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CHƯƠNG 11 

DOANH NGHIỆP THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP 

ĐƯỢC CẤP ĐẶC QUYỀN HOẶC ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT VÀ DOANH 

NGHIỆP ĐỘC QUYỀN CHỈ ĐỊNH 

 

ĐIỀU 11.1  

Các định nghĩa 

Vì mục đích của Chƣơng này: 

(a) “hoạt động thƣơng mại” nghĩa là các hoạt động mà kết quả cuối cùng là 

việc sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ bán trên thị trƣờng liên 

quan với số lƣợng và mức giá do doanh nghiệp quyết định, và đƣợc thực 

hiện với mục đích tạo ra lợi nhuận
44

. 

(b) "tính toán thƣơng mại" nghĩa là giá cả, chất lƣợng, khả năng sẵn có, khả 

năng tiếp thị, vận chuyển và các điều khoản và điều kiện khác trong mua 

hoặc bán, hoặc các yếu tố khác thƣờng đƣợc xem xét đến trong quyết 

định thƣơng mại của một doanh nghiệp hoạt động theo nguyên tắc kinh tế 

thị trƣờng trong hoạt động kinh doanh hoặc ngành liên quan; 

(c) "chỉ định" nghĩa là thành lập hoặc cho phép độc quyền, hoặc mở rộng 

thêm phạm vi độc quyền đối với một hàng hóa hoặc dịch vụ. 

(d) "doanh nghiệp độc quyền chỉ định” nghĩa là một tổ chức, bao gồm một 

nhóm tổ chức hoặc một cơ quan nhà nƣớc, và bất kỳ công ty thành viên 

của các tổ chức đó, đƣợc chỉ định là nhà cung cấp độc quyền hoặc ngƣời 

mua độc quyền một hàng hóa hoặc dịch vụ trên thị trƣờng liên quan trên 

lãnh thổ của một Bên, nhƣng không bao gồm một tổ chức đƣợc cấp 

quyền sở hữu trí tuệ độc quyền thuần túy với lý do cấp quyền sở hữu trí 

tuệ; 

(e) "doanh nghiệp đƣợc cấp đặc quyền hoặc ƣu đãi đặc biệt” nghĩa là doanh 

nghiệp, bao gồm cả các công ty thành viên, thuộc nhà nƣớc hoặc tƣ nhân, 

                                           
44

 Để rõ ràng hơn, các hoạt động do doanh nghiệp thực hiện trên cơ sở phi lợi nhuận hoặc bù đắp chi phí 

không đƣợc coi là các hoạt động nhằm tạo ra lợi nhuận. 
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đƣợc một Bên cấp đặc quyền hoặc ƣu đãi đặc biệt, theo luật hoặc trên 

thực tế; 

(f) "đặc quyền hoặc ƣu đãi đặc biệt" nghĩa là các quyền hoặc ƣu đãi đƣợc 

một Bên cấp cho một số lƣợng hạn chế các doanh nghiệp, hoặc bất kỳ 

công ty thành viên của các doanh nghiệp đó, trên một khu vực địa lý hoặc 

một thị trƣờng sản phẩm nhất định gây tác động hạn chế đáng kể tới khả 

năng của doanh nghiệp khác hoạt động trên cùng một khu vực địa lý hoặc 

thị trƣờng sản phẩm trong các điều kiện tƣơng tự; việc cấp phép hoặc cho 

phép một số lƣợng hạn chế các doanh nghiệp trong việc phân bổ một 

nguồn lực hạn chế thông qua các tiêu chí khách quan, tƣơng xứng và 

không phân biệt đối xử không đƣợc coi là đặc quyền hoặc ƣu đãi đặc biệt; 

và  

(g) “doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nƣớc” nghĩa là một doanh nghiệp, bao 

gồm cả công ty thành viên, trong đó một Bên, trực tiếp hoặc gián tiếp: 

(i) sở hữu trên 50 phần trăm vốn điều lệ hoặc kiểm soát trên 50 phần 

trăm số phiếu bầu gắn với cổ phiếu do doanh nghiệp phát hành;  

(ii) có quyền bổ nhiệm hơn một nửa số thành viên ban quản trị hoặc bộ 

máy quản lý tƣơng đƣơng; hoặc 

(iii) có thể thực hiện quyền kiểm soát đối với các quyết định chiến lƣợc 

của doanh nghiệp.  

 

ĐIỀU 11.2 

Phạm vi áp dụng 

1. Các Bên xác nhận quyền và nghĩa vụ của mình theo các khoản từ 1 đến 3 

trong Điều XVII Hiệp định GATT 1994 và Diễn giải về Điều XVII Hiệp 

định thuế và thương mại 1994, cũng nhƣ các khoản 1,2 và 5 trong Điều 

VIII Hiệp định GATS, theo đó đƣợc đƣa vào và trở thành một phần của 

Hiệp định này và đƣợc áp dụng với những sửa đổi cần thiết. 

2. Chƣơng này áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà 

nƣớc, doanh nghiệp đƣợc cấp đặc quyền hoặc ƣu đãi đặc biệt và doanh 

nghiệp độc quyền chỉ định, có hoạt động thƣơng mại. Trong trƣờng hợp 

một doanh nghiệp thực hiện cả hoạt động thƣơng mại và phi thƣơng mại
45

 

thì Chƣơng này chỉ áp dụng đối với hoạt động thƣơng mại của doanh 

nghiệp đó. 

3. Chƣơng này không áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà 

nƣớc, doanh nghiệp đƣợc cấp đặc quyền và ƣu đãi đặc biệt, và doanh 

nghiệp độc quyền chỉ định, khi một Bên thực hiện các biện pháp tạm thời 

nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia hoặc toàn cầu.  

4. Chƣơng này không áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà 

                                           
45

  Bao gồm thực hiện một nghĩa vụ dịch vụ công. 
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nƣớc, doanh nghiệp đƣợc cấp đặc quyền hoặc ƣu đãi đặc biệt và doanh 

nghiệp độc quyền chỉ định nếu doanh thu một trong ba năm liền trƣớc từ 

hoạt động thƣơng mại của doanh nghiệp độc quyền đó thấp hơn 200 triệu 

SDR (quyền rút vốn đặc biệt)
46

. Ngƣỡng này áp dụng đối với doanh 

nghiệp thuộc sở hữu nhà nƣớc, doanh nghiệp đƣợc cấp đặc quyền hoặc 

ƣu đãi đặc biệt và doanh nghiệp độc quyền chỉ định tại cấp chính quyền 

dƣới trung ƣơng sau 5 năm kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực. 

5. Chƣơng này không áp dụng đối với việc mua sắm của chính phủ của một 

Bên hoặc các cơ quan mua sắm thuộc đối tƣợng điều chỉnh của Điều 9.2 

(Phạm vi điều chỉnh). 

6. Chƣơng này không áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nƣớc, 

doanh nghiệp đƣợc cấp đặc quyền hoặc ƣu đãi đặc biệt và doanh nghiệp 

độc quyền chỉ định thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của một cơ quan nhà 

nƣớc của một Bên có nhiệm vụ về an ninh quốc phòng, trật tự công cộng 

hoặc an ninh công cộng, trừ trƣờng hợp các doanh nghiệp này thuần túy 

chỉ tham gia các hoạt động thƣơng mại không liên quan đến an ninh quốc 

phòng, trật tự công cộng và an ninh công cộng.  

7. Chƣơng này không áp dụng đối với bất kỳ dịch vụ nào do doanh nghiệp 

thuộc sở hữu nhà nƣớc, doanh nghiệp đƣợc cấp đặc quyền hoặc ƣu đãi 

đặc biệt và doanh nghiệp độc quyền chỉ định cung cấp nhằm thực hiện 

chức năng của nhà nƣớc
47

. 

8. Chƣơng này không áp dụng đối với các biện pháp hoặc hoạt động đƣợc 

liệt kê tại Phụ lục 11 (Quy định riêng đối với Việt Nam về doanh nghiệp 

thuộc sở hữu nhà nƣớc, doanh nghiệp đƣợc cấp đặc quyền hoặc ƣu đãi 

đặc biệt và doanh nghiệp độc quyền chỉ định). 

 

ĐIỀU 11.3 

Các điều khoản chung 

1. Không có điều khoản nào trong Chƣơng này ảnh hƣởng đến luật pháp và 

quy định của một Bên trong việc quản lý hệ thống sở hữu nhà nƣớc của 

Bên đó. 

2. Không ảnh hƣởng đến các quyền và nghĩa vụ của các Bên theo Chƣơng 

này, không có điều khoản nào trong Chƣơng này ngăn cản một Bên thành 

lập hoặc duy trì doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nƣớc, cấp đặc quyền hoặc 

ƣu đãi đặc biệt cho doanh nghiệp, hoặc chỉ định hoặc duy trì doanh 

nghiệp độc quyền. 

                                           
46

  Việc tính toán doanh thu bao gồm doanh thu có liên quan của tất cả các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà 

nƣớc, doanh nghiệp đƣợc cấp đặc quyền hoặc ƣu đãi đặc biệt và doanh nghiệp độc quyền chỉ định, bao gồm 

doanh thu của các công ty thành viên tham gia vào hoạt động thƣơng mại trên cùng thị trƣờng hoặc trên thị 

trƣờng có liên quan. 
47

 Thuật ngữ “duật ngữ ƣduật ngữ ấduật ngữ ựduật ngữ ứduật ngữ a nhà nƣữ ” nhƣ đƣƣ àđịnh nghĩa thƣ điểm 

3(c) ĐihĩaI Hi) Đihĩa GATS. 
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3. Một Bên không đƣợc yêu cầu hoặc khuyến khích doanh nghiệp thuộc sở 

hữu nhà nƣớc, doanh nghiệp đƣợc cấp đặc quyền hoặc ƣu đãi đặc biệt và 

doanh nghiệp độc quyền có hành vi không phù hợp với Chƣơng này. 

 

ĐIỀU 11.4  

Không phân biệt đối xử và tính toán thƣơng mại 

1. Mỗi Bên phải đảm bảo rằng các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nƣớc, 

doanh nghiệp đƣợc cấp đặc quyền hoặc ƣu đãi đặc biệt và doanh nghiệp 

độc quyền chỉ định  khi tham gia vào hoạt động thƣơng mại phải: 

(a) hành xử phù hợp với tính toán thƣơng mại trong mua hoặc bán hàng 

hóa hoặc dịch vụ, trừ trƣờng hợp phải đáp ứng các điều khoản trong 

nhiệm vụ công của doanh nghiệp đó nhƣng không đƣợc trái với điểm 

1(b);  

(b) khi mua hàng hoá hoặc dịch vụ: 

(i) dành cho hàng hoá hoặc dịch vụ do doanh nghiệp của Bên kia 

cung cấp sự đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử với hàng 

hoá hoặc dịch vụ tƣơng tự do doanh nghiệp của Bên đó cung 

cấp; và 

(ii) dành cho hàng hoá hoặc dịch vụ do doanh nghiệp của các nhà đầu 

tƣ của Bên kia cung cấp trong lãnh thổ của mình sự đối xử 

không kém thuận lợi hơn sự đối xử với hàng hoá hoặc dịch vụ 

tƣơng tự do doanh nghiệp của các nhà đầu tƣ của Bên kia cung 

cấp trên thị trƣờng liên quan trong lãnh thổ Bên đó; 

(c) khi bán hàng hoá hoặc dịch vụ: 

(i) dành cho doanh nghiệp của Bên kia sự đối xử không kém thuận 

lợi hơn sự đối xử với doanh nghiệp của Bên đó; và 

(ii) dành cho một doanh nghiệp của các nhà đầu tƣ của Bên kia trong 

lãnh thổ của Bên đó sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối 

xử với các doanh nghiệp của các nhà đầu tƣ của Bên kia trên thị 

trƣờng liên quan trong lãnh thổ Bên đó. 

2. Khoản 1 không ngăn cản doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nƣớc, doanh 

nghiệp đƣợc cấp đặc quyền hoặc ƣu đãi đặc biệt hoặc doanh nghiệp độc 

quyền chỉ định trong việc:  

(a)     mua hoặc cung ứng hàng hóa hoặc dịch vụ theo các điều khoản hoặc 

điều kiện khác nhau, bao gồm các điều khoản hoặc điều kiện liên 

quan đến giá, hoặc 

(b) từ chối mua hoặc cung ứng hàng hóa hoặc dịch vụ, 

nếu nhƣ các điều khoản và điều kiện khác nhau đó hoặc việc từ chối đƣợc thực 

hiện phù hợp với tính toán thƣơng mại. 
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3. Các khoản 1 và 2 không áp dụng đối với các lĩnh vực đƣợc đề cập tại 

Điều 8.3 (Phạm vi) và Điều 8.9 (Phạm vi). 

4. Các khoản 1 và 2 áp dụng đối với hoạt động thƣơng mại của doanh 

nghiệp thuộc sở hữu nhà nƣớc, doanh nghiệp đƣợc cấp đặc quyền hoặc 

ƣu đãi đặc biệt và doanh nghiệp độc quyền chỉ định, nếu hoạt động tƣơng 

tự có thể ảnh hƣởng đến thƣơng mại dịch vụ và đầu tƣ mà một Bên đã 

cam kết theo Điều 8.5 (Đối xử quốc gia), 8.6 (Đối xử tối huệ quốc), 8.11 

(Đối xử quốc gia), theo các điều kiện hoặc tiêu chuẩn đƣợc nêu trong 

Biểu cam kết cụ thể tƣơng ứng của mỗi Bên tại Phụ lục 8-A (Biểu cam 

kết cụ thể của Liên minh Châu Âu) hoặc 8-B (Biểu cam kết cụ thể của 

Việt Nam), theo Điều 8.7 (Biểu cam kết cụ thể) và 8.12 (Biểu cam kết cụ 

thể). Để rõ ràng hơn, trong trƣờng hợp có mâu thuẫn giữa khoản 4 Điều 

11.2 (Phạm vi áp dụng) và các điều kiện hoặc tiêu chuẩn đƣợc nêu trong 

Biểu cam kết cụ thể của mỗi Bên theo Điều 8.7 (Biểu cam kết cụ thể) và 

8.12 (Biểu cam kết cụ thể) thì áp dụng các biểu cam kết đó. 

 

ĐIỀU 11.5 

Khuôn khổ quản lý 

1. Các Bên phải nỗ lực đảm bảo rằng các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà 

nƣớc, doanh nghiệp đƣợc cấp đặc quyền hoặc ƣu đãi đặc biệt và doanh 

nghiệp độc quyền chỉ định tuân thủ các tiêu chuẩn về quản trị doanh 

nghiệp đƣợc quốc tế công nhận. 

2. Mỗi Bên phải đảm bảo rằng các cơ quan hoặc chức năng quản lý nhà 

nƣớc của Bên đó không phải chịu trách nhiệm giải trình trƣớc bất kỳ 

doanh nghiệp hoặc tổ chức nào mà cơ quan đó quản lý nhằm đảm bảo 

tính hiệu lực của cơ quan hoặc chức năng quản lý nhà nƣớc và hành xử 

khách quan
48

 trong các hoàn cảnh tƣơng tự đối với mọi doanh nghiệp 

hoặc tổ chức mà cơ quan đó quản lý, bao gồm doanh nghiệp thuộc sở hữu 

nhà nƣớc, doanh nghiệp đƣợc cấp đặc quyền hoặc ƣu đãi đặc biệt và 

doanh nghiệp độc quyền chỉ định
49

.   

3. Mỗi Bên phải đảm bảo rằng việc thực thi pháp luật và quy định là thống 

nhất và không mang tính phân biệt đối xử, bao gồm đối với doanh nghiệp 

thuộc sở hữu nhà nƣớc, doanh nghiệp đƣợc cấp đặc quyền hoặc ƣu đãi 

đặc biệt và doanh nghiệp độc quyền chỉ định.  

 

 

                                           
48

 Để rõ nghĩa hơn, sự khách quan trong chức năng quản lý của cơ quan quản lý cần phải đƣợc đánh giá bằng 

việc dẫn chiếu đến một dạng thức hoặc thông lệ chung của cơ quan quản lý đó. 
49

 Để rõ nghĩa hơn, đối với các lĩnh vực mà các Bên thống nhất có những nghĩa vụ cụ thể về cơ quan quản lý 

nhà nƣớc tại các Chƣơng khác thì điều khoản liên quan tại các Chƣơng khác của Hiệp định này sẽ đƣợc ƣu 

tiên áp dụng. 
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ĐIỀU 11.6 

Minh bạch hóa 

1. Khi một Bên có lý do hợp lý để tin rằng lợi ích của mình theo Chƣơng 

này bị ảnh hƣởng bất lợi do hoạt động thƣơng mại của một doanh nghiệp 

thuộc sở hữu nhà nƣớc, doanh nghiệp đƣợc cấp đặc quyền hoặc ƣu đãi 

đặc biệt hoặc doanh nghiệp độc quyền chỉ định của Bên kia thì có thể gửi 

văn bản yêu cầu Bên kia cung cấp các thông tin về hoạt động của doanh 

nghiệp hoặc doanh nghiệp độc quyền đó. Văn bản yêu cầu cung cấp 

thông tin đó phải nêu rõ doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp độc quyền, 

hàng hóa hoặc dịch vụ và các thị trƣờng có liên quan, và phải chỉ ra rằng 

doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp độc quyền đó đang tham gia vào các 

hành vi gây cản trở đến thƣơng mại và đầu tƣ giữa các Bên.   

2. Các thông tin nêu tại khoản 1 phải bao gồm:  

(a) cơ cấu sở hữu và biểu quyết của doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp 

độc quyền, nêu rõ tổng tỷ lệ phần trăm cổ phần và tỷ lệ phần trăm 

quyền biểu mà một Bên hoặc một doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà 

nƣớc, doanh nghiệp đƣợc cấp đặc quyền hoặc ƣu đãi đặc biệt hoặc 

doanh nghiệp độc quyền chỉ định sở hữu;  

(b) mô tả về bất kỳ cổ phần đặc biệt hoặc quyền biểu quyết đặc biệt 

hoặc các quyền khác nắm giữ bởi một Bên hoặc một doanh nghiệp 

thuộc sở hữu nhà nƣớc, doanh nghiệp đƣợc cấp đặc quyền hoặc ƣu 

đặc biệt hoặc doanh nghiệp độc quyền chỉ định, nếu nhƣ các quyền 

đó khác với quyền gắn với cổ phần thông thƣờng của doanh nghiệp 

hoặc doanh nghiệp độc quyền đó;  

(c) cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp độc quyền, 

thành phần hội đồng quản trị hoặc bất kỳ bộ phận tƣơng đƣơng thực 

hiện quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp tại doanh nghiệp hoặc 

tổ chức đó, và sở hữu chéo và các mối liên kết khác với các doanh 

nghiệp thuộc sở hữu nhà nƣớc, doanh nghiệp đƣợc cấp đặc quyền 

hoặc ƣu đãi đặc biệt hoặc doanh nghiệp độc quyền chỉ định khác; 

(d) mô tả về cơ quan nhà nƣớc hoặc tổ chức công quản lý hoặc giám sát 

doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp độc quyền đó, mô tả về hệ thống 

báo cáo
50

, và các quyền và thông lệ của cơ quan nhà nƣớc hoặc tổ 

chức công trong việc bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc khen thƣởng các nhà 

quản lý; 

(e) doanh thu hàng năm hoặc tổng tài sản, hoặc cả hai;  

(f) miễn trừ, loại trừ và bất kỳ biện pháp nào khác, bao gồm áp dụng đối 

xử ƣu đãi hơn trên lãnh thổ của Bên đƣợc yêu cầu dành cho bất kỳ 

doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nƣớc, doanh nghiệp đƣợc cấp đặc 

                                           
50

  Để rõ nghĩa hơn, một Bên không có nghĩa vụ phải cung cấp báo cáo hoặc nội dung của bất kỳ báo cáo nào. 
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quyền hoặc ƣu đãi đặc biệt, hoặc doanh nghiệp độc quyền đƣợc chỉ 

định. 

3. Một Bên có thể yêu cầu Bên kia cung cấp các thông tin bổ sung liên quan 

đến cách thức tính toán ngƣỡng doanh thu nêu tại khoản 4 Điều 11.2 

(Phạm vi áp dụng). 

4. Các khoản từ 1 đến 3 không yêu cầu Bên nào phải công bố thông tin mật 

trái với quy định của pháp luật Bên đó, cản trở việc thực thi pháp luật 

hoặc trái với lợi ích công hoặc sẽ ảnh hƣởng đến các lợi ích thƣơng mại 

hợp pháp của các doanh nghiệp cụ thể. 

5. Đối với Liên minh, các điểm từ 2(a) đến 2(e) không áp dụng đối với các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ theo luật của Liên minh. 

 

ĐIỀU 11.7 

Hợp tác kỹ thuật 

Nhận thức về tầm quan trọng của việc thúc đẩy các khuôn khổ pháp lý và quản 

lý hiệu quả đối với doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nƣớc, các Bên cần tham 

gia vào các hoạt động hợp tác kỹ thuật trên cơ sở thỏa thuận song phƣơng 

nhằm thúc đẩy tính hiệu quả và minh bạch của các doanh nghiệp thuộc sở hữu 

nhà nƣớc, tùy thuộc vào mức độ sẵn có của nguồn tài chính theo các công cụ 

và chƣơng trình hợp tác của các Bên. 

 

 

 

 

 




