẩm:

a) Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;

b) Nhà xuất bản, cơ sở in xuất bản phẩm, cơ 
sở phát hành xuất bản phẩm;

c) Tổ chức khác có tư cách pháp nhân.

2. Hình thức liên kết của nhà xuất bản với 
đối tác liên kết bao gồm:

a) Khai thác bản thảo;

b) Biên tập sơ bộ bản thảo;

c) In xuất bản phẩm;

d) Phát hành xuất bản phẩm.



Bảng rà soát chi tiết186

Cam kết WTO Cam kết TPP Cam kết EVFTA Pháp luật Việt Nam Đánh giá và Đề xuất

Điều 36. Hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm
1. Cơ sở phát hành xuất bản phẩm bao 
gồm doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp 
công lập, hộ kinh doanh xuất bản phẩm 
(sau đây gọi chung là cơ sở phát hành).

Nhà xuất bản được thành lập cơ sở phát 
hành xuất bản phẩm.

2. Cơ sở phát hành là doanh nghiệp, đơn 
vị sự nghiệp công lập phải đăng ký hoạt 
động với cơ quan quản lý nhà nước về 
hoạt động xuất bản theo quy định tại 
khoản 1 Điều 37 của Luật này.

3. Điều kiện hoạt động đối với cơ sở phát 
hành là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp 
công lập:

a) Người đứng đầu cơ sở phát hành phải 
thường trú tại Việt Nam; có văn bằng 
hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, 
nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm 
do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên 
ngành phát hành xuất bản phẩm cấp; 

b) Có một trong các loại giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành 
lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 
định của pháp luật;

c) Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm.

Điều 38. Cấp giấy phép hoạt động kinh 
doanh nhập khẩu xuất bản phẩm
1. Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, 
cá nhân nước ngoài được nhập khẩu xuất 
bản phẩm vào Việt Nam theo quy định của 
pháp luật Việt Nam và phù hợp với Điều 
ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên.

2. Cơ sở hoạt động kinh doanh nhập khẩu 
xuất bản phẩm (sau đây gọi là cơ sở nhập 
khẩu xuất bản phẩm) phải có giấy phép 
hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản 
phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
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3. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động kinh 
doanh nhập khẩu xuất bản phẩm bao gồm:

a) Có một trong các loại giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư 
theo quy định của pháp luật;

b) Người đứng đầu cơ sở nhập khẩu xuất 
bản phẩm phải thường trú tại Việt Nam, có 
văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành 
cấp hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến 
thức nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm 
do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

c) Có đội ngũ nhân viên đủ năng lực thẩm 
định nội dung sách trong trường hợp kinh 
doanh nhập khẩu sách.

Điều 43. Xuất khẩu xuất bản phẩm
Xuất bản phẩm đã được xuất bản và lưu 
hành hợp pháp tại Việt Nam được phép 
xuất khẩu ra nước ngoài.

Điều 44. Triển lãm, hội chợ xuất bản 
phẩm

1. Việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản 
phẩm tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân Việt Nam và nước ngoài phải 
được cơ quan quản lý nhà nước về hoạt 
động xuất bản cấp giấy phép.

2. Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức triển 
lãm, hội chợ xuất bản phẩm:

a) Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy 
phép cho cơ quan, tổ chức ở trung ương; 
cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài;
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DỊCH VỤ PHÂN PHỐI

Vật phẩm đã ghi hình được loại 
trừ ra khỏi phạm vi cam kết (về 
dịch vụ phân phối)

Không có cam kết về các nội 
dung khác liên quan tới bản ghi 
hình.

Ngành: Sản xuất và phân phối 
băng đĩa hình

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3) Đối 
xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và Điều 
10.4) Yêu cầu thực hiện (Điều 
9.10) Nhân sự cấp cao (Điều 
9.11) Hiện diện tại nước sở tại 
(Điều 10.6)

Mô tả: Đầu tư 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến việc đầu tư vào sản 
xuất và phân phối băng đĩa hình 
trên bất kỳ chất liệu nào. 

DISTRIBUTION SERVICES 

Video records on whatever medium 
are excluded from the commitments 
(on distribution services)

Không có cam kết về các nội dung 
khác liên quan tới bản ghi hình

Không có quy định về chủ thể có quyền 
kinh doanh dịch vụ sản xuất và phân phối 
bản ghi hình

Các quy định rải rác liên quan tới bản ghi 
hình trong từng trường hợp cụ thể (ví dụ 
Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về 
biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; 
thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, 
kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa 
nhạc, sân khấu) chỉ bao gồm quy định liên 
quan tới từng hoạt động ghi hình cụ thể.

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Đầu tư

Điều 10. Thực hiện quy định về điều 
kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 
ngoài

2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước ngoài:

đ) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy 
định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong 
WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác 
mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định 
về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư 
nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý 
kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý 
ngành để xem xét, quyết định;

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

VN không có cam kết mở cửa (hoặc 
bảo lưu không mở cửa) đối với các 
dịch vụ thông tin đại chúng trong cả 
WTO, EVFTA và TPP.

2.PLVN

PLVN hiện không có quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực này 
mà chỉ có quy định áp dụng cho từng 
hoạt động cụ thể khi thực hiện.

Đối với trường hợp này (VN không 
cam kết và PLVN không quy định), cơ 
chế áp dụng cho đầu tư nước ngoài 
sẽ là xem xét từng trường hợp, trên 
cơ sở ý kiến của Bộ KHĐT và Bộ quản 
lý ngành (Bộ Văn hóa thể thao du 
lịch) – không có quy định nào về tiêu 
chí, thủ tục cho ý kiến của các cơ 
quan này.

Do đây là bảo lưu toàn bộ nên PLVN 
đã tương thích với cam kết WTO, 
TPP, EVFTA.

ĐỀ XUẤT

Về nguyên tắc không đề xuất điều 
chỉnh, sửa đổi gì về pháp luật.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính minh 
bạch, đề nghị bổ sung quy định trong 
Nghị định 118/2015/NĐ-CP về tiêu 
chí, thủ tục để Bộ KHĐT và Bộ quản lý 
ngành cho ý kiến.
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3. DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT LIÊN QUAN

A. Thi công xây dựng nhà cao 
tầng (CPC 512) 
B. Thi công xây dựng các công 
trình kỹ thuật dân dụng (CPC 
513) 
C. Công tác lắp dựng và lắp đặt 
(CPC 514, 516) 
D. Công tác hoàn thiện công 
trình nhà cao tầng (CPC 517) 
E. Các công tác thi công khác 
(CPC 511, 515, 518)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Trong vòng 2 năm kể từ ngày 
gia nhập, các doanh nghiệp 
100% vốn nước ngoài chỉ được 
cung cấp dịch vụ cho các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài và các dự án có sự tài trợ 
của nước ngoài tại Việt Nam. 
Doanh nghiệp nước ngoài phải 
là pháp nhân của một Thành 
viên WTO. Sau 3 năm kể từ khi 
gia nhập, cho 
phép thành lập chi nhánh.
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế ngoại trừ 
trưởng chi nhánh phải là người 
thường trú tại Việt Nam.

Không có bảo lưu về biện pháp 
không tương thích

Phụ lục I – 26
Ngành: Tất cả các ngành
Phân ngành:
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)
Cấp chính phủ: Quốc gia
Biện pháp:
Mô tả:
Biện pháp hành chính
Đầu tư
Không được đầu tư nước ngoài 
để thành lập hiện diện thương 
mại dưới hình thức chi nhánh, 
ngoại trừ trong các ngành và 
phân ngành sau: 
- Dịch vụ xây dựng và các dịch vụ 
kỹ thuật liên quan (CPC 51);
Điều 9.14: Thủ tục riêng biệt và 
Yêu cầu thông tin
1. Không quy định nào tại Điều 
9.4 (Đối xử Quốc gia) được hiểu 
là cản trở một Bên ban hành hoặc 
duy trì biện pháp tạo ra các thủ 
tục riêng biệt liên quan đến đầu 
tư theo Hiệp định này, như yêu 
cầu thường trú khi đăng ký hoặc 
yêu cầu đầu tư theo Hiệp định 
này được thành lập hợp pháp 
theo quy định pháp luật của Bên 
đó, với điều kiện những thủ tục 
đó không ảnh hưởng đáng kể đến 
việc bảo hộ mà một Bên dành cho 
nhà đầu tư của Bên khác và đầu 
tư theo Hiệp định phù hợp với 
Chương này.

A. General construction work for 
building (CPC 512) 
B. General construction work for civil 
engineering (CPC 513) 
C. Installation and assembly work 
(CPC 514, 516) 
D. Building completion and finishing 
work (CPC 517) 
E. Other (CPC 511, 515, 518)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None, except:
Foreign enterprises have to be 
juridical persons of another Party. 
Branching is allowed.

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None, except that the chief of the 
branch has to be a resident in Viet 
Nam. 

Luật Xây dựng 2014

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, 
cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước 
ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh 
thổ Việt Nam.
Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có 
quy định khác với quy định của Luật này 
thì áp dụng quy định của điều ước quốc 
tế đó.

Điều 148. Quy định chung về điều kiện 
năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt 
động xây dựng
1. Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng 
phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù 
hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở 
đào tạo hợp pháp cấp.
2. Nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài 
hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải tuân 
thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và 
được cơ quan quản lý nhà nước về xây 
dựng cấp giấy phép hoạt động.

Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự 
án đầu tư xây dựng 
Điều 2 – Giải thích từ ngữ
10. Nhà thầu nước ngoài là tổ chức, cá 
nhân nước ngoài có năng lực pháp luật 
dân sự; đối với cá nhân còn phải có năng 
lực hành vi dân sự để ký kết và thực hiện 
hợp đồng. Năng lực pháp luật dân sự và 
năng lực hành vi dân sự của nhà thầu 
nước ngoài được xác định theo pháp luật 
của nước mà nhà thầu có quốc tịch. Nhà 
thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà 
thầu chính, nhà thầu liên danh, nhà thầu 
phụ.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN có cam kết tương tự trong WTO, 
TPP và EVFTA về lĩnh vực này, theo đó 
VN mở cửa là rất rộng (chỉ còn giới 
hạn ở việc chủ thể nước ngoài phải là 
chủ thể pháp lý theo pháp luật nước 
họ), thậm chí đã cho phép thành lập 
chi nhánh của chủ thể nước ngoài tại 
VN.

2.PLVN
PLVN (áp dụng cho tất cả các chủ thể 
không phân biệt nhà đầu tư trong 
nước ngoài) không có quy định hạn 
chế nào về đầu tư FDI vào lĩnh vực 
dịch vụ này (chú ý các quy định riêng 
áp dụng với nhà thầu nước ngoài là 
vấn đề của dịch vụ xuyên biên giới – 
không nằm trong Mode 3 hiện diện 
thương mại mà Rà soát này đang xem 
xét). PLVN thậm chí không có quy định 
về việc nhà đầu tư nước ngoài phải là 
chủ thể pháp lý theo pháp luật nước 
họ.
Về chi nhánh, PLVN không có quy 
định nào về việc nhà cung cấp dịch 
vụ nước ngoài mở chi nhánh tại Việt 
Nam trong lĩnh vực này (việc PLVN 
dẫn chiếu tới cam kết là không có ý 
nghĩa do cam kết không có giá trị áp 
dụng trực tiếp). Vì vậy hiện không có 
căn cứ nào để xác định PLVN đã tuân 
thủ cam kết WTO về việc cho phép 
nước ngoài thành lập chi nhánh trong 
lĩnh vực này. Từ đó cũng chưa thể 
xác định VN đã tương thích với cam 
kết WTO, EVFTA và TPP về vấn đề này 
hay chưa.
Vì vậy, PLVN đã mở cửa hoàn toàn và 
tương thích với WTO, TPP và EVFTA 
(trừ vấn đề về chi nhánh)
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Điều 70. Nguyên tắc quản lý hoạt động 
của nhà thầu nước ngoài
1. Nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt 
động xây dựng tại Việt Nam sau khi được 
cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng 
cấp giấy phép hoạt động xây dựng.
2. Hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt 
Nam phải tuân theo các quy định của pháp 
luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên 
quan mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.
Điều 71. Điều kiện để được cấp Giấy 
phép hoạt động xây dựng
1. Nhà thầu nước ngoài tham gia các hoạt 
động xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 
69 Nghị định này phải công bố thông tin 
trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây 
dựng và Sở Xây dựng theo phân cấp.
2. Trường hợp các gói thầu thuộc đối tượng 
bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp 
luật về đấu thầu của Việt Nam, nhà thầu 
nước ngoài phải đảm bảo điều kiện đã có 
quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu.
3. Trường hợp các gói thầu thuộc đối tượng 
không bắt buộc áp dụng theo quy định pháp 
luật về đấu thầu của Việt Nam, nhà thầu 
nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện sau:
a) Đã có quyết định trúng thầu hoặc được 
chọn thầu của chủ đầu tư;
b) Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với 
công việc nhận thầu theo quy định của 
pháp luật về xây dựng.
4. Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với 
nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu 
phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu 
trong nước không đủ năng lực tham gia vào 
bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên 
danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải 
phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị 
phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong 
liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.
5. Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực 
hiện đầy đủ các quy định của pháp luật 
Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận 
thầu tại Việt Nam.

ĐỀ XUẤT

Về nguyên tắc không cần sửa đổi, 
điều chỉnh gì về pháp luật.

Bổ sung quy định vào các văn bản 
liên quan về quyền thành lập chi 
nhánh của thương nhân nước ngoài 
tại VN.

Rủi ro cần chú ý: Luật Xây dựng áp 
dụng cho toàn bộ các hoạt động xây 
dựng, trong khi cam kết ở đây chỉ 
liên quan tới việc mở cửa dịch vụ 
xây dựng dân sự.
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4. DỊCH VỤ PHÂN PHỐI
Các biện pháp áp dụng cho toàn 
bộ các phân ngành trong dịch vụ 
phân phối: 
Thuốc lá và xì gà, sách, báo và 
tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, 
kim loại quý và đá quý, dược 
phẩm22, thuốc nổ, dầu thô 
và dầu đã qua chế biến, gạo, 
đường mía và đường củ cải 
được loại trừ ra khỏi phạm vi 
cam kết.
* Trong biểu cam kết này, “dược 
phẩm” không bao gồm các sản 
phẩm bổ dưỡng phi dược phẩm 
dưới dạng viên nén, viên con 
nhộng hoặc bột.

Dịch vụ phân phối 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3)
Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 
- Việt Nam bảo lưu quyền áp 
dụng và duy trì bất kỳ biện pháp 
nào liên quan đến việc cung cấp 
qua biên giới: 
i) Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC 
621, 61111, 6113, 6121) 
ii) Dịch vụ bán buôn (CPC 622, 
61111, 6113, 6121) 
iii) Dịch vụ bán lẻ (CPC 631 + 632, 
61112, 6113, 6121) 64, 
đối với việc phân phối các sản 
phẩm không phải là sản phẩm 
phục vụ nhu cầu cá nhân hay 
chương trình phần mềm máy 
tính hợp pháp phục vụ nhu cầu cá 
nhân hay thương mại.
- Cho dù có các nội dung bảo lưu 
trên, liên quan đến việc phân 
phối các sản phẩm thuộc mã CPC 
621, 622, và 632, Việt Nam bảo 
lưu quyền áp dụng và duy trì bất 
kỳ biện pháp nào liên quan đến 
dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư 
các sản phẩm thuốc lá và xì gà, 
ấn phẩm, kim loại quý và đá quý, 
thuốc và dược phẩm6, thuốc nổ, 
dầu thô và dầu đã quá chế biến.
* Để làm rõ nội dung bảo lưu, “ấn 
phẩm” bao gồm sách, báo và tạp 
chí.
** Trong bảo lưu này, “dược 
phẩm” không bao gồm các sản 
phẩm bổ dưỡng phi dược phẩm 
dưới dạng viên nén, viên con 
nhộng hoặc bột.

4. DISTRIBUTION SERVICES 
Measures applicable to all sub-sectors 
in Distribution Services: 
Cigarettes and cigars, books, 
newspapers and magazines, video 
records on whatever medium, 
precious metals and stones, 
pharmaceutical products and drugs*, 
explosives, processed oil and crude 
oil, rice, cane and beet sugar are 
excluded from the commitments. 

* For the purposes of this schedule 
“pharmaceuticals and drugs” do 
not include non-pharmaceutical 
nutritional supplements in tablet, 
capsule or powdered form

Quyết định 10/2007QĐ-BTM về lộ trình 
thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và 
các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua 
bán hàng hoá cho các công ty nước ngoài 
tại Việt Nam
Danh mục A – Hàng hóa (nhà phân phối 
có vốn đầu tư nước ngoài) không được 
phân phối
Thông tư 08/2013/TT-BCT quy định chi 
tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và 
các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua 
bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Điều 5. Thực hiện quyền phân phối
1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
đã được cấp phép quyền phân phối được 
phân phối các hàng hoá sản xuất tại Việt 
Nam và các hàng hoá nhập khẩu hợp pháp 
vào Việt Nam theo các điều kiện sau:
a) Hàng hoá phân phối không thuộc danh 
mục hàng hóa cấm kinh doanh và danh 
mục hàng hóa không được quyền phân 
phối theo cam kết quốc tế;
b) Hàng hóa hạn chế kinh doanh, kinh 
doanh có điều kiện, doanh nghiệp phải 
đáp ứng các điều kiện theo quy định của 
pháp luật; 
c) Hàng hóa phân phối thuộc danh mục 
hàng hóa phân phối theo lộ trình trong các 
cam kết quốc tế, doanh nghiệp phải thực 
hiện theo lộ trình cam kết;
d) Mặt hàng phân phối phải phù hợp với 
nội dung quyền phân phối doanh nghiệp 
đã được cấp phép thực hiện.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO và EVFTA : có cam kết bảo lưu 
giống nhau về các loại hàng hóa mà 
VN không cam kết mở cho nhà phân 
phối nước ngoài.
TPP: Danh mục các hàng hóa VN 
không cam kết mở cho phân phối 
nước ngoài đã loại bỏ gạo và đường 
so với Danh mục bảo lưu trong WTO 
và EVFTA. Chú ý, đây là vấn đề liên 
quan tới hoạt động của nhà đầu tư, 
do đó nguyên tắc MFN trong EVFTA 
với TPP chỉ áp dụng nếu TPP có hiệu 
lực sau thời điểm EVFTA có hiệu lực.
PLVN đã tương thích với WTO và 
EVFTA nhưng chưa tương thích với 
TPP

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật chung
Áp dụng trực tiếp cam kết này hoặc 
đưa cam kết này vào Văn bản thực 
thi riêng TPP về đầu tư (để chỉ áp 
dụng cho nhà phân phối TPP mà 
không áp dụng cho các nhà phân 
phối đến từ các nước khác).

64/  Để làm rõ nội dung bảo lưu, các dịch vụ này bao gồm cả hoạt động bán hàng đa cấp do các đại lý hoa hồng là cá nhân Việt Nam đã được đào tạo và cấp chứng chỉ phù hợp tiến hành. Các cá nhân này không thực hiện bán hàng tại các địa điểm cố định và nhận thù 
lao cho cả hoạt động bán hàng lẫn dịch vụ hỗ trợ bán hàng để góp phần làm tăng doanh số bán hàng của các nhà phân phối khác.
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A. Dịch vụ đại lý hoa hồng 
(CPC 621, 61111, 6113, 6121) 
B. Dịch vụ bán buôn 
(CPC 622, 61111, 6113, 6121) 
C. Dịch vụ bán lẻ 
(CPC 631 + 632, 61112, 6113, 
6121)65

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Phải thành lập liên doanh với đối 
tác Việt Nam và tỷ lệ vốn góp của 
phía nước ngoài không được vượt 
quá 49%. Kể từ ngày 1/1/2008, 
hạn chế vốn góp 49% sẽ được bãi 
bỏ. Kể từ ngày 1/1/2009, không 
hạn chế. Kể từ ngày gia nhập, công 
ty có vốn đầu tư nước ngoài trong 
lĩnh vực phân phối sẽ được phép 
cung cấp dịch vụ đại lý hoa hồng, 
bán buôn và bán lẻ tất cả các sản 
phẩm sản xuất tại Việt Nam và các 
sản phẩm nhập khẩu hợp pháp vào 
Việt Nam, ngoại trừ: xi măng và 
clinke; lốp (trừ lốp máy bay); giấy; 
máy kéo; phương tiện cơ giới; ôtô 
con và xe máy; sắt thép; thiết bị 
nghe nhìn; rượu; và phân bón. Kể 
từ ngày 1/1/2009, công ty có vốn 
đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực 
phân phối sẽ được phép cung cấp 
dịch vụ đại lý hoa hồng, bán buôn 
và bán lẻ máy kéo; phương tiện 
cơ giới; ôtô con và xe máy. Trong 
vòng 3 năm kể từ ngày gia nhập, 
công ty có vốn đầu tư nước ngoài 
trong lĩnh vực phân phối sẽ được 
phép cung cấp dịch vụ đại lý hoa 
hồng, bán buôn và bán lẻ tất cả các 
sản phẩm sản xuất tại Việt Nam 
và nhập khẩu hợp pháp vào Việt 
Nam. Việc thành lập các cơ sở bán 
lẻ (ngoài cơ sở thứ nhất) sẽ được 
xem xét trên cơ sở kiểm tra nhu 
cầu kinh tế (ENT)*

Ngành: Dịch vụ phân phối
Phân ngành:
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)
Cấp chính phủ: Quốc gia
Biện pháp: - Nghị định số 
23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 
năm 2007 
- Thông tư số 09/2007/TT-BTM 
ngày 17 Tháng 7 năm 2007 
- Thông tư số 05/2008/TT-BCT 
ngày 14 Tháng 4 năm 2008 
- Quyết định số 10/2007/QD-BTM 
ngày 21 tháng 5 năm 2007
Mô tả: Đầu tư
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 TPP 
có hiệu lực, việc kiểm tra nhu cầu 
kinh tế sẽ bị bãi bỏ và bảo lưu 
này sẽ hết hiệu lực.

A. Commission agents’ services (CPC 
621, 61111, 6113, 6121) 
B. Wholesale trade services (CPC 622, 
61111, 6113, 6121) 
C. Retailing services (CPC 631 + 632, 
61112, 6113, 6121)66

(3) None, except:
 Foreign-invested companies 
engaging in distribution services
will be permitted to engage in the 
commission agents’, wholesale and 
retail business of all legally imported 
and domestically produced products. 
The establishment of outlets for retail 
services (beyond the first one) shall 
be allowed on the basis of an
Economic Needs Test (ENT)*. In case 
of establishing an outlet less
than 500m2 within the area 
planned for trading activities and 
already completed construction of 
infrastructure, ENT is not required. 
5 years from the date of entry 
into force of the Agreement, the 
requirement of the ENT will be 
abolished. For greater certainty, 
Viet Nam retains the right to apply 
non-discriminatory zoning or planning 
measures
*Applications to establish more 
than one outlet shall be subject to 
pre-established publicly available 
procedures, and approval shall be 
based on objective criteria. The
main criteria of the ENT include the 
number of existing service suppliers 
in a particular geographic area, the 
stability of market and geographic 
scale
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

Nghị định 23/2007/NĐ-CP quy định chi tiết 
Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng 
hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến 
mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư 08/2013/TT-BCT quy định chi 
tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và 
các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua 
bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Điều 5. Thực hiện quyền phân phối
1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
đã được cấp phép quyền phân phối được 
phân phối các hàng hoá sản xuất tại Việt 
Nam và các hàng hoá nhập khẩu hợp pháp 
vào Việt Nam theo các điều kiện sau:
a) Hàng hoá phân phối không thuộc danh 
mục hàng hóa cấm kinh doanh và danh 
mục hàng hóa không được quyền phân 
phối theo cam kết quốc tế;
b) Hàng hóa hạn chế kinh doanh, kinh doanh 
có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng các 
điều kiện theo quy định của pháp luật;
c) Hàng hóa phân phối thuộc danh mục 
hàng hóa phân phối theo lộ trình trong các 
cam kết quốc tế, doanh nghiệp phải thực 
hiện theo lộ trình cam kết;
d) Mặt hàng phân phối phải phù hợp với 
nội dung quyền phân phối doanh nghiệp 
đã được cấp phép thực hiện.

Điều 7. Lập cơ sở bán lẻ

1. Việc lập cơ sở bán lẻ, bao gồm cả cơ sở 
bán lẻ thứ nhất, phải tuân thủ quy định của 
pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt 
động bán lẻ và phù hợp với quy hoạch có 
liên quan của tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, nơi dự kiến lập cơ sở bán lẻ.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO, TPP, EVFTA: Việt Nam có cam 
kết tương tự nhau về mở cửa thị 
trường phân phối cho nhà đầu tư 
nước ngoài và cơ bản là đã mở toàn 
bộ trừ yêu cầu ENT.
Yêu cầu ENT trong WTO là chặt nhất, 
trong EVFTA và TPP đã nới lỏng, theo 
đó ENT được miễn ngay với các cơ 
sở ngoài cơ sở thứ nhất có diện tích 
dưới 500m2 và sẽ bị bỏ sau 05 năm 
kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. 

2.PLVN
PLVN đã mở cửa cho nhà đầu tư 
nước ngoài trong lĩnh vực này ở 
mức rộng hơn cam kết WTO (không 
có hạn chế gì về hình thức hiện diện 
thương mại; đã cho phép cơ sở 
phân phối ngoài cơ sở thứ nhất dưới 
500m2 không phải làm thủ tục ENT). 
So với TPP và EVFTA thì PLVN hiện tại 
vẫn tương thích cho đến 05 năm sau 
khi 02 Hiệp định này có hiệu lực.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng 
PLVN hiện tại chưa quy định về các 
tiêu chí ENT một cách khách quan, 
minh bạch, do đó chưa đảm bảo yêu 
cầu của WTO và EVFTA về ENT.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật chung trừ việc quy định 
rõ, khách quan các tiêu chí ENT.
-Đưa cam kết này vào Danh mục 
cam kết áp dụng trực tiếp trong Văn 
bản phê chuẩn TPP, EVFTA

65/  Để làm rõ nội dung cam kết, cam kết này bao gồm cả hoạt động bán hàng đa cấp do các đại lý hoa hồng là cá nhân Việt Nam đã được đào tạo và cấp chứng chỉ phù hợp tiến hành. Các cá nhân này không thực hiện bán hàng tại các địa điểm cố định và nhận thù lao 
cho cả hoạt động bán hàng lẫn dịch vụ hỗ trợ bán hàng để góp phần làm tăng doanh số bán hàng của các nhà phân phối khác.

66/ For the purposes of this schedule “pharmaceuticals and drugs” do not include non-pharmaceutical nutritional supplements in tablet, capsule or powdered form
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* 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 và 
quy mô địa lý

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Không hạn chế

2. Việc lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ 
thứ nhất được xem xét từng trường hợp 
cụ thể căn cứ vào việc kiểm tra nhu cầu 
kinh tế của địa bàn nơi đặt cơ sở bán lẻ 
theo các tiêu chí: số lượng các cơ sở bán 
lẻ, sự ổn định của thị trường, mật độ dân 
cư và quy mô của địa bàn cấp quận, huyện 
nơi dự kiến đặt cơ sở bán lẻ.

3. Trường hợp lập cơ sở bán lẻ có diện tích 
dưới 500 m2 tại khu vực đã được tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương quy hoạch cho 
hoạt động mua bán hàng hoá và đã hoàn 
thành xây dựng cơ sở hạ tầng không phải 
thực hiện quy định tại khoản 2 Điều này về 
kiểm tra nhu cầu kinh tế. Quy định này không 
áp dụng trong trường hợp có thay đổi quy 
hoạch và điều kiện này không còn tồn tại.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thành lập Hội 
đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế để xem xét 
sự phù hợp của việc lập một cơ sở bán lẻ 
ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất theo các tiêu 
chí quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.

5. Thành phần Hội đồng Kiểm tra nhu cầu 
kinh tế bao gồm đại diện: Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc 
Ban Quản lý Khu Kinh tế nơi đặt cơ sở bán 
lẻ); Sở Công Thương và các cơ quan ban 
ngành có liên quan (do Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định).

Trường hợp địa điểm lập cơ sở bán lẻ 
thuộc khu vực địa lý cấp phường, xã, thị 
trấn tiếp giáp với tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương khác thì Hội đồng Kiểm 
tra nhu cầu kinh tế phải bao gồm đại diện 
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp giáp.

6. Kết quả làm việc của Hội đồng Kiểm tra 
nhu cầu kinh tế phải được Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh thông qua bằng văn bản. Văn 
bản này là một thành phần trong hồ sơ lập 
cơ sở bán lẻ gửi đến Bộ Công Thương lấy 
ý kiến chấp thuận.
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D. Dịch vụ nhượng quyền 
thương mại 
(CPC 8929)
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, goại trừ 
phải thành lập liên doanh với 
đối tác Việt Nam và tỷ lệ vốn 
góp của phía nước ngoài không 
được vượt quá 49%. Kể từ ngày 
1/1/2008, hạn chế vốn góp 
49% sẽ được bãi bỏ. Kể từ ngày 
1/1/2009, không hạn chế. Sau 
3 năm kể từ ngày gia nhập, sẽ 
cho phép thành lập chi nhánh. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế, ngoại trừ 
trưởng chi nhánh phải là người 
thường trú tại Việt Nam.

(f) Dịch vụ nhượng quyền thương 
mại (CPC 8929).
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)
Mô tả: Đầu tư 
Không được đầu tư nước ngoài 
để thành lập hiện diện thương 
mại dưới hình thức chi nhánh, 
ngoại trừ trong các ngành và 
phân ngành sau: 
…. - Dịch vụ nhượng quyền 
thương mại (CPC 8929).

D. Franchising services (CPC 8929)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None.
 Branching is allowed

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None, except that the chief of the 
branch has to be a resident in Viet 
Nam. 

Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định 
chi tiết luật thương mại về hoạt động 
nhượng quyền thương mại
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng đối với thương 
nhân Việt Nam và thương nhân nước 
ngoài tham gia vào hoạt động nhượng 
quyền thương mại.
2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
chuyên hoạt động mua bán hàng hoá và 
các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua 
bán hàng hoá, ngoài những quy định tại 
Điều 7 Nghị định này, chỉ được thực hiện 
hoạt động nhượng quyền thương mại đối 
với những mặt hàng mà doanh nghiệp đó 
được kinh doanh dịch vụ phân phối theo 
cam kết quốc tế của Việt Nam.
Điều 5. Điều kiện đối với Bên nhượng quyền
Thương nhân được phép cấp quyền thương 
mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
1. Hệ thống kinh doanh dự định dùng để 
nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 
01 năm.
Trường hợp thương nhân Việt Nam là 
Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng 
quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam 
đó phải kinh doanh theo phương thức 
nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm 
ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại 
quyền thương mại. 
2. Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền 
thương mại với cơ quan có thẩm quyền 
theo quy định tại Điều 18 của Nghị định này.
3. Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối 
tượng của quyền thương mại không vi 
phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định này.
Điều 6. Điều kiện đối với Bên nhận quyền
Thương nhân được phép nhận quyền 
thương mại khi có đăng ký kinh doanh 
ngành nghề phù hợp với đối tượng của 
quyền thương mại.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN có cam kết tương tự trong WTO, 
EVFTA và TPP, theo đó mở cửa hoàn 
toàn lĩnh vực này, bao gồm cả chi 
nhánh, với điều kiện trưởng chi 
nhánh phải cư trú tại VN. Riêng TPP, 
mặc dù trong Danh mục biện pháp 
không tương thích không bảo lưu 
điều kiện về nơi cư trú của Trưởng 
chi nhánh nhưng Điều 9.14 Chương 
Đầu tư của TPP đã có bảo lưu chung 
liên quan tới điều kiện về nơi cư trú, 
do đó được tính là cam kết tương 
đương WTO, EVFTA.

2.PLVN
PLVN không có hạn chế nào về hình 
thức hiện diện của nhà đầu tư nước 
ngoài trong dịch vụ này, do đó đã 
được coi là tương thích về vấn đề 
này. Tuy nhiên, PLVN không có quy 
định nào về việc nhà cung cấp dịch 
vụ nước ngoài mở chi nhánh tại Việt 
Nam hay về điều kiện cư trú của 
Trưởng Chi nhánh. Vì vậy hiện không 
có căn cứ nào để xác định PLVN đã 
tuân thủ cam kết WTO về việc cho 
phép nước ngoài thành lập chi nhánh 
kinh doanh nhượng quyền thương 
mại ở VN hay chưa. Từ đó cũng chưa 
thể xác định VN đã tương thích với 
cam kết WTO, EVFTA và TPP về vấn 
đề này hay chưa.

ĐỀ XUẤT

Bổ sung quy định tại Nghị định 
35/2006/NĐ-CP về chi nhánh của 
doanh nghiệp nước ngoài tại VN 
trong lĩnh vực nhượng quyền thương 
mại, theo đó cho phép việc mở chi 
nhánh và có thể đặt yêu cầu về cư 
trú đối với Trưởng Chi nhánh.



RÀ SOÁT PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỚI CÁC CAM KẾT WTO, EVFTA, TPP VỀ MỞ CỬA DỊCH VỤ CHO ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI195

Cam kết WTO Cam kết TPP Cam kết EVFTA Pháp luật Việt Nam Đánh giá và Đề xuất

Điều 7. Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh 
doanh nhượng quyền thương mại
1. Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh 
doanh nhượng quyền thương mại là hàng 
hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng 
hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.
2. Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh 
mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, 
Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có 
điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh 
sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy 
phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương 
đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.
Điều 17. Đăng ký hoạt động nhượng 
quyền thương mại
1. Trước khi tiến hành hoạt động nhượng 
quyền thương mại, thương nhân Việt Nam 
hoặc thương nhân nước ngoài dự kiến 
nhượng quyền phải đăng ký hoạt động 
nhượng quyền thương mại với cơ quan có 
thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này.
2. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt 
động nhượng quyền thương mại có trách 
nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền 
thương mại của thương nhân vào Sổ đăng 
ký hoạt động nhượng quyền thương mại 
và thông báo bằng văn bản cho thương 
nhân về việc đăng ký đó.
Điều 18. Phân cấp thực hiện đăng ký hoạt 
động nhượng quyền thương mại
1. Bộ Thương mại thực hiện đăng ký hoạt 
động nhượng quyền thương mại sau đây:
a) Nhượng quyền thương mại từ nước 
ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt 
động nhượng quyền thương mại từ Khu 
chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu 
vực hải quan riêng theo quy định của pháp 
luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam;
b) Nhượng quyền thương mại từ Việt 
Nam ra nước ngoài, bao gồm cả hoạt động 
nhượng quyền thương mại từ lãnh thổ 
Việt Nam vào Khu chế xuất, Khu phi thuế 
quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo 
quy định của pháp luật Việt Nam.
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2. Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi 
thương nhân dự kiến nhượng quyền đăng 
ký kinh doanh thực hiện đăng ký đối với 
hoạt động nhượng quyền thương mại trong 
nước trừ hoạt động chuyển giao qua ranh 
giới Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc 
các khu vực hải quan riêng theo quy định 
của pháp luật Việt Nam.
Điều 19. Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động 
nhượng quyền thương mại
Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng 
quyền thương mại bao gồm:
1. Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng 
quyền thương mại theo mẫu do Bộ 
Thương mại hướng dẫn.
2. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương 
mại theo mẫu do Bộ Thương mại quy định.
3. Các văn bản xác nhận về:
a) Tư cách pháp lý của bên dự kiến 
nhượng quyền thương mại;
b) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công 
nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài 
trong trường hợp có chuyển giao quyền sử 
dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã 
được cấp văn bằng bảo hộ.
4. Nếu giấy tờ quy định tại khoản 2 và 
khoản 3 Điều này được thể hiện bằng tiếng 
nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt 
và được cơ quan công chứng ở trong nước 
hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt 
Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực 
hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy 
định của pháp luật Việt Nam.
Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn 
hoạt động nhượng quyền thương mại 
Quy định về thủ tục liên quan tới nhượng 
quyền thương mại, chung cho tất cả các 
chủ thể
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Không có cam kết mở cửa Phụ lục II – 31 
Ngành: Chợ truyền thống 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4) Đối xử tối huệ 
quốc (Điều 9.5) Yêu cầu thực 
hiện (Điều 9.10) Nhân sự cấp cao 
(Điều 9.11)
Mô tả: Đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến chợ truyền thống.

Không có cam kết mở cửa Luật Đầu tư
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Đầu tư

ĐÁNH GIÁ

VN không có cam kết gì về vấn đề 
này trong WTO và EVFTA.
Đây là bảo lưu của VN trong TPP, vì 
vậy suy đoán là PLVN đã tương thích. 
Trên thực tế, PLVN không có quy định 
về điều kiện đầu tư, kinh doanh chợ 
truyền thống.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi điều chỉnh gì 
về pháp luật
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2. Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi 
thương nhân dự kiến nhượng quyền đăng 
ký kinh doanh thực hiện đăng ký đối với 
hoạt động nhượng quyền thương mại trong 
nước trừ hoạt động chuyển giao qua ranh 
giới Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc 
các khu vực hải quan riêng theo quy định 
của pháp luật Việt Nam.
Điều 19. Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động 
nhượng quyền thương mại
Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng 
quyền thương mại bao gồm:
1. Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng 
quyền thương mại theo mẫu do Bộ 
Thương mại hướng dẫn.
2. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương 
mại theo mẫu do Bộ Thương mại quy định.
3. Các văn bản xác nhận về:
a) Tư cách pháp lý của bên dự kiến 
nhượng quyền thương mại;
b) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công 
nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài 
trong trường hợp có chuyển giao quyền sử 
dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã 
được cấp văn bằng bảo hộ.
4. Nếu giấy tờ quy định tại khoản 2 và 
khoản 3 Điều này được thể hiện bằng tiếng 
nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt 
và được cơ quan công chứng ở trong nước 
hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt 
Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực 
hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy 
định của pháp luật Việt Nam.
Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn 
hoạt động nhượng quyền thương mại 
Quy định về thủ tục liên quan tới nhượng 
quyền thương mại, chung cho tất cả các 
chủ thể
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Không có cam kết mở cửa Phụ lục II – 32 
Ngành: Sàn giao dịch hàng hóa
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4) 
Đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5) 
Yêu cầu thực hiện (Điều 9.10) 
Nhân sự cấp cao (Điều 9.11) 
Mô tả: Đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến việc thành lập và 
quản lý sàn giao dịch hàng hóa.

Không có cam kết mở cửa Nghị định 158/2006/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Thương mại về Sở Giao dịch hàng 
hóa
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với Sở Giao dịch 
hàng hóa và các tổ chức, cá nhân khác liên 
quan đến hoạt động mua bán hàng hoá qua 
Sở Giao dịch hàng hóa.
Điều 6. Địa vị pháp lý của Sở Giao dịch 
hàng hóa
Sở Giao dịch hàng hóa là pháp nhân được 
thành lập và hoạt động dưới hình thức 
Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ 
phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
và quy định của Nghị định này.
Điều 7. Thẩm quyền cho phép thành lập 
Sở Giao dịch hàng hóa
Bộ trưởng Bộ Thương mại quyết định cấp, 
cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành 
lập Sở Giao dịch hàng hóa; phê chuẩn Điều 
lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa.
Điều 8. Điều kiện thành lập Sở Giao dịch 
hàng hóa
Sở Giao dịch hàng hóa được thành lập nếu 
đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
1. Vốn pháp định là một trăm năm mươi tỷ 
đồng trở lên;
2. Điều lệ hoạt động phù hợp với quy định 
của Nghị định này;
3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có 
bằng đại học, cử nhân trở lên và có thời 
gian công tác trong lĩnh vực kinh tế - tài 
chính ít nhất là 05 năm; có đủ năng lực 
hành vi dân sự và không thuộc đối tượng 
bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp;
4. Các điều kiện khác theo quy định của 
Luật doanh nghiệp.

ĐÁNH GIÁ

VN chưa cam kết mở cẳ lĩnh vực này 
trong cả WTO, EVFTA và TPP. 
PLVN hiện không có hạn chế gì với 
nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh 
vực này, vì vậy được xem là đã mở 
cửa hoàn toàn.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi điều chỉnh gì 
về pháp luật
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5 DỊCH VỤ GIÁO DỤC 
Chỉ cam kết các lĩnh vực kỹ 
thuật, khoa học tự nhiên và 
công nghệ, quản trị kinh doanh 
và khoa học kinh doanh, kinh tế 
học, kế toán, luật quốc tế và đào 
tạo ngôn ngữ. Đối với các phân 
ngành (C), (D) và (E) dưới đây: 
Chương trình đào tạo phải được 
Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt 
Nam phê chuẩn.

Phụ lục I

Ngành: Dịch vụ giáo dục

Phân ngành: 

Dịch vụ giáo dục bậc cao (CPC 
923) 

Giáo dục người lớn (CPC 924) 

Dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 
bao gồm cả dịch vụ đào tạo ngoại 
ngữ)

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)

Mô tả: Đầu tư 

Không được đầu tư nước ngoài 
để cung cấp dịch vụ giáo dục 
trong các môn học sau: an ninh, 
quốc phòng, chính trị, tôn giáo, 
văn hóa Việt Nam và các môn 
học khác cần thiết để bảo vệ đạo 
đức xã hội Việt Nam. Hạn chế 
này không ngăn cản việc cung 
cấp dịch vụ giáo dục trong các 
môn học mà Việt Nam đã cam 
kết trong các hiệp định thương 
mại khác.

5 EDUCATIONAL SERVICES 

Only in technical, natural sciences and 
technology, business administration 
and business studies, economics, 
accounting, international law and 
language training fields. 

With regard to points (C), (D), and (E) 
below: The education content must 
be approved by Viet Nam’s Ministry 
of Education and Training.

Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định về 
hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục (sửa đổi bởi Nghị định 
124/2014/NĐ-CP)

Điều 3. Ngành, nghề đào tạo được phép 
hợp tác, đầu tư

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức 
quốc tế (sau đây gọi chung là tổ chức, cá 
nhân nước ngoài) được phép hợp tác, 
đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và 
dạy nghề theo quy định của pháp luật Việt 
Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam 
là thành viên.

2. Căn cứ nhu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định danh mục 
các ngành, nghề đào tạo mà tổ chức, cá 
nhân nước ngoài được phép hợp tác, đầu 
tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy 
nghề tại Việt Nam.

ĐÁNH GIÁ

Về các lĩnh vực đào tạo được đầu tư 
nước ngoài: 

1.Cam kết

VN có cam kết tương tự trong WTO 
và EVFTA (theo hướng chọn – cho: 
liệt kê các lĩnh vực đào tạo mở cho 
nước ngoài). 

Cam kết trong TPP lại liệt kê các lĩnh 
vực cấm mở, còn lại là mở, do đó suy 
đoán là rộng hơn so với EVFTA và WTO. 
Tuy nhiên cam kết này của TPP lại chỉ 
giới hạn ở các dịch vụ đào tạo bậc 
cao, đào tạo người lớn, đào tạo khác 
chứ không phải cho tất cả các chương 
trình cấp học/đào tạo như trong WTO, 
EVFTA. Mặc dù vậy, xét về nội dung 
thì cam kết WTO và EVFTA thực ra 
cũng chỉ có thể áp dụng cho các cấp 
học như trong TPP (bởi ở các cấp tiểu 
học, trung học cơ sở thì không thể có 
những ngành như WTO, EVFTA liệt kê).

2.PLVN

PLVN trao quyền cho Bộ trưởng GDĐT 
và LĐTBXH quy định về danh mục 
ngành nghề đào tạo mở cho đầu tư 
nước ngoài, tuy nhiên hiện không 
tìm được văn bản nào về Danh mục 
này. Do đó không rõ VN đã tuân thủ 
cam kết WTO, EVFTA, TPP chưa.
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Điều 30. Chương trình giáo dục

1. Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ 
sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải 
thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội 
dung gây phương hại đến quốc phòng, an 
ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không 
truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; 
không ảnh hưởng xấu đến văn hoá, đạo 
đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải 
đảm bảo điều kiện liên thông giữa các cấp 
học và trình độ đào tạo.

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 
định các môn học bắt buộc đối với người 
học là công dân Việt Nam học tập trong các 
cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 3 Điều 
21 của Nghị định này.

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội quy định các môn học bắt buộc đối với 
người học là công dân Việt Nam theo học 
các chương trình đào tạo của nước ngoài 
trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp (trừ trung tâm dạy 
nghề) có vốn đầu tư nước ngoài.

Về chương trình đào tạo: 

1.Cam kết
VN bảo lưu quyền của Bộ GDĐT phê 
chuẩn chương trình đào tạo trong các 
lĩnh vực giáo dục bậc cao, giao dục 
người lớn và các dịch vụ giáo dục khác 
từ cấp 3 trở lên trong WTO và EVFTA. 
Tuy nhiên trong TPP không còn bảo 
lưu này (điều này có nghĩa nhà đầu 
tư TPP không phải thực hiện thủ tục 
phê duyệt chương trình đào tạo, trừ 
các cam kết chi tiết nêu ở phần sau). 
Do đó TPP cam kết mở rộng hơn ở 
khía cạnh này (chú ý nguyên tắc MFN 
trong EVFTA không áp dụng ở đây do 
đây không phải vấn đề về thành lập 
doanh nghiệp).

2.PLVN
PLVN không có hạn chế nào về vấn 
đề này (chỉ có hạn chế về các môn 
bắt buộc đối với người học là công 
dân VN trong các trường này). Do 
đó suy đoán là quy định pháp luật 
đã rộng hơn cam kết WTO, EVFTA và 
tương thích với TPP.

ĐỀ XUẤT

Sửa đổi Nghị định 73/2012/NĐ-CP để 
bổ sung quy định cụ thể về các lĩnh 
vực đào tạo nhà đầu tư nước ngoài 
được phép thực hiện tại Việt Nam để 
bảo đảm tính minh bạch. 
- Trường hợp lựa chọn quy định như 
trong TPP thì Nghị định sẽ áp dụng 
chung cho tất cả nhà đầu tư ở mức 
cam kết của TPP và không cần gì thêm.
- Trường hợp lựa chọn quy định như 
trong WTO, EVFTA thì cam kết TPP cần 
được đưa vào Văn bản thực thi riêng 
TPP về đầu tư, nếu có, hoặc quy định 
rõ trong văn bản áp dụng trực tiếp.
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B. Dịch vụ giáo dục phổ thông 
cơ sở 
(CPC 922)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Chưa cam kết. 

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Chưa cam kết. 

Phụ lục II

Dịch vụ giáo dục

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)

Mô tả: Đầu tư 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến đầu tư trong dịch 
vụ giáo dục phổ thông trung học. 

Bảo lưu này sẽ không được sử 
dụng để vô hiệu hóa các nghĩa vụ 
đặt ra trong Phụ lục I.

Phụ lục II

Dịch vụ giáo dục 

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3) Đối 
xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và Điều 
10.4) Yêu cầu thực hiện (Điều 
9.10) Nhân sự cấp cao (Điều 
9.11) Hiện diện tại nước sở tại 
(Điều 10.6)

Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến đầu tư và/hoặc 
cung cấp dịch vụ giáo dục phổ 
thông cơ sở. 

Bảo lưu này sẽ không được sử 
dụng để vô hiệu hóa các nghĩa vụ 
đặt ra trong Phụ lục I. 

B. Secondary education services (CPC 
922) 

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Unbound. 

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Unbound. 

Luật giáo dục 2005 (sửa đổi bổ sung 
năm 2009)

Điều 30. Cơ sở giáo dục phổ thông

Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm:

1. Trường tiểu học.

2. Trường trung học cơ sở.

3. Trường trung học phổ thông.

4. Trường phổ thông có nhiều cấp học.

5. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng 
nghiệp.

Điều 109. Khuyến khích hợp tác về giáo 
dục với Việt Nam

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc 
tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
được Nhà nước Việt Nam khuyến khích, tạo 
điều kiện để giảng dạy, học tập, đầu tư, tài 
trợ, hợp tác, ứng dụng khoa học, chuyển 
giao công nghệ về giáo dục ở Việt Nam; 
được bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp 
theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế 
mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên.

3. Các hình thức hợp tác, đầu tư của nước 
ngoài về giáo dục tại Việt Nam bao gồm:

a) Thành lập cơ sở giáo dục;

b) Liên kết đào tạo;

c) Thành lập văn phòng đại diện;

d) Các hình thức hợp tác khác. 

Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định về 
hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

WTO và EVFTA: Việt Nam có cam kết 
tương tự nhau, theo đó VN không 
mở cửa dịch vụ đào tạo tiểu học, 
trung học cơ sở cho đầu tư nước 
ngoài.

TPP: Việt Nam đã mở ở diện hẹp dịch 
vụ này, không phải cho nhà đầu tư 
nước ngoài mà là cho các chương 
trình học nước ngoài trong các cơ 
sở đào tạo VN cấp tiểu học và trung 
học cơ sở. Về nguyên tắc MFN trong 
EVFTA, do đây là cam kết liên quan 
tới hoạt động nên nguyên tắc này 
không tự động áp dụng cho EVFTA.

2.PLVN

PLVN đã mở lĩnh vực này ở mức 
thậm chí cao hơn TPP, theo đó không 
chỉ cho phép sử dụng chương trình 
đào tạo nước ngoài trong các cơ sở 
đào tạo tiểu học, trung học cơ sở, 
trung học phổ thông, không hạn chế 
hình thức hiện diện (về số học sinh 
Việt Nam trong các cơ sở này thì 
pháp luật quy định bằng mức TPP). 
Do đó PLVN đã tương thích với WTO, 
EVFTA và TPP.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật
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Phụ lục I

Ngành: Dịch vụ giáo dục

Phân ngành: Dịch vụ giáo dục 
tiểu học 

Dịch vụ giáo dục trung học

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)

Cấp chính phủ: Quốc gia

Biện pháp: Nghị định số 73/2012/
NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 

Mô tả: Đầu tư

Không được đầu tư nước ngoài 
để cung cấp các dịch vụ trên 
ngoại trừ thông qua: 

- Cơ sở giáo dục mầm non thực 
hiện chương trình giáo dục theo 
chương trình của nước ngoài, 
dành cho trẻ em là người nước 
ngoài; 

- Cơ sở giáo dục phổ thông thực 
hiện chương trình giáo dục theo 
chương trình của nước ngoài, cấp 
văn bằng của nước ngoài, dành 
cho học sinh là người nước ngoài 
và một bộ phận học sinh Việt 
Nam có nhu cầu. 

Cơ sở giáo dục phổ thông được 
phép tiếp nhận học sinh Việt 
Nam, nhưng số học sinh Việt Nam 
ở trường tiểu học và trung học cơ 
sở không quá 10% tổng số học 
sinh của trường, ở trường trung 
học phổ thông không quá 20% 
tổng số học sinh của trường.

Điều 20. Hình thức đầu tư nước ngoài 
trong lĩnh vực giáo dục

1. Nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu 
tư trực tiếp thành lập cơ sở giáo dục quy 
định tại Điều 21 của Nghị định này theo 
các hình thức sau:

a) Cơ sở giáo dục 100% vốn của nhà đầu 
tư nước ngoài;

b) Cơ sở giáo dục liên doanh giữa nhà đầu 
tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 21. Loại hình Cơ sở giáo dục có vốn 
đầu tư nước ngoài được phép thành lập

1. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

2. Cơ sở giáo dục mầm non (trường mầm 
non, trường mẫu giáo, nhà trẻ) thực hiện 
chương trình giáo dục theo chương trình 
của nước ngoài, dành cho trẻ em là người 
nước ngoài.

3. Cơ sở giáo dục phổ thông (trường tiểu 
học, trường trung học cơ sở, trường trung 
học phổ thông, trường phổ thông có nhiều 
cấp học) thực hiện chương trình giáo dục 
theo chương trình của nước ngoài, cấp văn 
bằng của nước ngoài, dành cho học sinh 
là người nước ngoài và một bộ phận học 
sinh Việt Nam có nhu cầu.

Điều 24. Tiếp nhận học sinh Việt Nam

1.Cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại 
Khoản 3 Điều 21 của Nghị định này được 
phép tiếp nhận học sinh Việt Nam, nhưng 
số học sinh Việt Nam ở trường tiểu học và 
trung học cơ sở không quá 10% tổng số 
học sinh của trường, ở trường trung học 
phổ thông không quá 20% tổng số học 
sinh của trường.
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Điều 28. Vốn đầu tư
Điều 29. Cơ sở vật chất, thiết bị
Điều 30. Chương trình giáo dục
1. Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ 
sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải 
thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội 
dung gây phương hại đến quốc phòng, an 
ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không 
truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; 
không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo 
đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải 
đảm bảo điều kiện liên thông giữa các cấp 
học và trình độ đào tạo.
2. Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước 
ngoài được tổ chức giảng dạy:
a) Chương trình giáo dục của Việt Nam theo 
quy định của pháp luật Việt Nam;
b) Chương trình giáo dục mầm non, 
chương trình giáo dục phổ thông của nước 
ngoài đối với các cơ sở giáo dục quy định 
tại Khoản 2, 3 Điều 21 của Nghị định này;
c) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn 
hạn của nước ngoài; chương trình đào tạo 
trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ của nước ngoài trong khuôn 
khổ các chương trình liên kết đào tạo với 
nước ngoài.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 
định các môn học bắt buộc đối với người 
học là công dân Việt Nam học tập trong các 
cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 3 Điều 
21 của Nghị định này.
4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội quy định các môn học bắt buộc đối với 
người học là công dân Việt Nam theo học 
các chương trình đào tạo của nước ngoài 
trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp (trừ trung tâm dạy 
nghề) có vốn đầu tư nước ngoài.
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C. Giáo dục bậc cao 
(CPC 923) 
D. Giáo dục cho người lớn 
(CPC 924) 
E. Các dịch vụ giáo dục khác 
(CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại 
ngữ )
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Kể từ ngày gia nhập, chỉ cho 
phép thành lập liên doanh. Cho 
phép phía nước ngoài sở hữu 
đa số vốn trong liên doanh. Kể 
từ ngày 1/1/2009 sẽ cho phép 
thành lập cơ sở đào tạo 100% 
vốn đầu tư nước ngoài. Sau 3 
năm kể từ ngày gia nhập: không 
hạn chế.

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Giáo viên nước ngoài làm 
việc tại các cơ sở đào tạo có vốn 
đầu tư nước ngoài phải có tối 
thiểu 5 năm kinh nghiệm giảng 
dạy và phải được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo của Việt Nam công 
nhận về chuyên môn.

Không có bảo lưu biện pháp 
không tương thích về vấn đề này

C. Higher education services (CPC 
923) 
D. Adult education (CPC 924) 
E. Other education services (CPC 929 
including foreign language training)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Foreign teachers who wish to 
work in foreign-invested schools shall 
have at least 5 years of teaching 
experience, and their qualifications 
shall be recognized by the competent 
authority. 

- Luật giáo dục 2005 (sửa đổi bổ sung 
năm 2009);

- Điều 7 Luật Giáo dục Đại học 2012;

- Điều 5 Luật Giáo dục nghề nghiệp 
2014;

- Điều 16, Điều 17 Nghị định 48/2015/
NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục nghề 
nghiệp;

- Điều 6, Điều 7 Nghị định 141/2013/
NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục Đại học.

Luật Giáo dục Đại học 2012

Điều 7. Cơ sở giáo dục đại học

3. Cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư 
nước ngoài gồm:

a) Cơ sở giáo dục đại học có 100% vốn của 
nhà đầu tư nước ngoài;

b) Cơ sở giáo dục đại học liên doanh giữa 
nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư 
trong nước.

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

Điều 5. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm:

c) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài gồm cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp 100% vốn của nhà đầu tư nước 
ngoài; cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên 
doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà 
đầu tư nước ngoài. 

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN có cam kết tương tự nhau trong 
WTO, EVFTA và TPP, theo đó đối với 
các dịch vụ mã CPC923, 924, 929, 
VN mở cửa hoàn toàn, không có giới 
hạn về hình thức hiện diện thương 
mại hay hoạt động, trừ điều kiện về 
kinh nghiệm và thủ tục phê chuẩn 
bằng cấp đối với giáo viên nước 
ngoài hoạt động trong các cơ sở giáo 
dục có vốn đầu tư nước ngoài. Riêng 
TPP không có bất kỳ hạn chế nào về 
vấn đề này.

2.PLVN
PLVN mặc dù đã mở cho nhà đầu 
tư nước ngoài vào VN trong các lĩnh 
vực này ở tất cả các hình thức (liên 
doanh, 100% vốn) nhưng lại đưa ra 
rất nhiều điều kiện đầu tư riêng đối 
với nhà đầu tư nước ngoài (các điều 
kiện này không áp dụng cho nhà đầu 
tư trong nước), ví dụ về cơ sở vật 
chất, về số lượng giảng viên, vốn đầu 
tư tối thiểu... Đây là những điều kiện 
dẫn tới phân biệt đối xử, vi phạm 
nguyên tắc NT trong cả WTO, EVFTA và 
TPP (chú ý mặc dù đã bảo lưu trong 
WTO và EVFTA nhưng PLVN lại không 
có hạn chế nào về điều kiện kinh 
nghiệm và phê duyệt bằng cấp của 
giáo viên người nước ngoài – tức là 
riêng ở khía cạnh này thì PLVN lại đã 
tương thích với 03 Hiệp định). 
Do đó, PLVN chưa tương thích với 
các cam kết về vấn đề này.

ĐỀ XUẤT

Sửa Nghị định 73/2012/NĐ-CP để bỏ 
tất cả các quy định về điều kiện hiện 
đang áp dụng cho nhà đầu tư nước 
ngoài và chuyển thành các điều kiện 
tương tự như đang áp dụng cho nhà 
đầu tư trong nước (tại Điều 23, 24 
Luật Giáo dục)
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Nghị định 48/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật giáo dục nghề nghiệp 

Điều 16. Điều kiện cho phép đầu tư

1. Vốn đầu tư:

a) Dự án đầu tư thành lập trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
phải có suất đầu tư ít nhất là 60 triệu đồng/
người học (không bao gồm các chi phí sử 
dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được 
tính toán căn cứ số lượng người học quy đổi 
toàn phần thời gian tính tại thời điểm có dự 
kiến quy mô đào tạo cao nhất;

b) Dự án đầu tư thành lập trường trung cấp, 
trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; 
dự án đầu tư xin mở phân hiệu của trường 
trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư 
nước ngoài phải có suất đầu tư ít nhất là 100 
triệu đồng/người học (không bao gồm các 
chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít 
nhất được tính tại thời điểm có dự kiến quy 
mô đào tạo cao nhất, nhưng không thấp hơn 
100 tỷ đồng;

c) Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng 
cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do 
bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất 
sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu 
tư ít nhất phải đạt 70% các mức quy định 
tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này.

2. Cơ sở vật chất:

a) Diện tích đất để xây dựng đạt bình quân 
ít nhất là 25 m2/người học đối với trường 
trung cấp, trường cao đẳng và 04 m2/
người học đối với trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp tính tại thời điểm có quy mô đào 
tạo cao nhất trong kế hoạch phát triển cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài;

b) Có đủ số phòng học, hội trường, phù 
hợp với quy mô đào tạo;
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c) Có đủ phòng làm việc, khu hành chính 
và khu hiệu bộ, bảo đảm đáp ứng cơ cấu 
tổ chức phòng, ban, bộ môn chuyên môn, 
bảo đảm diện tích ít nhất là 04 m2/người 
đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 
06 m2/người đối với trường trung cấp, 08 
m2/người đối với trường cao đẳng;
d) Có thư viện, cơ sở thực hành, thực 
tập, phòng thí nghiệm, xưởng trường, 
trại trường, vườn thí nghiệm phù hợp với 
từng chuyên ngành, nghề đào tạo;
đ) Có khu ký túc xá, câu lạc bộ, nhà ăn, các 
công trình kỹ thuật, y tế, công trình phục 
vụ hoạt động giải trí, thể thao, văn hóa 
và khu vệ sinh phục vụ cán bộ, giáo viên, 
giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường;
e) Có trang thiết bị dạy học, máy móc, 
phương tiện đào tạo phù hợp với quy mô, 
trình độ đào tạo của từng chuyên ngành, 
nghề cụ thể;
g) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài đăng ký hoạt động từ 20 
năm trở lên tại Việt Nam phải có kế hoạch 
xây dựng cơ sở vật chất và được Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh đồng ý về việc giao đất 
hoặc cho thuê đất để đầu tư xây dựng cơ 
sở vật chất. Giai đoạn đầu tư tối đa là 05 
năm, các cơ sở này phải có hợp đồng hoặc 
thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật 
chất cần thiết, ổn định để triển khai đào 
tạo, giảng dạy và phải bảo đảm việc đầu 
tư xây dựng cơ sở vật chất theo đúng tiến 
độ của dự án;
h) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài đăng ký hoạt động dưới 20 năm 
không phải xây dựng cơ sở vật chất riêng, 
nhưng phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê 
trường, lớp, nhà xưởng, các diện tích phụ phù 
hợp và ổn định trong thời gian ít nhất là 05 
năm.
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3. Chương trình đào tạo:
a) Chương trình đào tạo thực hiện tại cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu quy 
định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật Giáo 
dục nghề nghiệp, không có nội dung gây 
phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc 
gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn 
giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng 
xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong 
mỹ tục Việt Nam;
b) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng 
dạy chương trình đào tạo của Việt Nam; 
chương trình đào tạo của nước ngoài trong 
khuôn khổ các chương trình liên kết đào 
tạo với nước ngoài theo quy định;
c) Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước 
về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy 
định các môn học bắt buộc đối với người 
học là công dân Việt Nam theo học các 
chương trình đào tạo của nước ngoài trong 
các trường trung cấp, trường cao đẳng có 
vốn đầu tư nước ngoài.
4. Đội ngũ nhà giáo:
a) Nhà giáo ít nhất phải có trình độ theo quy 
định tại Khoản 5 Điều 10 và Điểm b Khoản 6 
Điều 10 Nghị định này;
b) Tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học 
không ít hơn 15% tổng số nhà giáo của 
trường trung cấp, trường cao đẳng;
c) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài phải có đủ số lượng 
nhà giáo cơ hữu để đảm nhận ít nhất 60% 
khối lượng chương trình của mỗi chuyên 
ngành, nghề đào tạo.
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Điều 17. Điều kiện cấp giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư
1. Đối với dự án đầu tư thành lập cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài:
a) Có dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp phù hợp với quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch 
mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
phê duyệt;
b) Có đề án tiền khả thi thành lập cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp theo quy định tại Điểm d 
Khoản 1 Điều 18 Nghị định này;
c) Có quỹ đất tại địa phương để giao hoặc 
cho nhà đầu tư thuê hoặc thỏa thuận về 
nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có theo 
quy định tại Điểm g và Điểm h Khoản 2 Điều 
16 Nghị định này;
d) Có đủ năng lực tài chính để thực hiện 
dự án đầu tư theo mức quy định tại Khoản 
1 Điều 16 Nghị định này.
2. Đối với dự án đầu tư mở phân hiệu của 
trường trung cấp, trường cao đẳng:
a) Trường trung cấp, trường cao đẳng có 
dự án đầu tư mở phân hiệu là trường đã 
được tổ chức kiểm định chất lượng hoặc 
cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc 
của nước ngoài công nhận về chất lượng;
b) Có quỹ đất tại địa phương để giao hoặc 
cho nhà đầu tư thuê hoặc thỏa thuận về 
nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù 
hợp với quy định tại Điểm g và Điểm h 
Khoản 2 Điều 16 Nghị định này;
c) Có đề án tiền khả thi thành lập phân hiệu 
của trường theo quy định tại Điểm e Khoản 
2 Điều 18 Nghị định này;
d) Có đủ năng lực tài chính để thực hiện 
dự án đầu tư mở phân hiệu của trường 
theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 16 
Nghị định này.



RÀ SOÁT PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỚI CÁC CAM KẾT WTO, EVFTA, TPP VỀ MỞ CỬA DỊCH VỤ CHO ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI209

Cam kết WTO Cam kết TPP Cam kết EVFTA Pháp luật Việt Nam Đánh giá và Đề xuất

6. DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 
Vì lý do an ninh quốc gia, việc 
tiếp cận một số khu vực địa lý 
có thể bị hạn chế.67

Mặc dù không có cam kết tương 
ứng nhưng TPP có cam kết về 
việc tiếp tục cam kết trong WTO 
về vấn đề này

Tiểu Phụ lục II-A

Vì mục tiêu của bảo lưu số II-
VN-35 của Việt Nam, nghĩa vụ 
của Việt Nam theo Điều XVI Hiệp 
định GATS như thể hiện trong 
Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam 
(tài liệu mã số WT/ACC/VNM/48/
Add.2) được cải thiện trong các 
lĩnh vực được mô tả như sau.

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

TPP không có mở rộng thêm gì về 
vấn đề tiếp cận hạn chế một số 
khu vực địa lý

6. ENVIRONMENTAL SERVICES 

Access to certain geographic areas 
may be restricted for national security 
reasons.68

Không có quy định tương ứng trong các 
pháp luật liên quan (bảo vệ và phát triển 
rừng, đất đai, quốc phòng)

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

VN có cam kết tương tự nhau trong 
WTO, EVFTA và TPP về quyền áp dụng 
các biện pháp cấm tiếp cận đối với 
các khu vực địa lý nhạy cảm về an 
ninh quốc phòng (TPP không có cam 
kết bổ sung gì so với WTO về vấn đề 
này). 

PLVN không có quy định nào về vấn 
đề này, đồng nghĩa với việc VN đang 
không tận dụng quyền này. Từ góc 
độ thực thi, do đây là bảo lưu nên 
trong mọi trường hợp PLVN suy đoán 
là đã tương thích.

Đề xuất

Đây là bảo lưu rất quan trọng với VN 
để áp dụng các biện pháp hạn chế 
đối với nhà đầu tư nước ngoài (dự 
án đầu tư nước ngoài) trong việc 
tiếp cận, đặt dự án đầu tư ở các khu 
vực địa lý nhạy cảm về an ninh quốc 
phòng. Việc PLVN chưa có bất kỳ 
quy định nào về vấn đề này sẽ gây 
khó khăn cho VN khi muốn sử dụng 
các biện pháp hành chính trong các 
trường hợp như thế này.

Vì vậy, đề xuất sửa đổi để bố sung 
quy đinh này vào ít nhất là các Luật 
Đất đai, Bảo vệ và phát triển rừng, 
Quốc phòng.
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Điều 17. Điều kiện cấp giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư
1. Đối với dự án đầu tư thành lập cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài:
a) Có dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp phù hợp với quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch 
mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
phê duyệt;
b) Có đề án tiền khả thi thành lập cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp theo quy định tại Điểm d 
Khoản 1 Điều 18 Nghị định này;
c) Có quỹ đất tại địa phương để giao hoặc 
cho nhà đầu tư thuê hoặc thỏa thuận về 
nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có theo 
quy định tại Điểm g và Điểm h Khoản 2 Điều 
16 Nghị định này;
d) Có đủ năng lực tài chính để thực hiện 
dự án đầu tư theo mức quy định tại Khoản 
1 Điều 16 Nghị định này.
2. Đối với dự án đầu tư mở phân hiệu của 
trường trung cấp, trường cao đẳng:
a) Trường trung cấp, trường cao đẳng có 
dự án đầu tư mở phân hiệu là trường đã 
được tổ chức kiểm định chất lượng hoặc 
cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc 
của nước ngoài công nhận về chất lượng;
b) Có quỹ đất tại địa phương để giao hoặc 
cho nhà đầu tư thuê hoặc thỏa thuận về 
nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù 
hợp với quy định tại Điểm g và Điểm h 
Khoản 2 Điều 16 Nghị định này;
c) Có đề án tiền khả thi thành lập phân hiệu 
của trường theo quy định tại Điểm e Khoản 
2 Điều 18 Nghị định này;
d) Có đủ năng lực tài chính để thực hiện 
dự án đầu tư mở phân hiệu của trường 
theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 16 
Nghị định này.

67 Để làm rõ hơn nội dung cam kết, cam kết này cho phép duy trì hoặc áp dụng các hạn chế vì mục tiêu an ninh quốc gia, có thể biện minh được theo Điều XIV và XIV bis của GATS.
68/ Để làm rõ hơn nội dung cam kết, cam kết này cho phép duy trì hoặc áp dụng các hạn chế vì mục tiêu an ninh quốc gia, có thể biện minh được theo Điều XIV và XIV bis của GATS.
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A. Dịch vụ xử lý nước thải (CPC 
9401)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 

Khẳng định rằng các dịch vụ 
được cung cấp để thực thi 
quyền hạn của Chính phủ như 
được quy định tại Điều I: 3(c) có 
thể được giao cho các công ty 
độc quyền công hoặc dành đặc 
quyền cho các nhà khai 
thác tư nhân. Trong vòng 4 năm 
kể từ ngày gia nhập, cho phép 
thành lập liên doanh trong đó tỷ 
lệ vốn góp của 
phía nước ngoài không được 
vượt quá 51%. Sau đó không 
hạn chế.

Cam kết bổ sung:

Các công ty nước ngoài được 
phép kinh doanh ở Việt Nam 
dưới hình thức Xây dựng-Vận 
hành-Chuyển giao (BOT) và 
Xây dựng-Chuyển giao-Vận hành 
(BTO).

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Không hạn chế

Phụ lục II-36

Tiểu Phụ lục II-A

Vì mục tiêu của bảo lưu số II-
VN-35 của Việt Nam, nghĩa vụ 
của Việt Nam theo Điều XVI Hiệp 
định GATS như thể hiện trong 
Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam 
(tài liệu mã số WT/ACC/VNM/48/
Add.2) được cải thiện trong các 
lĩnh vực được mô tả như sau.

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

Dịch vụ chất thải(CPC 9401)

Bổ sung cam kết mới như sau: 

Phương thức cung cấp 1 (Cung 
cấp qua biên giới): Chưa cam kết, 
ngoại trừ dịch vụ tư vấn

Phương thức cung cấp 2 (Tiêu 
dùng ở nước ngoài): Không hạn 
chế.

Như vậy TPP không mở rộng gì 
thêm về mode 3 ở dịch vụ này so 
với WTO

A. Sewage Services (CPC 9401)

 Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) None, except:

Confirming that services supplied 
in the exercise of governmental 
authority as defined in Article I:3(c) 
may be subject to public monopolies 
or exclusive rights

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) None

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý 
chất thải và phế liệu 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi 
tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên 
quan đến chất thải và phế liệu nhập khẩu 
trên lãnh thổ Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, 
vùng biển và vùng trời.
Điều 3 – Giải thích từ ngữ
21. Cơ sở xử lý chất thải là cơ sở thực hiện 
dịch vụ xử lý chất thải (kể cả hoạt động 
tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ 
chất thải).
23. Chủ xử lý chất thải là tổ chức, cá nhân 
sở hữu hoặc điều hành cơ sở xử lý chất 
thải.
24. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại 
là giấy phép cấp cho chủ xử lý chất thải 
nguy hại để thực hiện dịch vụ xử lý, tái 
chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ 
chất thải nguy hại (có thể bao gồm hoạt 
động vận chuyển, trung chuyển, lưu giữ, 
sơ chế).
Điều 9. Điều kiện để được cấp Giấy phép 
xử lý chất thải nguy hại
1. Có báo cáo đánh giá tác động môi 
trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường 
phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử 
lý chất thải nguy hại hoặc các hồ sơ, giấy 
tờ thay thế như sau:

a) Văn bản hợp lệ về môi trường do cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đối 
với cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã đưa vào 
hoạt động trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 
bao gồm: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn 
môi trường; văn bản thẩm định bản kê khai 
các hoạt động sản xuất, kinh doanh có tác động 
đến môi trường; phiếu thẩm định đánh giá tác 
động môi trường; hoặc giấy tờ tương đương 
với các văn bản này;

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

VN có cam kết tương tự trong WTO, 
EVFTA và TPP, theo đó dịch vụ này 
được mở hoàn toàn cho nhà đầu 
tư nước ngoài (chỉ còn giới hạn ở 
trường hợp thực hiện dịch vụ với 
tính chất là thực thi dịch vụ công 
thuộc chức năng của Nhà nước).

2.PLVN

PLVN hiện không quy định gì về điều 
kiện riêng đối với đầu tư nước ngoài 
trong lĩnh vực này (mà chung cho tất 
cả các chủ thể, và cũng chỉ giới hạn 
ở trường hợp xử lý chất thải nguy 
hại, trong đó có nước thải), tức là đã 
cho phép đầu tư nước ngoài không 
hạn chế vào lĩnh vực này. Vì vậy 
PLVN đã tương thích.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật
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b) Đề án bảo vệ môi trường được cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt theo quy định đối với cơ sở xử lý 
chất thải nguy hại đã đưa vào hoạt động.
2. Địa điểm của cơ sở xử lý chất thải nguy hại 
(trừ trường hợp cơ sở sản xuất có hoạt động 
đồng xử lý chất thải nguy hại) thuộc các quy 
hoạch có nội dung về quản lý, xử lý chất thải 
do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên 
phê duyệt theo quy định của pháp luật.
3. Các hệ thống, thiết bị xử lý (kể cả sơ chế, 
tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng), 
bao bì, thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ 
tạm thời hoặc trung chuyển, phương tiện 
vận chuyển (nếu có) phải đáp ứng yêu cầu 
kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.
4. Có các công trình bảo vệ môi trường tại cơ 
sở xử lý chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu 
kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.
5. Có đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu 
như sau:
a) Một cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải 
có ít nhất 02 (hai) người đảm nhiệm việc 
quản lý, điều hành, hướng dẫn về chuyên 
môn, kỹ thuật có trình độ chuyên môn 
thuộc chuyên ngành liên quan đến môi 
trường hoặc hóa học và được cấp chứng chỉ 
quản lý chất thải nguy hại theo quy định;
b) Một trạm trung chuyển chất thải nguy 
hại phải có ít nhất 01 (một) người đảm 
nhiệm việc quản lý, điều hành, hướng 
dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình độ 
chuyên môn thuộc chuyên ngành liên quan 
đến môi trường hoặc hóa học;
c) Nhân sự nêu tại Điểm a, Điểm b Khoản này 
phải được đóng bảo hiểm xã hội, y tế theo 
quy định của pháp luật; có hợp đồng lao động 
dài hạn trong trường hợp không có tên trong 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc 
giấy tờ tương đương) hoặc không thuộc ban 
lãnh đạo hoặc biên chế của tổ chức, cá nhân 
đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại;
d) Có đội ngũ vận hành và lái xe được đào 
tạo, tập huấn bảo đảm vận hành an toàn 
các phương tiện, hệ thống, thiết bị.
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A. Dịch vụ xử lý nước thải (CPC 
9401)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 

Khẳng định rằng các dịch vụ 
được cung cấp để thực thi 
quyền hạn của Chính phủ như 
được quy định tại Điều I: 3(c) có 
thể được giao cho các công ty 
độc quyền công hoặc dành đặc 
quyền cho các nhà khai 
thác tư nhân. Trong vòng 4 năm 
kể từ ngày gia nhập, cho phép 
thành lập liên doanh trong đó tỷ 
lệ vốn góp của 
phía nước ngoài không được 
vượt quá 51%. Sau đó không 
hạn chế.

Cam kết bổ sung:

Các công ty nước ngoài được 
phép kinh doanh ở Việt Nam 
dưới hình thức Xây dựng-Vận 
hành-Chuyển giao (BOT) và 
Xây dựng-Chuyển giao-Vận hành 
(BTO).

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Không hạn chế

Phụ lục II-36

Tiểu Phụ lục II-A

Vì mục tiêu của bảo lưu số II-
VN-35 của Việt Nam, nghĩa vụ 
của Việt Nam theo Điều XVI Hiệp 
định GATS như thể hiện trong 
Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam 
(tài liệu mã số WT/ACC/VNM/48/
Add.2) được cải thiện trong các 
lĩnh vực được mô tả như sau.

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

Dịch vụ chất thải(CPC 9401)

Bổ sung cam kết mới như sau: 

Phương thức cung cấp 1 (Cung 
cấp qua biên giới): Chưa cam kết, 
ngoại trừ dịch vụ tư vấn

Phương thức cung cấp 2 (Tiêu 
dùng ở nước ngoài): Không hạn 
chế.

Như vậy TPP không mở rộng gì 
thêm về mode 3 ở dịch vụ này so 
với WTO

A. Sewage Services (CPC 9401)

 Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) None, except:

Confirming that services supplied 
in the exercise of governmental 
authority as defined in Article I:3(c) 
may be subject to public monopolies 
or exclusive rights

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) None

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý 
chất thải và phế liệu 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi 
tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên 
quan đến chất thải và phế liệu nhập khẩu 
trên lãnh thổ Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, 
vùng biển và vùng trời.
Điều 3 – Giải thích từ ngữ
21. Cơ sở xử lý chất thải là cơ sở thực hiện 
dịch vụ xử lý chất thải (kể cả hoạt động 
tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ 
chất thải).
23. Chủ xử lý chất thải là tổ chức, cá nhân 
sở hữu hoặc điều hành cơ sở xử lý chất 
thải.
24. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại 
là giấy phép cấp cho chủ xử lý chất thải 
nguy hại để thực hiện dịch vụ xử lý, tái 
chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ 
chất thải nguy hại (có thể bao gồm hoạt 
động vận chuyển, trung chuyển, lưu giữ, 
sơ chế).
Điều 9. Điều kiện để được cấp Giấy phép 
xử lý chất thải nguy hại
1. Có báo cáo đánh giá tác động môi 
trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường 
phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử 
lý chất thải nguy hại hoặc các hồ sơ, giấy 
tờ thay thế như sau:

a) Văn bản hợp lệ về môi trường do cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đối 
với cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã đưa vào 
hoạt động trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 
bao gồm: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn 
môi trường; văn bản thẩm định bản kê khai 
các hoạt động sản xuất, kinh doanh có tác động 
đến môi trường; phiếu thẩm định đánh giá tác 
động môi trường; hoặc giấy tờ tương đương 
với các văn bản này;

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

VN có cam kết tương tự trong WTO, 
EVFTA và TPP, theo đó dịch vụ này 
được mở hoàn toàn cho nhà đầu 
tư nước ngoài (chỉ còn giới hạn ở 
trường hợp thực hiện dịch vụ với 
tính chất là thực thi dịch vụ công 
thuộc chức năng của Nhà nước).

2.PLVN

PLVN hiện không quy định gì về điều 
kiện riêng đối với đầu tư nước ngoài 
trong lĩnh vực này (mà chung cho tất 
cả các chủ thể, và cũng chỉ giới hạn 
ở trường hợp xử lý chất thải nguy 
hại, trong đó có nước thải), tức là đã 
cho phép đầu tư nước ngoài không 
hạn chế vào lĩnh vực này. Vì vậy 
PLVN đã tương thích.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật
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6. Có quy trình vận hành an toàn các 
phương tiện, hệ thống, thiết bị thu gom, 
vận chuyển (nếu có) và xử lý (kể cả sơ 
chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng 
lượng) chất thải nguy hại.
7. Có phương án bảo vệ môi trường trong 
đó kèm theo các nội dung về: Kế hoạch 
kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; 
kế hoạch an toàn lao động và bảo vệ sức 
khỏe; kế hoạch phòng ngừa và ứng phó 
sự cố; kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ; 
chương trình quan trắc môi trường, giám 
sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả 
xử lý chất thải nguy hại.
8. Có kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và phục 
hồi môi trường khi chấm dứt hoạt động.
9. Điều kiện theo quy định tại Khoản 
1 Điều này không áp dụng đối với các 
trường hợp sau:
a) Cơ sở sản xuất đã đưa vào hoạt động 
theo đúng quy định của pháp luật có nhu 
cầu bổ sung hoạt động đồng xử lý chất 
thải dựa trên công nghệ sản xuất sẵn có 
mà không thuộc đối tượng phải lập lại báo 
cáo đánh giá tác động môi trường;
b) Cơ sở xử lý chất thải đã đưa vào hoạt 
động theo đúng quy định của pháp luật có 
nhu cầu cải tạo, nâng cấp với công nghệ 
tiên tiến hơn để giảm hoặc không làm gia 
tăng tác động xấu đến môi trường, nâng 
cao hiệu quả xử lý, tiết kiệm tài nguyên, 
năng lượng mà không thuộc đối tượng 
phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi 
trường thì phải có phương án trình cơ 
quan cấp phép xử lý chất thải nguy hại để 
xem xét, chấp thuận trước khi triển khai 
việc cải tạo, nâng cấp.
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10. Các trường hợp sau đây không được 
coi là cơ sở xử lý chất thải nguy hại và 
không thuộc đối tượng cấp Giấy phép xử 
lý chất thải nguy hại:
a) Chủ nguồn thải tự tái sử dụng, sơ chế, 
tái chế, đồng xử lý, xử lý hoặc thu hồi 
năng lượng từ chất thải nguy hại phát sinh 
nội bộ trong khuôn viên cơ sở phát sinh 
chất thải nguy hại;
b) Tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát 
triển công nghệ xử lý chất thải nguy hại 
trong môi trường thí nghiệm;
c) Cơ sở y tế có công trình xử lý chất thải 
y tế nguy hại đặt trong khuôn viên để thực 
hiện việc tự xử lý và thu gom, xử lý chất 
thải y tế nguy hại cho các cơ sở y tế lân 
cận (mô hình cụm).
11. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 
các yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý 
đối với các trường hợp nêu tại Khoản 10 
Điều này.
Điều 10. Cấp Giấy phép xử lý chất thải 
nguy hại
1. Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện 
theo quy định tại Điều 9 Nghị định này lập 
hồ sơ đăng ký cấp phép xử lý chất thải 
nguy hại, trình cơ quan có thẩm quyền.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan 
có thẩm quyền cấp Giấy phép xử lý chất 
thải nguy hại trên phạm vi toàn quốc.

3. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại quy 
định rõ địa bàn hoạt động, số lượng và loại 
chất thải nguy hại được phép xử lý, các 
phương tiện, hệ thống, thiết bị cho việc 
vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại (kể 
cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng 
lượng), các yêu cầu khác đối với chủ xử lý 
chất thải nguy hại.

4. Thời hạn Giấy phép xử lý chất thải nguy hại 
là 03 (ba) năm kể từ ngày cấp.
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5. Thủ tục cấp Giấy phép xử lý chất thải 
nguy hại thay thế các thủ tục: Kiểm tra, xác 
nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi 
trường theo báo cáo đánh giá tác động môi 
trường, đề án bảo vệ môi trường (hoặc các 
hồ sơ, giấy tờ tương đương); xác nhận bảo 
đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ 
sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải 
rắn công nghiệp thông thường (trong trường 
hợp cơ sở xử lý chất thải nguy hại kết hợp 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn 
công nghiệp thông thường); các thủ tục về 
môi trường khác có liên quan đến giai đoạn 
hoạt động của cơ sở xử lý chất thải nguy hại 
theo quy định của pháp luật.
6. Trong quá trình xem xét, cấp Giấy phép 
xử lý chất thải nguy hại, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường có văn bản chấp thuận vận 
hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy 
hại làm căn cứ tạm thời cho tổ chức, cá 
nhân thực hiện ký hợp đồng thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải nguy hại phục vụ 
việc vận hành thử nghiệm với thời hạn 
không quá 06 (sáu) tháng.
7. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 
trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xử lý chất 
thải nguy hại.
Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý 
chất thải nguy hại
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan 
quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân trong 
nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài 
(sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) có 
hoạt động liên quan đến chất thải nguy hại 
(sau đây viết tắt là CTNH).
Điều 8. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý liên 
quan đến các điều kiện cấp phép xử lý CTNH
Điều 16. Hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép xử 
lý CTNH
Điều 17. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xử 
lý CTNH
Quy định chung cho các chủ thể xử lý chất 
thải, không phân biệt trong nước, nước ngoài
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B. Dịch vụ xử lý rác thải (CPC 
9402)*

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Khẳng định rằng các dịch vụ 
được cung cấp để thực thi 
quyền hạn của Chính phủ như 
được quy định tại Điều I: 3(c) có 
thể được giao cho các công ty 
độc quyền công hoặc dành đặc 
quyền cho các nhà khai thác tư 
nhân. Trong vòng 4 năm kể từ 
ngày gia nhập, tỷ lệ sở hữu của 
nước ngoài trong liên doanh 
không được vượt quá 51%. Sau 
đó không hạn chế. Để bảo đảm 
phúc lợi công cộng, các công ty 
có vốn đầu tư nước ngoài không 
được thu gom rác trực tiếp từ 
các hộ gia đình. Họ chỉ được 
phép cung cấp dịch vụ tại các 
điểm thu gom rác thải do chính 
quyền địa phương cấp tỉnh và 
thành phố chỉ định.

Cam kết bổ sung:
Các công ty nước ngoài được 
phép kinh doanh ở Việt Nam 
dưới hình thức Xây dựng-Vận 
hành-Chuyển giao (BOT) và 
Xây dựng-Chuyển giao-Vận hành 
(BTO).
* Theo luật, việc nhập khẩu chất 
thải là bị cấm. Việc xử lý và thải 
bỏ chất thải độc hại được pháp 
luật điều chỉnh

Phụ lục II-36
Tiểu Phụ lục II-A
Vì mục tiêu của bảo lưu số II-
VN-35 của Việt Nam, nghĩa vụ 
của Việt Nam theo Điều XVI Hiệp 
định GATS như thể hiện trong 
Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam 
(tài liệu mã số WT/ACC/VNM/48/
Add.2) được cải thiện trong các 
lĩnh vực được mô tả như sau.
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
TPP không có mở rộng gì hơn so 
với WTO về vấn đề này.

B. Refuse disposal services (CPC 
9402)*
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None, except:
Confirming that services supplied 
in the exercise of governmental 
authority as defined in Article I:3(c) 
may be subject to public monopolies 
or exclusive rights granted to 
private operators. For the purpose 
of ensuring public welfare, foreign-
invested enterprises are restricted 
from collecting refuse directly from 
households. They are only permitted 
to provide services at the refuse 
collection points as specified by local 
municipal and provincial authorities. 
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None
 *Import of refuse is forbidden by 
law. Treatment and disposal of 
hazardous waste is regulated by Law.

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý 
chất thải và phế liệu 
Điều 3 – Giải thích từ ngữ
21. Cơ sở xử lý chất thải là cơ sở thực hiện 
dịch vụ xử lý chất thải (kể cả hoạt động 
tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ 
chất thải).
23. Chủ xử lý chất thải là tổ chức, cá nhân sở 
hữu hoặc điều hành cơ sở xử lý chất thải.
24. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại là giấy 
phép cấp cho chủ xử lý chất thải nguy hại để 
thực hiện dịch vụ xử lý, tái chế, đồng xử lý, 
thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại (có 
thể bao gồm hoạt động vận chuyển, trung 
chuyển, lưu giữ, sơ chế).
Điều 9. Điều kiện để được cấp Giấy phép 
xử lý chất thải nguy hại
Điều 10. Cấp Giấy phép xử lý chất thải 
nguy hại
Điều 20. Lựa chọn chủ đầu tư, chủ xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt
1. Việc lựa chọn chủ đầu tư cơ sở xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt theo quy định của pháp 
luật về đầu tư, xây dựng và đấu thầu.
2. Việc lựa chọn chủ xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt để quản lý, vận hành cơ sở xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng vốn 
ngân sách nhà nước tuân thủ theo quy định 
của pháp luật về cung ứng sản phẩm dịch 
vụ công ích. 
3. Trường hợp cơ sở xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt được đầu tư ngoài ngân sách thì chủ 
đầu tư trực tiếp quản lý, vận hành cơ sở xử 
lý chất thải rắn do mình đầu tư hoặc thuê tổ 
chức, cá nhân khác làm chủ xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt theo các quy định của pháp luật.

Điều 21. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối 
với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Điều 33. Trách nhiệm của chủ xử lý chất 
thải rắn công nghiệp thông thường

Quy định chung cho chủ xử lý chất thải, 
không phân biệt trong nước, nước ngoài

ĐÁNH GIÁ

VN có cam kết tương tự trong WTO, 
TPP và EVFTA theo đó dịch vụ này 
được mở hoàn toàn cho nhà đầu 
tư nước ngoài (chỉ còn giới hạn ở 
trường hợp thực hiện dịch vụ với 
tính chất là thực thi dịch vụ công 
thuộc chức năng của Nhà nước và 
trường hợp xử lý chất thải sinh 
hoạt). 

2. PLVN
PLVN hiện không quy định gì về điều 
kiện riêng đối với đầu tư nước ngoài 
trong lĩnh vực này (mà chung cho 
tất cả các chủ thể, và cũng chỉ giới 
hạn ở trường hợp xử lý chất thải 
nguy hại, trong đó có chất thải rắn), 
tức là cho phép đầu tư nước ngoài 
không hạn chế vào lĩnh vực này. Đối 
với trường hợp xử lý chất thải sinh 
hoạt thì hiện nay theo đấu thầu của 
cơ quan Nhà nước, không đề cập tới 
việc có cho phép nhà đầu tư nước 
ngoài hay không (tuy nhiên theo 
pháp luật về đầu thầu thì các gói 
thầu chưa mở cho nhà đầu tư nước 
ngoài, vì vậy ở đây xem như VN đã 
quy định không cho nhà đầu tư nước 
ngoài thực hiện dịch vụ này). Vì vậy 
suy đoán là đã tương thích.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật
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Điều 54. Quản lý sản phẩm thải lỏng không 
nguy hại
1. Chủ nguồn thải có trách nhiệm tổ chức việc 
tái sử dụng, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu 
hồi năng lượng từ sản phẩm thải lỏng không 
nguy hại đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
2. Trường hợp sản phẩm thải lỏng không nguy 
hại được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tại 
chỗ của cơ sở phát sinh hoặc khu công nghiệp 
thì được quản lý theo quy định về quản lý 
nước thải tại Chương V Nghị định này.
3. Trường hợp sản phẩm thải lỏng không 
nguy hại không xử lý được tại cơ sở phát 
sinh thì chỉ được chuyển giao cho cơ sở 
có chức năng để xử lý khi có văn bản chấp 
thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh 
giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi 
trường, kế hoạch bảo vệ môi trường (hoặc 
các hồ sơ, giấy tờ tương đương) đối với cơ 
sở tiếp nhận xử lý.
4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quy định yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản 
lý về phân định, phân loại, lưu giữ, thu 
gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và 
xử lý sản phẩm thải lỏng không nguy hại.
Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý 
chất thải nguy hại
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan 
quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân trong 
nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài 
(sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) có 
hoạt động liên quan đến chất thải nguy hại 
(sau đây viết tắt là CTNH).
Điều 8. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý liên 
quan đến các điều kiện cấp phép xử lý CTNH
Điều 16. Hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép xử 
lý CTNH
Điều 17. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xử 
lý CTNH
Quy định chung cho các chủ thể xử lý chất 
thải, không phân biệt trong nước, nước ngoài
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Không có cam kết mở cửa lĩnh 
vực này

Tiểu Phụ lục II-A
Vì mục tiêu của bảo lưu số II-
VN-35 của Việt Nam, nghĩa vụ 
của Việt Nam theo Điều XVI Hiệp 
định GATS như thể hiện trong 
Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam 
(tài liệu mã số WT/ACC/VNM/48/
Add.2) được cải thiện trong các 
lĩnh vực được mô tả như sau.
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
Dịch vụ vệ sinh và các dịch vụ 
tương tự (CPC 9403) 
Bổ sung cam kết mới như sau: 
Phương thức cung cấp 1 (Cung 
cấp qua biên giới): Không hạn 
chế. 
Phương thức cung cấp 2 (Tiêu 
dùng ở nước ngoài): Không hạn 
chế. 
Phương thức cung cấp 3 (Hiện 
diện thương mại): Không hạn 
chế.

C. Sanitation and similar services (CPC 
940369)

Hạn chế tiếp cận thị trường:
(3) None

Hạn chế đối xử quốc gia:
(3) None

Không có quy định về điều kiện kinh doanh 
hay điều kiện đầu tư riêng cho ngành nghề 
này.
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Đầu tư
Điều 2 – Giải thích từ ngữ
6. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 
ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài 
phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu 
tư trong những ngành, nghề đầu tư có điều 
kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo 
quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định, 
điều ước quốc tế về đầu tư.
Điều 10. Thực hiện quy định về điều kiện 
đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước ngoài:
đ) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy 
định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong 
WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác 
mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định 
về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư 
nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý 
kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý 
ngành để xem xét, quyết định;

ĐÁNH GIÁ
VN không có cam kết gì về dịch vụ 
này trong WTO nhưng lại mở toàn bộ 
trong EVFTA và TPP.
PLVN không quy định về điều kiện kinh 
doanh hay điều kiện đầu tư đối với 
ngành này. Trong trường hợp này (WTO 
không có cam kết, PLVN không có quy 
định), theo pháp luật đầu tư thì việc mở 
cửa được quyết định theo từng trường 
hợp trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư và Bộ quản lý chuyên ngành. 
Như vậy với WTO thì PLVN đã tương 
thích trong từng trường hợp/
Đối với trường hợp có cam kết (như 
TPP và EVFTA) thì PLVN suy đoán là 
mở hoàn toàn, vì vậy đã tương thích.

ĐỀ XUẤT
-Nếu xem đây là lĩnh vực nhạy cảm, 
chỉ mở cửa theo đúng cam kết thì:
+Về nguyên tắc không phải sửa PLVN 
áp dụng chung mà chỉ cần bổ sung quy 
định vào Nghị định 118/2015/NĐ-CP 
về tiêu chí, thủ tục để Bộ KHĐT và Bộ 
quản lý ngành cho ý kiến về việc mở 
cửa trong trường hợp này
+Đưa cam kết này vào danh mục 
cam kết áp dụng trực tiếp của TPP, 
EVFTA
-Nếu xác định đây là lĩnh vực không 
nhạy cảm (do đã mở hoàn toàn trong 
cả TPP và EVFTA và cũng là lĩnh vực VN 
ít có nhu cầu hoặc đang cần xã hội hóa 
thì bổ sung quy định vào pháp luật về 
dịch vụ môi trường nêu rõ việc mở 
cửa hoàn toàn lĩnh vực này 
Chú ý: Vấn đề khó khăn là hiện 
không có văn bản nào quy định về 
dịch vụ môi trường, do đó nếu theo 
khuyến nghị này thì cần xây dựng 
văn bản riêng về vấn đề này (ví dụ 
dưới hình thức văn bản hướng dẫn 
Luật bảo vệ môi trường)69/  CPC UN Explanatory Notes: CPC 9403 includes only CPC 94030: Other sanitation and similar services including outdoor sweeping services and snow- and ice-clearing services. Exclusion: Disinfecting and exterminating 

services for buildings and other non-agricultural structures are classified in subclass 87401. Pest control services in connection with agriculture are classified in subclass 88110 (Services incidental to agriculture).
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D. Dịch vụ khác 
- Dịch vụ làm sạch khí thải 
(CPC 94040) và dịch vụ xử lý 
tiếng ồn (CPC 94050).
Limitation to MA
(3) Không hạn chế, ngoại trừ:
 Khẳng định rằng các dịch vụ 
được cung cấp để thực thi quyền 
hạn của Chính phủ như được quy 
định tại Điều I:3(c) có thể được 
giao cho các công ty độc quyền 
công hoặc dành đặc quyền cho 
các nhà khai thác tư nhân. Trong 
vòng 4 năm kể từ ngày gia nhập, 
tỷ lệ sở hữu của nước ngoài trong 
liên doanh không được vượt quá 
51%. Sau đó không hạn chế.
Hạn chế đối xử quốc gia:
(3) Không hạn chế

Tiểu Phụ lục II-A
Vì mục tiêu của bảo lưu số II-
VN-35 của Việt Nam, nghĩa vụ 
của Việt Nam theo Điều XVI Hiệp 
định GATS như thể hiện trong 
Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam 
(tài liệu mã số WT/ACC/VNM/48/
Add.2) được cải thiện trong các 
lĩnh vực được mô tả như sau.

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
Các dịch vụ khác - Dịch vụ làm 
sạch khí thải (CPC 94040) và giảm 
tiếng ồn (CPC 94050)
Bổ sung cam kết mới như sau: 
Phương thức cung cấp 1 (Cung 
cấp qua biên giới): Chưa cam kết, 
ngoại trừ dịch vụ tư vấn 
Phương thức cung cấp 2 (Tiêu 
dùng ở nước ngoài): Không hạn 
chế.

D. Other services
- Cleaning services of exhaust gases
 (CPC 94040) and noise abatement 
services (CPC 94050) 

Limitation to MA
(3) None, except:
 Confirming that services supplied 
in the exercise of governmental 
authority as defined in Article I:3(c) 
may be subject to public monopolies 
or exclusive rights granted to private 
operators. 

Hạn chế đối xử quốc gia:
(3) None

Tương tự lĩnh vực 9403 ở trên Tương tự lĩnh vực 9403 ở trên

Không có cam kết mở cửa lĩnh 
vực này

PHỤ LỤC II-36

Tiểu Phụ lục II-A
Vì mục tiêu của bảo lưu số II-
VN-35 của Việt Nam, nghĩa vụ 
của Việt Nam theo Điều XVI Hiệp 
định GATS như thể hiện trong 
Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam 
(tài liệu mã số WT/ACC/VNM/48/
Add.2) được cải thiện trong các 
lĩnh vực được mô tả như sau.
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 
Bảo vệ thiên nhiên và cảnh quan 
(CPC 9406) 
Bổ sung cam kết mới như sau: 
Phương thức cung cấp 3 (Hiện 
diện thương mại): Không hạn 
chế.

- Nature and landscape protection 
services (CPC 9406)

Hạn chế tiếp cận thị trường:
(3) None

Hạn chế đối xử quốc gia:
(3) None

Tương tự lĩnh vực 9403 ở trên Tương tự lĩnh vực 9403 ở trên
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- Dịch vụ đánh giá tác động môi 
trường 
(CPC 94090*)
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ 
trong vòng 4 năm kể từ ngày 
gia nhập, tỷ lệ sở hữu của nước 
ngoài trong liên doanh không 
được vượt quá 51%. 
Sau đó không hạn chế.

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế
 

Không có bảo lưu biện pháp 
không tương thích đối với dịch 
vụ này

Environmental impact assessment
services
(CPC 94090*)

Hạn chế tiếp cận thị trường:
(3) None

Hạn chế đối xử quốc gia:
(3) None

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về 
quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá 
môi trường chiến lược, đánh giá tác 
động môi trường và kế hoạch bảo vệ 
môi trường
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến 
quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi 
trường chiến lược, đánh giá tác động môi 
trường, kế hoạch bảo vệ môi trường trên 
lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam.
Điều 13. Điều kiện của tổ chức thực hiện 
đánh giá tác động môi trường
1. Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện 
đánh giá tác động môi trường phải có đủ 
các điều kiện dưới đây:
a) Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động 
môi trường đáp ứng điều kiện quy định tại 
Khoản 2 Điều này; 
b) Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự 
án với trình độ đại học trở lên;
c) Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm 
chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực 
hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu 
về môi trường phục vụ việc đánh giá tác 
động môi trường của dự án; trường hợp 
không có phòng thí nghiệm, các thiết bị 
kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp 
đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.
2. Cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi 
trường phải có trình độ đại học trở lên và 
phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động 
môi trường đúng chuyên ngành.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý 
việc đào tạo, cấp chứng chỉ tư vấn đánh 
giá tác động môi trường.

ĐÁNH GIÁ

VN đã mở hoàn toàn dịch vụ này 
trong WTO, TPP và EVFTA.
PLVN không có điều kiện đầu tư nào 
trong ngành này mà chỉ có quy định 
chung về điều kiện thực hiện dịch 
vụ và chứng chỉ chuyên môn cho cá 
nhân người thực hiện dịch vụ (quy 
định chung cho tất cả các chủ thể). 
Như vậy, PLVN không có hạn chế nào 
đối với nhà đầu tư nước ngoài, do 
đó đã tương thích với WTO, TPP và 
EVFTA.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật
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D. Dịch vụ khác 
- Dịch vụ làm sạch khí thải 
(CPC 94040) và dịch vụ xử lý 
tiếng ồn (CPC 94050).
Limitation to MA
(3) Không hạn chế, ngoại trừ:
 Khẳng định rằng các dịch vụ 
được cung cấp để thực thi quyền 
hạn của Chính phủ như được quy 
định tại Điều I:3(c) có thể được 
giao cho các công ty độc quyền 
công hoặc dành đặc quyền cho 
các nhà khai thác tư nhân. Trong 
vòng 4 năm kể từ ngày gia nhập, 
tỷ lệ sở hữu của nước ngoài trong 
liên doanh không được vượt quá 
51%. Sau đó không hạn chế.
Hạn chế đối xử quốc gia:
(3) Không hạn chế

Tiểu Phụ lục II-A
Vì mục tiêu của bảo lưu số II-
VN-35 của Việt Nam, nghĩa vụ 
của Việt Nam theo Điều XVI Hiệp 
định GATS như thể hiện trong 
Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam 
(tài liệu mã số WT/ACC/VNM/48/
Add.2) được cải thiện trong các 
lĩnh vực được mô tả như sau.

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
Các dịch vụ khác - Dịch vụ làm 
sạch khí thải (CPC 94040) và giảm 
tiếng ồn (CPC 94050)
Bổ sung cam kết mới như sau: 
Phương thức cung cấp 1 (Cung 
cấp qua biên giới): Chưa cam kết, 
ngoại trừ dịch vụ tư vấn 
Phương thức cung cấp 2 (Tiêu 
dùng ở nước ngoài): Không hạn 
chế.

D. Other services
- Cleaning services of exhaust gases
 (CPC 94040) and noise abatement 
services (CPC 94050) 

Limitation to MA
(3) None, except:
 Confirming that services supplied 
in the exercise of governmental 
authority as defined in Article I:3(c) 
may be subject to public monopolies 
or exclusive rights granted to private 
operators. 

Hạn chế đối xử quốc gia:
(3) None

Tương tự lĩnh vực 9403 ở trên Tương tự lĩnh vực 9403 ở trên

Không có cam kết mở cửa lĩnh 
vực này

PHỤ LỤC II-36

Tiểu Phụ lục II-A
Vì mục tiêu của bảo lưu số II-
VN-35 của Việt Nam, nghĩa vụ 
của Việt Nam theo Điều XVI Hiệp 
định GATS như thể hiện trong 
Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam 
(tài liệu mã số WT/ACC/VNM/48/
Add.2) được cải thiện trong các 
lĩnh vực được mô tả như sau.
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 
Bảo vệ thiên nhiên và cảnh quan 
(CPC 9406) 
Bổ sung cam kết mới như sau: 
Phương thức cung cấp 3 (Hiện 
diện thương mại): Không hạn 
chế.

- Nature and landscape protection 
services (CPC 9406)

Hạn chế tiếp cận thị trường:
(3) None

Hạn chế đối xử quốc gia:
(3) None

Tương tự lĩnh vực 9403 ở trên Tương tự lĩnh vực 9403 ở trên
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7. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH Không xem xét trong Rà soát này, 
do dịch vụ tài chính trong TPP được 
cam kết riêng (cả về nguyên tắc 
mở cửa và các biện pháp không 
tương thích), không theo các dịch 
vụ nói chung

8. DỊCH VỤ Y TẾ VÀ XÃ HỘI

A. Dịch vụ bệnh viện 
(CPC 9311) 
B. Các dịch vụ nha khoa và khám 
bệnh 
(CPC 9312)

Hạn chế tiếp cận thị trường:
(3) Nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài được cung cấp dịch vụ 
thông qua thành lập bệnh viện 
100% vốn đầu tư 
nước ngoài, liên doanh với đối 
tác Việt Nam hoặc thông qua 
hợp đồng hợp tác kinh doanh. 
Vốn đầu tư tối thiểu cho một 
bệnh viện là 20 triệu đô la Mỹ, 
bệnh xá đa khoa (policlinic) là 2 
triệu đô la Mỹ 
và cơ sở điều trị chuyên khoa là 
200 nghìn đô la Mỹ. 
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế

Không có cam kết về biện pháp 
không tương thích

A. Hospital services (CPC 9311) 
B. Medical and dental services (CPC 
9312)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None. 
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None. 

Luật Khám bệnh chữa bệnh 2009
Điều 41. Các hình thức tổ chức của cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh
1. Các hình thức tổ chức của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh bao gồm:
a) Bệnh viện;
b) Cơ sở giám định y khoa;
c) Phòng khám đa khoa;
d) Phòng khám chuyên khoa, bác sỹ gia 
đình;
đ) Phòng chẩn trị y học cổ truyền;
e) Nhà hộ sinh;
g) Cơ sở chẩn đoán;
h) Cơ sở dịch vụ y tế;
i) Trạm y tế cấp xã và tương đương;
k) Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa 
bệnh khác.
Điều 43. Điều kiện cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp 
giấy phép hoạt động phải có đủ các điều 
kiện sau đây:
a) Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
b) Có đủ người hành nghề phù hợp với 
phạm vi hoạt động chuyên môn;
c) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 
thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
phải có thời gian hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh ít nhất là 36 tháng.

ĐÁNH GIÁ

VN có cam kết mở cửa hoàn toàn 
dịch vụ này trong WTO, TPP và EVFTA 
(trừ yêu cầu trong WTO về mức vốn 
tối thiểu FDI trong lĩnh vực này, tùy 
hình thức cơ sở y tế).
PLVN quy định các điều kiện chung 
cho cả chủ thể trong nước, đầu tư 
nước ngoài và không có bất kỳ hạn 
chế nào đối với việc thành lập cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh và các dịch 
vụ y tế khác của nhà đầu tư nước 
ngoài (trừ quy định khác biệt đương 
nhiên về các giấy tờ hồ sơ và điều 
kiện liên quan tới ngôn ngữ tiếng 
Việt). Thậm chí PLVN cũng không 
có quy định về mức vốn đầu tư tối 
thiểu của các cơ sở khám chữa bệnh 
FDI như trong WTO. Do đó, PLVN đã 
tương thích với cam kết TPP, EVFTA.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi, điều chỉnh gì 
về pháp luật



RÀ SOÁT PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỚI CÁC CAM KẾT WTO, EVFTA, TPP VỀ MỞ CỬA DỊCH VỤ CHO ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI221

Cam kết WTO Cam kết TPP Cam kết EVFTA Pháp luật Việt Nam Đánh giá và Đề xuất

2. Trường hợp đăng ký thành lập phóng 
khám chuyên khoa hoặc bác sỹ gia đình 
thì ngoài các điều kiện quy định tại khoản 
1 Điều này, người đứng đầu cơ sở phải là 
người hành nghề có bằng cấp chuyên môn 
phù hợp với loại hình hành nghề.
Điều 46. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc 
điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động 
bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động;
b) Bản sao quyết định thành lập của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc 
giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
c) Bản sao chứng chỉ hành nghề của người 
chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, 
người phụ trách bộ phận chuyên môn và 
danh sách ghi rõ họ tên, số chứng chỉ, phạm 
vi hoạt động chuyên môn của từng người 
hành nghề đối với bệnh viện; bản sao chứng 
chỉ hành nghề của từng người hành nghề 
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;
d) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, 
bản mô tả mô hình tổ chức và hồ sơ nhân sự;
đ) Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh đáp ứng điều kiện quy định tại 
Điều 43 của Luật này;
e) Đối với bệnh viện, ngoài các điều kiện 
quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 
này còn phải có Điều lệ tổ chức và hoạt 
động, phương án hoạt động ban đầu.
Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn 
cấp chứng chỉ hành nghề đối với người 
hành nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 
41/2015/TT-BYT) 
Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ 
hành nghề đối với người Việt Nam
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Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng 
chỉ hành nghề đối với người nước ngoài, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Điều 7. Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành 
nghề
Quy định thủ tục chung cho tất cả các 
trường hợp, không phân biệt người Việt 
Nam hay người nước ngoài
Điều 23. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động 
đối với bệnh viện
Điều 24. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động 
đối với phòng khám đa khoa
Điều 25. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động 
đối với phòng khám chuyên khoa
Điều 26. Các điều kiện cấp giấy phép hoạt 
động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền
Điều 27. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở giám định y khoa
Điều 28. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động 
đối với nhà hộ sinh
Điều 29. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động 
đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh
Điều 30. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động 
đối với phòng xét nghiệm
Điều 31. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay 
băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp
Điều 32. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả
Điều 33. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
tại nhà
Điều 34. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc
Điều 35. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận 
chuyển người bệnh
Điều kiện kinh doanh được quy định chung 
cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
(không phân biệt nhà đầu tư là trong nước 
hay nước ngoài)
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Không có cam kết mở cửa PHỤ LỤC II – 25

Dịch vụ hạ tầng y tế cho dân cư 
không phải là dịch vụ bệnh viện 
(CPC 9319370) Các dịch vụ y tế cho 
người khác (CPC 93199)71 
Nghĩa vụ liên quan: 
Đối xử quốc gia (Điều 9.4 và Điều 
10.3) Đối xử tối huệ quốc (Điều 
9.5 và Điều 10.4) Yêu cầu thực 
hiện (Điều 9.10) Nhân sự cấp cao 
(Điều 9.11) Hiện diện tại nước sở 
tại (Điều 10.6) 
Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 
Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến các phân ngành liệt 
kê ở trên.

Không có cam kết mở cửa Tương tự như trường hợp CPC 9311 ĐÁNH GIÁ

VN không cam kết mở cửa đối với 
lĩnh vực này trong cả WTO, TPP và 
EVFTA .
PLVN quy định các điều kiện chung 
cho cả chủ thể trong nước, đầu tư 
nước ngoài và không có bất kỳ hạn 
chế nào đối với việc thành lập cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh và các dịch 
vụ y tế khác của nhà đầu tư nước 
ngoài (trừ quy định khác biệt đương 
nhiên về các giấy tờ hồ sơ và điều 
kiện liên quan tới ngôn ngữ tiếng 
Việt). 

ĐỀ XUẤT

Về nguyên tắc, không cần sửa đổi, 
điều chỉnh gì về pháp luật.
Nếu thấy dịch vụ này là nhạy cảm 
cần ưu tiên dành cho nhà đầu tư 
trong nước (như quan điểm đàm 
phán) thì cần sửa Luật khám bệnh, 
chữa bệnh và các văn bản hướng 
dẫn để bổ sung quy định áp dụng 
riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài 
trong các lĩnh vực dịch vụ mã này.

70/ CPC UN Explanatory Notes: 
CPC 93193 Combined lodging and medical services not carried out under the supervision of a medical doctor located on the premises.
CPC 93199 Services in the field of: morphological or chemical pathology, bacteriology, virology, immunology, etc., and services not elsewhere classified, such as blood collection services

71/ Only with respect to the obligations of Chapter 10 (Cross-Border Trade in Services)/ Chỉ liên quan đến các nghĩa vụ về dịch vụ xuyên biên giới.
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Không có cam kết mở cửa ở lĩnh 
vực này

Dịch vụ y tế và xã hội
Dịch vụ xã hội (CPC 933)
Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 
Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến các phân ngành liệt 
kê ở trên. 

C. Health related and social services  
Social services (CPC 933): 
 - Social services with accommodation 
(CPC 933172) 
 - Social services without 
accommodation (CPC 933273)

Hạn chế tiếp cận thị trường:
(3) Joint ventures with foreign capital 
contribution not exceeding 70% can 
be established. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

Luật trẻ em 2016
Điều 3. Đối tượng áp dụng
Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn 
vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ 
sở giáo dục, gia đình, công dân Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài 
hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân 
là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam (sau 
đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, cơ sở 
giáo dục, gia đình, cá nhân).
Điều 55. Các loại hình cơ sở cung cấp 
dịch vụ bảo vệ trẻ em
1. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em là 
cơ sở do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành 
lập theo quy định của pháp luật; có chức 
năng, nhiệm vụ thực hiện hoặc phối hợp, 
hỗ trợ thực hiện một hoặc một số biện 
pháp bảo vệ trẻ em theo cấp độ phòng 
ngừa, hỗ trợ và can thiệp được quy định 
tại các Điều 48, 49 và 50 của Luật này.
2. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 
được tổ chức theo loại hình cơ sở công lập 
và cơ sở ngoài công lập.
3. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 
bao gồm:
a) Cơ sở có chức năng, nhiệm vụ chuyên 
biệt cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em;
b) Cơ sở có một phần chức năng, nhiệm 
vụ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.
Điều 56. Điều kiện thành lập, đăng ký 
hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ 
bảo vệ trẻ em

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO và TPP: VN không có cam kết 
mở cửa đối với lĩnh vực dịch vụ này
EVFTA: VN cam kết chỉ cho nhà đầu 
tư EU thành lập liên doanh với vốn 
nước ngoài tối đa không quá 70% 
trong lĩnh vực này. Như vậy EVFTA 
mở cửa rộng hơn TPP. Tuy nhiên, 
kết hợp với nguyên tắc MFN trong 
TPP, VN cũng phải dành cho nhà đầu 
tư TPP đối xử tương tự như đối xử 
dành cho nhà đầu tư EU.

2.PLVN
PLVN quy định điều kiện đầu tư kinh 
doanh chung cho các nhà đầu tư 
trong các lĩnh vực này (không phân 
biệt trong nước, nước ngoài), do đó 
đã mở hoàn toàn cho đầu tư nước 
ngoài. Vì vậy PLVN đã mở hơn cả 
cam kết WTO, TPP và EVFTA và vì vậy 
đã tương thích.

ĐỀ XUẤT

Về nguyên tắc không đề xuất sửa 
đổi, điều chỉnh gì về pháp luật.

72/ Theo hệ thống mã CPC UN thì:

9331  Dịch vụ xã hội tại cơ sở: bao gồm 93311 Dịch vụ phúc lợi cung cấp trong các cơ sở cư trú dành cho người già và người tàn tật, 93312 Dịch vụ phúc lợi cung cấp trong các cơ sở cư trú dành cho trẻ em và các bệnh nhân khác (trại mồ côi, cơ sở dành cho trẻ em 
bị ngược đãi…), 93319 Các dịch vụ xã hội cung cấp tại cơ sở khác (cơ sở dành cho người nghiện ma túy, nghiện rượu, trường giáo dưỡng trẻ vị thành niên và dịch vụ phục hồi nhân phẩm)

9332  Dịch vụ xã hội ngoài cơ sở bao gồm: 93321 Dịch vụ chăm sóc trẻ em vào ban ngày gồm dịch vụ chăm sóc ban ngày dành cho người tàn tật, 93322 Dịch vụ dạy dỗ và hướng dẫn liên quan tới trẻ em, 93323 Dịch vụ phúc lợi cung cấp trong các cơ sở cư trú, 
93324 Dịch vụ hướng nghiệp (dành cho người tàn tật hoặc thất nghiệp, trong trường hợp hỗ trợ xã hội đóng vai trò quan trọng), 93329 Các dịch vụ xã hội trong cơ sở khác 

73 Theo hệ thống mã CPC UN thì:
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Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 
được thành lập, đăng ký hoạt động khi đáp 
ứng các Điều kiện sau đây:

1. Có tôn chỉ, Mục đích hoạt động vì lợi ích 
tốt nhất của trẻ em;

2. Có nội dung hoạt động nhằm thực hiện 
một hoặc nhiều biện pháp bảo vệ trẻ em quy 
định tại các Điều 48, 49 và 50 của Luật này;

3. Có người đại diện là công dân Việt Nam 
có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, phẩm 
chất đạo đức tốt, có kiến thức, am hiểu về 
trẻ em và bảo vệ trẻ em, không bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành 
chính về các hành vi xâm hại trẻ em;

4. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài 
chính, nguồn nhân lực đáp ứng được Mục 
tiêu, yêu cầu, phạm vi hoạt động theo quy 
định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 58. Hoạt động của cơ sở cung cấp 
dịch vụ bảo vệ trẻ em
1. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 
hoạt động theo nội dung đã đăng ký và 
bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Các yêu cầu quy định tại Điều 47 của 
Luật này;

b) Tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn cung 
cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ban hành;

c) Thực hiện việc tiếp nhận, cung cấp dịch 
vụ bảo vệ trẻ em và chuyển giao trẻ em, kết 
quả cung cấp dịch vụ cho trẻ em giữa các cơ 
sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em vì sự an 
toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em;

d) Chịu sự hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra 
về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền;

đ) Giữ bí mật thông tin liên quan đến trẻ 
em bị xâm hại, trừ trường hợp phải cung 
cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, cá 
nhân có thẩm quyền.
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2. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ 
em được tiếp nhận hỗ trợ tài chính, 
hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong nước và nước ngoài theo quy định 
của pháp luật để thực hiện các biện pháp 
bảo vệ trẻ em.

Luật người cao tuổi 2009
Điều 20. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi

1. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi là nơi 
chăm sóc, nuôi dưỡng, tư vấn hoặc hỗ trợ 
những điều kiện cần thiết khác cho người 
cao tuổi.

2. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi bao 
gồm:

a) Cơ sở bảo trợ xã hội;

b) Cơ sở tư vấn, dịch vụ chăm sóc người 
cao tuổi;

c) Cơ sở chăm sóc người cao tuổi khác.

Chính phủ quy định chi tiết việc thành 
lập và hoạt động của các cơ sở chăm sóc 
người cao tuổi quy định tại khoản này.

3. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân 
đầu tư xây dựng cơ sở chăm sóc người 
cao tuổi; đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ 
kinh phí hoạt động cho cơ sở chăm sóc 
người cao tuổi công lập; hỗ trợ kinh phí 
cho cơ sở chăm sóc người cao tuổi ngoài 
công lập nuôi dưỡng người cao tuổi quy 
định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.

4. Tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư xây 
dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi bằng 
nguồn kinh phí của mình được hưởng các 
chính sách ưu đãi theo quy định của pháp 
luật về chính sách khuyến khích xã hội hóa 
đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi 
trường.
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Nghị định 06/2011/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật người cao tuổi
Điều 1. Điều kiện đối với cá nhân hoặc tổ 
chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người 
cao tuổi

1. Cá nhân trực tiếp chăm sóc người cao 
tuổi phải bảo đảm điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc 
tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị 
kết án mà chưa được xóa án tích;

c) Có sức khỏe và kỹ năng để chăm sóc 
người cao tuổi.

2. Tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc 
người cao tuổi phải đáp ứng quy định tại 
Điều 8 Nghị định này.

Điều 8. Thành lập, hoạt động, giải thể cơ 
sở chăm sóc người cao tuổi

1. Điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức 
hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 
quy định tạiđiểm a khoản 2 Điều 20 Luật 
Người cao tuổi thực hiện theo quy định 
tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 
tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định 
điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt 
động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

2. Điều kiện, thủ tục thành lập và giải 
thể cơ sở chăm sóc người cao tuổi quy 
định tại điểm b và c khoản 2 Điều 20 Luật 
Người cao tuổi theo quy định của pháp 
luật về loại hình tổ chức đó.

3. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi quy 
định tại điểm b và c khoản 2 Điều 20 Luật 
Người cao tuổichỉ được phép hoạt động 
sau khi được cấp giấy phép hoạt động 
chăm sóc người cao tuổi.
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Điều 9. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động 
chăm sóc người cao tuổi

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi quy định 
tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này được cấp 
giấy phép hoạt động chăm sóc người cao 
tuổi khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã được thành lập hợp pháp theo quy 
định của pháp luật;

2. Người đứng đầu cơ sở phải đáp ứng 
điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị 
định này.

3. Có nhân viên trực tiếp tư vấn, chăm sóc 
người cao tuổi đáp ứng quy định tại khoản 
1 Điều 1 Nghị định này.

4. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi phải bảo 
đảm điều kiện về môi trường, cơ sở vật 
chất, tiêu chuẩn chăm sóc, nuôi dưỡng quy 
định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị 
định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 
năm 2008 của Chính phủ quy định điều 
kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động 
và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

Luật người khuyết tật

Điều 6. Xã hội hóa hoạt động trợ giúp 
người khuyết tật

1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân 
đầu tư, tài trợ, trợ giúp về tài chính, kỹ 
thuật để thực hiện hoạt động chỉnh hình, 
phục hồi chức năng, chăm sóc, giáo dục, 
dạy nghề, tạo việc làm, cung cấp dịch vụ 
khác trợ giúp người khuyết tật.

2. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở 
chỉnh hình, phục hồi chức năng, chăm sóc, 
giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm hoặc cơ 
sở cung cấp dịch vụ khác trợ giúp người 
khuyết tật được hưởng chính sách ưu đãi 
xã hội hóa theo quy định của pháp luật.
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Điều 24. Cơ sở chỉnh hình, phục hồi 
chức năng

1. Cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 
là cơ sở cung cấp dịch vụ chỉnh hình, phục 
hồi chức năng cho người khuyết tật.

2. Cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 
bao gồm:

a) Viện chỉnh hình, phục hồi chức năng;

b) Trung tâm chỉnh hình, phục hồi chức 
năng;

c) Bệnh viện điều dưỡng, phục hồi chức 
năng;

d) Khoa phục hồi chức năng của cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh;

đ) Bộ phận phục hồi chức năng của cơ sở 
bảo trợ xã hội;

e) Cơ sở khác.

3. Việc thành lập và hoạt động của cơ sở 
chỉnh hình, phục hồi chức năng được thực 
hiện theo quy định của pháp luật.

4. Nhà nước bảo đảm việc đầu tư xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đối với cơ sở 
chỉnh hình, phục hồi chức năng công lập.

Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật người khuyết tật
Điều 25. Điều kiện cấp giấy phép hoạt 
động chăm sóc người khuyết tật

Cơ sở chăm sóc người khuyết tật được 
cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người 
khuyết tật khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Được thành lập hợp pháp theo quy định 
của pháp luật.

2. Người đứng đầu cơ sở phải có năng lực 
hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức 
tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc 
đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích;
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3. Có nhân viên trực tiếp tư vấn, chăm 
sóc người khuyết tật đáp ứng quy định tại 
Điều 26 Nghị định này;

4. Trường hợp cơ sở chăm sóc người khuyết 
tật có nuôi dưỡng người khuyết tật thì ngoài 
các điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2 
và Khoản 3 Điều này còn phải bảo đảm các 
điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, tiêu 
chuẩn chăm sóc, nuôi dưỡng quy định của 
Chính phủ đối với cơ sở bảo trợ xã hội.

Điều 28. Thẩm quyền cấp, đình chỉ, thu 
hồi giấy phép hoạt động chăm sóc người 
khuyết tật

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người 
khuyết tật đối với các trường hợp sau đây:

b) Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài 
thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương;

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội cấp giấy phép hoạt động chăm sóc 
người khuyết tật đối với các cơ sở do các 
tổ chức, cá nhân trong nước thành lập mà 
không thuộc các trường hợp quy định tại 
Khoản 1 Điều này có trụ sở chính của cơ sở 
chăm sóc người khuyết tật tại địa phương.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép 
hoạt động chăm sóc người khuyết tật là 
cơ quan có thẩm quyền cấp lại, điều chỉnh, 
đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động 
chăm sóc người khuyết tật.

Điều 29. Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động 
chăm sóc người khuyết tật

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động 
chăm sóc người khuyết tật bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động chăm sóc người khuyết tật của cơ sở;

b) Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ 
chức, cá nhân thành lập cơ sở;

c) Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo 
quy định tại Điều 25 Nghị định này.
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2. Hồ sơ điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt 
động chăm sóc người khuyết tật bao gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy 
phép;

b) Giấy tờ chứng minh, giấy phép hoạt 
động chăm sóc người khuyết tật bị mất, bị 
hư hỏng;

c) Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa 
chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, 
nội dung dịch vụ.
Nghị định 68/2008/NĐ-CP quy định 
điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, 
hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ 
xã hội (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 
81/2012/NĐ-CP)
Điều 2. Cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm cơ 
sở bảo trợ xã hội công lập và cơ sở bảo 
trợ xã hội ngoài công lập.
1. Cơ sở bảo trợ xã hội công lập do cơ quan 
nhà nước quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở 
vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ 
chi thường xuyên của cơ sở bảo trợ xã hội.
2. Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập do 
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo 
đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường 
xuyên của cơ sở bảo trợ xã hội.
Nghị định số 147/2003/NĐ-CP (sửa đổi 
bổ sung bởi Nghị định 94/2011/NĐ-CP)
Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về điều kiện, thủ tục 
cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện 
ma túy và quản lý hoạt động của cơ sở cai 
nghiện cho người cai nghiện ma túy tự nguyện 
(sau đây gọi chung là cơ sở cai nghiện).
Cơ sở cai nghiện do cơ quan, tổ chức, cá 
nhân thành lập theo quy định của pháp 
luật, tổ chức hoạt động cai nghiện ma túy 
theo loại hình dịch vụ có thu, phi lợi nhuận 
hoặc hoạt động nhân đạo, từ thiện
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Điều 5. Điều kiện hoạt động điều trị cắt cơn, 
giải độc và phục hồi sức khoẻ
Cơ sở cai nghiện phải đảm bảo các điều 
kiện sau đây:
1. Về cơ sở vật chất:
a) Khu vực chuyên môn phải đảm bảo có 
nơi tiếp nhận người nghiện, cắt cơn giải 
độc, cấp cứu, theo dõi sau cắt cơn, phục 
hồi sức khoẻ, xét nghiệm và các điều kiện 
cần thiết khác theo quy định của Bộ Y tế;
b) Có đủ điện, nước, thiết bị phòng cháy, 
chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, chất 
thải theo quy định;
c) Có đủ trang thiết bị y tế để thực hiện 
việc cắt cơn, giải độc, theo dõi sức khoẻ 
và phục hồi sức khoẻ sau cắt cơn, giải độc 
theo đúng quy định của Bộ Y tế;
d) Có khu vực quản lý riêng cho người cai 
nghiện ma túy là người chưa thành niên, 
phụ nữ, người mắc bệnh truyền nhiễm, 
bệnh nguy hiểm; người đã cai nghiện nhiều 
lần hoặc người có hành vi gây rối trật tự 
công cộng trong thời gian cai nghiện;
đ) Có biện pháp, phương tiện bảo đảm an 
ninh, trật tự, bảo vệ sức khoẻ, an toàn tính 
mạng của cán bộ, nhân viên và người cai 
nghiện tại cơ sở cai nghiện; 
e) Đảm bảo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt hợp 
vệ sinh cho người cai nghiện ma túy.
2. Về nhân sự:
a) Người đứng đầu cơ sở cai nghiện phải 
là người đã có bằng tốt nghiệp từ cao 
đẳng trở lên và đã được tập huấn về công 
tác cai nghiện ma túy;
b) Người phụ trách chuyên môn của cơ sở 
cai nghiện là bác sĩ, được cấp chứng chỉ 
hành nghề trong lĩnh vực tâm thần hoặc 
trong lĩnh vực điều trị hỗ trợ cai nghiện, có 
thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
từ đủ ba mươi sáu tháng trở lên, trong 
đó có thời gian trực tiếp làm công tác cai 
nghiện từ đủ mười hai tháng trở lên;
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c) Có đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y 
tế, nhân viên tư vấn tâm lý, đã có bằng tốt 
nghiệp trung cấp trở lên, có chứng chỉ hành 
nghề phù hợp. Đối với người làm công tác 
bảo vệ phải có chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ;
d) Người làm việc tại cơ sở cai nghiện 
tự nguyện phải có hồ sơ, lý lịch rõ ràng, 
không thuộc đối tượng cấm hành nghề.

Điều 6. Điều kiện hoạt động giáo dục, phục 
hồi hành vi, nhân cách

Cơ sở cai nghiện phải đảm bảo các điều 
kiện sau đây:

1. Về cơ sở vật chất:

a) Có nơi tiếp nhận, chăm sóc, theo dõi 
sức khoẻ; điều kiện ăn, ở, sinh hoạt đảm 
bảo vệ sinh cho người cai nghiện ma túy;

b) Có nơi tổ chức lớp học tập, vui chơi giải 
trí, thể dục thể thao, luyện tập dưỡng sinh, 
sinh hoạt văn hoá văn nghệ theo chương 
trình giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách 
cho người cai nghiện ma túy theo quy định 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.
2. Về nhân sự:
a) Người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc 
người phụ trách cai nghiện, phục hồi phải 
có trình độ đại học và có ít nhất 03 năm 
công tác cai nghiện, phục hồi cho người 
nghiện ma túy;
b) Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo dục, tâm lý, 
y tế, bảo vệ và các chức danh cần thiết khác, 
có đạo đức, tâm huyết với nghề nghiệp, có 
văn bằng, giấy chứng nhận chuyên ngành 
phù hợp với nhiệm vụ được giao và quy mô 
hoạt động của cơ sở cai nghiện.
Điều 7. Điều kiện đối với cơ sở thực hiện 
giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao 
động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, 
chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, 
chống tái nghiện.
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1. Về cơ sở vật chất:
a) Có nơi tiếp nhận, chăm sóc, theo dõi 
sức khoẻ và phục hồi sức khoẻ sau cắt 
cơn, giải độc; có khu vực quản lý riêng 
cho người cai nghiện ma túy là người 
chưa thành niên, phụ nữ, người mắc bệnh 
truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm; 
b) Có biện pháp, phương tiện bảo đảm an 
ninh trật tự, an toàn tính mạng cho cán bộ, 
nhân viên và người cai nghiện ma túy;
c) Có nơi học tập, vui chơi giải trí, thể 
dục thể thao, luyện tập dưỡng sinh, sinh 
hoạt văn hóa văn nghệ theo chương trình 
giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách cho 
người cai nghiện ma túy;
d) Có hệ thống điện, hệ thống nước, thiết 
bị phòng cháy, chữa cháy, hệ thống xử lý 
nước thải, chất thải hoạt động ổn định;
đ) Có mặt bằng, nhà xưởng đủ điều kiện mở 
lớp dạy nghề và tổ chức lao động trị liệu phù 
hợp cho người cai nghiện ma túy;...
2. Về nhân sự:
a) Người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc 
người phụ trách cai nghiện, phục hồi là 
người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở 
lên; có thời gian làm công tác cai nghiện, 
phục hồi từ đủ mười hai tháng trở lên và đã 
được tập huấn công tác cai nghiện ma túy;
b) Có đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y 
tế, nhân viên tư vấn tâm lý, giáo viên dạy 
nghề, kỹ thuật viên đã có bằng tốt nghiệp 
trung cấp trở lên, có chứng chỉ hành nghề 
phù hợp. Đối với người làm công tác bảo 
vệ phải có chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ;
c) Người làm việc tại cơ sở cai nghiện 
tự nguyện phải có hồ sơ, lý lịch rõ ràng, 
không thuộc đối tượng cấm hành nghề”.
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Điều 8. Điều kiện đối với cơ sở cai nghiện 
ma túy tự nguyện thực hiện toàn bộ quy 
trình cai nghiện
1. Về cơ sở vật chất:
Cơ sở thực hiện toàn bộ quy trình cai 
nghiện phục hồi phải bảo đảm các điều 
kiện quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 5 
Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và khoản 4 
Điều 1 Nghị định này.
2. Về nhân sự:
a) Người đứng đầu và người phụ trách 
chuyên môn của cơ sở cai nghiện tự 
nguyện phải bảo đảm các điều kiện quy 
định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định này;
b) Các điều kiện về nhân sự khác quy định 
tại khoản 4 Điều 1 Nghị định này”.
Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-
BLĐTBXH-BYT
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1. Về cơ sở vật chất:
a) Có nơi tiếp nhận, chăm sóc, theo dõi 
sức khoẻ và phục hồi sức khoẻ sau cắt 
cơn, giải độc; có khu vực quản lý riêng 
cho người cai nghiện ma túy là người 
chưa thành niên, phụ nữ, người mắc bệnh 
truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm; 
b) Có biện pháp, phương tiện bảo đảm an 
ninh trật tự, an toàn tính mạng cho cán bộ, 
nhân viên và người cai nghiện ma túy;
c) Có nơi học tập, vui chơi giải trí, thể 
dục thể thao, luyện tập dưỡng sinh, sinh 
hoạt văn hóa văn nghệ theo chương trình 
giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách cho 
người cai nghiện ma túy;
d) Có hệ thống điện, hệ thống nước, thiết 
bị phòng cháy, chữa cháy, hệ thống xử lý 
nước thải, chất thải hoạt động ổn định;
đ) Có mặt bằng, nhà xưởng đủ điều kiện mở 
lớp dạy nghề và tổ chức lao động trị liệu phù 
hợp cho người cai nghiện ma túy;...
2. Về nhân sự:
a) Người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc 
người phụ trách cai nghiện, phục hồi là 
người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở 
lên; có thời gian làm công tác cai nghiện, 
phục hồi từ đủ mười hai tháng trở lên và đã 
được tập huấn công tác cai nghiện ma túy;
b) Có đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y 
tế, nhân viên tư vấn tâm lý, giáo viên dạy 
nghề, kỹ thuật viên đã có bằng tốt nghiệp 
trung cấp trở lên, có chứng chỉ hành nghề 
phù hợp. Đối với người làm công tác bảo 
vệ phải có chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ;
c) Người làm việc tại cơ sở cai nghiện 
tự nguyện phải có hồ sơ, lý lịch rõ ràng, 
không thuộc đối tượng cấm hành nghề”.
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9.  DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ  
DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Dịch vụ giải trí, văn hóa và thể 
thao

9. TOURISM AND TRAVEL RELATED 
SERVICES

A. Khách sạn và nhà hàng bao 
gồm 
- Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn 
(CPC 64110)
- Dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 
642) và đồ uống (CPC 643)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, goại trừ 
trong vòng 8 năm kể từ ngày 
gia nhập, việc cung cấp dịch vụ 
cần tiến hành song song với đầu 
tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo 
hoặc mua lại khách sạn. Sau đó 
không hạn chế.
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế

Không có cam kết bảo lưu về biện 
pháp không tương thích đối với 
lĩnh vực này

A. Hotel and restaurant including 
- Lodging services (CPC 64110) 
- Catering food (CPC 642) and  drink 
services (CPC 643)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

Luật Du lịch 2005
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1.Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá 
nhân nước ngoài hoạt động du lịch trên lãnh 
thổ Việt Nam.
Điều 3. Áp dụng pháp luật về du lịch
1. Các chủ thể quy định tại Điều 2 của Luật 
này thực hiện quy định của Luật này và các 
quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên có quy định khác với quy định của Luật 
này thì áp dụng quy định của điều ước quốc 
tế đó. Trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc 
điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên không quy 
định thì các bên tham gia hoạt động du lịch 
được thoả thuận áp dụng tập quán quốc tế, 
nếu tập quán đó không trái với nguyên tắc 
cơ bản của pháp luật Việt Nam.
Điều 61. Tổ chức, cá nhân kinh doanh 
lưu trú du lịch
1. Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quy định 
tại Điều 64 của Luật này được kinh doanh 
lưu trú du lịch.
2. Tổ chức, cá nhân có thể kinh doanh lưu 
trú du lịch tại một hoặc nhiều cơ sở lưu 
trú du lịch. 
Điều 64. Điều kiện kinh doanh lưu trú 
du lịch
Tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch 
phải có đủ các điều kiện sau đây:
1. Các điều kiện chung bao gồm:
a) Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;
b) Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ 
sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa 
cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ 
sở lưu trú du lịch;

ĐÁNH GIÁ

VN đã mở cửa hoàn toàn lĩnh vực 
này trong WTO, TPP và EVFTA.

2.PLVN
PLVN về du lịch không có quy định 
phân biệt điều kiện gia nhập thị 
trường giữa nhà đầu tư trong nước 
và nước ngoài trong lĩnh vực du lịch 
này (chú ý là cũng trong Luật Du 
lịch lại có quy định về điều kiện đầu 
tư trong các dịch vụ du lịch khác, vì 
vậy suy đoán là trong lĩnh vực dịch 
vụ này không phải không quy định 
điều kiện đầu tư mà là không có hạn 
chế gì về điều kiện đầu tư). Thậm 
chí PLVN còn mở cửa cho chi nhánh 
của doanh nghiệp du lịch nước ngoài 
(trong khi chưa có cam kết nào mở 
hình thức này). Do đó, PLVN đã mở 
cửa rộng hơn, và tương thích với các 
cam kết WTO, TPP và EVFTA.

ĐỀ XUẤT

Về nguyên tắc, không cần thiết phải 
điều chỉnh, sửa đổi gì về pháp luật.
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2. Các điều kiện cụ thể bao gồm:
a) Đối với khách sạn, làng du lịch phải bảo 
đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang 
thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại 
ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ 
theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với 
mỗi loại, hạng;
b) Đối với biệt thự du lịch và căn hộ du lịch 
phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về trang thiết bị 
và mức độ phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng 
tương ứng đối với mỗi loại, hạng;
c) Đối với bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du 
lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, 
cơ sở lưu trú du lịch khác phải bảo đảm trang 
thiết bị tối thiểu đạt tiêu chuẩn kinh doanh 
lưu trú du lịch.
Nghị định 92/2007/NĐ-CP
Điều 21. Giấy phép thành lập chi nhánh, văn 
phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch 
nước ngoài tại Việt Nam
1. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở 
Trung ương cấp Giấy phép thành lập chi 
nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài 
tại Việt Nam (gọi tắt là chi nhánh) khi có đủ 
các điều kiện sau đây:
a) Là doanh nghiệp du lịch được pháp luật nước 
sở tại nơi doanh nghiệp đó thành lập hoặc đăng 
ký kinh doanh công nhận hợp pháp;
b) Đã hoạt động kinh doanh du lịch ít nhất 5 
năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh 
doanh hợp pháp theo pháp luật nước sở tại;
c) Có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 
22 Nghị định này.
2. Cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh cấp 
Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của 
doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam 
(gọi tắt là văn phòng đại diện) khi có đủ các 
điều kiện sau đây:
a) Đáp ứng quy định tại mục a khoản 1 Điều này;
b) Đã hoạt động kinh doanh du lịch ít nhất 1 
năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh 
doanh hợp pháp theo pháp luật nước sở tại;
c) Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 22 
Nghị định này.
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B. Dịch vụ đại lý lữ hành và điều 
hành tour du lịch (CPC 7471)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Các nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài được phép cung cấp dịch 
vụ dưới hình thức liên doanh 
với đối tác Việt Nam mà không 
bị hạn chế 
phần vốn góp của phía nước 
ngoài.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Không hạn chế, rừ hướng 
dẫn viên du lịch trong doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài phải là công dân Việt 
Nam. Các doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ có vốn đầu tư nước 
ngoài chỉ được phép cung cấp 
dịch vụ đưa khách vào du lịch 
Việt Nam (inbound) và lữ hành 
nội địa đối với khách vào du lịch 
Việt Nam như là một phần của 
dịch vụ đưa khách vào du lịch 
Việt Nam.

Phụ lục I-14

Dịch vụ đại lý lữ hành và điều 
hành tour du lịch(CPC 7471)

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)

Mô tả: Đầu tư 

Chỉ được đầu tư nước ngoài để 
cung cấp dịch vụ đưa khách vào 
du lịch Việt Nam và lữ hành nội 
địa đối với khách vào du lịch Việt 
Nam như là một phần của dịch vụ 
đưa khách vào du lịch Việt Nam. 

Phụ lục II - 24

Dịch vụ hướng dẫn viên du lịch

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3) Đối 
xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và Điều 
10.4) Yêu cầu thực hiện (Điều 
9.10) Nhân sự cấp cao (Điều 
9.11) Hiện diện tại nước sở tại 
(Điều 10.6)

Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến dịch vụ hướng dẫn 
viên du lịch.

B. Travel agencies and tour operator 
services (CPC 7471)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) None, except that: Foreign 
service suppliers are permitted to 
provide services in the form of joint 
ventures with Vietnamese partners 
with no limitation on foreign capital 
contribution. 

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) None, except tourist guides in 
foreign-invested enterprises shall be 
Vietnamese citizens. Foreign service 
supplying enterprises can only do 
inbound services and domestic travel 
for inbound tourists as an integral 
part of inbound services.

Luật Du lịch 2005
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1.Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, 
cá nhân nước ngoài hoạt động du lịch trên 
lãnh thổ Việt Nam.
Điều 3. Áp dụng pháp luật về du lịch
1. Các chủ thể quy định tại Điều 2 của Luật 
này thực hiện quy định của Luật này và 
các quy định có liên quan của pháp luật 
Việt Nam.
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có 
quy định khác với quy định của Luật này thì 
áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. 
Trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều 
ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên không quy định thì 
các bên tham gia hoạt động du lịch được 
thoả thuận áp dụng tập quán quốc tế, nếu tập 
quán đó không trái với nguyên tắc cơ bản của 
pháp luật Việt Nam.
Điều 51. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành 
có vốn đầu tư nước ngoài
1. Doanh nghiệp nước ngoài được kinh 
doanh lữ hành tại Việt Nam theo hình thức 
liên doanh hoặc hình thức khác phù hợp với 
quy định và lộ trình cụ thể trong điều ước 
quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là thành viên.
Trong trường hợp liên doanh thì phải liên 
doanh với doanh nghiệp Việt Nam có giấy 
phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
2. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có vốn 
đầu tư nước ngoài phải bảo đảm các điều 
kiện kinh doanh lữ hành quốc tế quy định tại 
các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 46 của Luật này; 
có các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp 
kinh doanh lữ hành quốc tế quy định tại các 
điều 39, 40 và 50 của Luật này, phù hợp 
với phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế ghi 
trong giấy phép đầu tư.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

WTO và EVFTA: VN có cam kết tương 
tự về mở cửa thị trường trong lĩnh vực 
này, theo đó nhà đầu tư nước ngoài 
chỉ có thể liên doanh với doanh nghiệp 
VN để thành lập doanh nghiệp lữ hành 
và bị hạn chế trong hoạt động lữ hành 
nội địa. VN không cam kết gì về chi 
nhánh hay hướng dẫn viên du lịch.

TPP: VN mở cửa hoàn toàn lĩnh vực 
này (chỉ còn hạn chế về loại hoạt 
động). Với nguyên tắc MFN trong 
EVFTA về thành lập DN, cam kết này 
của TPP cũng sẽ áp dụng cho nhà đầu 
tư EU.

2.PLVN

PLVN liên quan tới việc thành lập DN 
lữ hành FDI có quy định rõ về việc áp 
dụng các điều kiện theo cam kết quốc 
tế phù hợp với cam kết trong WTO. 
Do đó, đã hoàn toàn tương thích với 
WTO, EVFTA nhưng chưa tương thích 
với TPP.

Ngoài ra, PLVN mở cửa cho chi 
nhánh của doanh nghiệp du lịch 
ngoài, tức là mở rộng hơn so với 
cam kết (VN không có cam kết mở 
cửa chi nhánh trong lĩnh vực này ở 
cả WTO, TPP và EVFTA).

ĐỀ XUẤT

-Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật chung.

-Đưa cam kết này vào Văn bản thực 
thi riêng TPP về đầu tư
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Điều 72. Hướng dẫn viên du lịch, thẻ 
hướng dẫn viên du lịch
1. Hướng dẫn viên du lịch bao gồm hướng 
dẫn viên quốc tế, hướng dẫn viên nội địa.
 Hướng dẫn viên quốc tế được hướng 
dẫn cho khách du lịch quốc tế và khách du 
lịch nội địa; hướng dẫn viên nội địa được 
hướng dẫn cho khách du lịch nội địa là 
người Việt Nam và không được hướng 
dẫn cho khách du lịch là người nước ngoài.
2. Thẻ hướng dẫn viên gồm thẻ hướng 
dẫn viên nội địa, thẻ hướng dẫn viên quốc 
tế. Thẻ hướng dẫn viên có thời hạn ba 
năm và có giá trị trong phạm vi toàn quốc.
Điều 73. Điều kiện hành nghề, tiêu chuẩn 
cấp thẻ hướng dẫn viên
1. Hướng dẫn viên được hành nghề khi có 
thẻ hướng dẫn viên và có hợp đồng với 
doanh nghiệp lữ hành.
2. Người có đủ các điều kiện sau đây được 
cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa:
a) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại 
Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy 
đủ;
b) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không 
sử dụng các chất gây nghiện;
c) Có trình độ trung cấp chuyên nghiệp 
chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; 
nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải 
có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 
do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
3. Người có đủ các điều kiện sau đây được 
cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế:
a) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại 
Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy 
đủ;
b) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không 
sử dụng các chất gây nghiện;
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c) Có trình độ cử nhân chuyên ngành 
hướng dẫn du lịch trở lên; nếu tốt nghiệp 
đại học chuyên ngành khác thì phải có 
chứng chỉ nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch 
do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;
d) Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại 
ngữ.
Nghị định 92/2007/NĐ-CP
Điều 21. Giấy phép thành lập chi nhánh, văn 
phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch 
nước ngoài tại Việt Nam
1. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở 
Trung ương cấp Giấy phép thành lập chi 
nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài 
tại Việt Nam (gọi tắt là chi nhánh) khi có đủ 
các điều kiện sau đây:
a) Là doanh nghiệp du lịch được pháp luật 
nước sở tại nơi doanh nghiệp đó thành lập 
hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp 
pháp;
b) Đã hoạt động kinh doanh du lịch ít nhất 
5 năm, kể từ khi được thành lập hoặc 
đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp 
luật nước sở tại;
c) Có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại 
Điều 22 Nghị định này.
2. Cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh cấp 
Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của 
doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt 
Nam (gọi tắt là văn phòng đại diện) khi có 
đủ các điều kiện sau đây:
a) Đáp ứng quy định tại mục a khoản 1 
Điều này;
b) Đã hoạt động kinh doanh du lịch ít nhất 
1 năm, kể từ khi được thành lập hoặc 
đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp 
luật nước sở tại;
c) Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 
22 Nghị định này.
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10. DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO

A. Dịch vụ giải trí 
(bao gồm nhà hát, nhạc sống và 
xiếc) (CPC 9619)
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Chưa cam kết, ngoại trừ sau 
5 năm kể từ ngày gia nhập, cho 
phép thành lập liên doanh trong 
đó tỷ lệ vốn góp 
của phía nước ngoài không 
được vượt quá 49%.

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế

Dịch vụ giải trí (bao gồm nhà hát, 
nhạc sống và xiếc) (CPC 9619)

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)
Mô tả: Đầu tư 
Không được đầu tư nước ngoài 
để cung cấp dịch vụ giải trí theo 
mã CPC 9619 (bao gồm nhà hát, 
nhạc sống và xiếc) ngoại trừ 
thông qua liên doanh hoặc mua 
cổ phần của doanh nghiệp Việt 
Nam với phần vốn góp của bên 
nước ngoài không vượt quá 49 
phần trăm. Ba năm kể từ khi 
Hiệp định có hiệu lực, được phép 
thành lập liên doanh hoặc mua 
cổ phần của doanh nghiệp Việt 
Nam với phần vốn góp của bên 
nước ngoài không vượt quá 51 
phần trăm.

A.Entertainment services (including 
theatre, live bands and circus 
services) (CPC 9619)
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Unbound except joint ventures 
with foreign capital contribution not 
exceeding 49% are permitted. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

Văn bản hợp nhất các Nghị định số 2290/
VBHN-BVHTTDL quy định về biểu diễn nghệ 
thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và 
người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi 
âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (Nghị 
định 79/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định 15/2016/NĐ-CP)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng 
áp dụng
1. Nghị định này quy định về biểu diễn nghệ 
thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và 
người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, 
ghi hình ca múa nhạc, sân khấu trên lãnh thổ 
Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài.
2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ 
chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tham gia các hoạt động quy 
định tại Khoản 1 Điều này.
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Đầu tư
Điều 2 – Giải thích từ ngữ
6. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 
ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải 
đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư trong 
những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với 
nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các 
luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước quốc tế 
về đầu tư. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư 
nước ngoài được áp dụng đối với hoạt động 
đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thuộc một 
trong các trường hợp sau:
a) Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;
b) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ 
phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế;
c) Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác 
kinh doanh;
d) Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc 
các trường hợp tiếp nhận dự án đầu tư 
khác;
đ) Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh 
doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN có cam kết tương tự nhau trong 
WTO, TPP và EVFTA, theo đó chỉ cho 
phép thành lập DN có vốn đầu tư 
nước ngoài với phần vốn góp của 
nước ngoài không quá 49%. Riêng 
TPP thì có cam kết mở cửa rộng 
hơn, theo đó sau 03 năm, tỷ lệ vốn 
nước ngoài tối đa tăng lên 51%. 
Với nguyên tắc MFN trong EVFTA về 
thành lập DN, cam kết này của TPP 
cũng sẽ mở cho nhà đầu tư EU.

2.PLVN
PLVN hiện không có bất kỳ quy định 
nào riêng về điều kiện đầu tư của 
nhà đầu tư nước ngoài mà chỉ có các 
quy định chung áp dụng cho tất cả 
các chủ thể. Như vậy PLVN đã mở 
rộng hơn cam kết WTO, TPP, EVFTA 
và do đó đã hoàn toàn tương thích.

ĐỀ XUẤT

Nếu xem đây là lĩnh vực không nhạy 
cảm thì không cần sửa đổi gì về pháp 
luật.

Nếu xem đây là lĩnh vực nhạy cảm 
thì cần điều chỉnh pháp luật để quay 
trở về mức mở cửa như cam kết, 
bao gồm (i) Sửa đổi Nghị quyết phê 
chuẩn WTO để đưa cam kết trong 
lĩnh vực này vào danh mục áp dụng 
trực tiếp; (ii) đưa các cam kết trong 
TPP, EVFTA vào danh mục cam kết 
áp dụng trực tiếp của Văn bản phê 
chuẩn TPP, EVFTA.
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D. Dịch vụ khác 
- Kinh doanh trò chơi điện tử 
(CPC 964**)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Chỉ dưới hình thức hợp 
đồng hợp tác kinh doanh hoặc 
liên doanh với đối tác Việt Nam 
đã được phép cung cấp dịch 
vụ này. Phần vốn góp của phía 
nước ngoài trong liên doanh 
không được vượt quá 49% vốn 
pháp định của liên doanh.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Không hạn chế

PHỤ LỤC I

Dịch vụ khác

Kinh doanh trò chơi điện tử 

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3)

Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 

Không được đầu tư nước ngoài để 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
ngoại trừ thông qua hợp đồng hợp 
tác kinh doanh hoặc liên doanh 
with đối tác Việt Nam được cấp 
phép cung cấp dịch vụ này hoặc 
mua cổ phần của doanh nghiệp 
Việt Nam được cấp phép cung cấp 
dịch vụ này. Trong trường hợp liên 
doanh hoặc mua cổ phần, vốn góp 
của bên nước ngoài không được 
vượt quá 49%. 

Sau không quá 02 năm kể từ khi 
Hiệp định TPP có hiệu lực, Việt Nam 
sẽ cho phép đầu tư nước ngoài 
với tỷ lệ 51% trong dịch vụ trò 
chơi điện tử cung cấp qua mạng 
internet. Sau 05 năm kể từ khi Hiệp 
định TPP có hiệu lực, Việt Nam sẽ 
bỏ hạn chế về tỷ lệ vốn góp của 
bên nước ngoài đối với các nhà 
cung cấp dịch vụ này. 
Để chắc chắn hơn, việc không 
bảo lưu đối với các nghĩa vụ 
của Chương Dịch vụ xuyên biên 
giới không có nghĩa là Việt Nam 
không được quyền thực hiện 
những biện pháp nhằm đảm bảo 
việc cung cấp qua biên giới dịch 
vụ trò chơi điện tử phải phù hợp 
với luật pháp và quy định của Việt 
Nam, bao gồm cả những yêu cầu 
về đăng ký và cấp phép

D. Other 

- Electronic games business (CPC 
964**)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Only through business 
cooperation contract or joint-venture 
with Vietnamese partners who are 
specifically authorized to provide 
these services. Foreign capital 
contribution shall not exceed 49% of 
the legal capital of the joint ventures. 

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) None

Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành 
Quy chế hoạt động văn hóa và kinh 
doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng 
áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Quy chế này quy định các hoạt động văn 
hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công 
cộng (sau đây gọi là Quy chế) bao gồm: 
lưu hành, kinh doanh băng, đĩa ca nhạc, 
sân khấu; biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 
thời trang; triển lãm văn hóa, nghệ thuật; 
tổ chức lễ hội; viết, đặt biển hiệu; hoạt 
động vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, 
các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và 
các hình thức vui chơi giải trí khác;

2. Đối tượng áp dụng:

Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá 
nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước 
ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; trong 
trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam 
là thành viên có quy định khác thì áp dụng 
quy định của Điều ước quốc tế đó.
Điều 35. Điều kiện và hoạt động kinh 
doanh trò chơi điện tử
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện 
tử phải có các điều kiện sau:
a) Cửa hàng trò chơi điện tử phải cách các 
trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học 
phổ thông từ 200m trở lên; bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông;
b) Trang thiết bị đảm bảo chất lượng âm 
thanh, hình ảnh; hình thức trang thiết bị 
phù hợp thẩm mỹ Việt Nam.

2. Khi hoạt động, tổ chức, cá nhân kinh 
doanh trò chơi điện tử phải tuân theo các 
quy định sau:

a) Nội dung trò chơi điện tử phải lành 
mạnh, không vi phạm các quy định cấm tại 
Điều 3 Quy chế này;

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết 

VN có cam kết tương tự nhau trong 
WTO, TPP và EVFTA, theo đó chỉ cho 
phép thành lập DN có vốn đầu tư 
nước ngoài với phần vốn góp của 
nước ngoài không quá 49%. Riêng 
TPP thì có cam kết mở cửa rộng hơn, 
theo đó sau 02 năm, tỷ lệ vốn nước 
ngoài tối đa tăng lên 51% đối với 
liên doanh cung cấp dịch vụ trò chơi 
điện tử qua mạng và loại bỏ giới hạn 
tỷ lệ vốn sau 05 năm. Với nguyên tắc 
MFN trong EVFTA về thành lập DN, 
cam kết này của TPP cũng sẽ mở cho 
nhà đầu tư EU.

2.PLVN

PLVN không có quy định riêng về 
điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư 
nước ngoài trong lĩnh vực trò chơi 
điện tử nói chung, trò chơi điện tử có 
thưởng hoặc trên mạng nói riêng đối 
với nhà đầu tư nước ngoài trong khi 
có phạm vi áp dụng bao trùm cả các 
chủ thể này. 
Tất nhiên, PLVN về vấn đề này có dẫn 
chiếu về việc áp dụng cam kết quốc 
tế trong trường hợp cam kết quốc tế 
có quy định khác, tuy nhiên như đã 
đề cập cam kết quốc tế không có giá 
trị áp dụng trực tiếp. Do đó, PLVN ở 
đây phải được hiểu là đã mở toàn 
bộ, và vì vậy đã tương thích với cam 
kết WTO, TPP và EVFTA.
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b) Không được hoạt động sau 10 giờ đêm 
đến 8 giờ sáng.

3. Nghiêm cấm tổ chức kinh doanh trò 
chơi điện tử có tính chất đánh bạc.

Nghị định 86/2013/NĐ-CP kinh doanh 
trò chơi điện tử có thưởng dành cho 
người nước ngoài

Điều 1 – Phạm vi điều chỉnh và đối tượng 
áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về việc kinh doanh, 
quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt 
vi phạm hành chính trong hoạt động kinh 
doanh trò chơi điện tử có thưởng dành 
cho người nước ngoài trên lãnh thổ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện 
tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Điều 19. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh

1. Doanh nghiệp chỉ được xem xét cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò 
chơi điện tử có thưởng khi đã được cơ quan 
có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt 
động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch theo 
quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.

2. Các doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 
Điều này trước khi tổ chức hoạt động kinh 
doanh trò chơi điện tử có thưởng phải xin cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

3. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh, bao gồm:

a) Doanh nghiệp có cơ sở lưu trú du lịch 
đã được xếp hạng từ 5 sao hoặc hạng cao 
cấp trở lên do cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền xếp hạng theo quy định 
của Luật du lịch và các văn bản hướng dẫn;

b) Có khu vực để bố trí Điểm kinh doanh 
đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 
5 của Nghị định này;

ĐỀ XUẤT

Nếu xem đây là lĩnh vực nhạy cảm 
thì cần điều chỉnh pháp luật để quay 
trở về mức mở cửa như cam kết, 
bao gồm (i) Sửa đổi Nghị quyết phê 
chuẩn WTO để đưa cam kết trong lĩnh 
vực này vào danh mục áp dụng trực 
tiếp; (ii) đưa các cam kết trong TPP, 
EVFTA vào danh mục cam kết áp dụng 
trực tiếp của Văn bản phê chuẩn TPP, 
EVFTA.
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D. Dịch vụ khác 
- Kinh doanh trò chơi điện tử 
(CPC 964**)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Chỉ dưới hình thức hợp 
đồng hợp tác kinh doanh hoặc 
liên doanh với đối tác Việt Nam 
đã được phép cung cấp dịch 
vụ này. Phần vốn góp của phía 
nước ngoài trong liên doanh 
không được vượt quá 49% vốn 
pháp định của liên doanh.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Không hạn chế

PHỤ LỤC I

Dịch vụ khác

Kinh doanh trò chơi điện tử 

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3)

Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 

Không được đầu tư nước ngoài để 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
ngoại trừ thông qua hợp đồng hợp 
tác kinh doanh hoặc liên doanh 
with đối tác Việt Nam được cấp 
phép cung cấp dịch vụ này hoặc 
mua cổ phần của doanh nghiệp 
Việt Nam được cấp phép cung cấp 
dịch vụ này. Trong trường hợp liên 
doanh hoặc mua cổ phần, vốn góp 
của bên nước ngoài không được 
vượt quá 49%. 

Sau không quá 02 năm kể từ khi 
Hiệp định TPP có hiệu lực, Việt Nam 
sẽ cho phép đầu tư nước ngoài 
với tỷ lệ 51% trong dịch vụ trò 
chơi điện tử cung cấp qua mạng 
internet. Sau 05 năm kể từ khi Hiệp 
định TPP có hiệu lực, Việt Nam sẽ 
bỏ hạn chế về tỷ lệ vốn góp của 
bên nước ngoài đối với các nhà 
cung cấp dịch vụ này. 
Để chắc chắn hơn, việc không 
bảo lưu đối với các nghĩa vụ 
của Chương Dịch vụ xuyên biên 
giới không có nghĩa là Việt Nam 
không được quyền thực hiện 
những biện pháp nhằm đảm bảo 
việc cung cấp qua biên giới dịch 
vụ trò chơi điện tử phải phù hợp 
với luật pháp và quy định của Việt 
Nam, bao gồm cả những yêu cầu 
về đăng ký và cấp phép

D. Other 

- Electronic games business (CPC 
964**)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Only through business 
cooperation contract or joint-venture 
with Vietnamese partners who are 
specifically authorized to provide 
these services. Foreign capital 
contribution shall not exceed 49% of 
the legal capital of the joint ventures. 

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) None

Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành 
Quy chế hoạt động văn hóa và kinh 
doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng 
áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Quy chế này quy định các hoạt động văn 
hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công 
cộng (sau đây gọi là Quy chế) bao gồm: 
lưu hành, kinh doanh băng, đĩa ca nhạc, 
sân khấu; biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 
thời trang; triển lãm văn hóa, nghệ thuật; 
tổ chức lễ hội; viết, đặt biển hiệu; hoạt 
động vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, 
các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và 
các hình thức vui chơi giải trí khác;

2. Đối tượng áp dụng:

Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá 
nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước 
ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; trong 
trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam 
là thành viên có quy định khác thì áp dụng 
quy định của Điều ước quốc tế đó.
Điều 35. Điều kiện và hoạt động kinh 
doanh trò chơi điện tử
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện 
tử phải có các điều kiện sau:
a) Cửa hàng trò chơi điện tử phải cách các 
trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học 
phổ thông từ 200m trở lên; bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông;
b) Trang thiết bị đảm bảo chất lượng âm 
thanh, hình ảnh; hình thức trang thiết bị 
phù hợp thẩm mỹ Việt Nam.

2. Khi hoạt động, tổ chức, cá nhân kinh 
doanh trò chơi điện tử phải tuân theo các 
quy định sau:

a) Nội dung trò chơi điện tử phải lành 
mạnh, không vi phạm các quy định cấm tại 
Điều 3 Quy chế này;

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết 

VN có cam kết tương tự nhau trong 
WTO, TPP và EVFTA, theo đó chỉ cho 
phép thành lập DN có vốn đầu tư 
nước ngoài với phần vốn góp của 
nước ngoài không quá 49%. Riêng 
TPP thì có cam kết mở cửa rộng hơn, 
theo đó sau 02 năm, tỷ lệ vốn nước 
ngoài tối đa tăng lên 51% đối với 
liên doanh cung cấp dịch vụ trò chơi 
điện tử qua mạng và loại bỏ giới hạn 
tỷ lệ vốn sau 05 năm. Với nguyên tắc 
MFN trong EVFTA về thành lập DN, 
cam kết này của TPP cũng sẽ mở cho 
nhà đầu tư EU.

2.PLVN

PLVN không có quy định riêng về 
điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư 
nước ngoài trong lĩnh vực trò chơi 
điện tử nói chung, trò chơi điện tử có 
thưởng hoặc trên mạng nói riêng đối 
với nhà đầu tư nước ngoài trong khi 
có phạm vi áp dụng bao trùm cả các 
chủ thể này. 
Tất nhiên, PLVN về vấn đề này có dẫn 
chiếu về việc áp dụng cam kết quốc 
tế trong trường hợp cam kết quốc tế 
có quy định khác, tuy nhiên như đã 
đề cập cam kết quốc tế không có giá 
trị áp dụng trực tiếp. Do đó, PLVN ở 
đây phải được hiểu là đã mở toàn 
bộ, và vì vậy đã tương thích với cam 
kết WTO, TPP và EVFTA.



Bảng rà soát chi tiết244

Cam kết WTO Cam kết TPP Cam kết EVFTA Pháp luật Việt Nam Đánh giá và Đề xuất

c) Có người quản lý, điều hành có đạo đức 
tốt; có trình độ đào tạo tối thiểu từ đại học 
trở lên; có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm 
trong việc quản lý hoạt động kinh doanh 
trò chơi điện tử có thưởng và không 
thuộc đối tượng bị cấm thành lập, quản lý 
doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh 
nghiệp, Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy 
định điều kiện về an ninh, trật tự đối với 
một số ngành, nghề kinh doanh có điều 
kiện và các văn bản hướng dẫn, thay thế, 
sửa đổi, bổ sung (nếu có);

d) Đáp ứng đủ các điều kiện về an ninh, trật 
tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện quy định tại Nghị định số 72/2009/
NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chính 
phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự 
đối với một số ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện và các văn bản hướng dẫn, thay 
thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có);

đ) Có đủ năng lực tài chính; năm tài chính 
liền kề trước năm doanh nghiệp nộp hồ sơ 
đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh có 
lãi và không có lỗ lũy kế;

e) Có phương án kinh doanh trò chơi điện tử 
có thưởng có hiệu quả và đảm bảo duy trì 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo quy định 
của pháp luật.

4. Mỗi cơ sở lưu trú du lịch chỉ được xem 
xét, cấp một (01) Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh chỉ cấp cho doanh nghiệp 
đứng tên sở hữu cơ sở lưu trú du lịch đó.

Thông tư 11/2014/TT-BTC hướng dẫn 
Nghị định 86/2013/NĐ-CP

Quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh chung, không phân 
biệt nhà đầu tư trong nước, nước ngoài
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Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, 
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 
thông tin trên mạng

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết việc quản lý, 
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông 
tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng; 
bảo đảm an toàn thông tin và an ninh 
thông tin; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, 
cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử 
dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, 
trò chơi điện tử trên mạng, bảo đảm an 
toàn thông tin và an ninh thông tin.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá 
nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước 
ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan 
đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch 
vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi 
điện tử trên mạng, bảo đảm an toàn thông 
tin và an ninh thông tin.

Điều 31. Nguyên tắc quản lý trò chơi điện 
tử trên mạng

4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cho 
người sử dụng tại Việt Nam phải thành lập 
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật 
Việt Nam để thực hiện cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử trên mạng theo quy định 
tại Nghị định này và quy định về đầu tư 
nước ngoài.

Điều 32. Cấp phép cung cấp dịch vụ trò 
chơi G1

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử khi có đủ các 
Điều kiện sau đây:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy 
định của pháp Luật Việt Nam, có Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp ngành nghề 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;
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b) Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung 
cấp dịch vụ;

c) Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, 
nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;

d) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin 
và an ninh thông tin.

2. Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện 
tử có thời hạn theo đề nghị của doanh 
nghiệp, nhưng tối đa không quá 10 năm.

3. Doanh nghiệp được cấp Quyết định phê 
duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử 
khi có đủ các Điều kiện sau đây:

a) Có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi 
điện tử còn thời hạn tối thiểu 01 năm;

b) Nội dung, kịch bản trò chơi điện tử đáp 
ứng các yêu cầu sau đây:

- Không vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 
5 Nghị định này;

- Không có hình ảnh, âm thanh gây cảm 
giác ghê sợ, rùng rợn; kích động bạo lực, 
thú tính; dung tục, khêu gợi, kích thích 
dâm ô, trụy lạc, vô luân, trái với truyền 
thống đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ 
tục của dân tộc; xuyên tạc, phá hoại truyền 
thống lịch sử;

- Không có hình ảnh, âm thanh miêu tả 
hành động tự tử, sử dụng ma túy, uống 
rượu, hút thuốc, khủng bố; hành động 
ngược đãi, xâm hại, buôn bán trẻ em và 
các hành vi có hại hoặc bị cấm khác;

- Các yêu cầu khác theo quy định của Bộ 
Thông tin và Truyền thông.

c) Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nghiệp vụ 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử theo quy 
định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
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4. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
cụ thể Điều kiện, quy trình, thủ tục cấp, 
sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi, cấp lại 
Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện 
tử, Quyết định phê duyệt nội dung, kịch 
bản trò chơi điện tử.

5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định lệ phí 
cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện 
tử và phí thẩm định nội dung, kịch bản trò 
chơi điện tử.

Điều 33. Đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi 
G2, G3, G4

Quy định điều kiện kinh doanh chung, 
không phân biệt nhà đầu tư trong nước, 
nước ngoài

Thông tư 24/2014/TT-BTTT quy định chi 
tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và 
sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên 
mạng

Quy định điều kiện kinh doanh chung, 
không phân biệt nhà đầu tư trong nước, 
nước ngoài
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Không có cam kết mở cửa về 
vấn đề này

Ngành: Mỹ thuật và nghệ thuật 
biểu diễn

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3) Đối 
xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và Điều 
10.4) Yêu cầu thực hiện (Điều 
9.10) Nhân sự cấp cao (Điều 
9.11) Hiện diện tại nước sở tại 
(Điều 10.6)

Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
dành đối xử ưu tiên cho nghệ sỹ 
và doanh nghiệp Việt Nam hoạt 
động trong lĩnh vực mỹ thuật, 
nghệ thuật biểu diễn và các hoạt 
động văn hóa khác74 . 

Không có cam kết mở cửa về vấn 
đề này

Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành 
Quy chế hoạt động văn hóa và kinh 
doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Điều 8. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật 
không bán vé thu tiền

1. Tổ chức, cá nhân tổ chức cho đoàn nghệ 
thuật, nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn nhằm mục 
đích phục vụ nội bộ hoặc biểu diễn tại các 
cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải 
khát không bán vé thu tiền xem biểu diễn 
không phải đề nghị cấp giấy phép nhưng chỉ 
được biểu diễn bài hát, bản nhạc, vở diễn đã 
được phép công diễn.

2. Chủ cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn 
uống, giải khát tổ chức cho đoàn nghệ thuật, 
nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn tại cơ sở của 
mình không bán vé thu tiền xem biểu diễn 
phải đăng ký với Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch sở tại.

Điều 13. Thẩm quyền và thủ tục cấp 
giấy phép triển lãm
1. Triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của tổ 
chức, cá nhân Việt Nam, triển lãm mỹ thuật, 
triển lãm ảnh, triển lãm văn hóa, nghệ thuật 
khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 
Việt Nam phải được phép của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo quy định sau:…
Điều 14. Các loại triển lãm phải đăng ký
Triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác của tổ 
chức, cá nhân Việt Nam không thuộc trường 
hợp quy định phải xin phép tại Điều 13 Quy 
chế này phải đăng ký với Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch nơi tổ chức triển lãm. Sau 7 
ngày làm việc kể từ ngày đăng ký, nếu Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có ý kiến 
thì người đăng ký được thực hiện nội dung 
đã đăng ký. Thủ tục đăng ký do Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

VN không có cam kết mở cửa trong 
WTO, EVFTA về vấn đề này; VN cũng 
bảo lưu tất cả các biện pháp đối xử 
ưu tiên cho nghệ sỹ và doanh nghiệp 
VN liên quan tới vấn đề này trong 
TPP. Do đó, cơ bản VN chưa cam kết 
về vấn đề này trong cả WTO, EVFTA 
và TPP.

2.PLVN 

PLVN hiện không có quy định về 
ngành nghề kinh doanh này mà chỉ 
có quy định về điều kiện đối với hoạt 
động (trong đó có quy định khác biệt, 
theo hướng ưu tiên hơn, thuận lợi 
hơn cho tổ chức, cá nhân Việt Nam 
khi thực hiện hoạt động này) (không 
quản lý theo chủ thể mà cơ bản là 
quản lý theo hoạt động). 

Trong trường hợp này (không có 
cam kết, PLVN không có quy định) 
thì theo pháp luật về đầu tư việc mở 
cửa sẽ theo từng trường hợp, theo 
ý kiến của Bộ KHĐT và Bộ quản lý 
ngành (Bộ VHTTDL).

Về nguyên tắc thì PLVN đã tương 
thích với WTO, TPP, EVFTA về vấn đề 
này.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính minh 
bạch, đề nghị bổ sung quy định về 
tiêu chí, thủ tục cho ý kiến của Bộ 
KHĐT và Bộ quản lý ngành trong 
trường hợp này Điều 10.2đ Nghị 
định 118/2015/NĐ-CP.
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Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
thi hành Luật Đầu tư
Điều 10. Thực hiện quy định về điều kiện 
đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước ngoài:
c) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy 
định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong 
WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác 
mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về 
điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 
ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật 
Việt Nam;
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Không có cam kết mở cửa trong 
lĩnh vực này

PHỤ LỤC II

Ngành: Di sản văn hóa
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3) Đối 
xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và Điều 
10.4) Yêu cầu thực hiện (Điều 
9.10) Nhân sự cấp cao (Điều 
9.11) Hiện diện tại nước sở tại 
(Điều 10.6)
Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 
Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
nhằm bảo vệ, duy trì và tu bổ di 
sản vật thể Việt Nam như được 
định nghĩa trong Luật Di sản văn 
hóa (năm 2001) và Luật sửa đổi 
về Di sản văn hóa (năm 2009) 
và di sản văn hóa phi vật thể 
như được định nghĩa trong Luật 
sửa đổi về Di sản văn hóa (năm 
2009).

Không có cam kết mở cửa trong lĩnh 
vực này

LUẬT DI SẢN VĂN HÓA

Điều 3
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân 
Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
và người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
đang hoạt động tại Việt Nam; trong trường 
hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia 
có quy định khác thì áp dụng quy định của 
điều ước quốc tế đó.

Điều 47

1. Hệ thống bảo tàng bao gồm bảo tàng 
công lập và bảo tàng ngoài công lập.

2. Bảo tàng công lập bao gồm:

a) Bảo tàng quốc gia;

b) Bảo tàng chuyên ngành thuộc bộ, ngành, 
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở 
trung ương;

c) Bảo tàng chuyên ngành thuộc các đơn vị 
trực thuộc bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội ở trung ương;

d) Bảo tàng cấp tỉnh.

3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động 
của bảo tàng

Điều 50

1. Thẩm quyền quyết định thành lập bảo 
tàng được quy định như sau:

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định thành 
lập bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên 
ngành thuộc bộ, ngành, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương 
theo đề nghị của Bộ trưởng, người đứng 
đầu ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội ở trung ương;

ĐÁNH GIÁ
VN không có cam kết mở cửa trong 
WTO, EVFTA về vấn đề này; VN cũng 
bảo lưu tất cả các biện pháp liên 
quan tới vấn đề này trong TPP. Do 
đó, cơ bản VN chưa cam kết về vấn 
đề này trong cả WTO, EVFTA và TPP.
PLVN hiện đã có một hệ thống quy định 
riêng về vấn đề này (Luật di sản văn 
hóa và các văn bản liên quan). Theo 
pháp luật này thì hoạt động kinh doanh 
liên quan tới di sản chỉ bao gồm việc 
lập, kinh doanh bảo tàng, theo đó mọi 
cá nhân, tổ chức đều được lập bảo 
tang nếu đáp ứng các điều kiện quy 
định (chung cho tất cả, không phân biệt 
trong nước, nước ngoài). PLVN có quy 
định về việc cho phép thu phí tham 
quan, sử dụng di tích, sưu tập, nếu hiểu 
theo nghĩa lợi nhuận thì đây có thể 
xem là hình thức kinh doanh (tuy nhiên 
điều này không chắn chắn bởi pháp 
luật không quy định việc đăng ký kinh 
doanh hoạt động này mà quy định trực 
tiếp luôn về quyền thu phí???).
Như vậy, PLVN hiện đang mở hơn 
cam kết trong lĩnh vực này, và do đó 
tương thích với WTO, TPP, EVFTA về 
vấn đề này.
Do đây là lĩnh vực VN bảo lưu tuyệt đối 
nên dù hiện tại VN đã mở, trong tương 
lai VN có thể điều chỉnh lại các biện 
pháp bất kỳ theo hướng hạn chế hơn.

ĐỀ XUẤT
Nếu cho rằng đây là lĩnh vực nhạy 
cảm cần hạn chế đầu tư nước ngoài 
thì cần sửa lại quy định của Luật để 
nêu rõ điều kiện đầu tư đối với nhà 
đầu tư nước ngoài.
Nếu cho rằng đây là lĩnh vực có thể 
mở cửa (hiện tại đã mở mà không có 
rủi ro gì đáng kể) thì về nguyên tắc 
không cần điều chỉnh, sửa đổi gì về 
pháp luật. 
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b) Bộ trưởng, người đứng đầu ngành, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở 
trung ương quyết định thành lập bảo tàng 
chuyên ngành thuộc đơn vị trực thuộc theo 
đề nghị của người đứng đầu đơn vị trực 
thuộc;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định thành lập bảo tàng cấp tỉnh theo đề 
nghị của cơ quan có thẩm quyền về văn 
hóa, thể thao và du lịch ở địa phương; cấp 
giấy phép hoạt động cho bảo tàng ngoài 
công lập theo đề nghị của tổ chức, cá nhân 
thành lập bảo tàng.

2. Thủ tục thành lập, cấp giấy phép hoạt 
động bảo tàng được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thành lập hoặc 
đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo tàng 
phải gửi hồ sơ đến người có thẩm quyền quy 
định tại khoản 1 Điều này. Hồ sơ gồm văn 
bản đề nghị thành lập hoặc văn bản đề nghị 
cấp giấy phép hoạt động bảo tàng và văn bản 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận 
đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này 
đối với bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên 
ngành; văn bản của cơ quan có thẩm quyền 
về văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh xác 
nhận đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của 
Luật này đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng 
ngoài công lập;

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ, người có thẩm quyền 
quyết định thành lập hoặc cấp giấy phép 
hoạt động bảo tàng có trách nhiệm xem 
xét, quyết định; trường hợp từ chối phải 
nêu rõ lý do bằng văn bản.
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Điều 60
Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được 
giao quản lý, sử dụng di tích, sưu tập, bảo 
tàng được thu phí tham quan và lệ phí sử 
dụng di tích, sưu tập, bảo tàng theo quy 
định của pháp luật.
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
thi hành Luật Đầu tư
Điều 10. Thực hiện quy định về điều kiện 
đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước ngoài:
c) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy 
định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong 
WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác 
mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về 
điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 
ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật 
Việt Nam;
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Không có cam kết trong lĩnh 
vực này

PHỤ LỤC II

Dịch vụ thể thao và giải trí khác, 
không bao gồm kinh doanh trò 
chơi điện tử 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3) Đối 
xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và Điều 
10.4) Yêu cầu thực hiện (Điều 
9.10) và Nhân sự cấp cao
Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 
Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến các câu lạc bộ võ 
thuật khí công và thể thao mạo 
hiểm.

Không có cam kết trong lĩnh vực này LUẬT THỂ DỤC THỂ THAO

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân 
tham gia hoạt động thể dục, thể thao; tổ 
chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 
thể dục, thể thao tại Việt Nam.
Điều 3. Áp dụng Luật thể dục, thể thao
1. Hoạt động thể dục, thể thao và quản lý 
hoạt động thể dục, thể thao phải tuân thủ 
quy định của Luật này và các quy định khác 
của pháp luật có liên quan.
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên có quy định khác với quy định của 
Luật này thì áp dụng theo quy định của 
điều ước quốc tế đó.
Điều 55. Doanh nghiệp thể thao
1. Doanh nghiệp thể thao được thành lập 
và hoạt động theo quy định của Luật doanh 
nghiệp, Luật này và các quy định khác của 
pháp luật có liên quan.
2. Điều kiện hoạt động của doanh nghiệp 
kinh doanh hoạt động thể thao bao gồm:
a) Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn 
phù hợp với nội dung hoạt động;
b) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng 
yêu cầu hoạt động thể thao;
c) Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động 
kinh doanh. 
7. Việc thành lập và hoạt động của doanh 
nghiệp thể thao do tổ chức, cá nhân nước 
ngoài, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được thực hiện theo quy định của 
Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật này 
và các quy định khác của pháp luật có liên 
quan.

ĐÁNH GIÁ

VN không có cam kết mở cửa trong 
WTO, EVFTA về vấn đề này; VN cũng 
bảo lưu tất cả các biện pháp liên 
quan tới vấn đề này trong TPP. Do 
đó, cơ bản VN chưa cam kết về vấn 
đề này trong cả WTO, EVFTA và TPP.
Về nguyên tắc đây là bảo lưu của 
Việt Nam, do đó không chỉ trong 
hiện tại mà trong tương lai bất kỳ 
biện pháp nào liên quan tới vấn đề 
của Việt Nam đều suy đoán là tương 
thích với WTO, TPP, EVFTA về vấn đề 
này.
PLVN hiện không có quy định nào 
hạn chế đối với doanh nghiệp hoạt 
động thể thao nước ngoài đầu tư ở 
VN, vì vậy PLVN đã mở hoàn toàn 
cho các nhà đầu tư. Về nguyên tắc, 
VN có thể đóng cửa hoặc hạn chế 
mở cửa lĩnh vực này nếu muốn.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật.
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Nghị định 106/2016/NĐ-CP quy định 
điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao

Điều 3 – Giải thích từ ngữ

3. Hoạt động thể thao mạo hiểm là hoạt 
động thể thao được thực hiện trong điều 
kiện nguy hiểm đòi hỏi phải tuân thủ 
nghiêm ngặt phương pháp, yêu cầu tập 
luyện thể thao nhằm bảo đảm an toàn cho 
sức khỏe và tính mạng người tham gia 
hoạt động thể thao.

Điều 5. Điều kiện kinh doanh hoạt động 
thể thao

1. Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao phải 
bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao 
đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao do 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
quy định;

b) Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động 
kinh doanh hoạt động thể thao. Nguồn tài 
chính do cơ sở kinh doanh hoạt động thể 
thao tự chịu trách nhiệm;

c) Có nhân viên chuyên môn khi kinh 
doanh hoạt động thể thao theo quy định 
tại khoản 2 và khoản 3 Điều này,

2. Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao 
thuộc một trong các trường hợp sau đây 
phải có người hướng dẫn tập luyện thể 
thao theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của 
Nghị định này.

a) Cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện 
thể thao;

b) Kinh doanh hoạt động thể thao thuộc 
Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có 
hướng dẫn tập luyện. Danh mục hoạt động 
thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện do 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
quy định.
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3. Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao 
mạo hiểm phải có đủ nhân viên chuyên 
môn sau đây:

a) Người hướng dẫn tập luyện thể thao 
theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị 
định này;

b) Nhân viên cứu hộ theo quy định tại khoản 
2 Điều 6 của Nghị định này;

c) Nhân viên y tế thường trực theo quy 
định tại khoản 3 Điều 6 của Nghị định này 
hoặc văn bản thỏa thuận với cơ sở y tế 
gần nhất về nhân viên y tế để sơ cứu, cấp 
cứu người tham gia hoạt động thể thao 
mạo hiểm trong trường hợp cần thiết.

Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm 
do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định.

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
thi hành Luật Đầu tư

Điều 10. Thực hiện quy định về điều kiện 
đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước ngoài:

c) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy 
định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong 
WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác 
mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về 
điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 
ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật 
Việt Nam;
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Không có cam kết mở cửa trong 
lĩnh vực này

Ngành: Dịch vụ xổ số, đánh bạc 
và cá cược

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3) Đối 
xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và Điều 
10.4) Yêu cầu thực hiện (Điều 
9.10) Nhân sự cấp cao (Điều 
9.11) Hiện diện tại nước sở tại 
(Điều 10.6)

Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 

Dịch vụ xổ số, đánh bạc và cá 
cược.

Không có cam kết mở cửa trong lĩnh 
vực này

Nghị định 86/2013/NĐ-CP kinh doanh 
trò chơi điện tử có thưởng dành cho 
người nước ngoài

Điều 1 – Phạm vi điều chỉnh và đối tượng 
áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về việc kinh doanh, 
quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt 
vi phạm hành chính trong hoạt động kinh 
doanh trò chơi điện tử có thưởng dành 
cho người nước ngoài trên lãnh thổ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi 
điện tử có thưởng dành cho người nước 
ngoài

Điều 19. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh

1. Doanh nghiệp chỉ được xem xét cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
trò chơi điện tử có thưởng khi đã được cơ 
quan có thẩm quyền cấp phép thành lập 
và hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du 
lịch theo quy định của Luật đầu tư, Luật 
doanh nghiệp.

2. Các doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 
Điều này trước khi tổ chức hoạt động kinh 
doanh trò chơi điện tử có thưởng phải xin 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh.

3. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh, bao gồm:

a) Doanh nghiệp có cơ sở lưu trú du lịch 
đã được xếp hạng từ 5 sao hoặc hạng cao 
cấp trở lên do cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền xếp hạng theo quy định 
của Luật du lịch và các văn bản hướng dẫn;

ĐÁNH GIÁ

VN không có cam kết mở cửa trong 
WTO, EVFTA về vấn đề này; VN cũng 
bảo lưu tất cả các biện pháp liên 
quan tới vấn đề này trong TPP. Do 
đó, cơ bản VN chưa cam kết về vấn 
đề này trong cả WTO, EVFTA và TPP.

Về nguyên tắc đây là bảo lưu của 
Việt Nam, do đó không chỉ trong 
hiện tại mà trong tương lai bất kỳ 
biện pháp nào liên quan tới vấn đề 
của Việt Nam đều suy đoán là tương 
thích với WTO, TPP, EVFTA về vấn đề 
này.

PLVN về trò chơi có thưởng hiện chỉ 
quy định chung về điều kiện kinh 
doanh trò chơi điện tử có thưởng, 
không có quy định riêng nào về điều 
kiện đầu tư, vì vậy PLVN suy đoán là 
đã mở hoàn toàn cho các nhà đầu tư.

PLVN về xổ số hiện không cho phép 
tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ 
xổ số (chỉ doanh nghiệp 100% vốn 
Nhà nước được phép thực hiện). 
PLVN chưa cho phép các hoạt động 
cá cược khác dù là chủ thể nào. Tuy 
nhiên do đây là lĩnh vực VN không 
cam kết mở cửa nên mọi biện pháp 
đều suy đoán là tương thích.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật.

Nếu cho rằng đây là lĩnh vực nhạy 
cảm thì cần điều chỉnh lại quy định 
của pháp luật liên quan để nêu rõ các 
hạn chế về điều kiện đầu tư đối với 
nhà đầu tư nước ngoài.
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b) Có khu vực để bố trí Điểm kinh doanh 
đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 
5 của Nghị định này;

c) Có người quản lý, điều hành có đạo đức 
tốt; có trình độ đào tạo tối thiểu từ đại học 
trở lên; có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm 
trong việc quản lý hoạt động kinh doanh 
trò chơi điện tử có thưởng và không 
thuộc đối tượng bị cấm thành lập, quản lý 
doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh 
nghiệp, Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 
03 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy 
định điều kiện về an ninh, trật tự đối với 
một số ngành, nghề kinh doanh có điều 
kiện và các văn bản hướng dẫn, thay thế, 
sửa đổi, bổ sung (nếu có);

d) Đáp ứng đủ các điều kiện về an ninh, 
trật tự đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện quy định tại Nghị định số 
72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 
2009 của Chính phủ quy định điều kiện 
về an ninh, trật tự đối với một số ngành, 
nghề kinh doanh có điều kiện và các văn 
bản hướng dẫn, thay thế, sửa đổi, bổ sung 
(nếu có);

đ) Có đủ năng lực tài chính; năm tài chính 
liền kề trước năm doanh nghiệp nộp hồ sơ 
đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh có 
lãi và không có lỗ lũy kế;

e) Có phương án kinh doanh trò chơi điện tử 
có thưởng có hiệu quả và đảm bảo duy trì 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo quy định 
của pháp luật.

4. Mỗi cơ sở lưu trú du lịch chỉ được xem 
xét, cấp một (01) Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh chỉ cấp cho doanh nghiệp 
đứng tên sở hữu cơ sở lưu trú du lịch đó.
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Không có cam kết mở cửa trong 
lĩnh vực này

Ngành: Dịch vụ xổ số, đánh bạc 
và cá cược

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3) Đối 
xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và Điều 
10.4) Yêu cầu thực hiện (Điều 
9.10) Nhân sự cấp cao (Điều 
9.11) Hiện diện tại nước sở tại 
(Điều 10.6)

Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 

Dịch vụ xổ số, đánh bạc và cá 
cược.

Không có cam kết mở cửa trong lĩnh 
vực này

Nghị định 86/2013/NĐ-CP kinh doanh 
trò chơi điện tử có thưởng dành cho 
người nước ngoài

Điều 1 – Phạm vi điều chỉnh và đối tượng 
áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về việc kinh doanh, 
quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt 
vi phạm hành chính trong hoạt động kinh 
doanh trò chơi điện tử có thưởng dành 
cho người nước ngoài trên lãnh thổ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi 
điện tử có thưởng dành cho người nước 
ngoài

Điều 19. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh

1. Doanh nghiệp chỉ được xem xét cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
trò chơi điện tử có thưởng khi đã được cơ 
quan có thẩm quyền cấp phép thành lập 
và hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du 
lịch theo quy định của Luật đầu tư, Luật 
doanh nghiệp.

2. Các doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 
Điều này trước khi tổ chức hoạt động kinh 
doanh trò chơi điện tử có thưởng phải xin 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh.

3. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh, bao gồm:

a) Doanh nghiệp có cơ sở lưu trú du lịch 
đã được xếp hạng từ 5 sao hoặc hạng cao 
cấp trở lên do cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền xếp hạng theo quy định 
của Luật du lịch và các văn bản hướng dẫn;

ĐÁNH GIÁ

VN không có cam kết mở cửa trong 
WTO, EVFTA về vấn đề này; VN cũng 
bảo lưu tất cả các biện pháp liên 
quan tới vấn đề này trong TPP. Do 
đó, cơ bản VN chưa cam kết về vấn 
đề này trong cả WTO, EVFTA và TPP.

Về nguyên tắc đây là bảo lưu của 
Việt Nam, do đó không chỉ trong 
hiện tại mà trong tương lai bất kỳ 
biện pháp nào liên quan tới vấn đề 
của Việt Nam đều suy đoán là tương 
thích với WTO, TPP, EVFTA về vấn đề 
này.

PLVN về trò chơi có thưởng hiện chỉ 
quy định chung về điều kiện kinh 
doanh trò chơi điện tử có thưởng, 
không có quy định riêng nào về điều 
kiện đầu tư, vì vậy PLVN suy đoán là 
đã mở hoàn toàn cho các nhà đầu tư.

PLVN về xổ số hiện không cho phép 
tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ 
xổ số (chỉ doanh nghiệp 100% vốn 
Nhà nước được phép thực hiện). 
PLVN chưa cho phép các hoạt động 
cá cược khác dù là chủ thể nào. Tuy 
nhiên do đây là lĩnh vực VN không 
cam kết mở cửa nên mọi biện pháp 
đều suy đoán là tương thích.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật.

Nếu cho rằng đây là lĩnh vực nhạy 
cảm thì cần điều chỉnh lại quy định 
của pháp luật liên quan để nêu rõ các 
hạn chế về điều kiện đầu tư đối với 
nhà đầu tư nước ngoài.
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Nghị định 30/2007/NĐ-CP về kinh 
doanh xổ sô

Điều 23. Doanh nghiệp kinh doanh xổ số

1. Doanh nghiệp kinh doanh xổ số là công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 
do Nhà nước sở hữu 100% vốn.

2. Các công ty xổ số kiến thiết đang hoạt 
động theo mô hình công ty nhà nước phải 
làm thủ tục để chuyển đổi thành công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo 
quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn 
bản hướng dẫn thi hành.

Nghị định về kinh doanh đặt cược đua 
ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế (đang 
soạn thảo, chưa thông qua)

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
thi hành Luật Đầu tư

Điều 10. Thực hiện quy định về điều kiện đầu 
tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước ngoài:

c) Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ 
chưa cam kết hoặc không được quy định tại 
Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều 
ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt 
Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối 
với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy 
định của pháp luật Việt Nam;
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Không có cam kết mở cửa trong 
lĩnh vực liên quan

PHỤ LỤC II

Tiểu Phụ lục II-A

Vì mục tiêu của bảo lưu số II-
VN-35 của Việt Nam, nghĩa vụ 
của Việt Nam theo Điều XVI Hiệp 
định GATS như thể hiện trong 
Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam 
(tài liệu mã số WT/ACC/VNM/48/
Add.2) được cải thiện trong các 
lĩnh vực được mô tả như sau.

Dịch vụ liên quan đến việc tổ chức 
sự kiện thể thao (bao gồm việc 
xúc tiến, tổ chức và quản lý trang 
thiết bị) 

Bổ sung cam kết mới như sau: 

Phương thức cung cấp 3 (Hiện 
diện thương mại): Không hạn 
chế, theo quy định của pháp luật 
Việt Nam và các cam kết của Việt 
Nam trong Hiệp định này

Không có cam kết mở cửa trong lĩnh 
vực liên quan

LUẬT THỂ DỤC THỂ THAO

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân 
tham gia hoạt động thể dục, thể thao; tổ 
chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 
thể dục, thể thao tại Việt Nam.

Điều 3. Áp dụng Luật thể dục, thể thao

1. Hoạt động thể dục, thể thao và quản lý 
hoạt động thể dục, thể thao phải tuân thủ 
quy định của Luật này và các quy định khác 
của pháp luật có liên quan.

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên có quy định khác với quy định của 
Luật này thì áp dụng theo quy định của 
điều ước quốc tế đó.

Điều 55. Doanh nghiệp thể thao

1. Doanh nghiệp thể thao được thành 
lập và hoạt động theo quy định của Luật 
doanh nghiệp, Luật này và các quy định 
khác của pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện hoạt động của doanh nghiệp 
kinh doanh hoạt động thể thao bao gồm:

a) Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên 
môn phù hợp với nội dung hoạt động;

b) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng 
yêu cầu hoạt động thể thao;

c) Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động 
kinh doanh.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

WTO và EVFTA: VN không cam kết mở 
cửa đối với dịch vụ tổ chức các sự 
kiện thể thao

TPP: VN cam kết mở cửa nhưng có 
điều kiện là phù hợp với pháp luật 
VN và các cam kết khác có liên quan 
(như vậy VN vẫn giữ quyền quyết 
định đáng kể, thông qua quy định 
của PLVN). Với nguyên tắc MFN trong 
EVFTA, cam kết này của TPP cũng 
áp dụng cho nhà đầu tư EU nếu liên 
quan tới thành lập doanh nghiệp/
hiện diện thương mại tại VN.

2. PLVN

PLVN về vấn đề này hiện quy định 
các điều kiện kinh doanh về hoạt 
động thể thao áp dụng chung cho 
các chủ thể, không có điều kiện đầu 
tư riêng cho tổ chức cá nhân nước 
ngoài. Như vậy, PLVN đã mở hoàn 
toàn cho đầu tư nước ngoài trong 
lĩnh vực này.

ĐỀ XUẤT

Về mặt nguyên tắc thì không đề xuất 
điều chỉnh, sửa đổi gì về pháp luật.
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Nghị định 30/2007/NĐ-CP về kinh 
doanh xổ sô

Điều 23. Doanh nghiệp kinh doanh xổ số

1. Doanh nghiệp kinh doanh xổ số là công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 
do Nhà nước sở hữu 100% vốn.

2. Các công ty xổ số kiến thiết đang hoạt 
động theo mô hình công ty nhà nước phải 
làm thủ tục để chuyển đổi thành công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo 
quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn 
bản hướng dẫn thi hành.

Nghị định về kinh doanh đặt cược đua 
ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế (đang 
soạn thảo, chưa thông qua)

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
thi hành Luật Đầu tư

Điều 10. Thực hiện quy định về điều kiện đầu 
tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước ngoài:

c) Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ 
chưa cam kết hoặc không được quy định tại 
Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều 
ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt 
Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối 
với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy 
định của pháp luật Việt Nam;
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7. Việc thành lập và hoạt động của doanh 
nghiệp thể thao do tổ chức, cá nhân nước 
ngoài, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được thực hiện theo quy định của 
Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật này 
và các quy định khác của pháp luật có liên 
quan.

Nghị định 106/2016/NĐ-CP quy định 
điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1.Kinh doanh hoạt động thể thao là việc 
sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị thể 
thao để cung cấp một, một số hoặc tất cả 
dịch vụ hướng dẫn tập luyện, tập luyện, 
biểu diễn, thi đấu thể thao nhằm mục đích 
sinh lợi. 

Điều 5. Điều kiện kinh doanh hoạt động 
thể thao

1. Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao 
phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao 
đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao do 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
quy định;

b) Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động 
kinh doanh hoạt động thể thao. Nguồn tài 
chính do cơ sở kinh doanh hoạt động thể 
thao tự chịu trách nhiệm;

c) Có nhân viên chuyên môn khi kinh 
doanh hoạt động thể thao theo quy định 
tại khoản 2 và khoản 3 Điều này,
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2. Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao 
thuộc một trong các trường hợp sau đây 
phải có người hướng dẫn tập luyện thể 
thao theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của 
Nghị định này.

a) Cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện 
thể thao;

b) Kinh doanh hoạt động thể thao thuộc 
Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có 
hướng dẫn tập luyện. Danh mục hoạt động 
thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện 
do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định. 

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
thi hành Luật Đầu tư

Điều 10. Thực hiện quy định về điều kiện 
đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước ngoài:

c) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy 
định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong 
WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác 
mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về 
điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 
ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật 
Việt Nam;
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11. DỊCH VỤ VẬN TẢI 11. TRANSPORT SERVICES

A. Dịch vụ vận tải biển 
(a) Dịch vụ vận tải hành khách, 
trừ vận tải nội địa 
(CPC 721175) 
(b) Dịch vụ vận tải hàng hóa, trừ 
vận tải nội địa 
(CPC 721276)
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) (a) Thành lập các công ty vận 
hành đội tàu treo cờ Việt Nam:
Sau 2 năm kể từ ngày gia nhập, 
các nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài được phép thành lập liên 
doanh trong đó phần vốn góp 
của phía nước ngoài không vượt 
quá 49% vốn pháp định của liên 
doanh. Thuyền viên nước ngoài 
được phép làm việc trên các tàu 
biển treo cờ Việt Nam (hoặc được 
đăng ký ở Việt Nam) thuộc sở 
hữu của các doanh nghiệp liên 
doanh tại Việt Nam nhưng tổng 
số không vượt quá 1/3 định biên 
của tàu. Thuyền trưởng hoặc 
thuyền phó thứ nhất phải là công 
dân Việt Nam.
(b) Các hình thức hiện diện 
thương mại khác để cung cấp 
dịch vụ vận tải biển quốc tế77: 
Ngay sau khi gia nhập, các công 
ty vận tải biển nước ngoài có thể 
thành lập liên doanh trong đó tỷ 
lệ vốn góp của phía nước ngoài 
không quá 51%. Sau 5 năm kể từ 
ngày gia nhập, các công ty vận 
tải biển nước ngoài có thể thành 
lập doanh nghiệp 100% vốn đầu 
tư nước ngoài. Ngay sau khi gia 
nhập, các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài chỉ được thực 
hiện các hoạt động từ (1) tới (5) 
như mô tả dưới đây:

Dịch vụ vận tải biển
Vận tải hành khách (CPC 7211) 
Vận tải hàng hóa (CPC 7212) 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4) Nhân sự cấp cao 
(Điều 9.11)

Mô tả: Đầu tư 
Không được đầu tư nước ngoài 
để cung cấp dịch vụ vận tải hành 
khách và vận tải hàng hóa bằng 
đội tàu treo cờ Việt Nam ngoại 
trừ thông qua liên doanh hoặc 
mua cổ phần của doanh nghiệp 
Việt Nam, với phần vốn góp của 
bên nước ngoài không vượt quá 
49%. Ngoài ra, thuyền viên nước 
ngoài làm việc trên tàu không 
được vượt quá 1/3 tổng số 
thuyền viên. Thuyền trưởng hoặc 
thuyền phó thứ nhất phải là công 
dân Việt Nam.

A. Maritime Transport Services 
(a) Passenger transportation less 
cabotage (CPC 7211) 
(b) Freight transportation less 
cabotage (CPC 7212)
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) (a) Establishment of registered 
companies for the purpose of 
operating a fleet under the national 
flag of Viet Nam:
Foreign service suppliers are permitted 
to establish joint-ventures with foreign 
capital contribution not exceeding 70% 
of total legal capital.
Foreign seafarers may be permitted 
to work in ships under the national 
flag of Viet Nam (or registered in 
Viet Nam) owned by joint-ventures 
in Viet Nam but not exceeding 1/3 
of total employees of the ships. The 
Master or first chief executive must 
be Vietnamese citizen.
(b) Other forms of commercial 
presence for the supply of 
international maritime transport 
services:
Foreign shipping companies can 
establish 100% foreign-invested 
enterprises. 
Foreign-invested enterprises are only
permitted to carry out activities from
(1) to (7) as indicated below:
1. Marketing and sales maritime 
transport services through direct
contact with customers, from 
quotation to invoicing;
2. Acting on behalf of the cargo 
owners;

Bộ luật hàng hải 2015
Điều 4. Giải thích từ ngữ
23. Vận tải biển nội địa là việc vận chuyển 
hàng hóa, hành khách, hành lý bằng tàu 
biển mà điểm nhận và điểm trả hàng hóa, 
hành khách, hành lý thuộc vùng biển Việt 
Nam.
Điều 8. Quyền vận tải biển nội địa
1. Hàng hóa, hành khách và hành lý vận 
chuyển nội địa bằng đường biển được 
chuyên chở bằng tàu biển Việt Nam.
Tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển nội 
địa bằng đường biển phải đáp ứng điều 
kiện do Chính phủ quy định.
Điều 14. Tàu biển Việt Nam
1. Tàu biển Việt Nam là tàu biển đã được 
đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia 
Việt Nam hoặc đã được cơ quan đại diện 
của Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy phép 
tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam.
2. Tàu biển Việt Nam có quyền và nghĩa vụ 
mang cờ quốc tịch Việt Nam.
3. Chỉ có tàu biển Việt Nam mới được 
mang cờ quốc tịch Việt Nam.
Điều 20. Điều kiện đăng ký tàu biển Việt 
Nam
1. Tàu biển khi đăng ký phải có đủ các điều 
kiện sau đây:
a) Giấy tờ hợp pháp chứng minh về sở 
hữu tàu biển;
b) Giấy chứng nhận dung tích, giấy chứng 
nhận phân cấp tàu biển;
c) Tên gọi riêng của tàu biển;

ĐÁNH GIÁ
1.Cam kết
Về các hình thức hiện diện thương 
mại
-Về vận tải biển
VN có cam kết tương tự nhau trong 
WTO và TPP theo đó chỉ cho phép liên 
doanh với phần vốn góp nước ngoài 
không quá 49%. 
EVFTA có cam kết mở hơn, cho phép 
liên doanh với vốn nước ngoài tối đa 
70%. Với nguyên tắc MFN trong TPP, 
cam kết mở cửa này cũng áp dụng 
cho nhà đầu tư TPP.
-Về vận tải biển nội địa:
VN chỉ có cam kết mở của trong TPP 
(không cam kết trong WTO, EVFTA), 
theo mức chỉ cho phép liên doanh với 
tỷ lệ vốn tối đa là 49%. Với nguyên tắc 
MFN trong EVFTA, VN cũng phải dành 
cho nhà đầu tư EU mức tương tự 
Về đối xử quốc gia
VN có cam kết tương tự nhau trong 
WTO, EVFTA, theo đó nhà cung cấp dịch 
vụ nước ngoài được bình đẳng với nhà 
cung cấp dịch vụ trong nước về 10 hoạt 
động được liệt kê.
Trong TPP, VN không có bảo lưu biện 
pháp không tương thích trong lĩnh vực 
này, vì vậy suy đoán là VN đã mở hết. 
Nguyên tắc MFN trong EVFTA không áp 
dụng đương nhiên trogn trường hợp 
này do liên quan tới hoạt động, không 
phải vấn đề thành lập.
Về các dịch vụ hàng hải khác gắn với 
hoạt động vận tải biển của nhà đầu tư 
nước ngoài
VN có cam kết tương tự nhau trong 
WTO, EVFTA, theo đó nhà đầu tư nước 
ngoài được thành lập DN 100% vốn 
nước ngoài để thực hiện chỉ 07 loại 
hoạt động được liệt kê.

75/ CPC UN Explanatory Notes: CPC 7211 – Passenger transportation includes 72111 - Passenger transportation by ferries; 72119 - Other passenger transportation
76/ CPC UN Explanatory Notes: CPC 7211 – Freight transportation includes 72121 - Transportation of frozen or refrigerated goods; 72122 - Transportation of bulk liquids or gases; 72123 - Transportation of containerized freight; 72129 - Transportation of other freight
77/ “Các hình thức hiện diện thương mại khác để cung cấp các dịch vụ vận tải biển quốc tế” là khả năng để các công ty vận tải biển nước ngoài thực hiện các hoạt động ở Việt Nam liên quan tới hàng hóa do các công ty đó vận chuyển và cần thiết để cung cấp dịch vụ vận 
tải tích hợp cho khách hàng của họ, trong đó vận tải biển quốc tế là công đoạn chính và do công ty vận tải biển liên quan cung cấp
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1. Bán và tiếp thị dịch vụ vận tải 
biển qua giao dịch trực tiếp với 
khách hàng, từ niêm yết giá tới 
lập chứng từ; 
2. Đại diện cho chủ hàng; 
3. Cung cấp các thông tin kinh 
doanh theo yêu cầu; 
4. Chuẩn bị tài liệu liên quan 
tới chứng từ vận tải bao gồm 
chứng từ hải quan hoặc các 
chứng từ khác liên quan đến 
xuất xứ và đặc tính của hàng 
vận chuyển; và 
5. Cung cấp dịch vụ vận tải biển 
bao gồm cả dịch vụ vận tải nội 
địa bằng tàu mang cờ Việt Nam 
trong trường hợp cung cấp dịch 
ụ vận tải tích hợp. Sau 5 năm 
kể từ khi gia nhập, cho phép 
thực hiện các hoạt động (6) và 
(7) sau: 
6. Thay mặt công ty tổ chức cho 
tàu vào cảng hoặc tiếp nhận 
hàng khi có yêu cầu. 
7. Đàm phán và ký hợp đồng 
vận tải đường bộ, đường sắt, 
đường thủy nội địa liên quan 
tới hang hóa do công ty vận 
chuyển. Số lượng liên doanh do 
các công ty vận tải biển nước 
ngoài được phép 
thành lập tại thời điểm gia nhập 
không được vượt quá 5. Sau 
đó, cứ hai năm một sẽ cho phép 
thêm 3 liên doanh. Sau 5 năm 
kể từ khi gia nhập, không hạn 
chế số lượng liên doanh.

3. Provision of required business 
information;
4. Preparation of documentation 
concerning transport documents 
including customs documents,
or other documents related to the 
origin and character of the goods
transported; and 
5. Provision of maritime transport 
services including cabotage services 
by Vietnamese flagged vessels for 
the supply of integrated transport 
services.
6. Acting on behalf of the
company, organising the call of the 
ship or taking over cargoes when 
required;
 7. Negotiate and sign contracts 
for road, rail, inland waterways 
transportation related to cargoes 
transported by the company. 
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

d) Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký 
hoặc xóa đăng ký, nếu tàu biển đó đã 
được đăng ký ở nước ngoài, trừ trường 
hợp đăng ký tạm thời;
đ) Chủ tàu có trụ sở, chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện tại Việt Nam;
e) Tàu biển nước ngoài đã qua sử dụng lần 
đầu tiên đăng ký hoặc đăng ký lại tại Việt 
Nam phải có tuổi tàu phù hợp với từng 
loại tàu biển theo quy định của Chính phủ;
g) Đã nộp phí, lệ phí theo quy định của 
pháp luật.
2. Tàu biển nước ngoài được tổ chức, cá 
nhân Việt Nam thuê theo hình thức thuê 
tàu trần, thuê mua tàu khi đăng ký mang 
cờ quốc tịch Việt Nam, ngoài các điều kiện 
quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g 
khoản 1 Điều này phải có hợp đồng thuê 
tàu trần hoặc hợp đồng thuê mua tàu.
Điều 235. Đại lý tàu biển
Đại lý tàu biển là dịch vụ mà người đại lý 
tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai 
thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến 
tàu biển hoạt động tại cảng, bao gồm: việc 
thực hiện các thủ tục tàu biển đến, rời cảng; 
ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo 
hiểm hàng hải, hợp đồng bốc dỡ hàng hóa, 
hợp đồng thuê tàu, hợp đồng thuê thuyền 
viên; ký phát vận đơn hoặc chứng từ vận 
chuyển tương đương; cung ứng vật tư, 
nhiên liệu, thực phẩm, nước sinh hoạt cho 
tàu biển; trình kháng nghị hàng hải; thông 
tin liên lạc với chủ tàu hoặc người khai thác 
tàu; dịch vụ liên quan đến thuyền viên; thu, 
chi các khoản tiền liên quan đến hoạt động 
khai thác tàu; giải quyết tranh chấp về hợp 
đồng vận chuyển hoặc về tai nạn hàng hải 
và dịch vụ khác liên quan đến tàu biển.

 TPP không có hạn chế nào về vấn đề 
này, do đó rộng hơn WTO và EVFTA. Chú 
ý: phần khác biệt giữa TPP và EVFTA ở 
đây là về cả thành lập và hoạt động, 
nguyên tắc MFN trong EVFTA chỉ áp dụng 
đương nhiên với thành lập mà không 
đương nhiên với hoạt động. Do đó ở 
đây, cam kết mở hoàn toàn về hình thức 
hiện diện thương mại trong TPP sẽ áp 
dụng cho cả nhà đầu tư EU; tuy nhiên 
cam kết không giới hạn lĩnh vực hoạt 
động trong TPP sẽ chỉ áp dụng cho nhà 
đầu tư EU nếu TPP có hiệu lực sau EVFTA. 

2.PLVN
-Về vận tải biển (hiện diện thương 
mại và đối xử quốc gia)
PLVN đã cho phép nhà đầu tư nước 
ngoài trong lĩnh vực vận tải biển liên 
doanh không hạn chế tỷ lệ vốn. Do 
đó, về vận tải biển quốc tế thì PLVN 
đã mở cửa rộng hơn và do đó tương 
thích hoàn toàn với cam kết WTO, 
EVFTA và TPP. 
Riêng với vận tải biển nội địa, mặc 
dù PLVN chỉ dành cho tàu biển Việt 
Nam nhưng doanh nghiệp FDI vẫn có 
thể đăng ký tàu biển Việt Nam, do 
đó PLVN được cho là đã tương thích 
với TPP và mở cửa rộng hơn cam kết 
trong WTO, EVFTA
-Về dịch vụ liên quan tới vận tải biển
Về mặt nguyên tắc, nếu chỉ xét về khái 
niệm thì PLVN hiện có quy định mâu 
thuẫn nhau về hạn chế đối với nhà 
đầu tư nước ngoài trong việc thành 
lập doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ 
liên quan tới hoạt động vận tải biển 
của họ. Cụ thể, chiếu theo định nghĩa 
thì các hoạt động này có thể được 
xếp vào khái niệm “đại lý tàu biển” 
(theo BLHH và NĐ 30/2014/NĐ-CP) 
đồng thời cũng có thể được xếp vào 
khái niệm “đại lý vận tải” (theo NĐ 
140/2007/NĐ-CP).
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Cam kết bổ sung:
Các nhà cung cấp dịch vụ vận 
tải đường biển quốc tế được 
sử dụng các dịch vụ sau đây tại 
cảng dựa trên các điều kiện hợp 
lý và không phân biệt đối xử: 
1. Hoa tiêu; 
2. Lai dắt; 
3. Cung cấp lương thực, thực 
phẩm nhiên liệu và nước; 
4. Thu gom nước và nước dằn 
thải; 
5. Dịch vụ của cảng vụ; 
6. Phao tiêu báo hiệu; 
7. Các dịch vụ trên bờ cần thiết 
cho hoạt động của tàu, bao gồm 
thông tin liên lạc, cung cấp điện 
và nước; 
8. Trang thiết bị sửa chữa khẩn 
cấp; 
9. Dịch vụ neo đậu, cập cầu và 
neo buộc tàu; 
10. Tiếp cận các dịch vụ đại lý 
hang hải.78

Cam kết bổ sung:
The following services at the port 
are made available to international 
maritime transport suppliers on 
reasonable and non-discriminatory 
terms and conditions:
1. Pilotage;2. Towing and tug 
assistance; 3. Provisioning, fuelling 
and watering 4. Garbage collecting 
and ballast waste disposal; 5. 
Port Captain’s/Harbour Master’s 
services; 6. Navigation aids; 7. 
Shore-based operational services 
essential to ship operations, including 
communications, water and electrical 
supplies; 8. Emergency repair 
facilities; 9. Anchorage, berth and 
berthing
services; 10. Access to maritime 
agency services.

Nghị định 30/2014/NĐ-CP điều kiện 
kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ 
trợ vận tải biển
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định:
a) Điều kiện kinh doanh vận tải biển;
b) Điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận 
tải biển bao gồm dịch vụ đại lý tàu biển và 
dịch vụ lai dắt tàu biển
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá 
nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước 
ngoài liên quan đến kinh doanh vận tải 
biển và kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển, 
dịch vụ lai dắt tàu biển tại Việt Nam.
Điều 4. Điều kiện kinh doanh vận tải biển
Người kinh doanh vận tải biển tại Việt 
Nam phải thành lập doanh nghiệp kinh 
doanh vận tải biển theo quy định của pháp 
luật và chỉ được kinh doanh vận tải biển 
sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh 
vận tải biển.
Điều 5. Điều kiện cấp Giấy phép kinh 
doanh vận tải biển
1. Có đăng ký kinh doanh ngành nghề vận 
tải biển.
2. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển 
phải có bộ phận chuyên trách thực hiện 
các nhiệm vụ sau:
a) Quản lý an toàn theo quy định của Bộ 
luật quốc tế về quản lý an toàn - ISM Code 
nếu kinh doanh vận tải biển tuyến quốc tế;
b) An ninh hàng hải theo quy định của Bộ 
luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến 
cảng - ISPS Code nếu kinh doanh vận tải 
biển tuyến quốc tế;
c) Hoạt động khai thác tàu biển và thực 
hiện công tác pháp chế doanh nghiệp theo 
quy định của pháp luật.

NĐ 30/2014/NĐ-CP thì chỉ cho phép 
thành lập liên doanh với tỷ lệ vốn 
nước ngoài không quá 49%, trong 
khi theo NĐ 140/2007/NĐ-CP thì 
từ 2014, hạn chế về tỷ lệ vốn nước 
ngoài trong liên doanh trong lĩnh vực 
này đã được bỏ. Tuy nhiên, do trong 
EVFTA khái niệm đại lý hàng hải được 
định nghĩa hoàn toàn giống với định 
nghĩa đại lý tàu biển trong PLVN và 
EVFTA có cam kết riêng về vấn đề 
này (xếp phân ngành riêng), vì vậy 
suy đoán ở đây khái niệm này chỉ 
được hiểu là nằm trong khái niệm 
“đại lý vận tải” của NĐ 140/2007/
NĐ-CP.

Do đó, PLVN (NĐ 140/2007/NĐ-
CP) đã tương thích với WTO, EVFTA 
nhưng chưa tương thích với TPP.

ĐỀ XUẤT

1.Về vận tải biển
Không đề xuất điều chỉnh gì về pháp 
luật về vận tải biển.
Nếu cho rằng đây là lĩnh vực nhạy 
cảm cần giữ cho nhà đầu tư nội 
địa thì cần(i) sửa đổi Nghị định 
30/2014/NĐ-CP để bổ sung các quy 
định về điều kiện đầu tư đối với nhà 
đầu tư nước ngoài trong từng hoạt 
động cụ thể phù hợp cam kết WTO; 
và (ii) Đưa các cam kết này vào Danh 
mục cam kết áp dụng trực tiếp khi 
phê chuẩn TPP/EVFTA hoặc Văn bản 
thực thi riêng TPP/EVFTA về đầu tư.
2. Về dịch vụ liên quan tới vận tải như 
khái niệm tại cam kết WTO, EVFTA
Không đề xuất sửa đổi, bổ sung gì về 
pháp luật chung
Quy định rõ trong văn bản thực thi 
TPP về việc mở cửa thị trường dịch 
vụ này không hạn chế.

78/ Đối với việc tiếp cận và sử dụng đại lý hàng hải được qui định trong cột Cam kết bổ sung, khi vận tải đường bộ, đường thuỷ nội địa, vận tải ven biển và trong đất liền, và các dịch vụ hỗ trợ liên quan không được quy định đầy đủ trong biểu cam kết thì người khai 
thác dịch vụ vận tải đa phương thức có thể tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ đại lý hàng hải của Việt Nam để thuê xe tải, toa xe đường sắt, xà lan hoặc các thiết bị liên quan với mục đích giao nhận trong nội địa hàng hoá được vận chuyển bằng đường biển quốc tế.
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3. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ 
trách lĩnh vực khai thác tàu biển phải có 
bằng đại học về một trong các chuyên 
ngành hàng hải, ngoại thương, thương 
mại hoặc kinh tế và phải có kinh nghiệm 
làm việc trong lĩnh vực khai thác tàu biển 
tối thiểu 03 năm.
4. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ 
trách hệ thống quản lý an toàn, an ninh 
phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 
vực quản lý khai thác tàu biển tối thiểu 
02 năm; được đào tạo, huấn luyện và cấp 
chứng chỉ phù hợp theo quy định.
5. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ 
trách pháp chế doanh nghiệp phải có bằng 
đại học về chuyên ngành luật và phải có 
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp 
luật tối thiểu 02 năm.
6. Có vốn hoặc tài sản khác tối thiểu tương 
đương 20 (hai mươi) tỷ đồng nếu kinh 
doanh vận tải biển quốc tế và 05 (năm) tỷ 
đồng nếu kinh doanh vận tải biển nội địa.

Điều 12. Điều kiện về vốn của tổ chức, cá 
nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ đại 
lý tàu biển

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được thành 
lập công ty liên doanh kinh doanh dịch 
vụ đại lý tàu biển, trong đó tỷ lệ góp vốn 
của nhà đầu tư nước ngoài không vượt 
quá 49% tổng số vốn điều lệ của doanh 
nghiệp.
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Nghị định 140/2007/NĐ-CP quy định chi 
tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách 
nhiệm đối với thương nhân kinh doanh 
dịch vụ logistics
Điều 4. Phân loại dịch vụ lô-gi-stíc
Dịch vụ lô-gi-stíc theo quy định tại Điều 
233 Luật Thương mại được phân loại như 
sau:

1. Các dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu, bao gồm:

a) Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, bao gồm cả 
hoạt động bốc xếp container;

b) Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, 
bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi 
container và kho xử lý nguyên liệu, thiết 
bị;

c) Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt 
động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế 
hoạch bốc dỡ hàng hóa;

d) Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt 
động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin 
liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng 
hóa trong suốt cả chuỗi lô-gi-stíc; hoạt động 
xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng 
hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và 
tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho 
thuê và thuê mua container.

2. Các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan đến vận 
tải, bao gồm:

a) Dịch vụ vận tải hàng hải;

b) Dịch vụ vận tải thuỷ nội địa;

c) Dịch vụ vận tải hàng không;

d)  Dịch vụ vận tải đường sắt;

đ) Dịch vụ vận tải đường bộ.

e) Dịch vụ vận tải đường ống.
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3. Các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan khác, bao 
gồm:
a) Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
b) Dịch vụ bưu chính;
c) Dịch vụ thương mại bán buôn;
d) Dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả 
hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, 
tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại 
và giao hàng;
đ) Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác.
Điều 6. Điều kiện kinh doanh đối với 
thương nhân kinh doanh các dịch vụ lô-
gi-stíc liên quan đến vận tải
Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc 
liên quan đến vận tải theo quy định tại 
khoản 2 Điều 4 Nghị định này phải đáp 
ứng các điều kiện sau đây:
1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp 
pháp theo pháp luật Việt Nam.
2. Tuân thủ các điều kiện về kinh doanh 
vận tải theo quy định của pháp luật Việt 
Nam.
3. Thương nhân nước ngoài ngoài kinh 
doanh dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng 
các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 
Điều này chỉ được kinh doanh các dịch vụ 
lô-gi-stíc khi tuân theo những điều kiện cụ 
thể sau đây:
a) Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải 
hàng hải thì chỉ được thành lập công ty 
liên doanh vận hành đội tàu từ năm 2009, 
trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư 
nước ngoài không quá 49%; được thành 
lập liên doanh cung cấp dịch vụ vận tải 
biển quốc tế trong đó tỷ lệ góp vốn của 
nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%, 
hạn chế này chấm dứt vào năm 2012;
c) Trường hợp kinh doanh dịch vụ đại lý vận 
tải thì được thành lập công ty liên doanh, 
trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước 
ngoài không quá 51%, được thành lập công 
ty liên doanh không hạn chế tỷ lệ vốn góp 
của nhà đầu tư nước ngoài kể từ năm 2014;
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Không có cam kết mở cửa trong 
lĩnh vực này

Không có bảo lưu biện pháp 
không tương thích đối với lĩnh 
vực này

(d) Maintenance and repair of vessels 
(CPC 8868*)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Unbound, except joint venture can 
be established. Foreign equity in the 
joint venture shall not exceed 70%.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) None

Bộ Luật hàng hải Việt Nam năm 2015

Điều 45. Cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu 
biển

1. Cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển là 
doanh nghiệp được thành lập, hoạt động 
theo quy định của pháp luật và phải bảo 
đảm các điều kiện sau đây:

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù 
hợp; có phương án tổ chức sản xuất, kinh 
doanh phù hợp với chủng loại, kích cỡ tàu 
biển được đóng mới, sửa chữa;

b) Có bộ phận giám sát, quản lý chất 
lượng để bảo đảm sản phẩm đáp ứng đầy 
đủ các tiêu chuẩn, điều kiện về chất lượng, 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
theo quy định;

c) Có đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu sản 
xuất, kinh doanh;

d) Có phương án bảo đảm phòng, chống 
cháy, nổ, an toàn, vệ sinh lao động và kế 
hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường 
đã được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt theo quy định.

2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban 
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của cơ 
sở đóng mới, sửa chữa tàu biển.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 
có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với 
hoạt động của cơ sở đóng mới, sửa chữa 
tàu biển hoạt động trên địa bàn.

4. Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông 
vận tải hướng dẫn chi tiết về kế hoạch 
phòng, chống cháy, nổ, ô nhiễm môi trường 
đối với cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển.

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều 
này.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

WTO: VN không cam kết mở lĩnh vực 
dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu 
biển

EVFTA: VN cam kết hẹp, chỉ cho phép 
thành lập liên doanh với tỷ lệ vốn 
nước ngoài không quá 70%, ngoài ra 
không cam kết gì khác

TPP: VN mở hoàn toàn dịch vụ này. 
Với nguyên tắc MFN trong EVFTA, 
cam kết này cũng sẽ áp dụng với 
EVFTA liên quan tới các điều kiện 
thành lập doanh nghiệp (như vậy, 
VN cũng mở cho EU toàn bộ các hình 
thức hiện diện thương mại, bao gồm 
cả doanh nghiệp 100% vốn và liên 
doanh không hạn chế mức vốn nước 
ngoài).

2.PLVN không có hạn chế gì đối với 
nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực 
này (tất cả các điều kiện là áp dụng 
chung cho tất cả các đối tác). Chú ý 
là Bộ luật hàng hải thậm chí không 
có quy định về ưu tiên áp dụng cam 
kết quốc tế nếu Luật này có quy định 
khác. Do đó, về nguyên tắc, PLVN đã 
mở hoàn toàn cho nhà đầu tư nước 
ngoài trong lĩnh vực này, và vì vậy 
đã tương thích với cả WTO, EVFTA 
và TPP.
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Nghị định 111/2016/NĐ-CP quy định 
điều kiện kinh doanh đóng mới, hoán 
cải, sửa chữa tàu biển

 Điều 4. Điều kiện chung

1. Cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu 
biển là doanh nghiệp được thành lập, hoạt 
động theo quy định của pháp luật.

2. Cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu 
biển phải tuân thủ các Điều kiện quy định 
tại Nghị định này và các quy định khác có 
liên quan của pháp luật.

Chương II – Điều kiện kinh doanh dịch vụ 
đóng mới, hoán cải tàu biển

Điều 5. Điều kiện về cán bộ kỹ thuật, kiểm 
tra chất lượng và thợ đóng tàu

Điều 6. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị

Điều 7. Điều kiện về an toàn, vệ sinh lao 
động, phòng, chống cháy, nổ

Điều 8. Điều kiện về bảo vệ môi trường

Điều 9. Điều kiện về hệ thống quản lý chất 
lượng

Chương III – Điều kiện kinh doanh dịch vụ 
sửa chữa tàu biển

Điều 10. Điều kiện về cán bộ kỹ thuật, 
kiểm tra chất lượng và thợ sửa chữa tàu

Điều 11. Điều kiện cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, phương án tổ chức sản xuất, kinh 
doanh

Điều 12. Điều kiện về an toàn, vệ sinh lao 
động, phòng, chống cháy, nổ

Điều 13. Điều kiện về bảo vệ môi trường

Điều 14. Điều kiện về hệ thống quản lý 
chất lượng

Các Điều này quy định điều kiện chung cho 
tất cả các chủ thể, không phân biệt trong 
nước, nước ngoài

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
pháp luật. 

Nếu cho rằng đây là dịch vụ cần giữ 
cho nhà đầu tư nước ngoài thì cần 
(i) sửa các quy định tại Bộ luật hàng 
hải và Nghị định 111/2016/NĐ-CP 
để bổ sung điều kiện đầu tư đối với 
nhà đàu tư nước ngoài trong lĩnh 
vực này; (ii) đưa các cam kết này 
vào Danh mục áp dụng trực tiếp của 
EVFTA; (iii) Quy định về mở cửa lĩnh 
vực này trong Văn bản thực thi TPP 
(ví dụ trong một quy định mang tính 
nguyên tắc về việc mở cửa không 
hạn chế đối với tất cả các lĩnh vực 
không có bảo lưu).
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Các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển 
- Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ 
(CPC 7411)79

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Không hạn chế, ngoại trừ có 
thể thành lập liên doanh trong 
đó tỷ lệ vốn góp của phía nước 
ngoài không quá 50% kể từ khi 
gia nhập.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Không hạn chế

Phụ lục I

Dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức 
vận tải

Dịch vụ xếp dỡ công ten nơ, 
ngoại trừ dịch vụ cung cấp ở các 
sân bay (CPC 7411)

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)

Mô tả: Đầu tư 

Không được đầu tư nước ngoài 
để cung cấp dịch vụ xếp dỡ công 
ten nơ ngoại trừ thông qua liên 
doanh hoặc mua cổ phần của 
doanh nghiệp Việt Nam, với phần 
vốn góp của bên nước ngoài 
không vượt quá 50%.

Maritime Auxiliary Services 

- Container handling services (CPC 
7411) footnote 

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) None, except that joint ventures 
with foreign capital contribution not 
exceeding 50% can be established.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) None

Nghị định 140/2007/NĐ-CP quy định chi 
tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách 
nhiệm đối với thương nhân kinh doanh 
dịch vụ logistics

Điều 4. Phân loại dịch vụ lô-gi-stíc

Dịch vụ lô-gi-stíc theo quy định tại Điều 
233 Luật Thương mại được phân loại như 
sau:

1. Các dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu, bao gồm:

a) Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, bao gồm cả 
hoạt động bốc xếp container;

b) Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, 
bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi 
container và kho xử lý nguyên liệu, thiết 
bị;

c) Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt 
động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế 
hoạch bốc dỡ hàng hóa;

d) Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt 
động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin 
liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng 
hóa trong suốt cả chuỗi lô-gi-stíc; hoạt động 
xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng 
hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và 
tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho 
thuê và thuê mua container.

2. Các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan đến vận 
tải, bao gồm:

a) Dịch vụ vận tải hàng hải;
b) Dịch vụ vận tải thuỷ nội địa;
c) Dịch vụ vận tải hàng không;
d)  Dịch vụ vận tải đường sắt;
đ) Dịch vụ vận tải đường bộ.
e) Dịch vụ vận tải đường ống.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

WTO, EVFTA: VN có cam kết tương 
tự nhau về mức độ mở cửa lĩnh vực 
này, theo đó VN mở cho đầu tư nước 
ngoài hoàn toàn, tuy nhiên nếu là 
liên doanh thì tỷ lệ vốn nước ngoài 
không được vượt quá 50% “ . 

TPP: VN có cam kết hẹp hơn, theo 
đó không thể đầu tư nước ngoài vào 
lĩnh vực này bằng bất kỳ hình thức 
nào trừ liên doanh hoặc mua cổ phần 
mà tỷ lệ vốn nước ngoài không vượt 
quá 50%.

2.PLVN

PLVN hiện quy định theo hướng chỉ 
cho phép đầu tư nước ngoài vào lĩnh 
vực này dưới hình thức liên doanh 
mà tỷ lệ vốn nước ngoài không quá 
50%.

Như vậy PLVN hiện chỉ mới tương 
thích với TPP, không tương thích với 
WTO và EVFTA.

Chú ý: Có vẻ như đang có sự hiểu 
nhầm cam kết này theo nghĩa như 
“unbound”

ĐỀ XUẤT

Tùy cách hiểu mà đề xuất tương ứng

- Hoặc là không phải sửa gì cả

- Hoặc là phải sửa NĐ 140/2007

79/ Có thể dành riêng một số khu vực để cung cấp các dịch vụ công hoặc áp dụng thủ tục cấp phép tại các khu vực này.
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3. Các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan khác, bao 
gồm:

a) Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật;

b) Dịch vụ bưu chính;

c) Dịch vụ thương mại bán buôn;

d) Dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả 
hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, 
tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại 
và giao hàng;

đ) Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác.

Điều 5. Điều kiện kinh doanh đối với 
thương nhân kinh doanh các dịch vụ 
lô-gi-stíc chủ yếu

Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc 
chủ yếu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 
Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện 
sau đây:

1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh 
hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.

2. Có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ 
đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và 
có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu.

3. Thương nhân nước ngoài kinh doanh 
dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng các 
điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này chỉ 
được kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc khi 
tuân theo những điều kiện cụ thể sau đây:

a) Trường hợp kinh doanh dịch vụ bốc dỡ 
hàng hoá thì chỉ được thành lập công ty 
liên doanh, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà 
đầu tư nước ngoài không quá 50%;
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- Dịch vụ thông quan80

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ kể 
từ ngày gia nhập có thể thành 
lập liên doanh trong đó tỷ lệ vốn 
góp của phía nước ngoài không 
quá 51%. Sau 5 năm, cho phép 
thành lập liên doanh trong đó 
không hạn chế phần vốn sở hữu 
của phía nước ngoài. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế

- Customs Clearance Services
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None, except that joint ventures 
can be established with no foreign 
ownership limitation. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

Nghị định 140/2007/NĐ-CP quy định chi 
tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách 
nhiệm đối với thương nhân kinh doanh 
dịch vụ logistics
Điều 4. Phân loại dịch vụ lô-gi-stíc
Dịch vụ lô-gi-stíc theo quy định tại Điều 
233 Luật Thương mại được phân loại như 
sau:
1. Các dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu, bao gồm:
a) Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, bao gồm cả 
hoạt động bốc xếp container;
b) Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, 
bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi 
container và kho xử lý nguyên liệu, thiết 
bị;
c) Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt 
động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế 
hoạch bốc dỡ hàng hóa;
d) Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt động 
tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên 
quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa 
trong suốt cả chuỗi lô-gi-stíc; hoạt động xử lý 
lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa 
tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái 
phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho thuê 
và thuê mua container. 

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO, EVFTA: VN có cam kết tương 
tự nhau về mức độ mở cửa dịch vụ 
thông quan, theo đó tính tới thời 
điểm 2016 thì VN mở cho đầu tư 
nước ngoài hoàn toàn 
TPP: VN không có cam kết bảo lưu 
gì, do đó được hiểu là VN mở cửa 
hoàn toàn. Với nguyên tắc MFN trong 
EVFTA, cam kết này trong TPP cũng 
áp dụng cho nhà đầu tư về thành lập 
(về hoạt động thì không có hạn chế 
gì ở cả WTO, EVFTA và TPP).

2.PLVN
PLVN hiện quy định theo hướng chỉ 
cho phép đầu tư nước ngoài vào lĩnh 
vực này dưới hình thức liên doanh, 
không hạn chế tỷ lệ vốn nước ngoài.
Nếu cam kết WTO và EVFTA được 
hiểu như nghĩa trên thì PLVN hiện 
không tương thích với WTO, TPP và 
EVFTA.

80/ “Dịch vụ thông quan” (hay “dịch vụ môi giới hải quan”) là các hoạt động bao gồm việc thay mặt một bên khác thực hiện các thủ thục hải quan liên quan tới xuất khẩu, nhập khẩu hoặc quá cảnh hàng hóa, dù dịch vụ này là hoạt động chính hay chỉ là một phần bổ 
sung thông thường trong hoạt động chính của nhà cung cấp dịch vụ. Cam kết ở phương thức này không khả thi.



RÀ SOÁT PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỚI CÁC CAM KẾT WTO, EVFTA, TPP VỀ MỞ CỬA DỊCH VỤ CHO ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI273

Cam kết WTO Cam kết TPP Cam kết EVFTA Pháp luật Việt Nam Đánh giá và Đề xuất

Điều 5. Điều kiện kinh doanh đối với 
thương nhân kinh doanh các dịch vụ 
lô-gi-stíc chủ yếu

Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc 
chủ yếu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 
Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện 
sau đây:

1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh 
hợp pháp theo pháp luật Việt Nam. 

2. Có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ 
đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và 
có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu. 

3. Thương nhân nước ngoài kinh doanh 
dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng các 
điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này chỉ 
được kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc khi 
tuân theo những điều kiện cụ thể sau đây:

c) Trường hợp kinh doanh dịch vụ đại lý 
vận tải thì được thành lập công ty liên 
doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà 
đầu tư nước ngoài không quá 51%, được 
thành lập công ty liên doanh không hạn 
chế tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước 
ngoài kể từ năm 2014;

ĐỀ XUẤT

Tùy cách hiểu mà đề xuất tương ứng

- Hoặc là không phải sửa gì cả

- Hoặc là phải sửa NĐ 140/2007
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Không có cam kết mở cửa lĩnh 
vực này

Không có cam kết bảo lưu biện 
pháp không tương thích trong 
lĩnh vực này

- Maritime Agency Services 81 (CPC 
748*)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Unbound, except joint venture can 
be established. Foreign equity in the 
joint venture shall not exceed 49%. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

Bộ luật hàng hải 2015
Điều 235. Đại lý tàu biển
Đại lý tàu biển là dịch vụ mà người đại lý 
tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai 
thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến 
tàu biển hoạt động tại cảng, bao gồm: việc 
thực hiện các thủ tục tàu biển đến, rời cảng; 
ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo 
hiểm hàng hải, hợp đồng bốc dỡ hàng hóa, 
hợp đồng thuê tàu, hợp đồng thuê thuyền 
viên; ký phát vận đơn hoặc chứng từ vận 
chuyển tương đương; cung ứng vật tư, 
nhiên liệu, thực phẩm, nước sinh hoạt cho 
tàu biển; trình kháng nghị hàng hải; thông 
tin liên lạc với chủ tàu hoặc người khai thác 
tàu; dịch vụ liên quan đến thuyền viên; thu, 
chi các khoản tiền liên quan đến hoạt động 
khai thác tàu; giải quyết tranh chấp về hợp 
đồng vận chuyển hoặc về tai nạn hàng hải 
và dịch vụ khác liên quan đến tàu biển.
Nghị định 30/2014/NĐ-CP điều kiện kinh 
doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận 
tải biển
Điều 12. Điều kiện về vốn của tổ chức, cá 
nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ đại 
lý tàu biển
Tổ chức, cá nhân nước ngoài được thành 
lập công ty liên doanh kinh doanh dịch 
vụ đại lý tàu biển, trong đó tỷ lệ góp vốn 
của nhà đầu tư nước ngoài không vượt 
quá 49% tổng số vốn điều lệ của doanh 
nghiệp.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO: VN không có cam kết mở thị 
trường dịch vụ đại lý hàng hải (trong 
BLHH thì dịch vụ này tương đương 
với “đại lý tàu biển”)
EVFTA: VN có cam kết mở hơn, nhưng 
vẫn hạn chế, chỉ dưới dạng liên doanh 
với vốn nước ngoài tối đa 49%. 
TPP: VN không có cam kết bảo lưu về 
biện pháp tương thích nào, do đó đã 
mở toàn bộ. Với nguyên tắc MFN trong 
EVFTA về thành lập, cam kết mở cửa 
này cũng áp dụng cho nhà đầu tư EU.

2.PLVN
PLVN hiện có quy định mở cửa cho 
đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này 
dưới dạng liên doanh với tỷ lệ vốn 
nước ngoài không quá 49%.
Như vậy PLVN đã mở hơn WTO, bằng 
với mức EVFTA và thấp hơn TPP.
Do đó PLVN đã tương thích với WTO, 
EVFTA và chưa tương thích với TPP.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh sửa đổi gì 
về pháp luật chung.
Quy định rõ về việc mở cửa thị trường 
dịch vụ này trong Văn bản thực thi 
riêng TPP về đầu tư (dưới dạng 
nguyên tắc chung: mở cửa hoàn toàn 
cho các trường hợp không có bảo lưu)
(Chú ý: Không thể quy định về việc 
áp dụng trực tiếp cam kết với TPP 
bởi ở đây TPP không có cam kết trực 
tiếp mà chỉ là nguyên tắc chọn – bỏ; 
cũng không thể quy định áp dụng 
trực tiếp với EVFTA bởi ở đây cam 
kết là tính theo nguyên tắc MFN chứ 
không phải cam kết trực tiếp)

81/ Maritime agency services or ship agency is a service which the ship agent is authorized to undertake, in the name of the shipowner or the ship operator, to perform services connected with the ship’s operations at the port including arrangement of the ship’ entry 
and departure; concluding contracts of carriage, marine insurance contracts, contracts for cargo handling, charter parties, and recruitment agreements; issuing and signing bills of lading or similar documents; supplying stores, bunkers and provisions to the ship; 
submitting ship’s sea protests; communicating with the ship owner or the ship operator; arranging relevant services for ship crew; receiving and paying all amounts incident to the ship’s operation; handling claims arising from contracts of carriage and or marine 
accidents, and supplying other services in connection with the ship as required.
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- Dịch vụ kho bãi công-ten-nơ82

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ kể 
từ ngày gia nhập có thể thành 
lập liên doanh trong đó tỷ lệ vốn 
góp của phía nước ngoài không 
quá 51%. 7 năm sau khi gia 
nhập, không hạn chế.

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế

Không có cam kết bảo lưu biện 
pháp không tương thích trong 
lĩnh vực này

- Container Station and Depot 
Services

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

Nghị định 140/2007/NĐ-CP quy định chi 
tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách 
nhiệm đối với thương nhân kinh doanh 
dịch vụ logistics 
Điều 4. Phân loại dịch vụ lô-gi-stíc
Dịch vụ lô-gi-stíc theo quy định tại Điều 
233 Luật thương mại được phân loại như 
sau:
1. Các dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu, bao gồm:
b) Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, 
bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi 
container và kho xử lý nguyên liệu, thiết 
bị;
Điều 5. Điều kiện kinh doanh đối với 
thương nhân kinh doanh các dịch vụ lô-gi-
stíc chủ yếu
Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc 
chủ yếu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 
Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện 
sau đây:
1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh 
hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
2. Có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ 
đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và 
có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu.
3. Thương nhân nước ngoài kinh doanh 
dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng các 
điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này chỉ 
được kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc khi 
tuân theo những điều kiện cụ thể sau đây:
b) Trường hợp kinh doanh dịch vụ kho 
bãi thì được thành lập công ty liên doanh, 
trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư 
nước ngoài không quá 51%; hạn chế này 
chấm dứt vào năm 2014;

ĐÁNH GIÁ

VN có cam kết tương tự nhau trong 
WTO, EVFTA và TPP theo đó mở cửa 
hoàn toàn dịch vụ này cho nhà đầu 
tư nước ngoài.
PLVN không còn bất kỳ hạn chế nào 
đối với nhà đầu tư nước ngoài, do 
đó đã tương thích với WTO, TPP và 
EVFTA.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật

82/ “Dịch vụ kho bãi công-ten-nơ” là các hoạt động bao gồm lưu kho công-ten-nơ, dù ở khu vực cảng hay trong nội địa, nhằm chất hàng vào/dỡ hàng ra, sửa chữa và chuẩn bị công-ten-nơ sẵn sàng cho việc gửi hàng.
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B. Dịch vụ vận tải đường thủy 
nội địa 
(a) Dịch vụ vận tải hành khách 
(CPC 7221) 
(b) Dịch vụ vận tải hàng hóa 
(CPC 7222)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Kể từ ngày gia nhập, nhà 
cung cấp dịch vụ nước ngoài 
chỉ được phép cung cấp dịch 
vụ thông qua việc thành lập 
liên doanh với đối tác Việt Nam 
trong đó phần vốn góp của phía 
nước ngoài không được vượt 
quá 49% tổng vốn pháp định.

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế

PHỤ LỤC I-20

Vận tải thủy nội địa
Vận tải hành khách (CPC 7221) 
Vận tải hàng hóa (CPC 7222)
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)
Cấp chính phủ: Quốc gia 
Biện pháp: - Nghị định số 
140/2007/NĐ-CP ngày 5 Tháng 9 
năm 2007 
- Biện pháp hành chính
Mô tả: Đầu tư 
Không được đầu tư nước ngoài 
để cung cấp dịch vụ vận tải thủy 
nội địa ngoại trừ thông qua liên 
doanh với đối tác Việt Nam hoặc 
mua cổ phần của doanh nghiệp 
Việt Nam, với phần vốn góp của 
bên nước ngoài không vượt quá 
49%.

B. Internal Waterways Transport 
(a) Passenger transport (CPC 7221) 
(b) Freight transport (CPC 7222)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Foreign service suppliers are 
permitted to provide services only 
through the establishment of joint 
ventures with Vietnamese partners 
in which the capital contribution of 
foreign side not exceeding 51% of 
total legal capital. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

Nghị định 110/2014/NĐ-CP quy định 
điều kiện kinh doanh vận tải đường 
thủy nội địa
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, 
cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh 
doanh vận tải đường thủy nội địa bằng 
phương tiện thủy nội địa (sau đây gọi là 
phương tiện).

Nghị định này không áp dụng đối với tổ 
chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 
kinh doanh vận tải hành khách đường thủy 
nội địa trong các khu du lịch khép kín

Điều 5. Điều kiện chung

Đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy nội 
địa phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có đăng ký kinh doanh ngành nghề vận 
tải đường thủy nội địa.

2. Phương tiện phải bảo đảm an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; 
phù hợp với hình thức và phương án kinh 
doanh.

3. Thuyền viên phải có bằng, chứng chỉ 
chuyên môn theo quy định. Thuyền viên 
phải đủ tiêu chuẩn về sức khỏe theo quy 
định của Bộ Y tế.

4. Thuyền viên, nhân viên phục vụ có hợp 
đồng lao động bằng văn bản với đơn 
vị kinh doanh vận tải theo mẫu của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội (trừ 
các trường hợp đồng thời là chủ hộ kinh 
doanh hoặc là bố, mẹ, vợ, chồng, con của 
chủ hộ kinh doanh).

5. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của 
chủ phương tiện đối với hành khách và 
người thứ ba.

ĐÁNH GIÁ

VN có cam kết tương tự nhau trong 
WTO, TPP, theo đó chỉ cho phép nhà 
đầu tư nước ngoài thành lập liên 
doanh với tỷ lệ vốn tối đa là 49%. 
Cam kết trong EVFTA rộng hơn, mở 
tới 51%.
PLVN về điều kiện đầu tư quy định 
mức mở cửa tương tự, vì vậy, đã 
hoàn toàn tương thích.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi, bổ sung gì về 
pháp luật
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Nghị định 140/2007/NĐ-CP quy định chi 
tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách 
nhiệm đối với thương nhân kinh doanh 
dịch vụ logistics
Điều 4. Phân loại dịch vụ lô-gi-stíc
Dịch vụ lô-gi-stíc theo quy định tại Điều 
233 Luật Thương mại được phân loại như 
sau:
1. Các dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu, bao gồm:
a) Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, bao gồm cả 
hoạt động bốc xếp container;
b) Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, 
bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi 
container và kho xử lý nguyên liệu, thiết 
bị;
c) Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt 
động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế 
hoạch bốc dỡ hàng hóa;
d) Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt 
động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin 
liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng 
hóa trong suốt cả chuỗi lô-gi-stíc; hoạt động 
xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng 
hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và 
tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho 
thuê và thuê mua container.
Điều 6. Điều kiện kinh doanh đối với 
thương nhân kinh doanh các dịch vụ lô-
gi-stíc liên quan đến vận tải
3. Thương nhân nước ngoài ngoài kinh 
doanh dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng 
các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 
Điều này chỉ được kinh doanh các dịch vụ 
lô-gi-stíc khi tuân theo những điều kiện cụ 
thể sau đây:
b) Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải 
thuỷ nội địa thì chỉ được thành lập công ty 
liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà 
đầu tư nước ngoài không quá 49%;
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Không có cam kết mở cửa lĩnh 
vực này

Không có cam kết bảo lưu biện 
pháp không tương thích trong 
lĩnh vực này

Maintenance and repair of vessels 
(CPC 8868*)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Foreign service suppliers are 
permitted to provide services only 
through the establishment of joint 
ventures with Vietnamese partners, 
with foreign equity not exceeding 
51%

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

Luật giao thông đường thủy nội địa
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân 
liên quan đến hoạt động giao thông đường 
thuỷ nội địa.
Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia 
nhập có quy định khác với Luật này thì áp 
dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
Điều 27. Cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa 
chữa phục hồi phương tiện
1. Cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục 
hồi phương tiện thuộc diện đăng kiểm theo 
quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này 
phải đủ điều kiện theo quy định của Chính 
phủ.
2. Khi đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi 
phương tiện thuộc diện đăng kiểm phải tuân 
theo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật 
và phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được cơ quan 
đăng kiểm duyệt. Trong quá trình thi công phải 
chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan đăng 
kiểm về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường.
Nghị định 24/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật 
Giao thông đường thủy nội địa
Điều 6. Điều kiện hoạt động của cơ sở 
đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi 
phương tiện
Tổ chức, cá nhân hoạt động đóng mới, hoán 
cải, sửa chữa phục hồi phương tiện (gọi tắt là 
cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện) quy 
định tại Khoản 1 Điều 27 của Luật Giao thông 
đường thủy nội địa phải thành lập doanh 
nghiệp theo quy định của pháp luật, trong đó 
có đăng ký ngành nghề đóng mới, sửa chữa 
phương tiện thủy nội địa và phải bảo đảm các 
điều kiện sau đây:
1. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp; 
có phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh 
phù hợp với chủng loại, kích cỡ phương 
tiện được sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN không cam kết mở cửa dịch vụ 
sửa chữa phương tiện thủy nội địa 
trong WTO, mở hạn chế (chỉ cho 
phép liên doanh với tỷ lệ vốn nước 
ngoài không quá 51%) trong EVFTA 
và mở hoàn toàn trong TPP (với 
nguyên tắc MFN trong EVFTA thì cam 
kết này của TPP cũng áp dụng cho 
nhà đầu tư EU).

2.PLVN
PLVN không có bất kỳ quy định hạn 
chế nào đối với nhà đầu tư nước 
ngoài trong dịch vụ này, các điều 
kiện đều là áp dụng chung cho các 
chủ thể. Vì vậy PLVN đã tương thích 
với WTO, EVFTA và TPP.

ĐỀ XUẤT

Về nguyên tắc không cần điều chỉnh, 
sửa đổi gì về pháp luật.
Nếu cho rằng ngành nghề này nên 
ưu tiên giữ cho nhà đầu tư nội địa 
thì cân (i) quy định rõ trong các văn 
bản liên quan về điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước ngoài và (ii) 
đưa cam kết về vấn đề này vào TPP 
(nguyên tắc mở cửa hoàn toàn với 
lĩnh vực không có bảo lưu) và EVFTA 
(Danh mục cam kết EVFTA áp dụng 
trực tiếp)
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2. Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng 
để bảo đảm sản phẩm đáp ứng đầy đủ các 
tiêu chuẩn, điều kiện về chất lượng, an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo 
quy định.
3. Có cán bộ kỹ thuật, bộ phận kiểm tra chất 
lượng đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, cụ thể như sau:
a) Đối với cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa 
chữa phục hồi các loại phương tiện có sức 
chở từ 50 người trở lên; phương tiện không 
có động cơ nhưng có trọng tải toàn phần từ 
200 tấn trở lên; phương tiện có động cơ với 
tổng công suất máy chính từ 135 sức ngựa 
trở lên; phương tiện chuyên dùng như ụ nổi, 
bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, khách 
sạn nổi, tàu cuốc, tàu hút và các loại phương 
tiện khác có chiều dài thiết kế từ 10 m trở lên, 
phải có bộ phận kỹ thuật và bộ phận kiểm tra 
chất lượng sản phẩm, mỗi bộ phận phải có tối 
thiểu 01 kỹ sư chuyên ngành đóng tàu thủy 
và 01 kỹ sư chuyên ngành máy tàu thủy;
b) Đối với cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa 
phục hồi các loại phương tiện chở khách từ 
13 người đến dưới 50 người; phương tiện có 
động cơ với tổng công suất máy chính từ 50 
sức ngựa đến dưới 135 sức ngựa; phương 
tiện có chiều dài thiết kế từ 20 m trở lên và có 
trọng tải toàn phần dưới 200 tấn; các phương 
tiện chuyên dùng như ụ nổi, bến nổi, thiết bị 
thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút và các 
loại phương tiện khác có chiều dài thiết kế 
nhỏ hơn 10 m, mỗi bộ phận phải có tối thiểu 
01 cán bộ có trình độ trung cấp chuyên ngành 
đóng tàu thủy hoặc cao đẳng nghề chuyên 
ngành đóng tàu thủy và 01 cán bộ có trình độ 
trung cấp chuyên ngành máy tàu thủy hoặc cao 
đẳng nghề chuyên ngành máy tàu thủy;
c) Đối với cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa 
phục hồi các loại phương tiện có chiều dài 
thiết kế dưới 20 m; phương tiện có động cơ 
với tổng công suất máy chính dưới 50 sức 
ngựa; phương tiện có động cơ với tổng công 
suất máy chính đến 15 sức ngựa và có sức 
chở đến 12 người phải có tối thiểu 01 công 
nhân chuyên ngành đóng tàu thủy; 
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d) Đối với cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa 
phục hồi các phương tiện đóng bằng gỗ theo 
kinh nghiệm cổ truyền từ nhiều thế hệ nhân 
dân ở từng vùng và đã hoạt động an toàn 
được đăng kiểm công nhận (phương tiện dân 
gian) là các phương tiện có chiều dài thiết 
kế dưới 20 m; phương tiện có động cơ với 
tổng công suất máy chính dưới 50 sức ngựa; 
phương tiện chở hàng trọng tải toàn phần 
dưới 100 tấn; phương tiện có sức chở dưới 12 
người phải có tối thiểu 01 thợ lành nghề.
4. Có phương án bảo đảm phòng, chống 
cháy, nổ, an toàn, vệ sinh lao động và kế 
hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường 
đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
theo quy định.
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Đầu tư
Điều 10. Thực hiện quy định về điều kiện 
đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối 
với nhà đầu tư nước ngoài:
c) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy định 
tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và 
điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp 
luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện 
đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp 
dụng quy định của pháp luật Việt Nam;
đ) Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ 
chưa cam kết hoặc không được quy định tại 
Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều 
ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt 
Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối 
với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký 
đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ 
quản lý ngành để xem xét, quyết định;
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C. Dịch vụ vận tải hàng không C. Air Transport Services 

(a) Dịch vụ bán và tiếp thị sản 
phẩm hàng không
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Các hãng hàng không nước 
ngoài được phép cung cấp dịch 
vụ tại Việt Nam thông qua văn 
phòng bán vé của mình hoặc các 
đại lý tại Việt Nam.

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế

Không có cam kết bảo lưu về biện 
pháp không tương thích về lĩnh 
vực này

(a) Sales and marketing air products 
services

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Airlines are permitted to provide 
service in Viet Nam through their 
ticketing offices or agents in Viet 
Nam

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

Luật hàng không dân dụng
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, 
cá nhân nước ngoài hoạt động hàng không 
dân dụng tại Việt Nam.
Điều 3. Áp dụng pháp luật
3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên có quy định khác với quy định của 
Luật này thì áp dụng quy định của điều 
ước quốc tế đó.
Điều 123. Điều kiện, thủ tục mở văn 
phòng đại diện, văn phòng bán vé của 
hãng hàng không nước ngoài
1. Hãng hàng không nước ngoài được mở 
văn phòng đại diện, văn phòng bán vé tại 
Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau 
đây:
a) Thành lập và hoạt động theo pháp luật 
của quốc gia nơi đặt trụ sở chính của hãng;
b) Quyền kiểm soát pháp lý thuộc về quốc 
gia nơi đặt trụ sở chính của hãng.
2. Hãng hàng không nước ngoài mở văn 
phòng đại diện, văn phòng bán vé phải gửi 
hồ sơ đến Bộ Giao thông vận tải. Hồ sơ 
bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép mở văn 
phòng đại diện, văn phòng bán vé;
b) Tài liệu xác nhận tư cách pháp nhân và 
Điều lệ hoạt động của hãng;
c) Văn bản xác nhận điều kiện quy định 
tại khoản 1 Điều này của cơ quan có thẩm 
quyền của quốc gia nơi hãng hàng không 
đặt trụ sở chính, trừ trường hợp hãng 
hàng không được cấp quyền vận chuyển 
hàng không thường lệ đến Việt Nam;

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN có cam kết tương tự trong WTO, 
EVFTA về lĩnh vực này, theo đó VN chi 
cho phép các hãng hàng không nước 
ngoài được bán vé thông qua văn 
phòng hoặc đại lý bán vé ở VN.
VN không có bảo lưu gì về vấn đề 
này trong TPP, do đó được xem là đã 
cam kết mở hoàn toàn cho nhà đầu 
tư TPP (với nguyên tắc MFN trong 
EVFTA, cam kết này cũng áp dụng 
cho nhà đầu tư EU).
PLVN quy định hãng hàng không 
nước ngoài được mở văn phòng 
đại diện, văn phòng bán vé tại VN 
nếu đáp ứng các điều kiện nhất định 
được liệt kê, mà không có quy định 
nào về điều kiện đầu tư đối với đầu 
tư nước ngoài. Với quy định như 
vậy, PLVN thực chất không hạn chế 
quyền thành lập hiện diện thương 
mại dưới hình thức khác để thực 
hiện dịch vụ này.
Do đó, PLVN về nguyên tắc đã tương 
thích với WTO, EVFTA và TPP.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật
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d) Giấy tờ xác nhận quyền sử dụng diện 
tích nhà nơi đặt văn phòng đại diện, văn 
phòng bán vé;
đ) Mẫu vé dự định bán hoặc xuất tại Việt 
Nam.
3. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm 
xem xét, cấp hoặc không cấp Giấy phép 
mở văn phòng đại diện, văn phòng bán vé 
cho hãng hàng không nước ngoài trong 
thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 
này.
4. Hãng hàng không nước ngoài đề nghị 
cấp Giấy phép mở văn phòng đại diện, văn 
phòng bán vé phải nộp lệ phí.
5. Giấy phép mở văn phòng đại diện, văn 
phòng bán vé của hãng hàng không nước 
ngoài bị thu hồi trong các trường hợp sau 
đây:
a) Không còn đáp ứng các điều kiện quy 
định tại khoản 1 Điều này;
b) Không bắt đầu hoạt động bán vé trong 
thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày được 
cấp giấy phép;
c) Ngừng hoạt động bán vé mười hai 
tháng liên tục;
d) Hoạt động sai mục đích hoặc không 
đúng với nội dung ghi trong giấy phép;
đ) Có hành vi lừa đảo khách hàng;
e) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về 
kinh doanh vận chuyển hàng không hoặc 
khai thác hệ thống đặt giữ chỗ bằng máy 
tính;
g) Trong trường hợp cần thiết nhằm bảo 
đảm quyền mở văn phòng đại diện, văn 
phòng bán vé tương tự của các hãng hàng 
không Việt Nam tại quốc gia của hãng 
hàng không nước ngoài.
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Điều 125. Điều kiện, thủ tục và việc 
đăng ký hợp đồng chỉ định đại lý bán vé 
của hãng hàng không nước ngoài
1. Hãng hàng không nước ngoài muốn chỉ 
định đại lý bán vé tại Việt Nam phải đáp 
ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 
Điều 123 của Luật này.
2. Đại lý bán vé của hãng hàng không 
nước ngoài chỉ được phép thực hiện việc 
bán vé sau khi đăng ký hợp đồng chỉ định 
đại lý bán vé với Bộ Giao thông vận tải.
3. Hồ sơ đăng ký hợp đồng bao gồm:
a) Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chỉ định 
đại lý bán vé;
b) Tài liệu xác nhận tư cách pháp nhân và 
Điều lệ hoạt động của hãng;
c) Hợp đồng chỉ định đại lý có công chứng;
d) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
của đại lý bán vé.
4. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm 
xem xét, cấp hoặc không cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký hợp đồng chỉ định đại lý bán 
vé trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 3 
Điều này.
5. Đại lý bán vé của hãng hàng không 
nước ngoài phải nộp lệ phí.
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(b) Dịch vụ đặt, giữ chỗ bằng 
máy tính

Hạn chế tiếp cận thị trường
(1) Không hạn chế, ngoại trừ 
nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài phải sử dụng mạng viễn 
thông công cộng dưới sự quản 
lý của nhà chức trách viễn 
thông Việt Nam. (2) Không hạn 
chế, trừ biện pháp đã nêu tại 
Phương thức 1. (3) Không hạn 
chế, trừ biện pháp đã nêu tại 
Phương thức 1. 
Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế

Không có cam kết bảo lưu biện 
pháp không tương thích trong 
lĩnh vực này

(b) Computer reservation services
Hạn chế tiếp cận thị trường
(1) None, except the foreign 
service supplier must use public 
telecommunication network under 
the management of Viet Nam 
telecommunication authority. (2) 
None, except as indicated in Mode 
1. (3) None, except as indicated in 
Mode 1. 

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

Luật hàng không dân dụng
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, 
cá nhân nước ngoài hoạt động hàng không 
dân dụng tại Việt Nam.
Điều 3. Áp dụng pháp luật
3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên có quy định khác với quy định của 
Luật này thì áp dụng quy định của điều 
ước quốc tế đó.
Điều 126. Hệ thống đặt giữ chỗ bằng 
máy tính
1. Hệ thống đặt giữ chỗ bằng máy tính là 
hệ thống máy tính cung cấp thông tin về 
lịch bay, tình trạng chỗ của chuyến bay, giá 
cước vận chuyển hàng không và thông qua 
đó thực hiện việc đặt chỗ trên chuyến bay.
2. Doanh nghiệp kinh doanh hệ thống đặt 
giữ chỗ bằng máy tính phải tuân thủ các 
nguyên tắc sau đây:
a) Bình đẳng, không phân biệt đối xử đối 
với người sử dụng dịch vụ;
b) Không bắt buộc người sử dụng chỉ được 
sử dụng dịch vụ hoặc thiết bị của doanh 
nghiệp;
c) Việc hiển thị thông tin trên màn hình về 
lịch bay, tình trạng chỗ của chuyến bay, 
giá cước vận chuyển hàng không phải toàn 
diện, công bằng, không phân biệt đối xử;
d) Giá sử dụng dịch vụ được xây dựng trên 
cơ sở chi phí hợp lý và áp dụng không 
phân biệt đối xử đối với tất cả những 
người sử dụng;
đ) Bảo mật thông tin cá nhân của khách 
hàng, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN có cam kết tương tự nhau trong 
WTO và EVFTA theo đó mở hoàn toàn 
cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài 
nhưng với điều kiện phải sử dụng 
mạng lưới thông tin thuộc quản lý 
của cơ quan có thẩm quyền VN.
VN mở hoàn toàn lĩnh vực này trong 
TPP (ở đây không áp dụng nguyên 
tắc MFN trong EVFTA về “thành lập” 
bởi hạn chế trong EVFTA hiện tại chỉ 
liên quan tới “hoạt động”).

2.PLVN
PLVN không có quy định hạn chế đối 
với nhà đầu tư nước ngoài trong 
lĩnh vực này (mà chỉ có quy định 
chung về điều kiện kinh doanh). Do 
đó PLVN đã mở hoàn toàn, rộng hơn 
WTO, EVFTA và tương thích với TPP

ĐỀ XUẤT

Về nguyên tắc không đề xuất điều 
chỉnh, sửa đổi gì về pháp luật.
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(c) Dịch vụ bảo dưỡng và sửa 
chữa máy bay (CPC 8868**)
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Kể từ ngày gia nhập, cho 
phép thành lập liên doanh trong 
đó phần vốn góp của phía nước 
ngoài không được vượt quá 
51%. Sau 5 năm kể từ khi gia 
nhập, cho phép thành lập doanh 
nghiệp 100% vốn đầu tư nước 
ngoài.

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Không hạn chế

Không có cam kết bảo lưu biện 
pháp không tương thích trong 
lĩnh vực này

(c) Maintenance and repair of aircraft 
(CPC 8868**)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Foreign service suppliers may 
provide services through joint 
ventures with Vietnamese partners or 
100% foreign-invested enterprises

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về 
các ngành, nghề kinh doanh có điều 
kiện trong lĩnh vực hàng không dân 
dụng
Điều 15. Điều kiện kinh doanh dịch vụ 
hàng không tại cảng hàng không, sân bay
1. Dịch vụ hàng không tại cảng hàng 
không, sân bay bao gồm:
a) Dịch vụ khai thác nhà ga hành khách;
b) Dịch vụ khai thác khu bay;
c) Dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa;
d) Dịch vụ cung cấp xăng dầu hàng không;
đ) Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại 
mặt đất; 
e) Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không;
g) Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương 
tiện, trang thiết bị hàng không;
h) Dịch vụ kỹ thuật hàng không;
i) Dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không.
2. Doanh nghiệp được phép thực hiện kinh 
doanh các dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 
này sau khi được cấp Giấy phép cung cấp dịch 
vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay, 
trừ trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 
Điều này.
3. Dịch vụ khai thác khu bay do doanh 
nghiệp cảng hoặc tổ chức được Bộ Giao 
thông vận tải giao quản lý kết cấu hạ tầng 
sân bay cung cấp.
4. Dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không do 
lực lượng kiểm soát an ninh hàng không 
được tổ chức theo quy định tại Điều 195 
Luật hàng không dân dụng Việt Nam cung 
cấp.
Điều 16. Điều kiện cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng 
không, sân bay
1. Phù hợp với quy hoạch chi tiết cảng 
hàng không, sân bay, khả năng đáp ứng 
kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
WTO: VN đã có cam kết mở dịch vụ 
cho nước ngoài chỉ ở 02 hình thức là 
100% vốn nước ngoài và liên doanh 
với tỷ lệ vốn nước ngoài không quá 
51%
EVFTA: VN cam kết mở cho nhà đầu 
tư nước ngoài ở 02 hình thức liên 
doanh (không hạn chế tỷ lệ vốn) và 
100% vốn nước ngoài
TPP: VN cam kết mở toàn bộ (không 
có bảo lưu hạn chế)

2.PLVN
PLVN không hạn chế gì đối với nhà 
đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực 
này. Do đó, PLVN đã rộng hơn WTO, 
EVFTA và bằng mức với TPP, vì vậy 
đã tương thích hoàn toàn.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật
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2. Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện 
sau đây:
a) Có tổ chức bộ máy bảo đảm việc cung 
ứng các dịch vụ hàng không liên quan tại 
cảng hàng không, sân bay theo quy định 
của pháp luật về hàng không dân dụng;
b) Có đội ngũ nhân viên được cấp giấy 
phép, chứng chỉ phù hợp, đáp ứng yêu cầu 
về chuyên môn, khai thác tại cảng hàng 
không, sân bay theo quy định của pháp 
luật về hàng không dân dụng;
c) Đáp ứng các điều kiện, quy chuẩn, tiêu 
chuẩn kỹ thuật chuyên ngành về bảo đảm 
an toàn hàng không, an ninh hàng không, 
phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường 
theo quy định của pháp luật về hàng 
không dân dụng và pháp luật khác có liên 
quan;
d) Đáp ứng điều kiện về vốn tương ứng 
quy định tại Điều 17 của Nghị định này.
Điều 17. Điều kiện về vốn
1. Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy 
trì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng 
không tại cảng hàng không, sân bay:
a) Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga 
hành khách: 30 tỷ đồng Việt Nam;
b) Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, 
kho hàng hóa: 30 tỷ đồng Việt Nam;
c) Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu: 
30 tỷ đồng Việt Nam.
2. Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng 
hóa, dịch vụ xăng dầu hàng không, dịch vụ 
phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, dịch 
vụ khai thác khu bay, tỷ lệ vốn góp của cá 
nhân, tổ chức nước ngoài không được quá 
30% vốn điều lệ của doanh nghiệp.
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Không có cam kết mở cửa trong 
các lĩnh vực này

PHỤ LỤC II-6

Ngành: Dịch vụ giao thông

Phân ngành: Dịch vụ giao thông

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và 10.3) Đối xử tối 
huệ quốc (Điều 9.5 và Điều 10.4) 
Nhân sự cấp cao (Điều 9.11) Hiện 
diện tại nước sở tại (Điều 10.6)

Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 

Việt Nam bảo lưu quyền duy trì 
hoặc ban hành bất kỳ biện pháp 
nào liên quan đến: 

- Dịch vụ bay đặc biệt (ngoại trừ 
đào tạo bay thương mại); 

- Điều hành mặt đất; 

- Dịch vụ vận hành sân bay.

(e) Ground-handling services, 
excluding aircraft servicing and 
cleaning, surface transport, airport 
management and air service 
navigation

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Unbound. 5 years after Viet Nam 
allows private suppliers access to an 
airport or terminal, foreign service 
suppliers are permitted to provide 
services to such airport or terminal 
only through the establishment 
of joint ventures with Vietnamese 
partners, with foreign equity not 
exceeding 49%. 3 years thereon, 
this capital limitation shall be 51%. 
Categories of activities depend on 
the size of the airport. The number of 
service suppliers in each airport can 
be limited, due to available space 
constraints. For greater certainty, Viet 
Nam reserves the rights to consider 
the authorization and/or licensing 
of the above-mentioned joint-
venture(s) based on the following 
considerations, among others: (i) the 
net socio-economic benefits that the 
EU investor(s) can generate, including 
but not limited to their long-term 
commitments, capacity building and 
technology transfer for Viet Nam, 
their prior contribution to Viet Nam’s 
economy; (ii) their financial capability 
and relevant experience; and (iii) 
possible impact of Viet Nam national 
security and defence. 

The private access to the sector 
mentioned above means the 
authorization for the participation 
of at least one Vietnamese 100% 
privately owned company or one 
joint-venture in which Viet Nam’s 
private capital contribution accounts 
for at least 51%. 

Luật hàng không dân dụng
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, 
cá nhân nước ngoài hoạt động hàng không 
dân dụng tại Việt Nam.

Điều 3. Áp dụng pháp luật
3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên có quy định khác với quy định của 
Luật này thì áp dụng quy định của điều 
ước quốc tế đó.

Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về 
các ngành, nghề kinh doanh có điều 
kiện trong lĩnh vực hàng không dân 
dụng
Điều 15. Điều kiện kinh doanh dịch vụ 
hàng không tại cảng hàng không, sân bay

1. Dịch vụ hàng không tại cảng hàng 
không, sân bay bao gồm:

a) Dịch vụ khai thác nhà ga hành khách;

b) Dịch vụ khai thác khu bay;

c) Dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa;

d) Dịch vụ cung cấp xăng dầu hàng không;

đ) Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt 
đất; 

e) Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không;

g) Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương 
tiện, trang thiết bị hàng không;

h) Dịch vụ kỹ thuật hàng không;

i) Dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không.

A. Về dịch vụ điều hành mặt đất 
(ground-handlings)

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN không cam kết gì trong WTO, TPP 
về dịch vụ điều hành mặt đất.

VN cam kết mở cửa hẹp lĩnh vực 
này trong EVFTA (có loại trừ một số 
dịch vụ như các dịch vụ vệ sinh và 
phục vụ tàu bay, vận chuyển mặt 
đất…) theo đó sau 05 năm kể từ khi 
EVFTA có hiệu lực thì nhà đầu tư EU 
có thể gia nhập thị trường dưới hình 
thức liên doanh với tỷ lệ vốn tối đa 
là 49%- 51% theo lộ trình. Các hoạt 
động và số lượng các liên doanh bị 
hạn chế theo cấp phép của cơ quan 
Việt Nam dựa trên nhiều tiêu chí liệt 
kê. Với nguyên tắc MFN trong TPP, 
cam kết này trong EVFTA cũng sẽ 
phải áp dụng cho nhà đầu tư TPP.

2.PLVN
PLVN hiện đã mở cửa lĩnh vực này 
ở mức: 

-Đối với một số loại dịch vụ nhất 
định (khai thác nhà ga hành khách, 
nhà ga hàng hóa, dịch vụ xăng dầu 
hàng không, dịch vụ phục vụ kỹ thuật 
thương mại mặt đất, dịch vụ khai 
thác khu bay): cho phép liên doanh 
với tỷ lệ vốn nước ngoài không quá 
30%. Do đó PLVN đã mở hơn WTO, 
TPP nhưng chưa tương thích với 
EVFTA
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Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None, except: Any transfer of 
foreign capital in the joint ventures 
shall be subject to prior approval 
of Viet Nam’s relevant authorities. 
The relevant Vietnamese partner(s) 
in joint ventures shall have first 
refusal right in such transfers. For 
greater certainty, the commitments 
in this sector do not preclude Viet 
Nam, with respect to significant 
socio-economic projects (e.g. 
infrastructure) that require a license 
by or concession agreement with Viet 
Nam, from taking action, on terms 
not inconsistent with this Agreement, 
to: (i) require prior consent to the 
transfer of a license or concession; 
(ii) prohibit the transfer of a license 
or concession to a national or 
enterprise of a country that is not an 
EU Member State on the date hereof; 
or (iii) require its prior consent to the 
transfer of control of a licensee or 
concessionaire. 

2. Doanh nghiệp được phép thực hiện kinh 
doanh các dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 
này sau khi được cấp Giấy phép cung cấp 
dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, 
sân bay, trừ trường hợp quy định tại khoản 
3, khoản 4 Điều này.
3. Dịch vụ khai thác khu bay do doanh 
nghiệp cảng hoặc tổ chức được Bộ Giao 
thông vận tải giao quản lý kết cấu hạ tầng 
sân bay cung cấp.
4. Dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không do 
lực lượng kiểm soát an ninh hàng không 
được tổ chức theo quy định tại Điều 195 
Luật hàng không dân dụng Việt Nam cung 
cấp.
Điều 16. Điều kiện cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng 
không, sân bay
1. Phù hợp với quy hoạch chi tiết cảng 
hàng không, sân bay, khả năng đáp ứng 
kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay.
2. Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện 
sau đây:
a) Có tổ chức bộ máy bảo đảm việc cung 
ứng các dịch vụ hàng không liên quan tại 
cảng hàng không, sân bay theo quy định 
của pháp luật về hàng không dân dụng;
b) Có đội ngũ nhân viên được cấp giấy 
phép, chứng chỉ phù hợp, đáp ứng yêu cầu 
về chuyên môn, khai thác tại cảng hàng 
không, sân bay theo quy định của pháp 
luật về hàng không dân dụng;
c) Đáp ứng các điều kiện, quy chuẩn, tiêu 
chuẩn kỹ thuật chuyên ngành về bảo đảm 
an toàn hàng không, an ninh hàng không, 
phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường 
theo quy định của pháp luật về hàng 
không dân dụng và pháp luật khác có liên 
quan;

- Đối với các dịch vụ hàng không 
tại cảng hàng không, sân bay khác: 
Về hình thức là không có quy định 
nào; về logic thì là không hạn chế 
hình thức đầu tư, tỷ lệ vốn trong liên 
doanh của nhà đầu tư nước ngoài (lý 
do là Nghị định 16/2016/NĐ-CP đã 
có quy định rõ về các lĩnh vực khác 
liên quan, do vậy các lĩnh vực còn lại 
được hiểu là không có điều kiện, chứ 
không phải là không có quy định). 
Do đó, trong trường hợp này là PLVN 
đã mở hết, không hạn chế gì và đã 
tương thích với WTO, EVFTA và TPP

ĐỀ XUẤT

Về nguyên tắc không phải sửa đổi gì 
pháp luật chung mà chỉ cần bổ sung 
cam kết này vào Danh mục cam kết 
EVFTA áp dụng trực tiếp.
Nếu coi các lĩnh vực này là nhạy cảm 
thì cần (i) Sửa pháp luật hang không 
liên quan để quy định rõ về điều kiện 
đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài 
và (ii) Đưa cam kết này vào Danh mục 
cam kết EVFTA áp dụng trực tiếp.
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d) Đáp ứng điều kiện về vốn tương ứng quy 
định tại Điều 17 của Nghị định này. 
Điều 17. Điều kiện về vốn
1. Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy 
trì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng 
không tại cảng hàng không, sân bay:
a) Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga 
hành khách: 30 tỷ đồng Việt Nam;
b) Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho 
hàng hóa: 30 tỷ đồng Việt Nam;
c) Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu: 
30 tỷ đồng Việt Nam.
2. Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng 
hóa, dịch vụ xăng dầu hàng không, dịch vụ 
phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, dịch 
vụ khai thác khu bay, tỷ lệ vốn góp của cá 
nhân, tổ chức nước ngoài không được quá 
30% vốn điều lệ của doanh nghiệp.
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Đầu tư
Điều 10. Thực hiện quy định về điều 
kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 
ngoài
2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước ngoài:
c) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy định 
tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và 
điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp 
luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện 
đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp 
dụng quy định của pháp luật Việt Nam;
đ) Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ 
chưa cam kết hoặc không được quy định tại 
Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều 
ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt 
Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối 
với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký 
đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ 
quản lý ngành để xem xét, quyết định;

B. Về các dịch vụ bay đặc biệt (trừ 
đào tạo bay thương mại), dịch vụ 
điều hành mặt đất trừ các lĩnh vực 
nêu ở A, dịch vụ vận hành sân bay

ĐÁNH GIÁ

VN không có cam kết mở cửa nào 
trong WTO, EVFTA và TPP về các dịch vụ 
này. Do đó, VN có toàn quyền quy định 
về vấn đề này.

PLVN đã mở cửa các dịch vụ này ở 
mức hoàn toàn (đối với một số dịch 
vụ liệt kê trong Điều 15.1 nhưng 
không liệt kê trong Điều 17.2 Nghị 
định 92/2016/NĐ-CP) hoặc cho phép 
nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 
dưới hình thức liên doanh với mức 
vốn tối đa là 30% (đối với một số 
dịch vụ liệt kê trong Điều 15.1 và 
Điều 17.2 Nghị định 92/2016/NĐ-
CP) và chưa có quy định với dịch vụ 
không thuộc 2 trường hợp trên . 

Trong bất kỳ trường hợp nào thì 
PLVN đã tương thích với cả WTO, TPP 
và EVFTA. 

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính minh 
bạch, đề nghị sửa Nghị định 
92/2016/NĐ-CP để bổ sung quy định 
cho các dịch vụ nằm trong diện của 
cam kết TPP nhưng chưa được nêu 
trong Điều 15.1 Nghị định 92/2016/
NĐ-CP (để rõ ràng cơ chế với các 
dịch vụ này)
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Không có cam kết mở cửa trong 
lĩnh vực này

PHỤ LỤC II - 6

Ngành: Dịch vụ giao thông

Phân ngành: Dịch vụ giao thông

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và 10.3) Đối xử tối 
huệ quốc (Điều 9.5 và Điều 10.4) 
Nhân sự cấp cao (Điều 9.11) Hiện 
diện tại nước sở tại (Điều 10.6)

Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 

Việt Nam bảo lưu quyền duy trì 
hoặc ban hành bất kỳ biện pháp 
nào liên quan đến: 

- Dịch vụ bay đặc biệt (ngoại trừ 
đào tạo bay thương mại); 

- Điều hành mặt đất; 

- Dịch vụ vận hành sân bay.

In-flight meal serving services

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Foreign service suppliers are 
permitted to provide services only 
through the establishment of joint 
ventures with Vietnamese partners, 
with foreign equity not exceeding 
49%. 

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) None

LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, 
cá nhân nước ngoài hoạt động hàng không 
dân dụng tại Việt Nam.

Điều 3. Áp dụng pháp luật

3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên có quy định khác với quy định của 
Luật này thì áp dụng quy định của điều 
ước quốc tế đó.

Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về 
các ngành, nghề kinh doanh có điều 
kiện trong lĩnh vực hàng không dân 
dụng

Điều 15. Điều kiện kinh doanh dịch vụ 
hàng không tại cảng hàng không, sân bay

1. Dịch vụ hàng không tại cảng hàng 
không, sân bay bao gồm:

a) Dịch vụ khai thác nhà ga hành khách;

b) Dịch vụ khai thác khu bay;

c) Dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa;

d) Dịch vụ cung cấp xăng dầu hàng không;

đ) Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại 
mặt đất; 

e) Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không;

g) Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương 
tiện, trang thiết bị hàng không;

h) Dịch vụ kỹ thuật hàng không;

i) Dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không.

A. Nếu dịch vụ cung cấp bữa ăn 
trên máy bay không thuộc các 
nhóm a, b,c trong cam kết TPP nêu 
tại Annex II - 6

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN không cam kết gì trong WTO về 
dịch vụ cung cấp bữa ăn trên máy 
bay, do đó vẫn giữ quyền áp dụng 
mọi biện pháp đối với lĩnh vực này.
VN cam kết mở cửa hẹp lĩnh vực 
này trong EVFTA nhà đầu tư EU được 
tham gia lĩnh vực này duy nhất dưới 
hình thức liên doanh với tỷ lệ vốn 
không quá 49%

VN đã mở hoàn toàn lĩnh vực này 
trong TPP. Với nguyên tắc MFN trong 
EVFTA về thành lập, cam kết này 
cũng áp dụng cho nhà đầu tư EVFTA.

2.PLVN
PLVN hiện đã mở cửa lĩnh vực này 
hoàn toàn, do đó đã mở hơn so với 
WTO, EVFTA và tương thích với TPP.

ĐỀ XUẤT

Về nguyên tắc thì không phải sửa 
đổi, điều chỉnh gì về pháp luật.

Tuy nhiên, nếu muốn tận dụng tối 
đa cam kết trong WTO để dành thị 
trường cho nhà đầu tư VN thì cần:

-Sửa đổi Nghị định 92/2016/NĐ-CP 
để quy định rõ về việc chưa cho phép 
nhà đầu tư thực hiện dịch vụ này;

- Đưa cam kết này vào Danh mục các 
cam kết EVFTA áp dụng trực tiếp và 
vào Văn bản thực thi riêng TPP về 
đầu tư .
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2. Doanh nghiệp được phép thực hiện kinh 
doanh các dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 
này sau khi được cấp Giấy phép cung cấp 
dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, 
sân bay, trừ trường hợp quy định tại khoản 
3, khoản 4 Điều này.

3. Dịch vụ khai thác khu bay do doanh 
nghiệp cảng hoặc tổ chức được Bộ Giao 
thông vận tải giao quản lý kết cấu hạ tầng 
sân bay cung cấp.

4. Dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không do 
lực lượng kiểm soát an ninh hàng không 
được tổ chức theo quy định tại Điều 195 
Luật hàng không dân dụng Việt Nam cung 
cấp.

Điều 16. Điều kiện cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng 
không, sân bay

1. Phù hợp với quy hoạch chi tiết cảng 
hàng không, sân bay, khả năng đáp ứng 
kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay.

2. Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện 
sau đây:

a) Có tổ chức bộ máy bảo đảm việc cung 
ứng các dịch vụ hàng không liên quan tại 
cảng hàng không, sân bay theo quy định 
của pháp luật về hàng không dân dụng;

b) Có đội ngũ nhân viên được cấp giấy phép, 
chứng chỉ phù hợp, đáp ứng yêu cầu về 
chuyên môn, khai thác tại cảng hàng không, 
sân bay theo quy định của pháp luật về hàng 
không dân dụng;

c) Đáp ứng các điều kiện, quy chuẩn, tiêu 
chuẩn kỹ thuật chuyên ngành về bảo đảm 
an toàn hàng không, an ninh hàng không, 
phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường 
theo quy định của pháp luật về hàng 
không dân dụng và pháp luật khác có liên 
quan;

d) Đáp ứng điều kiện về vốn tương ứng 
quy định tại Điều 17 của Nghị định này.

B. Nếu dịch vụ cung cấp bữa ăn 
trên máy bay thuộc một trong các 
nhóm a, b,c trong cam kết TPP nêu 
tại Annex II – 6

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

VN không có cam kết mở cửa lĩnh 
vực này trong WTO và TPP và mở cửa 
hạn chế trong EVFTA, chỉ cho phép 
liên doanh với vốn tối đa là 49%.

2.PLVN

PLVN hiện đã mở cửa lĩnh vực này 
hoàn toàn, do đó đã tương thích với 
cả WTO, TPP và EVFTA.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi gì về pháp 
luật
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Điều 17. Điều kiện về vốn

1. Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng không 
tại cảng hàng không, sân bay:

a) Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga 
hành khách: 30 tỷ đồng Việt Nam;

b) Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho 
hàng hóa: 30 tỷ đồng Việt Nam;

c) Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu: 
30 tỷ đồng Việt Nam.
2. Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng 
hóa, dịch vụ xăng dầu hàng không, dịch vụ 
phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, dịch 
vụ khai thác khu bay, tỷ lệ vốn góp của cá 
nhân, tổ chức nước ngoài không được quá 
30% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Đầu tư
Điều 10. Thực hiện quy định về điều kiện đầu 
tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước ngoài:
c) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy định 
tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và 
điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp 
luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện 
đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp 
dụng quy định của pháp luật Việt Nam;
đ) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy định 
tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và 
điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp 
luật Việt Nam chưa có quy định về điều 
kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, 
Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để 
xem xét, quyết định;
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Không có cam kết mở cửa lĩnh 
vực này

Phụ lục I
Vận tải hàng không, bao gồm cả 
dịch vụ vận tải hàng không quốc 
tế và nội địa 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4) Nhân sự cấp cao 
(Điều 9.11)
Mô tả: Đầu tư 
Tổng vốn góp hoặc cổ phần nắm 
giữ của nước ngoài bị hạn chế ở 
mức dưới 30 phần trăm tổng số 
vốn điều lệ hoặc cổ phần của một 
hãng hàng không Việt Nam. Một 
cá nhân Việt Nam hoặc pháp nhân 
Việt Nam không phải là doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
phải nắm giữ phần vốn điều lệ 
hoặc cổ phần lớn nhất trong hãng 
hàng không đó. 
Ít nhất 2/3 tổng số thành viên 
Ban Điều hành của hãng hàng 
không có vốn đầu tư nước ngoài 
phải là người Việt Nam. Tổng 
giám đốc (hoặc Giám đốc) và đại 
diện hợp pháp của hãng hàng 
không có vốn đầu tư nước ngoài 
thành lập ở Việt Nam phải là 
người Việt Nam.

Không có cam kết mở cửa lĩnh vực 
này

Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về 
các ngành, nghề kinh doanh có điều 
kiện trong lĩnh vực hàng không dân 
dụng
Điều 5. Điều kiện kinh doanh vận tải 
hàng không
1. Phù hợp với quy hoạch phát triển giao 
thông vận tải hàng không.
2. Đáp ứng các điều kiện về phương án bảo 
đảm có tàu bay khai thác, tổ chức bộ máy, 
vốn, phương án kinh doanh và chiến lược 
phát triển sản phẩm quy định tại Điều 6, 7, 8, 
9 của Nghị định này.
3. Được Bộ Giao thông vận tải cấp giấy phép 
kinh doanh vận tải hàng không sau khi được 
Thủ tướng Chính phủ cho phép.
4. Các quy định tại Chương này không áp 
dụng đối với lĩnh vực đào tạo, huấn luyện 
nghiệp vụ thành viên tổ lái, giáo viên huấn 
luyện.
Điều 6. Điều kiện về phương án bảo 
đảm có tàu bay khai thác
Quy định điều kiện chung, không phân biệt 
nhà đầu tư trong nước, nước ngoài
Điều 7. Điều kiện về tổ chức bộ máy
3. Người đại diện theo pháp luật của doanh 
nghiệp kinh doanh vận tải hàng không phải 
là công dân Việt Nam.
4. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, số thành viên là người nước ngoài 
không được vượt quá một phần ba tổng số 
thành viên tham gia bộ máy điều hành. Bộ 
máy điều hành gồm:
a) Tổng Giám đốc (Giám đốc), các Phó 
Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc);
b) Kế toán trưởng;
c) Người phụ trách các lĩnh vực: Hệ thống 
quản lý an toàn; khai thác tàu bay; bảo 
dưỡng tàu bay; huấn luyện tổ bay; khai 
thác mặt đất; phát triển sản phẩm; tiếp thị 
và bán dịch vụ vận chuyển hàng không.

ĐÁNH GIÁ

VN chưa cam kết mở cửa lĩnh vực 
vận tải hàng không trong WTO và 
EVFTA.
VN cam kết mở cửa hạn chế lĩnh vực 
này trong TPP, theo đó chỉ có phép 
liên doanh với tỷ lệ vốn không quá 
30%, tỷ lệ vốn lớn nhất phải do nhà 
đầu tư VN nắm giữ, 2/3 ban lãnh 
đạo doanh nghiệp phải là người VN.
PLVN hiện quy định mức mở cửa 
tương tự TPP.
Do đó, PLVN đã tương thích với cả 
WTO, EVFTA và TPP.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật
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Điều 17. Điều kiện về vốn

1. Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng không 
tại cảng hàng không, sân bay:

a) Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga 
hành khách: 30 tỷ đồng Việt Nam;

b) Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho 
hàng hóa: 30 tỷ đồng Việt Nam;

c) Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu: 
30 tỷ đồng Việt Nam.
2. Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng 
hóa, dịch vụ xăng dầu hàng không, dịch vụ 
phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, dịch 
vụ khai thác khu bay, tỷ lệ vốn góp của cá 
nhân, tổ chức nước ngoài không được quá 
30% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Đầu tư
Điều 10. Thực hiện quy định về điều kiện đầu 
tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước ngoài:
c) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy định 
tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và 
điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp 
luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện 
đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp 
dụng quy định của pháp luật Việt Nam;
đ) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy định 
tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và 
điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp 
luật Việt Nam chưa có quy định về điều 
kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, 
Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để 
xem xét, quyết định;
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Điều 8. Điều kiện về vốn
3. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng 
không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp 
ứng các điều kiện:
a) Bên nước ngoài chiếm không quá 30% 
vốn điều lệ;
b) Phải có ít nhất một cá nhân Việt Nam 
hoặc một pháp nhân Việt Nam giữ phần 
vốn điều lệ lớn nhất. Trường hợp pháp 
nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài 
thì phần vốn góp nước ngoài chiếm không 
quá 49% vốn điều lệ của pháp nhân.
4. Việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn 
góp của doanh nghiệp kinh doanh vận tải 
hàng không không có vốn đầu tư nước 
ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài chỉ được 
thực hiện sau 02 năm kể từ ngày được cấp 
giấy phép kinh doanh vận tải hàng không.
Doanh nghiệp gửi đề xuất chuyển nhượng 
cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư 
nước ngoài đến Cục Hàng không Việt 
Nam, trong đó bao gồm: Nhà đầu tư 
nhận chuyển nhượng, điều kiện chuyển 
nhượng, số cổ phần, phần vốn góp chuyển 
nhượng; phương án phát triển đội tàu bay, 
phương án kinh doanh, chiến lược phát 
triển nêu tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định 
này (nếu có).
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được đề xuất của doanh 
nghiệp, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo 
Bộ Giao thông vận tải kết quả thẩm định.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm 
định của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ 
Giao thông vận tải xem xét, thông báo việc 
chấp thuận hoặc không chấp thuận cho 
doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
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Không có cam kết mở cửa các 
lĩnh vực này

Phụ lục II - 8

Xây dựng, vận hành và quản lý 
cảng sông, cảng biển và sân bay

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3) Đối 
xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và Điều 
10.4) Yêu cầu thực hiện (Điều 
9.10) Nhân sự cấp cao (Điều 
9.11) Hiện diện tại nước sở tại 
(Điều 10.6)

Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới 

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến việc xây dựng, vận 
hành và quản lý cảng sông, cảng 
biển và sân bay. Bảo lưu này sẽ 
không được sử dụng để vô hiệu 
hóa các nghĩa vụ đặt ra trong Phụ 
lục I.

Không có cam kết mở cửa các lĩnh 
vực này

Nghị định 92/2016/NĐ-CP

Điều 13. Điều kiện kinh doanh cảng 
hàng không, sân bay

1. Được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
chấp thuận chủ trương trong trường hợp: 
Thành lập doanh nghiệp cảng hàng không; 
chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp 
của doanh nghiệp cảng hàng không cho 
nhà đầu tư nước ngoài.

2. Được cấp Giấy phép kinh doanh cảng 
hàng không, sân bay khi đáp ứng điều kiện 
quy định tại Điều 14 Nghị định này.

Điều 14. Điều kiện cấp Giấy phép kinh 
doanh cảng hàng không

1. Có phương án kinh doanh và chiến lược 
phát triển của doanh nghiệp bao gồm các 
nội dung sau:

a) Tổ chức bộ máy và nhân viên được cấp 
giấy phép, chứng chỉ phù hợp, đáp ứng 
yêu cầu về chuyên môn khai thác cảng 
hàng không theo quy định của pháp luật 
về hàng không dân dụng;

b) Hệ thống trang thiết bị và các điều kiện 
cần thiết để bảo đảm an toàn hàng không, 
an ninh hàng không theo quy định của 
pháp luật về hàng không dân dụng.

2. Đáp ứng các điều kiện về vốn như sau:

a) Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy 
trì doanh nghiệp cảng hàng không đối với 
kinh doanh cảng hàng không nội địa: 100 
tỷ đồng Việt Nam; kinh doanh cảng hàng 
không quốc tế: 200 tỷ đồng Việt Nam;

b) Tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài 
chiếm không quá 30% vốn điều lệ.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

Trong cả WTO, TPP và EVFTA, VN đều 
không có cam kết gì trong lĩnh vực 
cảng biển, cảng sông và sân bay/
cảng hàng không.

2.PLVN 

PLVN về cảng hàng không đã mở 
cho nhà đầu tư nước ngoài ở hình 
thức liên doanh với tỷ lệ vốn 30%. 
Như vậy PLVN đã mở hơn cam kết 
và do đó hoàn toàn tương thích với 
cam kết.

PLVN về cảng biển, cảng sông không 
có quy định rõ về điều kiện đầu tư, 
điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực 
này mà chỉ nêu thủ tục phải có ý 
kiến của cơ quan có thẩm quyền. Về 
nguyên tắc thì do cam kết về vấn đề 
này là bảo lưu quyền quyết định nên 
dù quy định thế nào thì PLVN cũng 
đều tương thích với cam kết.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh sửa đổi gì 
về pháp luật.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính minh 
bạch, đề nghị sửa PLVN liên quan để 
quy định rõ về điều kiện kinh doanh, 
điều kiện đầu tư trong các lĩnh vực 
cảng biển, cảng sông (cảng thủy nội 
địa).
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Điều 8. Điều kiện về vốn
3. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng 
không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp 
ứng các điều kiện:
a) Bên nước ngoài chiếm không quá 30% 
vốn điều lệ;
b) Phải có ít nhất một cá nhân Việt Nam 
hoặc một pháp nhân Việt Nam giữ phần 
vốn điều lệ lớn nhất. Trường hợp pháp 
nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài 
thì phần vốn góp nước ngoài chiếm không 
quá 49% vốn điều lệ của pháp nhân.
4. Việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn 
góp của doanh nghiệp kinh doanh vận tải 
hàng không không có vốn đầu tư nước 
ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài chỉ được 
thực hiện sau 02 năm kể từ ngày được cấp 
giấy phép kinh doanh vận tải hàng không.
Doanh nghiệp gửi đề xuất chuyển nhượng 
cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư 
nước ngoài đến Cục Hàng không Việt 
Nam, trong đó bao gồm: Nhà đầu tư 
nhận chuyển nhượng, điều kiện chuyển 
nhượng, số cổ phần, phần vốn góp chuyển 
nhượng; phương án phát triển đội tàu bay, 
phương án kinh doanh, chiến lược phát 
triển nêu tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định 
này (nếu có).
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được đề xuất của doanh 
nghiệp, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo 
Bộ Giao thông vận tải kết quả thẩm định.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm 
định của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ 
Giao thông vận tải xem xét, thông báo việc 
chấp thuận hoặc không chấp thuận cho 
doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
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Luật giao thông đường thủy nội địa
Điều 13. Cảng, bến thủy nội địa
1. Cảng thủy nội địa được quy định như 
sau:
a) Cảng thủy nội địa là hệ thống công trình 
được xây dựng để phương tiện, tàu biển 
neo đậu, xếp dỡ hàng hóa, đón trả hành 
khách và thực hiện dịch vụ hỗ trợ khác. Cảng 
thủy nội địa có vùng đất cảng và vùng nước 
cảng.
Vùng đất cảng được giới hạn để xây dựng 
cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở 
dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên 
lạc, điện, nước, lắp đặt thiết bị và công trình 
phụ trợ khác.
Vùng nước cảng được giới hạn để thiết lập 
vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở, 
khu neo đậu, khu chuyển tải, khu hạ tải, 
khu tránh bão;
b) Cảng thủy nội địa gồm cảng tổng hợp, 
cảng hàng hóa, cảng hành khách, cảng 
chuyên dùng và được phân thành cảng 
loại I, loại II, loại III.
2. Bến thủy nội địa là công trình độc lập có 
quy mô nhỏ, gồm vùng đất và vùng nước 
trước bến để phương tiện neo đậu, xếp dỡ 
hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện 
dịch vụ hỗ trợ khác. Bến thủy nội địa gồm 
bến hàng hóa, bến hành khách, bến tổng 
hợp, bến khách ngang sông, bến chuyên 
dùng.
3. Việc xây dựng cảng, bến thủy nội địa 
phải phù hợp với quy hoạch phát triển kết 
cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội 
địa và tuân thủ quy định của pháp luật có 
liên quan.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng 
cảng, bến thủy nội địa phải có ý kiến chấp 
thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền về giao thông 
đường thủy nội địa.
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4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công 
an căn cứ vào quy mô và phạm vi ảnh 
hưởng của cảng thủy nội địa thuộc thẩm 
quyền quản lý của mình, quy định tiêu chí 
phân loại cảng, công bố danh mục cảng 
thủy nội địa; phân cấp kỹ thuật, quy định 
tiêu chuẩn cấp kỹ thuật của cảng thủy nội 
địa và tiêu chuẩn của bến thủy nội địa.”
Điều 69. Quản lý hoạt động của cảng, bến 
thuỷ nội địa
1. Cảng, bến thuỷ nội địa chỉ được hoạt động 
khi bảo đảm các tiêu chuẩn quy định và được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
2. Chủ đầu tư cảng, bến thuỷ nội địa trực 
tiếp khai thác hoặc cho thuê khai thác 
cảng, bến thuỷ nội địa.
3. Kinh doanh xếp, dỡ hàng hoá, phục vụ 
hành khách tại cảng, bến thuỷ nội địa là hoạt 
động kinh doanh có điều kiện.
4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về quản lý hoạt động và phân cấp 
quản lý đối với cảng, bến thuỷ nội địa, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.
5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng 
Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
quy định về quản lý hoạt động đối với 
cảng, bến thuỷ nội địa làm nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh, cảng cá, bến cá.
6. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức 
thực hiện quản lý hoạt động của bến khách 
ngang sông và các cảng, bến thuỷ nội địa 
được phân cấp cho địa phương quản lý.
Bộ luật Hàng hải
Điều 73. Cảng biển
1. Cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất 
cảng và vùng nước cảng, được xây dựng 
kết cấu hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị cho 
tàu thuyền đến, rời để bốc dỡ hàng hóa, 
đón trả hành khách và thực hiện dịch vụ 
khác. Cảng biển có một hoặc nhiều bến 
cảng. Bến cảng có một hoặc nhiều cầu cảng.
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Cảng dầu khí ngoài khơi là công trình được 
xây dựng, lắp đặt tại khu vực khai thác dầu 
khí ngoài khơi cho tàu thuyền đến, rời để 
bốc dỡ hàng hóa và thực hiện dịch vụ khác.
2. Kết cấu hạ tầng cảng biển bao gồm cầu 
cảng, vùng nước trước cầu cảng, kho, bãi, 
nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống 
giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước 
và các công trình phụ trợ khác được xây 
dựng, lắp đặt cố định tại vùng đất cảng và 
vùng nước trước cầu cảng.
3. Khu nước, vùng nước bao gồm vùng 
đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, vùng 
quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, 
khu tránh bão trong vùng nước cảng biển.
4. Cảng quân sự, cảng cá và cảng, bến thủy 
nội địa nằm trong vùng nước cảng biển chịu 
sự quản lý nhà nước về an toàn hàng hải, 
an ninh hàng hải, phòng chống cháy, nổ và 
phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy 
định của Bộ luật này và quy định khác của 
pháp luật có liên quan.
Điều 83. Đầu tư xây dựng, quản lý, khai 
thác cảng biển, luồng hàng hải
1. Đầu tư xây dựng cảng biển, luồng hàng 
hải phải phù hợp với quy hoạch phát triển 
hệ thống cảng biển, luồng hàng hải theo 
quy định của Bộ luật này, quy định của 
pháp luật về đầu tư, xây dựng và quy định 
khác của pháp luật có liên quan.
2. Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, 
cá nhân nước ngoài được đầu tư xây dựng 
cảng biển, luồng hàng hải theo quy định 
của pháp luật.
Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cảng biển, 
luồng hàng hải quyết định hình thức quản lý, 
khai thác cảng biển, luồng hàng hải.
3. Trước khi phê duyệt dự án đầu tư, cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt phải lấy ý 
kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Giao 
thông vận tải.
4. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cảng 
biển, bến cảng, cầu cảng quyết định hình 
thức quản lý, khai thác phù hợp với quy 
định của pháp luật.
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E. Dịch vụ vận tải đường sắt 
(a) Dịch vụ vận tải hành khách 
(CPC 7111) (b) Dịch vụ vận tải 
hàng hóa (CPC 7112)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Chưa cam kết, ngoại trừ: các 
nhà cung cấp nước ngoài được 
cung cấp dịch vụ vận tải hàng 
hóa thông qua việc thành lập 
liên doanh với đối tác Việt Nam 
trong đó phần vốn góp của phía 
nước ngoài không được vượt 
quá 49% tổng vốn pháp định.

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Chưa cam kết.

Phụ lục I – 21

Dịch vụ vận tải đường sắt

Vận tải hành khách (CPC 7111) 

Vận tải hàng hóa (CPC 7112) 

Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)

Mô tả: Đầu tư 

Không được đầu tư nước ngoài 
để cung cấp dịch vụ vận tải hàng 
hóa đường sắt ngoại trừ thông 
qua một liên doanh hoặc mua cổ 
phần của doanh nghiệp Việt Nam, 
với phần vốn góp của bên nước 
ngoài không vượt quá 49%. 

Không được đầu tư nước ngoài 
để cung cấp dịch vụ vận tải hàng 
khách đường sắt.

E. Rail Transport Services 

(a) Passenger transportation (CPC 
7111) 

(b) Freight transportation (CPC 7112)

Hạn chế tiếp cận thị trường

(3) Unbound except: Foreign 
suppliers are permitted to provide 
freight transport services through the 
establishment of joint ventures with 
Vietnamese partners in which the 
capital contribution of foreign side 
not exceeding 49% of the total legal 
capital. 

Hạn chế đối xử quốc gia

(3) Unbound

Nghị định 140/2007/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Thương mại về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ lo-gi-stíc và giới hạn 
trách nhiệm đối với thương nhân kinh 
doanh dịch vụ Lo-gi-stíc

Điều 4. Phân loại dịch vụ lô-gi-stíc

Dịch vụ lô-gi-stíc theo quy định tại Điều 
233 Luật thương mại được phân loại như 
sau:

2. Các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan đến vận 
tải, bao gồm:

a) Dịch vụ vận tải hàng hải;

b) Dịch vụ vận tải thủy nội địa;

c) Dịch vụ vận tải hàng không;

d) Dịch vụ vận tải đường sắt;

đ) Dịch vụ vận tải đường bộ;

e) Dịch vụ vận tải đường ống.

Điều 6. Điều kiện kinh doanh đối với 
thương nhân kinh doanh các dịch vụ lô-
gi-stíc liên quan đến vận tải

Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc 
liên quan đến vận tải theo quy định tại 
khoản 2 Điều 4 Nghị định này phải đáp 
ứng các điều kiện sau đây:

1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh 
hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.

2. Tuân thủ các điều kiện về kinh doanh 
vận tải theo quy định của pháp luật Việt 
Nam. 

3. Thương nhân nước ngoài ngoài kinh 
doanh dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng 
các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 
Điều này chỉ được kinh doanh các dịch vụ 
lô-gi-stíc khi tuân theo những điều kiện cụ 
thể sau đây:

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết

VN có cam kết tương tự nhau trong 
WTO, TPP và EVFTA, theo đó chỉ 
mở dịch vụ vận tải hàng hóa bằng 
đường sắt dưới hình thức liên doanh 
với tỷ lệ vốn nước ngoài không quá 
49%; không cam kết mở cửa dịch vụ 
vận tải hành khách.

2.PLVN

Nghị định 140/2007/NĐ-CP đã mở 
cửa dịch vụ vận tải hàng hóa bằng 
đường sắt ở mức: chỉ cho phép liên 
doanh với tỷ lệ vốn nước ngoài 
không quá 49%. 

Tuy nhiên, Nghị định 14/2015/NĐ-CP 
hướng dẫn Luật đường sắt lại không 
hạn chế gì về điều kiện đầu tư đối 
với dịch vụ vận tải đường sắt (cả 
hành khách và hàng hóa). Về mặt 
nguyên tắc, Nghị định ban hành sau 
có hiệu lực hơn, điều này có nghĩa là 
VN đã mở hoàn toàn. 

Do đó PLVN đã tương thich với WTO, 
TPP và EVFTA.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật.
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d) Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải 
đường sắt thì chỉ được thành lập công ty 
liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà 
đầu tư nước ngoài không quá 49%;

Luật Đường sắt

Điều 5. Chính sách phát triển đường sắt

1. Nhà nước tập trung đầu tư phát triển 
kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, 
đường sắt đô thị theo hướng hiện đại.

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân 
trong nước và nước ngoài đầu tư, kinh 
doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và vận 
tải đường sắt; tham gia đấu thầu cung ứng 
sản phẩm, dịch vụ công ích đường sắt.

3. Nhà nước bảo đảm môi trường cạnh 
tranh lành mạnh, không phân biệt đối xử; 
bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh 
tế tham gia đầu tư và kinh doanh đường 
sắt.

Điều 75. Chứng chỉ an toàn

Quy định chung cho tất cả chủ thể kinh 
doanh vận tải đường sắt

Điều 78. Nguyên tắc điều độ chạy tàu

Điều độ chạy tàu phải tuân thủ các nguyên 
tắc sau đây:

1. Điều hành tập trung, thống nhất; tuân 
thủ biểu đồ chạy tàu đã công bố, quy trình, 
quy phạm chạy tàu;

2. Bảo đảm giao thông vận tải đường sắt 
an toàn, thông suốt theo biểu đồ chạy tàu;

3. Không phân biệt đối xử giữa các doanh 
nghiệp kinh doanh đường sắt.
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Điều 89. Kinh doanh vận tải đường sắt
1. Kinh doanh vận tải đường sắt gồm kinh 
doanh vận tải hành khách, hành lý, bao 
gửi và kinh doanh vận tải hàng hoá trên 
đường sắt.
2. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường 
sắt chỉ được phép sử dụng kết cấu hạ tầng 
đường sắt và được cung cấp các dịch vụ phục 
vụ giao thông đường sắt khi có đủ các điều 
kiện sau đây:
a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
vận tải đường sắt;
b) Có chứng chỉ an toàn;
c) Có hợp đồng cung cấp dịch vụ điều hành 
giao thông vận tải đường sắt của tổ chức 
điều hành giao thông vận tải đường sắt.
Nghị định 14/2015/NĐ-CP quy định chi 
tiết hướng dẫn một số điều của Luật 
Đường sắt
Điều 8. Loại hình và điều kiện chung về 
kinh doanh đường sắt
1. Kinh doanh đường sắt bao gồm các loại 
hình sau đây:
a) Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt;
b) Kinh doanh vận tải đường sắt;
c) Kinh doanh xếp, dỡ hàng hóa tại ga, bãi 
hàng có đường sắt;
d) Kinh doanh lưu kho, bảo quản hàng hóa 
tại ga đường sắt;
đ) Kinh doanh sản xuất, lắp ráp, hoán cải, 
phục hồi phương tiện giao thông đường 
sắt;
e) Kinh doanh dịch vụ đại lý vận tải đường 
sắt;
g) Kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa.
2. Kinh doanh đường sắt là kinh doanh có 
điều kiện. Doanh nghiệp, hợp tác xã (sau 
đây gọi chung là doanh nghiệp) kinh doanh 
đường sắt phải có đủ các điều kiện chung 
sau đây:
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a) Là doanh nghiệp được thành lập theo 
pháp luật Việt Nam;
b) Có đăng ký kinh doanh phù hợp với 
ngành nghề kinh doanh;
c) Có trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp 
với ngành nghề kinh doanh.
Điều 10. Điều kiện kinh doanh vận tải 
đường sắt
Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường 
sắt phải có đủ các điều kiện sau đây:
1. Các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 
8 Nghị định này.
2. Có chứng chỉ an toàn theo quy định tại 
Điều 75 của Luật Đường sắt.
3. Phương tiện giao thông đường sắt 
phải có đủ Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy 
chứng nhận đăng kiểm về tiêu chuẩn chất 
lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường có hiệu lực.
4. Có hợp đồng cung cấp dịch vụ điều hành 
giao thông vận tải đường sắt với tổ chức 
điều hành giao thông vận tải đường sắt.
5. Người được giao chịu trách nhiệm chính 
về quản lý kỹ thuật khai thác vận tải phải 
có trình độ đại học và có ít nhất 03 (ba) 
năm kinh nghiệm về khai thác vận tải 
đường sắt.
6. Đối với kinh doanh vận tải hành khách 
và kinh doanh vận tải hàng nguy hiểm 
bằng đường sắt, ngoài điều kiện quy định 
tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, 
doanh nghiệp còn phải có hợp đồng bảo 
hiểm theo quy định của pháp luật về bảo 
hiểm.
7. Đối với kinh doanh vận tải đường sắt đô 
thị, ngoài điều kiện quy định tại các Khoản 
1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này, doanh nghiệp 
còn phải có phương án tổ chức chạy tàu bảo 
đảm chạy tàu an toàn, đều đặn, đúng giờ 
theo biểu đồ chạy tàu đã được công bố.
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F. Dịch vụ vận tải đường bộ 
(a) Dịch vụ vận tải hành khách 
(CPC 7121+7122) (b) Dịch vụ 
vận tải hàng hóa (CPC 7123)
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 
Kể từ ngày gia nhập, các nhà 
cung cấp dịch vụ nước ngoài 
được cung cấp dịch vụ vận tải 
hàng hóa và vận tải hành khách 
thông qua hợp đồng hợp tác 
kinh doanh hoặc liên doanh 
trong đó tỷ lệ vốn góp của phía 
nước ngoài không quá 49%. 
Sau 3 năm kể từ khi gia nhập, 
tùy theo nhu cầu thị trường 
32, được phép thành lập liên 
doanh để cung cấp dịch vụ vận 
tải hàng hóa, trong đó tỷ lệ vốn 
góp của phía nước ngoài không 
được vượt quá 51%. 100% lái 
xe của liên doanh phải là công 
dân Việt Nam. (4) Chưa cam 
kết,trừ các cam kết chung. (4) 
Chưa cam kết, trừ các cam kết 
chung. H. Dịch vụ hỗ trợ mọi 
phương thức vận tải (a) Dịch 
vụ xếp dỡ công-ten-nơ, trừ dịch 
vụ cung cấp tại các sân bay (một 
phần của CPC 7411) (1) Chưa 
cam kết. (2) Không hạn chế. (3) 
Kể từ ngày gia nhập, chỉ cho 
phép các nhà cung cấp dịch vụ 
nước ngoài cung cấp dịch vụ 
thông qua liên doanh với đối 
tác Việt Nam trong đó tỷ lệ vốn 
góp của phía nước ngoài không 
quá 50%. 

Hạn chế đối xử quốc gia 
(3) Không hạn chế

Phụ lục I - 22
Dịch vụ vận tải đường bộ 
Vận tải hành khách (CPC 
7121+7122) 
Vận tải hàng hóa (CPC 7123) 
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)

Mô tả: Đầu tư 
Không được đầu tư nước ngoài 
để cung cấp dịch vụ vận tải hành 
khách và hàng hóa đường bộ 
ngoại trừ thông qua hợp đồng 
hợp tác kinh doanh, liên doanh 
hoặc mua cổ phần của doanh 
nghiệp Việt Nam, với phần vốn 
góp của bên nước ngoài không 
vượt quá 49%. Trong trường 
hợp vận tải hàng hóa đường bộ, 
tùy thuộc vào nhu cầu của thị 
trường5, hạn chế về tỷ lệ vốn 
góp của bên nước ngoài có thể 
được nâng lên nhưng không vượt 
quá 51%. 100% lái xe trong liên 
doanh phải là công dân Việt Nam.

F. Road Transport Services 
(a) Passenger transportation (CPC 
7121+7122) 
(b) Freight transportation (CPC 7123)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None, except: Foreign service 
suppliers are permitted to provide 
passenger and freight transport 
services through business cooperation 
contracts or joint-ventures with the 
capital contribution of foreign side 
not exceeding 49%. Subject to the 
needs of the market, joint-ventures 
with foreign capital contribution not 
exceeding 51% may be established 
to provide freight transport services. 
One hundred % of joint-venture’s 
drivers shall be Vietnamese citizen

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) None

Nghị định 140/2007/NĐ-CP Hướng dẫn 
Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh 
dịch vụ Lo-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm 
đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ 
Lo-gi-stíc
Điều 4. Phân loại dịch vụ lô-gi-stíc
2. Các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan đến vận 
tải, bao gồm:
a) Dịch vụ vận tải hàng hải;
b) Dịch vụ vận tải thủy nội địa;
c) Dịch vụ vận tải hàng không;
d) Dịch vụ vận tải đường sắt;
đ) Dịch vụ vận tải đường bộ;
e) Dịch vụ vận tải đường ống.
Điều 6. Điều kiện kinh doanh đối với 
thương nhân kinh doanh các dịch vụ 
lô-gi-stíc liên quan đến vận tải
Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc 
liên quan đến vận tải theo quy định tại 
khoản 2 Điều 4 Nghị định này phải đáp 
ứng các điều kiện sau đây:
1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh 
hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
2. Tuân thủ các điều kiện về kinh doanh 
vận tải theo quy định của pháp luật Việt 
Nam.
3. Thương nhân nước ngoài ngoài kinh 
doanh dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng 
các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 
Điều này chỉ được kinh doanh các dịch vụ 
lô-gi-stíc khi tuân theo những điều kiện cụ 
thể sau đây:
đ) Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải 
đường bộ thì được thành lập công ty liên 
doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu 
tư nước ngoài không quá 49%; hạn chế 
này là 51% kể từ năm 2010;

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN có cam kết tương tự nhau trong 
WTO, TPP và EVFTA, theo đó chỉ mở 
dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách 
bằng đường bộ dưới hình thức hợp 
đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên 
doanh với tỷ lệ vốn nước ngoài 
không quá 49%; đối với vận tải hàng 
hóa bằng đường bộ, tùy thuộc đánh 
giá nhu cầu thị trường, có thể tăng 
tỷ lệ này lên nhưng không quá 51%. 
Tất cả các tài xế đều phải là người 
VN.

2.PLVN
PLVN đã mở cửa dịch vụ vận tải hàng 
hóa bằng đường bộ ở mức chỉ cho 
phép liên doanh với tỷ lệ vốn nước 
ngoài không quá 51% (không quy 
định gì về hợp đồng hợp tác kinh 
doanh, suy đoán là không hạn chế) 
mà không cần điều kiện về đánh 
giá nhu cầu thị trường như bảo lưu 
trong cam kết. 
PLVN không có hạn chế về điều kiện 
đầu tư đối với dịch vụ vận tải hành 
khách bằng đường bộ (chỉ quy định 
điều kiện chung với tất cả các chủ 
thể). Về mặt nguyên tắc điều này có 
nghĩa là VN đã mở hoàn toàn. 
Do đó PLVN đã tương thich với WTO, 
TPP và EVFTA.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật.
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LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 2008

Điều 64. Hoạt động vận tải đường bộ
1. Hoạt động vận tải đường bộ gồm hoạt 
động vận tải không kinh doanh và hoạt động 
kinh doanh vận tải đường bộ. Kinh doanh 
vận tải đường bộ là ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện theo quy định của pháp luật.
2. Kinh doanh vận tải đường bộ gồm kinh 
doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận 
tải hàng hóa.
3. Hoạt động vận tải đường bộ phải phù 
hợp với quy hoạch giao thông vận tải 
đường bộ và mạng lưới tuyến vận tải.
Điều 67. Điều kiện kinh doanh vận tải bằng 
xe ô tô
1. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 
doanh hoạt động kinh doanh vận tải bằng 
xe ô tô phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 
theo quy định của pháp luật;
b) Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn 
sử dụng của phương tiện phù hợp với hình 
thức kinh doanh; phương tiện kinh doanh vận 
tải phải gắn thiết bị giám sát hành trình của 
xe theo quy định của Chính phủ;
c) Bảo đảm số lượng lái xe, nhân viên phục 
vụ trên xe phù hợp với phương án kinh 
doanh và phải có hợp đồng lao động bằng 
văn bản; nhân viên phục vụ trên xe phải 
được tập huấn nghiệp vụ kinh doanh vận 
tải, an toàn giao thông; không được sử 
dụng người lái xe đang trong thời kỳ bị cấm 
hành nghề theo quy định của pháp luật;
d) Người trực tiếp điều hành hoạt động 
vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải 
có trình độ chuyên môn về vận tải;
đ) Có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, 
bảo đảm yêu cầu về trật tự, an toàn, phòng, 
chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.
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2. Chỉ các doanh nghiệp, hợp tác xã mới 
được kinh doanh vận tải hành khách theo 
tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành 
khách bằng xe buýt, bằng xe taxi và phải 
có đủ các điều kiện sau đây:
a) Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 
này;
b) Có bộ phận quản lý các điều kiện về an 
toàn giao thông;
c) Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ 
vận tải hành khách với cơ quan có thẩm 
quyền và phải niêm yết công khai.
3. Chỉ các doanh nghiệp, hợp tác xã mới 
được kinh doanh vận tải hàng hóa bằng 
công-ten-nơ và phải có đủ các điều kiện quy 
định tại khoản 1, điểm b khoản 2 Điều này.
Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh 
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá 
nhân kinh doanh hoặc liên quan đến kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô
Điều 13. Điều kiện chung kinh doanh vận 
tải bằng xe ô tô
Đơn vị kinh doanh vận tải phải có đủ các 
điều kiện sau đây:
1. Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 
theo quy định của pháp luật.
2. Phương tiện phải bảo đảm số lượng, 
chất lượng phù hợp với hình thức kinh 
doanh, cụ thể:
a) Khi hoạt động kinh doanh vận tải phải 
có đủ số lượng phương tiện theo phương 
án kinh doanh đã được duyệt; phương tiện 
phải thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh 
doanh vận tải hoặc quyền sử dụng hợp 
pháp theo hợp đồng của đơn vị kinh doanh 
vận tải với tổ chức cho thuê tài chính hoặc 
tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài 
sản theo quy định của pháp luật.
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Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của 
thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch 
vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó 
quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm 
và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô 
tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã;
b) Xe ô tô phải bảo đảm an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường;
c) Xe phải được gắn thiết bị giám sát hành 
trình theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.
3. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:
a) Lái xe không phải là người đang trong 
thời gian bị cấm hành nghề theo quy định 
của pháp luật;
b) Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải 
có hợp đồng lao động bằng văn bản với 
đơn vị kinh doanh vận tải theo mẫu của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội (trừ các 
trường hợp đồng thờilà chủ hộ kinh doanh 
hoặc là bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con của 
chủ hộ kinh doanh);
c) Nhân viên phục vụ trên xe phải được tập 
huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp 
luật đối với hoạt động vận tải theo quy định 
của Bộ Giao thông vận tải. Nhân viên phục 
vụ trên xe vận tải khách du lịch còn phải 
được tập huấn về nghiệp vụ du lịch theo quy 
định của pháp luật liên quan về du lịch.
4. Người điều hành vận tải phải có trình 
độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở 
lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên 
đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật 
khác và có thời gian công tác liên tục tại 
đơn vị vận tải từ 03 năm trở lên.
5. Nơi đỗ xe: Đơn vị kinh doanh vận tải phải 
có nơi đỗ xe phù hợp với phương án kinh 
doanh và đảm bảo các yêu cầu về an toàn 
giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh 
môi trường theo quy định của pháp luật.
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6. Về tổ chức, quản lý:

a) Đơn vị kinh doanh vận tải có phương 
tiện thuộc diện bắt buộc phải gắn thiết bị 
giám sát hành trình của xe phải trang bị 
máy tính, đường truyền kết nối mạng và 
phải theo dõi, xử lý thông tin tiếp nhận từ 
thiết bị giám sát hành trình của xe;

b) Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ số 
lượng lái xe theo phương án kinh doanh, 
chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe 
cho lái xe và sử dụng lái xe đủ sức khỏe 
theo quy định; đối với xe ô tô kinh doanh 
vận tải hành khách có trọng tải thiết 
kế từ 30 chỗ ngồi trở lên (bao gồm cả 
chỗ ngồi, chỗ đứng và giường nằm) phải 
có nhân viên phục vụ trên xe (trừ xe hợp 
đồng đưa đón cán bộ, công nhân viên, học 
sinh, sinh viên đi làm, đi học và xe buýt có 
thiết bị thay thế nhân viên phục vụ);

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh 
vận tải hành khách theo tuyến cố định, 
vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải 
hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa 
bằng công - ten - nơ phải có bộ phận quản 
lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao 
thông;

d) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh 
vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải đăng 
ký và thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch 
vụ vận tải hành khách.
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Không có cam kết mở cửa 
tương ứng

Ngành: Dịch vụ vận tải
Phân ngành: Dịch vụ vận tải hàng 
hải ven bờ 
Vận tải thủy nội địa: dịch vụ vận 
tải ven bờ, thuê tàu kèm đội thủy 
thủ (CPC 7223) 
Vận tải vũ trụ 
Vận tải đường ống 
Vận tải đường sắt (dịch vụ vận 
tải nội địa, Dịch vụ kinh doanh 
hạ tầng) 
Dịch vụ vận tải đường bộ nội địa 
Dịch vụ kéo đẩy
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3)
Đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và 
Điều 10.4)
Yêu cầu thực hiện (Điều 9.10)
Nhân sự cấp cao (Điều 9.11)
Hiện diện tại nước sở tại (Điều 
10.6)
Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới
Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến các phân ngành 
nêu trên.

Không có cam kết mở cửa tương ứng Liên quan tới vận tải đường ống
Nghị định 140/2007/NĐ-CP Hướng dẫn 
Luật Thương mại về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ Lo-gi-stíc và giới hạn 
trách nhiệm đối với thương nhân kinh 
doanh dịch vụ Lo-gi-stíc
Điều 4. Phân loại dịch vụ lô-gi-stíc
Dịch vụ lô-gi-stíc theo quy định tại Điều 
233 Luật Thương mại được phân loại như 
sau:
2. Các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan đến vận 
tải, bao gồm:
e) Dịch vụ vận tải đường ống.
Điều 6. Điều kiện kinh doanh đối với 
thương nhân kinh doanh các dịch vụ lô-
gi-stíc liên quan đến vận tải
Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc 
liên quan đến vận tải theo quy định tại 
khoản 2 Điều 4 Nghị định này phải đáp 
ứng các điều kiện sau đây:
1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh 
hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
2. Tuân thủ các điều kiện về kinh doanh 
vận tải theo quy định của pháp luật Việt 
Nam.
3. Thương nhân nước ngoài ngoài kinh 
doanh dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng 
các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 
Điều này chỉ được kinh doanh các dịch vụ 
lô-gi-stíc khi tuân theo những điều kiện cụ 
thể sau đây: 
e) Không được thực hiện dịch vụ vận tải 
đường ống, trừ trường hợp điều ước quốc 
tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thành viên có quy định khác.
Liên quan tới dịch vụ vận tải hành 
khách: Tương tự PL trích dẫn trong các 
mục vận tải ở trên

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN không cam kết mở cửa các lĩnh 
vực dịch vụ này trong cả WTO, TPP 
và EVFTA. 

2.PLVN
PLVN không có quy định hạn chế 
nào riêng đối với nhà đầu tư nước 
ngoài về vận tải đường thủy nội địa, 
đường sắt, đường bộ hay đường 
biển (ngoại trừ các lĩnh vực đã xem 
xét ở các mục trên).
PLVN không cho phép nhà đầu tư 
nước ngoài tham gia dịch vụ vận tải 
đường ống. 
PLVN không có quy định nào về vận 
tải không gian. 
PLVN không có hạn chế nào riêng đối 
với nhà đầu tư nước ngoài về thuê 
tàu thủy nội địa có kèm thuyền viên.
Về dịch vụ kéo đẩy, lai dắt, ngoại trừ 
vận tải đường biển PLVN có quy định 
chỉ mở cho nhà đầu tư nước ngoài 
dưới hình thức liên doanh trong đó 
tỷ lệ vốn không quá 49%, các lĩnh 
vực vận tải khác không có quy định 
hạn chế nào riêng với nhà đầu tư 
nước ngoài.
Do VN không có cam kết gì về các 
lĩnh vực này nên về nguyên tắc bất 
kỳ quy định liên quan nào cũng được 
xem là tương thích.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi, điều chỉnh gì 
về pháp luật
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Liên quan tới Dịch vụ hạ tầng đường 
sắt, dịch vụ vận tải hành khách bằng 
đường sắt đô thị

Luật đường sắt

Điều 5. Chính sách phát triển đường sắt

1. Nhà nước tập trung đầu tư phát triển 
kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, 
đường sắt đô thị theo hướng hiện đại.

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân 
trong nước và nước ngoài đầu tư, kinh 
doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và vận 
tải đường sắt; tham gia đấu thầu cung ứng 
sản phẩm, dịch vụ công ích đường sắt.

3. Nhà nước bảo đảm môi trường cạnh 
tranh lành mạnh, không phân biệt đối xử; 
bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh 
tế tham gia đầu tư và kinh doanh đường 
sắt.

Điều 36. Trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ 
tầng đường sắt

1. Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ 
tầng đường sắt có trách nhiệm bảo vệ, 
kiểm tra, sửa chữa, bảo trì công trình 
đường sắt để bảo đảm giao thông vận tải 
đường sắt hoạt động thông suốt, an toàn.

Điều 62. Kinh doanh vận tải đường sắt 
đô thị

1. Kinh doanh vận tải đường sắt đô thị là 
kinh doanh có điều kiện.

2. Giá vé vận tải đường sắt đô thị do Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh quy định. Việc trợ giá vận 
tải đường sắt đô thị được thực hiện theo 
hợp đồng giữa Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và 
doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt 
đô thị.
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Không có cam kết mở cửa 
tương ứng

Ngành: Dịch vụ vận tải
Phân ngành: Dịch vụ vận tải hàng 
hải ven bờ 
Vận tải thủy nội địa: dịch vụ vận 
tải ven bờ, thuê tàu kèm đội thủy 
thủ (CPC 7223) 
Vận tải vũ trụ 
Vận tải đường ống 
Vận tải đường sắt (dịch vụ vận 
tải nội địa, Dịch vụ kinh doanh 
hạ tầng) 
Dịch vụ vận tải đường bộ nội địa 
Dịch vụ kéo đẩy
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4 và Điều 10.3)
Đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và 
Điều 10.4)
Yêu cầu thực hiện (Điều 9.10)
Nhân sự cấp cao (Điều 9.11)
Hiện diện tại nước sở tại (Điều 
10.6)
Mô tả: Đầu tư và Dịch vụ xuyên 
biên giới
Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng 
và duy trì bất kỳ biện pháp nào 
liên quan đến các phân ngành 
nêu trên.

Không có cam kết mở cửa tương ứng Liên quan tới vận tải đường ống
Nghị định 140/2007/NĐ-CP Hướng dẫn 
Luật Thương mại về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ Lo-gi-stíc và giới hạn 
trách nhiệm đối với thương nhân kinh 
doanh dịch vụ Lo-gi-stíc
Điều 4. Phân loại dịch vụ lô-gi-stíc
Dịch vụ lô-gi-stíc theo quy định tại Điều 
233 Luật Thương mại được phân loại như 
sau:
2. Các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan đến vận 
tải, bao gồm:
e) Dịch vụ vận tải đường ống.
Điều 6. Điều kiện kinh doanh đối với 
thương nhân kinh doanh các dịch vụ lô-
gi-stíc liên quan đến vận tải
Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc 
liên quan đến vận tải theo quy định tại 
khoản 2 Điều 4 Nghị định này phải đáp 
ứng các điều kiện sau đây:
1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh 
hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
2. Tuân thủ các điều kiện về kinh doanh 
vận tải theo quy định của pháp luật Việt 
Nam.
3. Thương nhân nước ngoài ngoài kinh 
doanh dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng 
các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 
Điều này chỉ được kinh doanh các dịch vụ 
lô-gi-stíc khi tuân theo những điều kiện cụ 
thể sau đây: 
e) Không được thực hiện dịch vụ vận tải 
đường ống, trừ trường hợp điều ước quốc 
tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thành viên có quy định khác.
Liên quan tới dịch vụ vận tải hành 
khách: Tương tự PL trích dẫn trong các 
mục vận tải ở trên

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN không cam kết mở cửa các lĩnh 
vực dịch vụ này trong cả WTO, TPP 
và EVFTA. 

2.PLVN
PLVN không có quy định hạn chế 
nào riêng đối với nhà đầu tư nước 
ngoài về vận tải đường thủy nội địa, 
đường sắt, đường bộ hay đường 
biển (ngoại trừ các lĩnh vực đã xem 
xét ở các mục trên).
PLVN không cho phép nhà đầu tư 
nước ngoài tham gia dịch vụ vận tải 
đường ống. 
PLVN không có quy định nào về vận 
tải không gian. 
PLVN không có hạn chế nào riêng đối 
với nhà đầu tư nước ngoài về thuê 
tàu thủy nội địa có kèm thuyền viên.
Về dịch vụ kéo đẩy, lai dắt, ngoại trừ 
vận tải đường biển PLVN có quy định 
chỉ mở cho nhà đầu tư nước ngoài 
dưới hình thức liên doanh trong đó 
tỷ lệ vốn không quá 49%, các lĩnh 
vực vận tải khác không có quy định 
hạn chế nào riêng với nhà đầu tư 
nước ngoài.
Do VN không có cam kết gì về các 
lĩnh vực này nên về nguyên tắc bất 
kỳ quy định liên quan nào cũng được 
xem là tương thích.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi, điều chỉnh gì 
về pháp luật
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3. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường 
sắt đô thị phải bảo đảm chạy tàu an toàn, 
đều đặn, đúng giờ.

4. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường 
sắt đô thị phải mua bảo hiểm trách nhiệm 
dân sự theo quy định của pháp luật về 
kinh doanh bảo hiểm.

Điều 83. Hoạt động kinh doanh đường sắt

1. Hoạt động kinh doanh đường sắt bao 
gồm kinh doanh kết cấu hạ tầng đường 
sắt, kinh doanh vận tải đường sắt và kinh 
doanh các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường 
sắt.

2. Kinh doanh đường sắt là kinh doanh có 
điều kiện. Chính phủ quy định cụ thể điều 
kiện, nội dung, trình tự cấp, sửa đổi, bổ 
sung, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh đường sắt.

Điều 84. Bảo đảm không phân biệt đối xử 
trong kinh doanh đường sắt

Trong kinh doanh đường sắt không được có 
các hành vi phân biệt đối xử sau đây:

1. Cho phép sử dụng kết cấu hạ tầng đường 
sắt và các dịch vụ phục vụ giao thông vận tải 
đường sắt với những điều kiện ưu tiên mà 
không có lý do chính đáng;

2. Đòi hỏi điều kiện an toàn giao thông 
vận tải đường sắt đối với doanh nghiệp 
kinh doanh đường sắt cao hơn mức quy 
định do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
ban hành;

3. Đưa ra điều kiện nhằm ưu tiên cho một 
doanh nghiệp cụ thể;

4. Không cho phép doanh nghiệp kinh 
doanh vận tải đường sắt sử dụng kết cấu 
hạ tầng đường sắt mà không có lý do 
chính đáng;



RÀ SOÁT PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỚI CÁC CAM KẾT WTO, EVFTA, TPP VỀ MỞ CỬA DỊCH VỤ CHO ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI311

Cam kết WTO Cam kết TPP Cam kết EVFTA Pháp luật Việt Nam Đánh giá và Đề xuất

5. Không cấp chứng chỉ an toàn đúng hạn 
hoặc trì hoãn trao chứng chỉ an toàn mà 
không có lý do chính đáng;

6. Đưa ra điều kiện trái pháp luật để không 
cho doanh nghiệp tham gia kinh doanh 
đường sắt.

Điều 85. Kinh doanh kết cấu hạ tầng 
đường sắt

1. Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt 
là hoạt động đầu tư, quản lý, bảo trì kết 
cấu hạ tầng đường sắt để bán, khoán, 
cho thuê hoặc thu phí sử dụng kết cấu hạ 
tầng đường sắt, cung ứng dịch vụ phục vụ 
giao thông vận tải đường sắt và các dịch 
vụ khác trên cơ sở khai thác năng lực kết 
cấu hạ tầng đường sắt do doanh nghiệp 
quản lý.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng kết cấu hạ 
tầng đường sắt của Nhà nước hoặc của 
tổ chức, cá nhân khác để hoạt động kinh 
doanh phải trả tiền thuê hoặc phí sử dụng 
kết cấu hạ tầng đường sắt.

3. Kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước 
đầu tư giao cho doanh nghiệp kinh doanh 
thông qua đấu thầu, đặt hàng hoặc giao 
kế hoạch.

4. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng đường sắt được kinh doanh 
đường sắt trên kết cấu hạ tầng đường sắt 
do mình đầu tư.
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Điều 86. Phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ 
tầng đường sắt

1. Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt 
là khoản tiền phải trả để được chạy tàu 
trên tuyến đường, đoạn tuyến đường sắt 
hoặc khu đoạn.

2. Giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường 
sắt là khoản tiền phải trả để được sử dụng 
một hoặc một số công trình đường sắt 
không trực tiếp liên quan đến việc chạy 
tàu.

3. Thủ tướng Chính phủ quy định mức và 
phương thức thu phí, giá thuê sử dụng kết 
cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu 
tư. Phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng 
đường sắt không do Nhà nước đầu tư thì 
do chủ đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt 
quyết định.

Liên quan tới dịch vụ thuê tàu thủy nội 
địa có kèm thuyền viên

Luật giao thông đường thủy nội địa 
2004 sửa đổi năm 2014

Điều 98a. Thuê phương tiện

1. Thuê phương tiện được thực hiện thông 
qua hợp đồng bằng văn bản giữa chủ 
phương tiện và người thuê phương tiện.

2. Các hình thức thuê phương tiện gồm:

a) Thuê phương tiện không bao gồm thuyền 
viên làm việc trên phương tiện;

b) Thuê phương tiện và thuyền viên làm 
việc trên phương tiện.
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Liên quan tới dịch vụ kéo đẩy

Luật giao thông đường thủy nội địa

Điều 98e. Cứu hộ giao thông đường 
thủy nội địa

1. Cứu hộ giao thông đường thủy nội địa là 
hoạt động cứu phương tiện, tàu biển, tàu 
cá hoặc tài sản trên phương tiện, tàu biển, 
tàu cá thoát khỏi nguy hiểm hoặc hoạt 
động hỗ trợ gồm cả việc kéo, đẩy phương 
tiện, tàu biển, tàu cá đang bị nguy hiểm 
trên đường thủy nội địa, vùng nước cảng, 
bến thủy nội địa.

2. Cứu hộ giao thông đường thủy nội địa 
được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa 
tổ chức, cá nhân cứu hộ (sau đây gọi là bên 
cứu hộ) và chủ phương tiện, tàu biển, tàu 
cá được cứu hộ (sau đây gọi là bên được 
cứu hộ).

3. Việc giải quyết tranh chấp về thanh toán 
tiền công cứu hộ được thực hiện theo quy 
định của pháp luật dân sự.

Bộ luật hàng hải

Điều 185. Cứu hộ hàng hải

1. Cứu hộ hàng hải là hành động cứu tàu 
biển hoặc các tài sản trên tàu biển thoát 
khỏi nguy hiểm hoặc hành động cứu trợ 
tàu biển đang bị nguy hiểm trên biển, 
trong vùng nước cảng biển, được thực 
hiện trên cơ sở hợp đồng cứu hộ hàng hải.

2. Hợp đồng cứu hộ hàng hải là hợp đồng 
được giao kết giữa người cứu hộ và người 
được cứu hộ về việc thực hiện cứu hộ. 
Thuyền trưởng của tàu biển bị nạn được 
thay mặt chủ tàu giao kết hợp đồng cứu 
hộ. Thuyền trưởng hoặc chủ tàu của tàu 
biển bị nạn được thay mặt chủ tài sản chở 
trên tàu giao kết hợp đồng cứu hộ tài sản 
đó.
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Điều 86. Phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ 
tầng đường sắt

1. Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt 
là khoản tiền phải trả để được chạy tàu 
trên tuyến đường, đoạn tuyến đường sắt 
hoặc khu đoạn.

2. Giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường 
sắt là khoản tiền phải trả để được sử dụng 
một hoặc một số công trình đường sắt 
không trực tiếp liên quan đến việc chạy 
tàu.

3. Thủ tướng Chính phủ quy định mức và 
phương thức thu phí, giá thuê sử dụng kết 
cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu 
tư. Phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng 
đường sắt không do Nhà nước đầu tư thì 
do chủ đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt 
quyết định.

Liên quan tới dịch vụ thuê tàu thủy nội 
địa có kèm thuyền viên

Luật giao thông đường thủy nội địa 
2004 sửa đổi năm 2014

Điều 98a. Thuê phương tiện

1. Thuê phương tiện được thực hiện thông 
qua hợp đồng bằng văn bản giữa chủ 
phương tiện và người thuê phương tiện.

2. Các hình thức thuê phương tiện gồm:

a) Thuê phương tiện không bao gồm thuyền 
viên làm việc trên phương tiện;

b) Thuê phương tiện và thuyền viên làm 
việc trên phương tiện.
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3. Hợp đồng cứu hộ hàng hải được giao 
kết bằng hình thức do các bên thoả thuận.
4. Các bên tham gia hợp đồng cứu hộ hàng 
hải có quyền yêu cầu huỷ bỏ hoặc thay đổi 
những thoả thuận không hợp lý trong hợp 
đồng, nếu các thoả thuận này được giao kết 
trong tình trạng nguy cấp và bị tác động bởi 
tình trạng đó hoặc chứng minh được là bị 
lừa dối, lợi dụng khi giao kết hoặc khi tiền 
công cứu hộ quá thấp hoặc quá cao so với 
thực tế được cung cấp.
Nghị định 30/2014/NĐ-CP
Điều 13. Điều kiện kinh doanh dịch vụ 
lai dắt tàu biển
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lai 
dắt tàu biển tại Việt Nam phải thành lập 
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
2. Có đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch 
vụ lai dắt tàu biển.
3. Doanh nghiệp phải có cán bộ chuyên trách 
thực hiện khai thác dịch vụ lai dắt tàu biển 
và pháp chế doanh nghiệp.
4. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ 
trách lĩnh vực lai dắt tàu biển phải có kinh 
nghiệm trong hoạt động lai dắt tàu biển tối 
thiểu là 02 (hai) năm.
5. Người phụ trách pháp chế doanh nghiệp 
phải có bằng đại học chuyên ngành luật 
hoặc tương đương và phải có kinh nghiệm 
làm việc trong lĩnh vực pháp luật tối thiểu 
02 (hai) năm.
6. Có tối thiểu 02 (hai) tàu lai dắt chuyên 
dụng.
Điều 14. Điều kiện về duy trì hoạt động 
Iai dắt tàu biển
1. Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 
dịch vụ lai dắt tàu biển hoặc có bảo lãnh 
tương đương.
2. Có hợp đồng lai dắt tàu biển đối với 
từng chuyến tàu cụ thể hoặc trong một 
thời hạn cụ thể.
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Điều 15. Điều kiện về vốn của tổ chức, 
cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ 
lai dắt tàu biển

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được thành 
lập công ty liên doanh kinh doanh dịch vụ 
lai dắt, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu 
tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng 
số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Về nguyên tắc áp dụng nếu không có 
cam kết

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
Luật Đầu tư

Điều 10. Thực hiện quy định về điều 
kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 
ngoài

2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư 
đối với nhà đầu tư nước ngoài:

c) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy 
định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong 
WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác 
mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về 
điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 
ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật 
Việt Nam;

đ) Đối với những ngành, phân ngành dịch 
vụ chưa cam kết hoặc không được quy định 
tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và 
điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp 
luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện 
đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ 
quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, 
quyết định;
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H. Dịch vụ hỗ trợ mọi phương 
thức vận tải

Phụ lục I – 18
Ngành: Dịch vụ hỗ trợ mọi 
phương thức vận tải

H. Services Auxiliary to all Modes of 
Transport 

(a) Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ, 
trừ dịch vụ cung cấp tại các sân 
bay (một phần của CPC 7411)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Kể từ ngày gia nhập, chỉ cho 
phép các nhà cung cấp dịch vụ 
nước ngoài cung cấp dịch vụ 
thông qua liên doanh với đối 
tác Việt Nam trong đó tỷ lệ vốn 
góp của phía nước ngoài không 
quá 50%.

 

Phụ lục I – 18
Ngành: Dịch vụ hỗ trợ mọi 
phương thức vận tải
Phân ngành: Dịch vụ xếp dỡ công 
ten nơ, ngoại trừ dịch vụ cung 
cấp ở các sân bay (CPC 7411)
Nghĩa vụ liên quan: Đối xử quốc 
gia (Điều 9.4)
Mô tả: Đầu tư 
Không được đầu tư nước ngoài 
để cung cấp dịch vụ xếp dỡ công 
ten nơ ngoại trừ thông qua liên 
doanh hoặc mua cổ phần của 
doanh nghiệp Việt Nam, với phần 
vốn góp của bên nước ngoài 
không vượt quá 50%.

(a)Container handling services, 
except services provided at airports 
(part of CPC 7411)
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Foreign service suppliers are only 
permitted to provide services through 
the establishment of joint ventures 
with Vietnamese partners with the 
capital contribution of foreign side 
not exceeding 50%.

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Unbound

Nghị định 140/2007/NĐ-CP quy định chi 
tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách 
nhiệm đối với thương nhân kinh doanh 
dịch vụ logistics
Điều 4. Phân loại dịch vụ lô-gi-stíc
Dịch vụ lô-gi-stíc theo quy định tại Điều 
233 Luật Thương mại được phân loại như 
sau:
1. Các dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu, bao gồm:
a) Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, bao gồm cả 
hoạt động bốc xếp container;
b) Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, 
bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi 
container và kho xử lý nguyên liệu, thiết 
bị;
c) Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt 
động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế 
hoạch bốc dỡ hàng hóa;
d) Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt 
động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin 
liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng 
hóa trong suốt cả chuỗi lô-gi-stíc; hoạt động 
xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng 
hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và 
tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho 
thuê và thuê mua container.
2. Các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan đến vận 
tải, bao gồm:
a) Dịch vụ vận tải hàng hải;
b) Dịch vụ vận tải thuỷ nội địa;
c) Dịch vụ vận tải hàng không;
d)  Dịch vụ vận tải đường sắt;
đ) Dịch vụ vận tải đường bộ.
e) Dịch vụ vận tải đường ống.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN có cam kết tương tự nhau trong 
TPP, EVFTA và TPP về mức độ mở 
cửa lĩnh vực bốc dỡ container, theo 
đó VN chỉ mở cho đầu tư nước ngoài 
dưới hình thức liên doanh với tỷ lệ 
vốn nước ngoài không được vượt 
quá 50% (Riêng với WTO và EVFTA 
thì lĩnh vực này loại trừ dịch vụ kho 
bãi container hàng hải do đã có cam 
kết riêng trong mục dịch vụ hàng 
hải)

2.PLVN
PLVN hiện chỉ cho phép đầu tư nước 
ngoài vào lĩnh vực này dưới hình 
thức liên doanh mà tỷ lệ vốn nước 
ngoài không quá 50%.
Do đó PLVN đã tương thích với WTO, 
TPP và EVFTA.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất sửa đổi, điều chỉnh gì 
về pháp luật
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3. Các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan khác, bao 
gồm:

a) Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật;

b) Dịch vụ bưu chính;

c) Dịch vụ thương mại bán buôn;

d) Dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả 
hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, 
tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại 
và giao hàng;

đ) Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác.

Điều 5. Điều kiện kinh doanh đối với 
thương nhân kinh doanh các dịch vụ 
lô-gi-stíc chủ yếu

Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc 
chủ yếu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 
Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện 
sau đây:

1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh 
hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.

2. Có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ 
đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và 
có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu.

3. Thương nhân nước ngoài kinh doanh 
dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng các 
điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này chỉ 
được kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc khi 
tuân theo những điều kiện cụ thể sau đây:

a) Trường hợp kinh doanh dịch vụ bốc dỡ 
hàng hoá thì chỉ được thành lập công ty liên 
doanh, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu 
tư nước ngoài không quá 50%;
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Không có cam kết mở cửa lĩnh 
vực này

Không có bảo lưu biện pháp 
không tương thích trong lĩnh vực 
này

(a) Maritime cargo handling services  
(CPC 741)
Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Foreign service suppliers may 
provide maritime cargo handling 
services only through a joint venture, 
with foreign equity not exceeding 
49%

Hạn chế đối xử quốc gia
(3) Unbound

Tương tự trên ĐÁNH GIÁ

VN không cam kết mở cửa lĩnh vực 
này trong WTO, trong EVFTA VN chỉ cho 
phép liên doanh tham gia với tỷ lệ vốn 
49% và trong TPP thì mở hoàn toàn 
(với nguyên tắc MFN trong EVFTA về 
thành lập thì cam kết này của TPP cũng 
sẽ áp dụng cho nhà đầu tư EU)
PLVN không phân biệt dịch vụ kho 
bãi, container trong vận tải hàng hải 
hay các hình thức vận tải khác vì vậy 
mức độ mở cửa tương tự như nêu ở 
Mục liền trên.
PLVN đã mở cửa rộng hơn mức cam 
kết trong WTO, EVFTA và hẹp hơn 
trong TPP.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh gì về pháp 
luật chung
Bổ sung cam kết này vào Văn bản 
thực thi TPP về đầu tư
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(b) Dịch vụ kho bãi (CPC 742) (c) 
Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa 
(CPC 748)83

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) Không hạn chế, ngoại trừ 
kể từ ngày gia nhập cho phép 
thành lập liên doanh trong đó tỷ 
lệ vốn nước ngoài không được 
vượt quá 51%. Sau 7 năm kể từ 
khi gia nhập: không hạn chế.

Hạn chế đối xử quốc gia
 (3) Không hạn chế

Không bảo lưu biện pháp không 
tương thích trong các lĩnh vực 
này

(b) Storage and warehouse services 
(CPC 742)
(c) Freight transport agency services 
(CPC 748)
Hạn chế tiếp cận thị trường
 (3) None

Hạn chế đối xử quốc gia
 (3) None

Nghị định 140/2007/NĐ-CP quy định chi 
tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách 
nhiệm đối với thương nhân kinh doanh 
dịch vụ logistics
Điều 4. Phân loại dịch vụ lô-gi-stíc
Dịch vụ lô-gi-stíc theo quy định tại Điều 233 
Luật Thương mại được phân loại như sau:
1. Các dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu, bao gồm:
a) Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, bao gồm cả 
hoạt động bốc xếp container;
b) Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, 
bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi 
container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị;
c) Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt 
động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế 
hoạch bốc dỡ hàng hóa;
d) Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt 
động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông 
tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho 
hàng hóa trong suốt cả chuỗi lô-gi-stíc; 
hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách 
hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa 
quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng 
hóa đó; hoạt động cho thuê và thuê mua 
container. 
Điều 5. Điều kiện kinh doanh đối với 
thương nhân kinh doanh các dịch vụ 
lô-gi-stíc chủ yếu
Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc 
chủ yếu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 
Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện 
sau đây:
1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh 
hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
2. Có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ 
đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và 
có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN đã mở hoàn toàn các lĩnh vực 
dịch vụ kho bãi, lưu giữ hàng hóa, 
đại lý vận tải hàng hóa trong WTO, 
TPP và EVFTA.

2.PLVN
Theo Nghị định 140/2007/NĐ-CP thì 
VN cũng đã mở hoàn toàn các lĩnh 
vực này, do đó đã tương thích với 
cam kết.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật

83/ Bao gồm cả dịch vụ giao nhận hàng hoá. Các dịch vụ này bao gồm các hoạt động tổ chức và điều hành các hoạt động chuyên chở hàng hóa thay mặt người gửi hàng 
thông qua việctìm kiếm dịch vụ vận tải và các dịch vụ liên quan, chuẩn bị chứng từ và cung cấp thông tin kinh doanh.



Bảng rà soát chi tiết320

Cam kết WTO Cam kết TPP Cam kết EVFTA Pháp luật Việt Nam Đánh giá và Đề xuất

3. Thương nhân nước ngoài kinh doanh 
dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng các 
điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này chỉ 
được kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc khi 
tuân theo những điều kiện cụ thể sau đây:
b) Trường hợp kinh doanh dịch vụ kho 
bãi thì được thành lập công ty liên doanh, 
trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư 
nước ngoài không quá 51%; hạn chế này 
chấm dứt vào năm 2014;
c) Trường hợp kinh doanh dịch vụ đại lý vận 
tải thì được thành lập công ty liên doanh, 
trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước 
ngoài không quá 51%, được thành lập công 
ty liên doanh không hạn chế tỷ lệ vốn góp 
của nhà đầu tư nước ngoài kể từ năm 2014;
d) Trường hợp kinh doanh dịch vụ bổ 
trợ khác thì được thành lập công ty liên 
doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu 
tư nước ngoài không quá 49%; hạn chế 
này là 51% kể từ năm 2010 và chấm dứt 
hạn chế vào năm 2014.
Nghị định 30/2014/NĐ-CP
Điều 12. Điều kiện về vốn của tổ chức, 
cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ 
đại lý tàu biển
Tổ chức, cá nhân nước ngoài được thành 
lập công ty liên doanh kinh doanh dịch 
vụ đại lý tàu biển, trong đó tỷ lệ góp vốn 
của nhà đầu tư nước ngoài không vượt 
quá 49% tổng số vốn điều lệ của doanh 
nghiệp.
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(d) Các dịch vụ khác (một phần 
của CPC 749)84

Hạn chế tiếp cận thị trường
 (3) Kể từ ngày gia nhập, các 
nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ 
thông qua thành lập liên doanh 
với đối tác Việt Nam trong đó 
tỷ lệ vốn của bên nước ngoài 
không quá 49%. Sau 3 năm kể 
từ khi gia nhập, hạn chế này sẽ 
là 51%. 4 năm sau đó, hạn chế 
về vốn này sẽ được bãi bỏ.

Không có bảo lưu biện pháp 
không tương thích trong lĩnh vực 
này

(d) Other (part of CPC 749)

Hạn chế tiếp cận thị trường
(3) None

Limitation NT
(3) None

Nghị định 140/2007/NĐ-CP quy định chi 
tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách 
nhiệm đối với thương nhân kinh doanh 
dịch vụ logistics
Điều 4. Phân loại dịch vụ lô-gi-stíc
Dịch vụ lô-gi-stíc theo quy định tại Điều 
233 Luật Thương mại được phân loại như 
sau:
1. Các dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu,  
bao gồm:
a) Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, bao gồm cả 
hoạt động bốc xếp container;
b) Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, 
bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi 
container và kho xử lý nguyên liệu, thiết 
bị;
c) Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt 
động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế 
hoạch bốc dỡ hàng hóa;
d) Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt 
động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin 
liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng 
hóa trong suốt cả chuỗi lô-gi-stíc; hoạt động 
xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng 
hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và 
tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho 
thuê và thuê mua container.
3. Các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan khác, bao 
gồm:
a) Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
b) Dịch vụ bưu chính;
c) Dịch vụ thương mại bán buôn;
d) Dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả 
hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, 
tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại 
và giao hàng;
đ) Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN cam kết trong WTO chỉ cho phép 
thành lập liên doanh trong lĩnh vực 
này.
VN đã mở hoàn toàn lĩnh vực này 
trong TPP, EVFTA.
PLVN đã mở hoàn toàn cho đầu tư 
nước ngoài trong các “dịch vụ bổ 
trợ khác”, tuy nhiên chưa mở trong 
“dịch vụ hỗ trợ vận tải khác”, do đó 
có khả năng không tương thích với 
WTO, TPP, EVFTA (nếu dịch vụ hỗ trợ 
vận tải khác có bao gồm các dịch vụ 
nêu trong nhóm CPC 749 này).

ĐỀ XUẤT

Đề nghị sửa Nghị định 140/2007/
NĐ-CP theo hướng hoặc là bổ sung 
các lĩnh vực thuộc CPC749 vào “các 
dịch vụ bổ trợ khác” của Điều 4.1(d), 
hoặc là bỏ quy định tại Điều 7.2(c)

84/ Bao gồm các hoạt động sau: kiểm tra vận đơn; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; giám định hàng hóa, dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; giám định hàng hóa; 
dịch vụ nhận và chấp nhận hàng; dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải. Các dịch vụ này được thực hiện thay mặt cho chủ hàng.
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Điều 5. Điều kiện kinh doanh đối với 
thương nhân kinh doanh các dịch vụ 
lô-gi-stíc chủ yếu

Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc 
chủ yếu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 
Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện 
sau đây:

1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh 
hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.

2. Có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ 
đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và 
có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu.

3. Thương nhân nước ngoài kinh doanh 
dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng các 
điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này chỉ 
được kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc khi 
tuân theo những điều kiện cụ thể sau đây:

c) Trường hợp kinh doanh dịch vụ đại lý 
vận tải thì được thành lập công ty liên 
doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà 
đầu tư nước ngoài không quá 51%, được 
thành lập công ty liên doanh không hạn 
chế tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước 
ngoài kể từ năm 2014;

d) Trường hợp kinh doanh dịch vụ bổ 
trợ khác thì được thành lập công ty liên 
doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu 
tư nước ngoài không quá 49%; hạn chế 
này là 51% kể từ năm 2010 và chấm dứt 
hạn chế vào năm 2014.
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Điều 7. Điều kiện kinh doanh đối với 
thương nhân kinh doanh các dịch vụ 
lô-gi-stíc liên quan khác

Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc 
liên quan khác theo quy định tại khoản 
3 Điều 4 Nghị định này phải đáp ứng các 
điều kiện sau đây:

1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh 
hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.

2. Thương nhân nước ngoài kinh doanh 
dịch vụ lô-gi-stíc chỉ được kinh doanh các 
dịch vụ lô-gi-stíc khi tuân theo những điều 
kiện cụ thể sau đây:

a) Trường hợp kinh doanh dịch vụ kiểm tra 
và phân tích kỹ thuật:

Đối với những dịch vụ được cung cấp để 
thực hiện thẩm quyền của Chính phủ thì 
chỉ được thực hiện dưới hình thức liên 
doanh sau ba năm hoặc dưới các hình 
thức khác sau năm năm, kể từ khi doanh 
nghiệp tư nhân được phép kinh doanh các 
dịch vụ đó.

Không được kinh doanh dịch vụ kiểm định 
và cấp giấy chứng nhận cho các phương 
tiện vận tải.

Việc thực hiện dịch vụ kiểm tra và phân 
tích kỹ thuật bị hạn chế hoạt động tại 
các khu vực địa lý được cơ quan có thẩm 
quyền xác định vì lý do an ninh quốc 
phòng.

b) Trường hợp kinh doanh dịch vụ bưu 
chính, dịch vụ thương mại bán buôn, dịch 
vụ thương mại bán lẻ thực hiện theo quy 
định riêng của Chính phủ.

c) Không được thực hiện các dịch vụ hỗ 
trợ vận tải khác, trừ trường hợp điều ước 
quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là thành viên có quy định khác.
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Không có cam kết mở cửa Không có bảo lưu biện pháp 
không tương thích trong lĩnh vực 
này

Dredging services (CPC…)
(3) Foreign service suppliers are only 
permitted to provide services through 
the establishment of joint ventures 
with Vietnamese partners with the 
capital contribution of foreign side 
not exceeding 49%. 5 years from 
the date of entry into force of the 
Agreement, this capital limitation 
shall be 51%.

Thông tư 69/2015/TT-BGTVT quy định 
về nạo vét luồng đường thủy nội địa, 
vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết 
hợp tận thu sản phẩm
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định về nạo vét duy 
tu luồng đường thủy nội địa, vùng nước 
cảng, bến thủy nội địa bảo đảm giao thông 
kết hợp tận thu sản phẩm không sử dụng 
ngân sách nhà nước.
2. Thông tư này không điều chỉnh đối với các 
dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá 
nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước 
ngoài, các cơ quan quản lý nhà nước có liên 
quan đến hoạt động nạo vét luồng đường 
thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội 
địa bảo đảm giao thông kết hợp tận thu sản 
phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước.
Điều 4. Chi phí thực hiện dự án
1. Chi phí lập, công bố dự án của Cục Đường 
thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải 
được bố trí từ ngân sách nhà nước trên cơ sở 
dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Chi phí do nhà đầu tư chi trả gồm: chi phí 
khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ dự án; chi phí 
thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán; chi phí lập, 
thẩm định, phê duyệt đánh giá tác động môi 
trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường; 
chi phí tư vấn giám sát dự án; các khoản 
thuế, phí sản phẩm tận thu; chi phí thi công 
dự án; chi phí khắc phục sự cố do lỗi của nhà 
đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; chi 
phí khác (nếu có) do Nhà đầu tư chi trả.

Điều 7. Đăng ký thực hiện dự án
1. Nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án 
trong danh mục dự án đã công bố.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN không cam kết mở cửa lĩnh vực 
này trong WTO, cam kết mở hẹp 
trong EVFTA (chỉ cho liên doanh 49% 
vốn nước ngoài, sau 05 năm tăng lên 
51%) và mở hoàn toàn trong TPP.

2.PLVN
PLVN tuy không có quy định trực tiếp 
về điều kiện đầu tư trong lĩnh vực 
dịch vụ nạo vét nhưng lại quy định 
về các dự án nạo vét đường sông, 
biển áp dụng chung, không phân biệt 
đối xử giữa nhà đầu tư trong nước 
và nước ngoài. Vì vậy về nguyên tắc 
VN đã mở hoàn toàn lĩnh vực này.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật
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2. Thời hạn tối đa để nhà đầu tư đăng ký 
thực hiện dự án là 30 ngày kể từ ngày danh 
mục dự án được công bố; trường hợp hết 
thời hạn mà không có nhà đầu tư đăng ký 
thì Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở 
Giao thông vận tải có văn bản trình Bộ Giao 
thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét gia hạn hoặc chấm dứt thời gian 
đăng ký thực hiện dự án. 

3. Nhà đầu tư nộp trực tiếp hoặc qua 
đường bưu chính hoặc bằng hình thức phù 
hợp khác đến Cục Đường thủy nội địa Việt 
Nam hoặc Sở Giao thông vận tải 01 bộ hồ 
sơ đăng ký thực hiện dự án theo quy định 
tại Điều 8 Thông tư này.
Thông tư 25/2013/TT-BGTVT quy định về 
trình tự, thủ tục nạo vét luồng hàng hải, 
khu nước, vùng nước trong vùng nước 
cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm
Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối 
tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về trình tự, thủ 
tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu 
neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, 
vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, 
vùng quay trở tàu và khu nước, vùng nước 
khác (sau đây gọi là luồng hàng hải, khu 
nước, vùng nước) trong vùng nước cảng 
biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử 
dụng ngân sách nhà nước và quản lý nhà 
nước về hàng hải đối với hoạt động thăm 
dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước 
cảng biển và luồng hàng hải.
2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, 
cá nhân Việt Nam và nước ngoài, các cơ 
quan quản lý nhà nước có liên quan đến 
hoạt động nạo vét luồng hàng hải, khu 
nước, vùng nước trong vùng nước cảng 
biển theo hình thức kết hợp tận thu sản 
phẩm bù chi phí nạo vét và quản lý nhà 
nước về hàng hải đối với hoạt động thăm 
dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước 
cảng biển và luồng hàng hải.
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Không có cam kết mở cửa Không có bảo lưu biện pháp 
không tương thích trong lĩnh vực 
này

Dredging services (CPC…)
(3) Foreign service suppliers are only 
permitted to provide services through 
the establishment of joint ventures 
with Vietnamese partners with the 
capital contribution of foreign side 
not exceeding 49%. 5 years from 
the date of entry into force of the 
Agreement, this capital limitation 
shall be 51%.

Thông tư 69/2015/TT-BGTVT quy định 
về nạo vét luồng đường thủy nội địa, 
vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết 
hợp tận thu sản phẩm
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định về nạo vét duy 
tu luồng đường thủy nội địa, vùng nước 
cảng, bến thủy nội địa bảo đảm giao thông 
kết hợp tận thu sản phẩm không sử dụng 
ngân sách nhà nước.
2. Thông tư này không điều chỉnh đối với các 
dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá 
nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước 
ngoài, các cơ quan quản lý nhà nước có liên 
quan đến hoạt động nạo vét luồng đường 
thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội 
địa bảo đảm giao thông kết hợp tận thu sản 
phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước.
Điều 4. Chi phí thực hiện dự án
1. Chi phí lập, công bố dự án của Cục Đường 
thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải 
được bố trí từ ngân sách nhà nước trên cơ sở 
dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Chi phí do nhà đầu tư chi trả gồm: chi phí 
khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ dự án; chi phí 
thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán; chi phí lập, 
thẩm định, phê duyệt đánh giá tác động môi 
trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường; 
chi phí tư vấn giám sát dự án; các khoản 
thuế, phí sản phẩm tận thu; chi phí thi công 
dự án; chi phí khắc phục sự cố do lỗi của nhà 
đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; chi 
phí khác (nếu có) do Nhà đầu tư chi trả.

Điều 7. Đăng ký thực hiện dự án
1. Nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án 
trong danh mục dự án đã công bố.

ĐÁNH GIÁ

1.Cam kết
VN không cam kết mở cửa lĩnh vực 
này trong WTO, cam kết mở hẹp 
trong EVFTA (chỉ cho liên doanh 49% 
vốn nước ngoài, sau 05 năm tăng lên 
51%) và mở hoàn toàn trong TPP.

2.PLVN
PLVN tuy không có quy định trực tiếp 
về điều kiện đầu tư trong lĩnh vực 
dịch vụ nạo vét nhưng lại quy định 
về các dự án nạo vét đường sông, 
biển áp dụng chung, không phân biệt 
đối xử giữa nhà đầu tư trong nước 
và nước ngoài. Vì vậy về nguyên tắc 
VN đã mở hoàn toàn lĩnh vực này.

ĐỀ XUẤT

Không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi gì 
về pháp luật



Bảng rà soát chi tiết326

Cam kết WTO Cam kết TPP Cam kết EVFTA Pháp luật Việt Nam Đánh giá và Đề xuất

Điều 4. Đăng ký thực hiện dự án
1. Nhà đầu tư có thể đề nghị thực hiện dự 
án trong danh mục dự án đã công bố hoặc 
dự án chưa có trong danh mục đã công bố.

2. Thủ tục đăng ký thực hiện dự án:

a) Nhà đầu tư gửi Cục Hàng hải Việt Nam 
trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 
01 bộ hồ sơ đề nghị đăng ký thực hiện dự 
án. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

- Văn bản đăng ký thực hiện dự án theo 
Mẫu số 1 Phụ lục của Thông tư này;

- Hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư (Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng 
nhận đầu tư và các hợp đồng hợp tác, liên 
doanh, liên kết có liên quan, nếu có);

- Hồ sơ năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo 
cáo tài chính do nhà đầu tư lập và chịu trách 
nhiệm, trừ trường hợp doanh nghiệp thành 
lập mới để thực hiện dự án; giấy tờ chứng 
minh nguồn vốn của doanh nghiệp hoặc văn 
bản cam kết tài chính thực hiện dự án;

- Quyết định hoặc hợp đồng thực hiện dự 
án tương tự của nhà đầu tư (nếu có).
Điều 7. Các chi phí thực hiện dự án
1. Chi phí lập, công bố danh mục dự án, tổ 
chức lựa chọn nhà đầu tư, thẩm định phê 
duyệt dự án, thực hiện kiểm tra, giám sát 
theo thẩm quyền của cơ quan nhà nước, hỗ 
trợ chuyên môn cho nhà đầu tư được bố trí 
từ ngân sách nhà nước trên cơ sở dự toán 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chi phí khảo sát, lập hồ sơ đề xuất dự án, 
thẩm tra đề xuất dự án, thực hiện nạo vét, 
tư vấn giám sát độc lập quá trình, thực hiện, 
dự án, khắc phục sự cố do vi phạm từ thực 
hiện dự án, đo đạc trong quá trình thực hiện 
dự án, công tác nghiệm thu bàn giao khi 
hoàn thành dự án và các chi phí liên quan 
khác do nhà đầu tư chi trả.
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Trung tâm WTO và hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCi), được thành lập nhằm hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Trung tâm là đầu mối vận động chính sách, cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ các hiệp
hội và doanh nghiệp Việt Nam nhằm tận dụng tối đa các cơ hội và lợi ích, phòng tránh
và tự bảo vệ mình trước những tác động tiêu cực có thể có từ WTO, các hiệp định
Thương mại Tự do (FTA) và các hiệp định thương mại quốc tế khác.

truNg tâm Wto vÀ hộI NhẬp
phÒNg thươNg mẠI vÀ CôNg NghIỆp vIỆt Nam

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh – hà Nội
Điện thoại: +84-4-35771458, Fax: +84-4-35771459
Email: banthuky@trungtamwto.vn, Website: www.trungtamwto.vn

SÁCh KhôNg BÁN

Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam

Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết 
của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU 
về Đầu tư

Nhà xuất bản
Công thương 
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