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CHƢƠNG 8 

 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

 

 

Điều 8.1: Các định nghĩa 

 

Theo mục tiêu của Chương này:  

 

(a) dịch vụ sửa chữa và bảo dƣỡng máy bay là các hoạt động được 

thực hiện trên máy bay hoặc một bộ phận của nó trong khi máy bay 

đó ngừng cung cấp dịch vụ và không bao gồm bảo dưỡng ngoại 

trường;  

 

(b) hiện diện thƣơng mại là bất kỳ loại hình tổ chức kinh doanh hay tổ 

chức nghề nghiệp nào, bao gồm các hoạt động  

 

(i) thành lập, mua lại hay duy trì một pháp nhân; hoặc 

 

(ii) thành lập hay duy trì một chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, 

 

trên phạm vi Khu vực của một Bên nhằm mục đích cung cấp dịch 

vụ; 

 

(c) dịch vụ hệ thống đặt, giữ chỗ bằng máy tính là dịch vụ được cung 

cấp bởi các hệ thống máy tính có chứa thông tin về lịch bay, ghế 

trống, giá và các quy định về giá của các hãng hàng không, và thông 

qua hệ thống nay, mọi người có thể đặt giữ chỗ hoặc xuất vé;  

 

(d) pháp nhân là bất kỳ thực thể pháp lý nào đƣợc thành lập hoặc tổ 

chức theo pháp luật phù hợp, dù có lợi nhuận hay không, và dù thuộc 

sở hữu tƣ nhân hay sở hữu nhà nƣớc, bao gồm các công ty, quỹ ủy 

thác, đối tác, liên doanh, doanh nghiệp một chủ sở hữu hoặc hiệp 

hội; 

 

(e) pháp nhân của một Bên khác là pháp nhân: 

 

(i) được thành lập hay tổ chức theo luật pháp của Bên khác đó, và 

tham gia vào hoạt động kinh doanh đáng kể trên Khu vực của 

Bên đó hoặc bất kỳ Bên nào khác; hoặc 

 

(ii) trong trường hợp việc cung cấp dịch vụ được thực hiện thông 

qua hiện diện thương mại, được sở hữu hoặc kiểm soát bởi 

những người sau đây: 
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(A) thể nhân của Bên đó; hoặc 

(B) pháp nhân của Bên khác được xác định theo quy định 

tại điểm (e)(i); 

 

(f) Dành cho Thái Lan và Việt Nam, pháp nhân là:  

 

(i) sở hữu bởi những người của một Bên, nếu trên 50% lợi ích cổ 

phần của pháp nhân đó thuộc sở hữu của những người của Bên 

đó; 

 

(ii) kiểm soát bởi những người của một Bên nếu những người đó 

có quyền chỉ định đa số thành viên của ban giám đốc hoặc nếu 

không phải điều hành hoạt động của pháp nhân đó một cách 

hợp pháp; 

 

(iii) liên kết với người khác khi pháp nhân đó điều hành, hoặc chịu 

sự điều hành bởi người khác đó; hoặc khi pháp nhân đó và 

người khác cùng chịu sự kiểm soát của một người; 

 

(g) biện pháp của các Bên tác động đến thƣơng mại dịch vụ là các 

biện pháp được áp dụng bởi: 

 

(i) việc mua, thanh toán hay sử dụng một dịch vụ; 

 

(ii) sự tiếp cận hay sử dụng các dịch vụ gắn liền với việc cung cấp 

dịch vụ, các dịch vụ được các Bên đó yêu cầu phải đưa ra 

phục vụ công chúng một cách phổ biến; và 

 

(iii) sự hiện diện, bao gồm cả hiện diện thương mại, của những 

người thuộc một Bên để cung cấp dịch vụ trên Khu vực của 

một Bên khác; 

 

(h) ngƣời cung cấp dịch vụ độc quyền là bất kỳ người nào, dù là thuộc 

khu vực công hay tư nhân, được một Bên cho phép, hay được thành 

lập một cách chính thức hay trên thực tế là người cung cấp duy nhất 

dịch vụ đó, trong phạm vi thị trường tương ứng của Khu vực của 

một Bên này; 

 

(i) thể nhân của một Bên là thể nhân cư trú trên lãnh thổ của Bên đó 

hoặc nơi khác và tuân thủ luật của Bên đó:  

 

(i) là công dân của Bên đó; hoặc 
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(ii) có quyền thường trú
1
 tại Bên đó, trong trường hợp một Bên 

dành sự đối xử với người thường trú tương tự như đối với 

công dân của mình về các biện pháp về thương mại dịch vụ, 

với điều kiện không Bên nào có nghĩa vụ phải dành cho người 

thường trú đối xử thuận lợi hơn mức Bên đó dành cho công 

dân của mình;  

 

(j) "ngành" dịch vụ là: 

 

(i) có liên quan đến một cam kết cụ thể, một hoặc nhiều hoặc tất 

cả hoặc phân ngành của ngành dịch vụ đó, như được quy định 

trong Bảng cam kết của một Bên tại Phụ lục II (Biểu cam kết 

cụ thể về dịch vụ) hoặc Biểu tại Phụ lục III (Biểu bảo lưu và 

các biện pháp không tương thích đối với Dịch vụ và Đầu tư); 

và 

 

(ii) ngoài ra, còn là toàn bộ các ngành dịch vụ đó, kể cả tất cả các 

phân ngành; 

 

(k) bán và tiếp thị thị trƣờng vận tải hàng không là cơ hội để hãng 

hàng không có liên quan bán và tiếp thị tự do các dịch vụ vận tải 

hàng không của mình bao gồm tất cả các các nội dung tiếp thị như 

nghiên cứu thị trường, quảng cáo và phân phối. Các hoạt động này 

không bao gồm việc định giá dịch vụ vận tải hàng không cũng như 

các điều kiện áp dụng;  

 

(l) dịch vụ bao gồm bất cứ dịch vụ nào trong bất cứ ngành nào trừ các 

dịch vụ do các cơ quan chính phủ cung cấp; 

 

(m) ngƣời tiêu dùng dịch vụ là bất kỳ người nào nhận hoặc sử dụng một 

dịch vụ; 

 

(n) dịch vụ của một Bên khác là dịch vụ được cung cấp: 

 

 

(i) từ hoặc trên Khu vực của Bên khác, hoặc trong trường hợp 

dịch vụ vận tải biển, do một con tàu được đăng ký theo luật 

pháp của Bên khác đó, hoặc do một người thuộc Bên khác 

                                            
1
 Khi một Bên đã bảo lưu đối với người thường trú trong các Biểu cam kết của mình trong Phụ lục II 

(Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ), Phụ lục III (Biểu bảo lưu và các biện pháp không tương thích đối với 
dịch vụ và đầu tư) hoặc Phụ lục IV (Biểu cam kết cụ thể về di chuyển thể nhân tạm thời), việc bảo lưu 
đó sẽ không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của Bên đó trong GATS. 
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cung cấp dịch vụ thông qua hoạt động của một con tàu và/hoặc 

sử dụng toàn bộ hay một phần con tàu đó; hoặc 

(ii) của một người cung cấp dịch vụ thuộc Bên khác, trong trường 

hợp việc cung cấp dịch vụ đó thông qua sự hiện diện thương 

mại hoặc sự hiện diện thể nhân; 

 

(o) dịch vụ đƣợc cung cấp để thi hành thẩm quyền của chính phủ là 

bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp không trên cơ sở thương mại và 

cũng không trên cơ sở cạnh tranh với một hoặc nhiều nhà cung cấp 

dịch vụ khác; 

 

(p) ngƣời cung cấp dịch vụ là bất kỳ người nào cung cấp một dịch 

vụ:
2,3

 

 

(q) cung cấp dịch vụ bao gồm việc sản xuất, phân phối, giới thiệu, bán 

và giao dịch vụ;  

 

(r) thƣơng mại dịch vụ được định nghĩa là sự cung cấp dịch vụ: 

 

(i) từ Khu vực của một Bên sang Khu vực của bất kỳ một Bên 

nào khác; 

 

(ii) trong Khu vực của một Bên tới người tiêu dùng dịch vụ của 

bất kỳ một Bên nào khác; 

 

(iii) do một nhà cung cấp dịch vụ của một Bên thực hiện, thông 

qua sự hiện diện thương mại trên Khu vực của bất kỳ một Bên 

nào khác; 

(iv) do một nhà cung cấp dịch vụ của một Bên thực hiện, thông 

qua sự hiện diện thể nhân trên Khu vực của bất kỳ một Bên 

nào khác; và 

 

(s) thƣơng quyền hàng không là quyền đối với các dịch vụ theo lịch 

trình và không theo lịch trình để vận hành hoặc vận chuyển hành 

khách, hàng hoá và thư tư để trả công hoặc thuê từ, đến, trong hoặc 

trên lãnh thổ của một Bên, bao gồm các điểm được phục vụ, các 

                                            
2
 Khi dịch vụ không được cung cấp trực tiếp bởi một pháp nhân mà thông qua các hình thức hiện diện 

thương mại khác như chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì nhà cung cấp dịch vụ (tức là pháp nhân) 
sẽ thông qua hiện diện thương mại đó sẽ được đối xử như các nhà cung cấp dịch vụ theo Hiệp định 
này. Việc đối xử này sẽ được mở rộng cho sự hiện diện thương mại mà thông qua đó dịch vụ được 
cung cấp và không cần mở rộng cho bất kỳ bộ phận nào khác của nhà cung cấp nằm ngoài lãnh thổ 
nơi dịch vụ được cung cấp. 
 
3
 Các Bên xác nhận sự hiểu biết chung rằng “nhà cung cấp dịch vụ” trong Chương này có cùng ý nghĩa 

với nội dung tại điểm (g) của Điều XXVIII của GATS. 
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tuyến đường được vận hành, loại phương tiện giao thông được thực 

hiện, khả năng cung cấp, thuế, và các điều kiện của họ, và tiêu chí để 

định danh các hãng hàng không, bao gồm các tiêu chí như số lượng, 

quyền sở hữu và kiểm soát.  

 

Điều 8.2: Phạm vi 

 

1. Chương này áp dụng đối với các biện pháp của các Bên có ảnh hưởng đến 

thương mại dịch vụ. 

 

2. Vì những mục tiêu của Chương này, các biện pháp của một Bên nghĩa là 

các biện pháp được thực thi bởi: 

 

(a) Chính phủ hoặc cơ quan trung ương, khu vực hoặc địa phương; và 

 

(b) Các cơ quan phi chính phủ để thực thi quyền lực do Chính phủ hoặc 

cơ quan trung ương, khu vực hoặc địa phương giao cho. 

 

Để thực thi các nghĩa vụ và cam kết của Chương này, mỗi Bên sẽ thực thi 

các biện pháp hợp lý và có thể có sẵn để đảm bảo sự tuân thủ của Chính 

phủ và các cơ quan khu vực và địa phương và các cơ quan phi chính phủ 

trong Khu vực của mình. 

 

3. Chương này sẽ không áp dụng đối với: 

 

(a) việc mua sắm chính phủ; 

 

(b) trợ cấp và các khoản tiền bao gồm các khoản vay do Chính phủ hỗ 

trợ, các khoản đảm bảo và bảo hiểm, do một Bên cung cấp hoặc theo 

các điều kiện gắn liền với việc nhận các khoản trợ cấp và khoản tiền 

này, bất kể việc  các khoản trợ cấp và khoản tiền này được cấp 

riêng cho các nhà cung cấp dịch vụ, người tiêu dùng dịch vụ và dịch 

vụ trong nước hay không; 

(c) dịch vụ được cung cấp trong thi hành thẩm quyền của chính phủ trên 

Khu vực của các Bên;  

 

(d) kinh doanh dọc bờ biển (cabotage) trong dịch vụ vận tải đường biển; 

và 
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(e) trong lĩnh vực dịch vụ vận tải hàng không, thương quyền được cấp; 

hoặc dịch vụ liên quan trực tiếp tới việc thực thi thương quyền, trừ 

các biện pháp ảnh hưởng tới:
4
 

 

(i) dịch vụ bảo trì và sửa chữa máy bay; 

 

(ii) việc bán và tiếp thị dịch vụ vận tải hàng không; 

 

(iii) dịch vụ hệ thống giữ chỗ bằng máy tính; 

 

(iv) dịch vụ bay đặc biệt; 

 

(v) dịch vụ vận hành sân bay; và  

 

(vi) dịch vụ khai thác mặt đất. 

 

4. Chương này không được áp dụng cho các biện pháp tác động đến thể nhân 

đang tìm cách tiếp cận thị trường lao động của một Bên khác, và cũng 

không áp dụng cho các biện pháp liên quan đến quyền công dân, quyền cư 

trú hoặc việc làm trên cơ sở thường trú. 

 

5. Để rõ ràng hơn, Phụ lục 8A (Dịch vụ Tài chính), Phụ lục 8B (Dịch vụ Viễn 

thông), và Phụ lục 8C (Dịch vụ Chuyên nghiệp) là một phần không thể 

thiếu tại Chương này 

 

Điều 8.3: Biểu Cam kết 

 

1. Mỗi Bên sẽ thực hiện các cam kết theo Điều 8.4 (Đối xử quốc gia) và Điều 

8.5 (Tiếp cận thị trường) cùng với Điều 8.7 (Biểu cam kết cụ thể) hoặc 

Điều 8.8 (Biểu các biện pháp không tương thích). 

 

2. Một Bên thực hiện cam kết theo Điều 8.7 (Biểu cam kết cụ thể) sẽ thực 

hiện cam kết theo các khoản áp dụng trong Điều 8.4 (Đối xử quốc gia) và 

Điều 8.5 (Tiếp cận thị trường), đồng thời cũng phải cam kết theo Điều 8.6 

(Đối xử tối huệ quốc) hoặc Điều 8.10 (Danh sách minh bạch). Một Bên 

thực hiện cam kết theo Điều 8.7 (Biểu cam kết cụ thể) cũng có thể thực 

hiện cam kết theo Điều 8.9 (Cam kết bổ sung).  

 

3. Một Bên thực hiện cam kết theo Điều 8.8 (Biểu các biện pháp không tương 

thích) sẽ thực hiện cam kết theo các khoản áp dụng tại Điều 8.4 (Đối xử 

quốc gia), Điều 8.5 (Tiếp cận thị trường), Điều 8.6 (Đối xử tối huệ quốc), 

                                            
4
 Mặc dù các đoạn từ (iv) đến (vi), Chương này sẽ chỉ áp dụng cho các biện pháp ảnh hưởng đến dịch 

vụ hàng không chuyên dụng, dịch vụ xử lý mặt đất và dịch vụ điều hành sân bay đối với một Bên lựa 
chọn thực hiện cam kết liên quan đến các dịch vụ đó theo Điều 8.3 (Biểu cam kết). 
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Điều 8.11 (Hiện diện tại nước sở tại). Một Bên đưa ra cam kết theo Điều 

8.8 (Biểu các biện pháp không tương thích) cũng có thể thực hiện cam kết 

theo Điều 8.9 (Cam kết bổ sung).  

 

4. Mặc dù có đoạn 2, các Bên kém phát triển là nước thành viên của ASEAN 

thực hiện cam kết theo Điều 8.7 (Biểu cam kết cụ thể) không có nghĩa vụ 

thực hiện cam kết theo điều 8.6 (Đối xử tối huệ quốc) hoặc Điều 8.10 

(Danh sách minh bạch). Tuy nhiên, các Bên này có thể làm như vậy trên cơ 

sở tự nguyện.  

 

Điều 8.4: Đối xử quốc gia 

 

1. Một Bên thực hiện cam kết theo Điều 8.7 (Biểu cam kết cụ thể) phải, thực 

hiện các lĩnh vực được ghi tại Biểu cam kết của mình trong Phụ lục II 

(Biểu cam kết cụ thể cho dịch vụ) và tuân theo bất kỳ điều kiện và trình độ 

nào nêu trong đó, phù hợp với các dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ của 

bất kỳ bên nào, liên quan đến tất cả các biện pháp ảnh hưởng đến việc cung 

cấp dịch vụ, đối xử không kém thuận lợi hơn so với các biện pháp mà quốc 

gia đó dành cho các dịch vụ và nhà cung cấp của mình.
5
 

 

2.  Một Bên đưa ra cam kết theo Điều 8.8 (Biểu các biện pháp không tương 

thích) sẽ chấp thuận các dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của bất kỳ Bên 

khác, đối với tất cả các biện pháp ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ, 

đối xử không kém thuận lợi hơn so với quốc gia đó dành cho các dịch vụ 

và các nhà cung cấp dịch vụ tương tự của mình, tuân theo các biện pháp 

không tương thích của nước đó như được quy định trong Điều 8.8 (Biểu 

các biện pháp không tương thích).
6
 

 

3.  Một Bên có thể đáp ứng yêu cầu theo khoản 1 hoặc 2 theo các dịch vụ và 

nhà cung cấp dịch vụ của Bên kia được dành sự đối xử y hệt hoặc sự đối 

xử khác biệt một khác hình thức so với đối xử mà Bên đó dành cho dịch vụ 

và nhà cung cấp dịch vụ tương tự của mình. 

 

4. Sự đối xử y hệt hoặc sự đối xử khác biệt một cách hình thức sẽ được coi là 

kém thuận lợi hơn nếu việc đó làm thay đổi các điều kiện cạnh tranh theo 

hướng có lợi cho dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Bên đó so với 

dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ tương tự của Bên kia. 

 

                                            
5
 Các cam kết cụ thể theo Điều này sẽ không được hiểu là yêu cầu bất kỳ Bên nào bồi thường cho 

những bất lợi cạnh tranh vốn có do yếu tố nước ngoài của dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ liên 
quan. 
 
6
 Không có quy định nào trong Điều khoản này được hiểu là yêu cầu bất kỳ Bên nào phải bồi thường 

cho bất kỳ bất lợi cạnh tranh vốn có do tính chất nước ngoài của các dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch 
vụ có liên quan. 
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Điều 8.5: Tiếp cận thị trƣờng 

 

1. Đối với việc tiếp cận thị trường thông qua các phương thức cung cấp được 

xác định trong điểm (r) của Điều 8.1 (Định nghĩa), một Bên đưa ra cam kết 

theo Điều 8.7 (Biểu cam kết cụ thể) phải dành cho dịch vụ và nhà cung cấp 

dịch vụ của Bên kia sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử mà Bên 

đó đã cam kết theo điều khoản, hạn chế và điều kiện đã thống nhất và quy 

định trong Biểu của Bên đó tại Phụ lục II (Biểu cam kết cụ thể dành cho 

Dịch vụ).
7
 

 

2. Các biện pháp mà một Bên sẽ không áp dụng dù là quy mô vùng hay trên 

toàn lãnh thổ, trong các lĩnh vực thực hiện cam kết mở cửa thị trường và 

phù hợp với các cam kết cụ thể của Bên đó, như quy định tại Điều 8.7 

(Biểu các cam kết cụ thể), hoặc tuân theo các biện pháp không tương thích 

tại Điều 8.8 (Biểu các biện pháp không tương thích là: 

 

(a) áp đặt hạn chế về 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) áp đặt hạn chế về tổng giá trị 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) áp đặt hạn chế về 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;
8
 

 

(d) áp đặt 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; 

 

                                            
 
7
 Nếu một Bên thực hiện cam kết tiếp cận thị trường liên quan đến việc cung cấp dịch vụ thông qua 

phương thức cung cấp được đề cập trong điểm (r) (i) của Điều 8.1 (Định nghĩa) và nếu việc di chuyển 
vốn xuyên biên giới là điều cần thiết với dịch vụ này thì Bên đó cam kết cho phép sự dịch chuyển vốn 
này. Nếu một Bên thực hiện cam kết tiếp cận thị trường liên quan đến việc cung cấp dịch vụ thông qua 
phương thức cung cấp được đề cập trong điểm (r) (iii) của Điều 8.1 (Định nghĩa), thì Bên đó cam kết 
cho phép chuyển vốn liên quan vào lãnh thổ của nó. 
 
8
 Tiểu đoạn này không bao gồm các biện pháp của một Bên giới hạn đầu vào cho việc cung cấp dịch 

vụ. 
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(e) các biện pháp mà 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; và 

 

(f) áp đặt hạn chế về sự tham gia của vốn nước ngoài về giới hạn tỷ lệ 

phần trăm tối đa đối với tỷ lệ sở hữu cổ phần nước ngoài hoặc tổng 

giá trị đầu tư nước ngoài riêng lẻ hoặc tổng thể. 

 

 

Điều 8.6: Đối xử tối huệ quốc 

 

1.  Một Bên thực hiện cam kết theo Điều 8.7 (Biểu cam kết cụ thể) lựa chọn 

theo khoản 2 Điều 8.3 (Biểu cam kết) để thực hiện cam kết về Đối xử tối 

huệ quốc sẽ:  

 

(a)  đối với các ngành và phân ngành được ghi trong Biểu tại Phụ lục II 

(Biểu các cam kết cụ thể cho Dịch vụ) được xác định là một “MFN”; 

 

(b)  đối với các lĩnh vực và phân ngành được nêu trong Phụ lục phạm vi 

ngành đối xử tối huệ quốc với Biểu cam kết trong Phụ lục II (Biểu 

cam kết cụ thể cho Dịch vụ); hoặc  

 

(c)  đối với các lĩnh vực và phân ngành không có trong Phụ lục danh 

sách miễn trừ Đối xử Tối huệ quốc với Biểu cam kết tại Phụ lục II 

(Biểu cam kết cụ thể cho Dịch vụ).  

 

Và tuỳ thuộc vào bất kỳ điều kiện và tiêu chuẩn nào quy định trong đó, các 

dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ dành cho một Bên không kém thuận lợi 

hơn so với các dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ dành cho bất kỳ Bên nào 

khác hoặc bất kỳ Bên nào không phải là thành viên của Hiệp định này.   

 

2. Một Bên thực hiện các cam kết theo Điều 8.8 (Biểu các cam kết không 

tương thích) sẽ, tuân theo các biện pháp không tương thích được đưa ra 

trong Biểu của mình tại Phụ lục III (Biểu bảo lưu và các biện pháp không 

tương thích đối với Dịch vụ và Đầu tư), các dịch vụ và nhà cung cấp dịch 

vụ dành cho một Bên không kém thuận lợi hơn so với các dịch vụ và nhà 

cung cấp dịch vụ dành cho bất kỳ Bên nào khác hoặc bất kỳ Bên nào không 

phải là thành viên của Hiệp định này.  

 

3. Mặc dù đã có các khoản 1 và 2, mỗi Bên có quyền áp dụng hoặc duy trì bất 

kỳ biện pháp nào dành sự đối xử khác biệt đối với các dịch vụ và nhà cung 

cấp dịch vụ của bất kỳ Bên nào khác hoặc của bất kỳ Bên nào không phải 

là thành viên theo bất kỳ thoả thuận quốc tế song phương hoặc đa phương 

đã có hiệu lực, hoặc được ký kết trước đó đến ngày Hiệp định này có hiệu 

lực.  
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4. Mặc dù đã có các khoản 1 và 2, mỗi Bên là quốc gia thành viên của 

ASEAN có quyền áp dụng hoặc duy trì bất kỳ biện pháp nào dành sự đối 

xử khác biệt đối với dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của bất kỳ Bên nào 

khác là thành viên của ASEAN được thực hiện theo một thoả thuận về tự 

do hoá thương mại hang hoá, dịch vụ hoặc đầu tư như một phần của quá 

trình hội nhập kinh tế rộng lớn hơn giữa các Bên là thành viên của 

ASEAN.  

 

5. Các quy định của Chương này sẽ không được hiểu là ngăn cản bất kỳ Bên 

nào dành hoặc tận dụng lợi thế đối với các quốc gia lân cận nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc trao đổi giới hạn trong các khu vực biên giới tiếp 

giáp của các dịch vụ được sản xuất và tiêu dung trong nước.  

 

Điều 8.7: Biểu cam kết cụ thể 

 

1. Một Bên thực hiện các cam kết phù hợp với Điều này sẽ được nêu trong 

Biểu của mình tại Phụ lục II (Biểu cam kết cụ thể dành cho Dịch vụ), các 

cam kết cụ thể mà Bên đó cam kết theo Điều 8.4 (Đối xử quốc gia), Điều 

8.5 (Tiếp cận thị trường), và Điều 8.9 (Các cam kết bổ sung). Đối với các 

lĩnh vực thực hiện các cam kết như vậy, mỗi Biểu cam kết trong Phụ lục II 

(Biểu cam kết cụ thể dành cho Dịch vụ) sẽ nêu rõ:  

 

(a) các điều khoản, hạn chế và điều kiện tiếp cận thị trường; 

 

(b) điều kiện và tiêu chuẩn về đối xử quốc gia; 

 

(c) các cam kết liên quan đến các cam kết bổ sung; và 

 

(d) nếu thích hợp, khung thời gian thực hiện các cam kết đó. 

 

2. Các biện pháp không phù hợp với cả Điều 8.4 (Đối xử quốc gia) và Điều 

8.5 (Tiếp cận thị trường) sẽ được ghi trong cột liên quan đến Điều 8.5 

(Tiếp cận thị trường). Trong trường hợp này, nội dung được ghi chép cũng 

được coi là cung cấp một điều kiện hoặc tiêu chuẩn cho Điều 8.4 (Đối xử 

quốc gia).  

 

3. Mỗi Bên thực hiện cam kết theo Điều này sẽ xác định trong Biểu của mình 

tại Phụ lục II (Biểu cam kết cụ thể cho dịch vụ) các ngành hoặc phân ngành 

để tự do hoá trong tương lại với “FL”. Trong các lĩnh vực và phân ngành 

này, mọi điều khoản, giới hạn, điều kiện và tiêu chuẩn áp dụng được đề cập 

trong điểm 1(a) và (b) sẽ được giới hạn trong các biện pháp hiện có của 

Bên đó.  
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4. Nếu một Bên sửa đổi một biện pháp nêu tại Khoản 3 theo cách làm giảm 

hoặc loại bỏ sự không nhất quán của biện pháp đó với Điều 8.4 (Đối xử 

quốc gia) hoặc Điều 8.5 (Tiếp cận thị trường), như đã có ngay trước khi 

sửa đổi, Bên đó sẽ không sửa đổi biện pháp đó theo cách làm tang sự 

không nhất quán của biện pháp đó với Điều 8.4 (Đối xử quốc gia) hoặc 

Điều 8.5 (Tiếp cận thị trường).  

 

5. Mặc dù đã có đoạn 3, các nước kém phát triển là quốc gia thành viên của 

ASEAN không có nghĩa vụ xác định các ngành hoặc phân ngành để tự do 

hoá trong tương lai. Tuy nhiên, các Bên này có thể làm như vậy trên cơ sở 

tự nguyện.  

 

Điều 8.8: Các biện pháp không tƣơng thích 

 

1. Đối với một Bên thực hiện các cam kết theo Điều này, Điều 8.4 (Đối xử 

quốc gia), Điều 8.5 (Tiếp cận thị trường), Điều 8.6 (Đối xử tối huệ quốc) 

và Điều 8.11 (Hiện diện tại nước sở tại) sẽ không áp dụng đối với:  

 

(a) bất kỳ biện pháp không tương thích nào được một Bên duy trì ở cấp: 

 

(i) trung ương, như đã được Bên đó nêu trong Danh mục A tại 

Biểu cam kết của mình trong Phụ lục III (Biểu bảo lưu và các 

biện pháp không tương thích đối với Dịch vụ và Đầu tư);  

 

(ii) khu vực, như đã được Bên đó nêu trong Danh mục A của Biểu 

cam kết của mình trong Phụ lục III (Biểu bảo lưu và các biện 

pháp không tương thích đối với Dịch vụ và Đầu tư); hoặc   

 

(iii) cấp địa phương; 

 

(b) việc tiếp tục hoặc gia hạn bất kỳ biện pháp không tương thích nào 

được dẫn chiếu trong đoạn (a); và  

 

(c) sửa đổi đối với bất kỳ biện pháp không tương thích nào được dẫn 

chiếu trong đoạn (a) ở mức mà sửa đổi đó không làm giảm sự tương 

thích của biện pháp với các Điều 8.4 (Đối xử quốc gia), Điều 8.5 

(Tiếp cận thị trường), Điều 8.6 (Đối xử tối huệ quốc), hoặc Điều 

8.11 (Hiện diện tại nước sở tại). 

 

2. Các Điều 8.4 (Đối xử quốc gia), Điều 8.5 (Tiếp cận thị trường), Điều 8.6 

(Đối xử tối huệ quốc), và Điều 8.11 (Hiện diện tại nước sở tại) không áp 

dụng đối với bất kỳ biện pháp nào được một Bên thông qua hoặc duy trì 

liên quan đến các ngành, phân ngành, hoặc hoạt động, như được nêu trong 

Danh mục B tại Biểu cam kết của mình trong Phụ lục III (Biểu bảo lưu và 

các biện pháp không tương thích đối với Dịch vụ và Đầu tư).  
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Điều 8.9: Các cam kết bổ sung 

 

1.  Các Bên có thể đàm phán các cam kết đối với các biện pháp ảnh hưởng đến 

thương mại dịch vụ, bao gồm các biện pháp liên quan đến trình độ, tiêu 

chuẩn, hoặc các vấn đề cấp phép, không phụ thuộc vào biểu cam kết, theo:  

 

(a)  Điều 8.4 (Đối xử quốc gia) hoặc Điều 8.5 (Tiếp cận thị trường) đối 

với những Bên thực hiện cam kết theo Điều 8.7 (Biểu cam kết cụ 

thể); hoặc là 

 

(b)  Điều 8.4 (Đối xử quốc gia), Điều 8.5 (Tiếp cận thị trường), Điều 8.6 

(Đối xử Tối huệ quốc) hoặc Điều 8.11 (Hiện diện tại nước sở tại) đối 

với những Bên thực hiện cam kết theo Điều 8.8 (Biểu các cam kết 

không tương thích). 

 

2.  Một Bên đưa ra các cam kết bổ sung theo điểm 1 (a) sẽ ghi các cam kết đó 

vào Biểu cam kết của mình trong Phụ lục II (Biểu cam kết cụ thể cho dịch 

vụ).  

 

3.  Một Bên đưa ra các cam kết bổ sung theo điểm 1 (b) sẽ ghi các cam kết đó 

vào Danh mục C của Biểu của mình trong Phụ lục III (Biểu Bảo lưu và các 

cam kết không tương thích cho Dịch vụ và Đầu tư).  

 

Điều 8.10: Danh mục minh bạch  

 

1. Một Bên đưa ra cam kết theo Điều 8.7 (Biểu cam kết cụ thể) lựa chọn theo 

khoản 2 Điều 8.3 (Biểu cam kết) để thực hiện cam kết theo Điều này sẽ 

chuẩn bị, chuyển tiếp các Bên khác và công bố rộng rãi trên internet một 

danh mục minh bạch không ràng buộc pháp lý về các biện pháp hiện có 

được duy trì ở cấp chính quyền trung ương không phù hợp với Điều 8.4 

(Đối xử quốc gia) hoặc Điều 8.5 (Tiếp cận thị trường) (sau đây gọi là 

“Danh mục minh bạch” trong Chương này). Danh mục minh bạch này sẽ 

bao gồm các lĩnh vực mà Bên đó đã thực hiện các cam kết cụ thể trong 

Chương này. 

 

2. Danh mục minh bạch của một Bên được lập chỉ nhằm mục đích minh bạch 

và sẽ chính xác tại thời điểm gửi và sẽ không ảnh hưởng đến các quyền và 

nghĩa vụ của Bên đó theo Chương này. Không có quy định nào trong Điều 

này ngăn cản một Bên sửa đổi các biện pháp của mình được đề cập trong 

đoạn 1. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa Danh mục minh bạch của một 

Bên và Biểu của nó trong Phụ lục II (Biểu cam kết cụ thể cho dịch vụ), thì 

kế hoạch sau sẽ được ưu tiên áp dụng. 

 

3. Mỗi Danh mục minh bạch sẽ bao gồm các yếu tố sau: 
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(a) the sector and subsector or activity; 

 

(b) loại không nhất quán (Đối xử quốc gia hoặc Tiếp cận thị trường); 

 

(c) nguồn pháp lý hoặc thẩm quyền của biện pháp; và 

 

(d) mô tả ngắn gọn về biện pháp. 

 

4.  Một Bên sẽ cập nhật, nếu cần, Danh mục minh bạch của mình để đảm bảo 

rằng nó đầy đủ và chính xác bằng cách: 

 

(a) bổ sung bất kỳ biện pháp mới hoặc sửa đổi không nhất quán; hoặc  

 

(b) loại bỏ bất kỳ biện pháp nào đã không còn tồn tại, hoặc bất kỳ lĩnh 

vực, phân ngành hoặc hoạt động nào mà nó không còn duy trì một 

biện pháp không nhất quán. 

 

5.  Không Bên nào được sử dụng để giải quyết tranh chấp theo Chương 19 

(Giải quyết tranh chấp) đối với bất kỳ tranh chấp hoặc vấn đề giải thích nào 

phát sinh từ Danh mục minh bạch. 

 

Điều 8.11: Hiện diện tại nƣớc sở tại 

 

Một Bên thực hiện cam kết theo Điều 8.8 (Biểu các cam kết không tương thích) 

sẽ không yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ của một Bên khác thành lập hoặc duy trì 

văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc bất kỳ hình thức pháp nhân nào hoặc cư trú 

tại lãnh thổ của nó như một điều kiện để cung cấp một dịch vụ như được mô tả 

trong đoạn (r) (i), (ii), hoặc (iv) của Điều 8.1 (Định nghĩa), tùy thuộc vào các biện 

pháp không thương thích của nó như được quy định trong Điều 8.8 ( Biểu các 

cam kết không tương thích). 

 

Điều 8.12: Chuyển tiếp 

 

1. Một Bên thực hiện cam kết theo Điều 8.7 (Biểu cam kết cụ thể) (sau đây 

được gọi là “Bên chuyển tiếp” trong Điều này) sẽ đệ trình một Biểu đề xuất 

về các biện pháp không tương thích (sau đây gọi là “Biểu đề xuất” trong 

Điều khoản này) phù hợp với Điều 8.8 (Biểu các cam kết không tương 

thích) với Ủy ban Dịch vụ và Đầu tư để lưu truyền cho các Bên khác, 

không muộn hơn ba năm, hoặc đối với Cam-pu-chia, Lào và Mi-an-ma, 

không muộn hơn 12 năm, kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực. 

 

2.  Các cam kết trong Biểu đề xuất của mỗi Bên chuyển tiếp sẽ cung cấp mức 

độ tự do hóa tương đương hoặc cao hơn và sẽ không làm giảm mức độ cam 
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kết so với các cam kết của Bên chuyển tiếp, được thực hiện theo khoản 2 

Điều 8.3 (Biểu cam kết). 

 

3. Các Bên sẽ xem xét Biểu đề xuất cho mục đích xác minh và làm rõ, và sẽ 

có cơ hội đưa ra nhận xét để đảm bảo rằng Biểu đề xuất đáp ứng các yêu 

cầu quy định tại khoản 2. Quá trình xác minh và làm rõ sẽ không cho phép 

các Bên đàm phán cụ thể các cam kết mới. Bên chuyển tiếp sẽ có cơ hội 

phản hồi bất kỳ ý kiến nào nhận được và sửa đổi hoặc điều chỉnh Biểu đề 

xuất của mình, nếu cần thiết, nhằm giải quyết bất kỳ sự mơ hồ, thiếu sót 

hoặc sai sót nào trong Biểu đề xuất của mình. 

 

4. Sau khi hoàn thành quá trình xác minh và làm rõ được đề cập trong đoạn 3, 

Ủy ban Dịch vụ và Đầu tư có thể thông qua, với sự đồng thuận, Biểu đề 

xuất của Bên chuyển tiếp sẽ thay thế Biểu của Bên chuyển tiếp trong Phụ 

lục II (Biểu cam kết cụ thể cho Dịch vụ) tuân theo khoản 5 (sau đây được 

gọi là “Biểu được thông qua” trong Điều này). Sau đó, Bên chuyển tiếp sẽ 

đệ trình Biểu được thông qua của mình cho Cơ quan lưu chiểu và thông 

báo bằng văn bản về việc hoàn thành mọi quy trình trong nước hiện hành.
9
  

 

5. Mặc dù đã có Điều 20.4 (Sửa đổi), sau khi một Bên chuyển tiếp đã đệ trình 

Biểu được thông qua của mình cho Cơ quan lưu chiểu và thông báo bằng 

văn bản về việc hoàn thành mọi quy trình trong nước, thì Biểu được thông 

qua của Bên chuyển tiếp sẽ có hiệu lực giữa Bên chuyển tiếp và mỗi Bên 

60 ngày sau ngày Bên chuyển tiếp thông báo cho Cơ quan lưu chiểu. Tuy 

nhiên, nếu một Bên thông báo bằng văn bản cho Cơ quan lưu chiểu trong 

vòng 60 ngày kể từ ngày Bên chuyển tiếp thông báo cho Cơ quan lưu chiểu 

rằng Biểu được thông qua sẽ không có hiệu lực đối với Bên đó trong vòng 

60 ngày kể từ ngày Bên chuyển tiếp thông báo cho Cơ quan lưu chiểu, thì 

Biểu được thông qua sẽ có hiệu lực giữa Bên chuyển đổi và Bên đó vào 

ngày mà Bên đó thông báo bằng văn bản cho Cơ quan lưu chiểu về việc 

hoàn thành các quy trình trong nước hiện hành của mình hoặc vào ngày 

khác mà Bên chuyển tiếp và Bên đó có thể quyết định. 

 

6. Để rõ ràng hơn, Biểu của Bên chuyển đổi trong Phụ lục II (Biểu cam kết cụ 

thể cho dịch vụ) theo Điều 8.7 (Biểu cam kết cụ thể) sẽ vẫn có hiệu lực 

giữa Bên chuyển đổi và mỗi Bên cho đến khi Biểu được thông qua của Bên 

chuyển đổi có hiệu lực cho Bên kia. 

 

                                            
 
9
 Để rõ ràng hơn, đoạn này không loại trừ khả năng một Bên chuyển đổi, khi thực hiện các quy trình 

trong nước hiện hành của mình, yêu cầu tham vấn giữa các Bên liên quan về các sửa đổi tiềm năng 
đối với Lộ trình đã thông qua của mình và yêu cầu Ủy ban về Dịch vụ và Đầu tư thông qua, bằng sự 
đồng thuận một Lịch trình sửa đổi được thông qua để Bên chuyển tiếp trình lên Cơ quan lưu chiểu phù 
hợp với đoạn này. 
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7.  Quá trình nêu tại các đoạn từ 1 đến 4 sẽ được hoàn thành không muộn hơn 

sáu năm, hoặc đối với Cam-pu-chia, Lào và Mi-an-ma là không muộn hơn 

15 năm, kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực. 

 

Điều 8.13: Sửa đổi Biểu cam kết 

 

1. Một Bên thực hiện các cam kết theo Điều 8.7 (Biểu cam kết cụ thể) (sau 

đây được gọi là “Bên sửa đổi” trong Điều này) có thể sửa đổi hoặc rút lại 

bất kỳ cam kết nào trong Biểu cam kết của mình tại Phụ lục II (Biểu cam 

kết cụ thể về dịch vụ), ngoài các cam kết trong các lĩnh vực hoặc phân 

ngành được đánh dấu “FL”, vào bất kỳ thời điểm nào sau ba năm kể từ 

ngày cam kết đó có hiệu lực, miễn là tuân thủ Điều này và: 

 

(a) thông báo cho Ủy ban Dịch vụ và Đầu tư về ý định sửa đổi hoặc rút 

lại cam kết không muộn hơn ba tháng trước ngày dự định thực hiện 

sửa đổi hoặc rút lại; và 

 

(b) tham gia đàm phán với bất kỳ Bên yêu cầu nào, nhằm đạt được thỏa 

thuận về các biện pháp đền bù cần thiết. 

 

2. Để đạt được biện pháp đền bù thông qua đàm phán nêu tại điểm 1 (b), các 

Bên liên quan sẽ cố gắng duy trì mức chung của các cam kết cùng có lợi, 

không kém thuận lợi hơn so với mức quy định trong Biểu cam kết của Bên 

sửa đổi trong Phụ lục II (Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ) trước khi đàm 

phán. 

 

3. Mọi biện pháp đền bù theo Điều này sẽ được thực hiện trên cơ sở không 

phân biệt đối xử cho tất cả các Bên. 

 

4. Nếu các Bên liên quan không thể đạt được thỏa thuận về việc điều chỉnh 

bồi thường trong vòng ba tháng sau ngày cuối cùng mà yêu cầu theo điểm 

1 (b) được đưa ra, hoặc sau một khoảng thời gian khác được thống nhất bởi 

Bên sửa đổi và Bên yêu cầu, thì Bên yêu cầu có thể đưa vấn đề ra trọng tài. 

Bất kỳ Bên nào muốn thực thi quyền mà Bên đó có thể phải bồi thường thì 

phải thông qua trọng tài. Bên sửa đổi không được sửa đổi hoặc rút lại cam 

kết của mình cho đến khi thực hiện các biện pháp đền bù phù hợp với kết 

luận của trọng tài. 

 

5.  Trọng tài được thực hiện như trong đoạn 4 sẽ được tiến hành theo thủ tục 

trong các đoạn từ 7 đến 19 của Thủ tục thực hiện Điều XXI của Hiệp định 

chung về Thương mại Dịch vụ được thông qua ngày 19 tháng 7 năm 1999 

(S / L / 80), có thể được sửa đổi, (sau đây được gọi là “Thủ tục Điều XXI 

GATS” trong Chương này), sẽ áp dụng những sửa đổi cần thiết, trừ khi có 

quyết định khác của Ủy ban về Dịch vụ và Đầu tư theo đoạn 10 hoặc trừ 

khi các bên liên quan trong trọng tài đồng ý khác. 
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6. Nếu Bên sửa đổi thực hiện đề xuất sửa đổi hoặc rút lại của mình và không 

tuân thủ các kết luận của trọng tài, bất kỳ Bên nào đã tham gia thủ tục 

trọng tài có thể sửa đổi hoặc rút lại các lợi ích cơ bản tương đương phù hợp 

với các kết luận đó. Việc sửa đổi hoặc rút lại này chỉ có thể được thực hiện 

đối với Bên sửa đổi. 

 

7.  Nếu không Bên nào yêu cầu: 

 

(a)  các cuộc đàm phán theo điểm 1 (b) trong vòng 45 ngày kể từ ngày 

thông báo được đưa ra theo điểm 1 (a); hoặc là 

 

(b)  thủ tục trọng tài theo điều 4, 

 

 Bên sửa đổi sẽ được tự do thực hiện đề xuất sửa đổi hoặc rút lại của mình, 

bất kể Điều 20.4 (Sửa đổi), phù hợp với các thủ tục quy định tại các đoạn 

từ 20 đến 22 của Thủ tục Điều XXI GATS, sẽ áp dụng những sửa đổi phù 

hợp, trừ khi có quyết định khác Ủy ban về Dịch vụ và Đầu tư theo đoạn 10. 

 

8.  Để tránh nghi ngờ, vì mục đích của đoạn 5 và 7, các nội dung liên quan 

trong Thủ tục Điều XXI GATS là: 

 

(a) “Ban Thư ký” và “Hội đồng Thương mại Dịch vụ” sẽ được xem như 

tham khảo cho Ủy ban Dịch vụ và Đầu tư 

 

(b) “Điều XXI” sẽ được xem như tham khảo cho Điều 8.13 (Sửa đổi các 

Biểu cam kết); và 

 

(c) “Thành viên của WTO” sẽ được xem như tham khảo cho các Bên. 

 

9.  Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Hiệp định này và các Thủ 

tục Điều XXI GATS, Hiệp định này sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường 

hợp có sự mâu thuẫn. 

 

10.  Ủy ban về Dịch vụ và Đầu tư có thể thiết lập hoặc chỉnh sửa các thủ tục 

sửa đổi hoặc rút lại cam kết của một Bên trong Biểu cam kết tại Phụ lục II 

(Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ) hoặc quy trình trọng tài, theo Điều này. 

Bất kỳ Bên nào tìm cách sửa đổi hoặc rút lại các cam kết của mình theo 

Điều này sẽ thực hiện theo bất kỳ thủ tục nào như vậy. 

 

Điều 8.14: Minh bạch hóa 

 

1. Các Bên thừa nhận rằng các biện pháp minh bạch hóa trong quản lý thương 

mại dịch vụ là quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà 
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cung cấp dịch vụ tiếp cận và hoạt động trên thị trường của nhau. Mỗi Bên 

sẽ thúc đẩy sự minh bạch hóa về quy định trong thương mại dịch vụ. 

 

2.  Mỗi Bên phải công bố kịp thời, trừ trường hợp khẩn cấp, và chậm nhất 

vào thời điểm bắt đầu có hiệu lực của: 

 

(a) tất cả các biện pháp liên quan áp dụng chung, ảnh hưởng đến thương 

mại dịch vụ; và 

 

(b) tất cả các thỏa thuận quốc tế liên quan hoặc ảnh hưởng đến thương 

mại dịch vụ mà một Bên là thành viên của thỏa thuận này. 

 

3. Trong khả năng, mỗi Bên sẽ công bố công khai các biện pháp và thỏa 

thuận quốc tế nêu tại đoạn 2 trên in-tơ-nét, trong phạm vi được cung cấp 

theo khuôn khổ pháp lý của mình, và bằng tiếng Anh. 

 

4. Trong trường hợp không thể công bố công khai như được đề cập trong 

đoạn 2 và 3, thông tin đó
10

 sẽ được công bố theo cách khác. 

 

5. Mỗi Bên sẽ chỉ định một đầu mối liên lạc để tạo điều kiện cho việc liên lạc 

giữa các Bên về bất kỳ vấn đề nào được đề cập trong Chương này. Theo 

yêu cầu của một Bên khác, đầu mối liên hệ sẽ: 

 

(a) xác định cơ quan hoặc cán bộ chịu trách nhiệm về vấn đề liên quan; 

và 

 

(b) hỗ trợ khi cần thiết trong việc tạo điều kiện liên lạc với Bên yêu cầu 

về vấn đề đó. 

 

6. Mỗi Bên phải phản hồi kịp thời mọi yêu cầu của bất kỳ Bên nào khác về 

thông tin cụ thể liên quan đến: 

 

(a) bất kỳ biện pháp nào được đề cập trong đoạn 2 (a) hoặc các thỏa 

thuận quốc tế được đề cập trong đoạn 2 (b); và 

 

(b) bất kỳ đổi mới hoặc thay đổi nào đối với luật, quy định hoặc hướng 

dẫn hành chính hiện hành ảnh hưởng đáng kể đến thương mại dịch 

vụ. 

 

 

Điều 8.15: Quy định trong nƣớc 

 

                                            
10

 Để rõ ràng hơn, thông tin này có thể được công bố bằng ngôn ngữ đã chọn của mỗi Bên. 
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1. Mỗi Bên sẽ đảm bảo tất cả các biện pháp được áp dụng chung có ảnh 

hưởng đến thương mại dịch vụ được thực thi một cách hợp lý, khách quan 

và công bằng. 

 

1. Mỗi Bên phải duy trì hoặc thiết lập toà án ngay khi có thể thực hiện thủ tục 

tư pháp, trọng tài hoặc hành chính, theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ 

bị ảnh hưởng, để cung cấp một đánh giá kịp thời và biện pháp phù hợp, nếu 

có thể, về quyết định hành chính ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ. Khi 

những thủ tục này không độc lập với cơ quan đã ra quyết định hành chính 

liên quan, mỗi Bên phải đảm bảo rằng các thủ tục thực tế sẽ đưa ra một 

đánh giá khách quan và công bằng. 

 

3. Không có nội dung nào trong đoạn 2 được hiểu là yêu cầu một Bên thiết 

lập toà án hoặc thủ tục không phù hợp với thể chế hoặc bản chất của hệ 

thống pháp luật của mình. 

 

4.  Nếu kết quả của các cuộc đàm phán liên quan đến đoạn 4 Điều VI của 

GATS có hiệu lực, các Bên sẽ xem xét kết quả của các cuộc đàm phán đó 

và sửa đổi Điều này cho phù hợp, sau khi tham khảo ý kiến giữa các Bên 

để đưa kết quả của các cuộc đàm phán đó có hiệu lực theo Chương này. 

 

5. Nhằm đảm bảo các biện pháp liên quan đến yêu cầu và thủ tục chuyên 

môn, tiêu chuẩn kỹ thuật, và yêu cầu cấp phép không tạo thành những rào 

cản không cần thiết đối với thương mại dịch vụ, đồng thời công nhận 

quyền quản lý, đưa ra các quy định mới đối với cung cấp dịch vụ nhằm đáp 

ứng các mục tiêu chính sách, mỗi Bên sẽ nỗ lực đảm bảo các biện pháp 

mình áp dụng hoặc duy trì là: 

 

(a)  dựa trên các tiêu chí minh bạch và khách quan, như năng lực và khả 

năng cung cấp dịch vụ;  

 

(b) không nặng nề hơn mức cần thiết để đảm bảo chất lượng của dịch 

vụ; và 

 

(c)  đối với thủ tục cấp phép, không tự mình tạo thành các rào cản đối 

với cung cấp dịch vụ. 

 

6. Khi xem xét liệu một Bên có tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo tiểu đoạn 

5(a) hay không, các tiêu chuẩn quốc tế của các tổ chức quốc tế
11

 liên quan 

được Bên đó áp dụng sẽ được xem xét đến. 

 

                                            
11

 “Các tổ chức quốc tế liên quan” là các tổ chức quốc tế mà các cơ quan liên quan của các Bên có thể 
đăng ký tư cách thành viên. 
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7. Nếu một Bên đặt ra yêu cầu cấp phép đối với việc cung cấp dịch vụ, Bên 

đó sẽ đảm bảo các cơ quan có thẩm quyền của mình: 

 

(a) đảm bảo rằng bất kỳ loại phí cấp phép nào được tính để hoàn thành 

các thủ tục đăng ký liên quan là hợp lý, minh bạch và bản thân nó 

không hạn chế việc cung cấp dịch vụ. Theo mục tiêu của đoạn này, 

phí cấp phép không bao gồm các loại phí đối với việc sử dụng các 

nguồn lực tự nhiên, các khoản chi trả cho đấu giá, đấu thầu hoặc các 

phương thức tô nhượng không có tính phân biệt đối xử khác, hoặc 

các khoản đóng góp bắt buộc đối với việc cung cấp dịch vụ phổ cập; 

 

(b) trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi việc nộp đơn xin cấp phép 

được coi là hoàn thiện theo luật và các quy định trong nước, thông 

báo cho người nộp đơn quyết định liên quan đến đơn được nộp; 

 

(c) trong phạm vi có thể, thiết lập khung thời gian chỉ định cho việc thụ 

lý đơn xin cấp phép; 

 

(d) nếu người nộp đơn yêu cầu cung cấp ngay các thông tin liên quan 

đến tình trạng thụ lý đơn; 

 

(e) trong trường hợp đơn đăng ký của người nộp không đầy đủ và đáp 

ứng yêu cầu, xác định, nếu có thể, tất cả các thông tin bổ sung cần 

thiết để hoàn thành đơn đăng ký, và cho cơ hội để khắc phục những 

thiếu sót trong một khung thời gian hợp lý; 

 

(f) nếu đơn đăng ký bị kết thúc hoặc từ chối, trong phạm vi có thể và 

không chậm trễ, thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn về lý do 

của việc đó. Người nộp đơn sẽ có khả năng nộp lại đơn đăng ký mới, 

theo quyết định của họ; 

 

(g) trong phạm vi cho phép theo luật và quy định, không yêu cầu sự hiện 

diện thực tế trên lãnh thổ của một Bên để nộp đơn xin giấy phép 

hoặc bằng cấp; 

 

(h) cố gắng chấp nhận các đơn đăng ký ở định dạng điện tử với các điều 

kiện xác thực tương đương như hồ sơ gốc, phù hợp với luật và quy 

định của nước đó; và 

 

(i) trong trường hợp có thể, chấp nhận bản sao các giấy tờ đã được xác 

nhận theo luật và quy định trong nước thay cho các giấy tờ gốc. 

 

8.  Mỗi Bên phải cung cấp các thủ tục thích hợp để xác minh năng lực của các 

chuyên gia từ Bên khác. Nếu các yêu cầu về cấp phép hoặc chuyên môn 
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bao gồm việc hoàn thành một kỳ thi thì mỗi Bên, trong phạm vi có thể, 

phải đảm bảo rằng: 

 

(a) kỳ thi đó được lên lịch với khoảng thời gian hợp lý giữa các kỳ thi; 

và 

 

(b) dành một khoảng thời gian hợp lý cho phép người quan tâm nộp 

đơn. 

 

9.  Mỗi Bên, theo luật và quy định của mình, sẽ cho phép các nhà cung cấp 

dịch vụ của Bên khác sử dụng, không hạn chế quá mức, các tên doanh 

nghiệp mà họ đã kinh doanh dưới các tên này trên lãnh thổ của Bên đó. 

 

10. Các đoạn từ 1 đến 9 sẽ không áp dụng cho một lĩnh vực hoặc biện pháp 

trong phạm vi mà lĩnh vực hoặc biện pháp đó không chịu các nghĩa vụ nêu 

tại Điều 8.4 (Đối xử quốc gia) hoặc Điều 8.5 (Tiếp cận thị trường) vì các 

cam kết của một Bên đã được nêu tại Điều 8.7 (Biểu cam kết cụ thể) hoặc 

Điều 8.8 (Các biện pháp không phù hợp). 

 

 

Điều 8.16: Công nhận 

 

1.  Vì mục tiêu thực thi, toàn bộ hoặc một phần, các tiêu chuẩn hoặc tiêu chí 

đối với việc cho phép, cấp phép, hoặc chứng nhận cho các nhà cung cấp 

dịch vụ, và tùy thuộc vào các yêu cầu của đoạn 4, một Bên có thể công 

nhận trình độ giáo dục hoặc kinh nghiệm có được, các yêu cầu được đáp 

ứng, hoặc giấy phép hay các chứng nhận được cấp ở một quốc gia cụ thể. 

Việc công nhận như vậy, có thể đạt được thông qua việc hài hòa hóa hay 

cách khác, có thể là tự động hoặc căn cứ trên một hiệp định hoặc thỏa 

thuận với nước có liên quan. 

 

2. Một Bên tham gia vào một hiệp định hay thỏa thuận như dẫn chiếu trong 

đoạn 1, dù đang có hiệu lực hay tương lai, sẽ dành cơ hội thích hợp cho các 

Bên khác, nếu được yêu cầu, để đàm phán gia nhập hiệp định hay thỏa 

thuận đó hoặc để đàm phán các hiệp định hay thỏa thuận tương tự như vậy. 

Khi một Bên cho phép công nhận một cách tự động, Bên đó sẽ tạo cơ hội 

thích hợp cho Bên khác để chứng minh trình độ giáo dục, kinh nghiệm, 

giấy phép, hoặc chứng nhận đạt được hoặc yêu cầu đáp ứng trên lãnh thổ 

của Bên đó nên được công nhận. 

 

3. Không có quy định nào trong Điều 8.6 (Đối xử tối huệ quốc) được hiểu là 

yêu cầu bất kỳ Bên nào phải công nhận trình độ học vấn hoặc kinh nghiệm 

đạt được, các yêu cầu đáp ứng hoặc giấy phép hay chứng nhận được cấp ở 

Bên khác. 
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4. Một Bên sẽ không được công nhận theo cách có thể gây phân biệt đối xử 

giữa các Bên khác trong việc áp dụng các tiêu chuẩn hoặc tiêu chí cho việc 

cho phép, cấp phép, chứng nhận đối với nhà cung cấp dịch vụ, hoặc hạn 

chế trá hình đối với thương mại dịch vụ. 

 

5. Khi thích hợp, việc công nhận phải dựa trên các tiêu chí được thỏa thuận 

đa phương. Trong các trường hợp thích hợp, các Bên sẽ hợp tác với các tổ 

chức liên chính phủ và phi chính phủ liên quan để thiết lập và thông qua 

các tiêu chuẩn và tiêu chí quốc tế chung về công nhận và các tiêu chuẩn 

quốc tế hành nghề chung với các ngành nghề dịch vụ liên quan. 

 

6. Như được quy định trong Phụ lục 8C (Dịch vụ chuyên nghiệp), mỗi Bên sẽ 

nỗ lực tạo thuận lợi cho thương mại dịch vụ chuyên nghiệp, bao gồm cả 

việc khuyến khích các cơ quan liên quan trên lãnh thổ của mình tham gia 

đàm phán để đạt được các thỏa thuận hoặc thỏa thuận về công nhận. 

 

 

Điều 8.17: Độc quyền và nhà cung cấp dịch vụ độc quyền  

 

1. Mỗi Bên phải đảm bảo rằng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ độc quyền nào 

trên lãnh thổ của mình, trong việc cung cấp dịch vụ độc quyền trên thị 

trường liên quan, không hành động trái với nghĩa vụ của Bên đó theo Điều 

8.4 (Đối xử quốc gia) và Điều 8.5 (Tiếp cận thị trường). 

 

2. Khi nhà cung cấp dịch vụ độc quyền của một Bên cạnh tranh, trực tiếp 

hoặc thông qua một công ty liên kết, trong việc cung cấp dịch vụ nằm 

ngoài phạm vi quyền độc quyền của mình và tuân theo các cam kết, Bên đó 

phải đảm bảo rằng nhà cung cấp đó không lạm dụng vị trí độc quyền của 

mình để hoạt động trên lãnh thổ của mình theo cách không phù hợp với các 

cam kết đó. 

 

3. Nếu một Bên có lý do để tin rằng nhà cung cấp dịch vụ độc quyền của bất 

kỳ Bên nào khác đang hành động theo cách không phù hợp với đoạn 1 

hoặc 2, Bên đó có thể yêu cầu Bên khác thiết lập, duy trì hoặc cho phép 

nhà cung cấp đó cung cấp thông tin cụ thể về các hoạt động liên quan 

 

4. Điều khoản này cũng sẽ áp dụng cho các trường hợp nhà cung cấp dịch vụ 

độc quyền, trong đó một Bên, chính thức hoặc có hiệu lực: 

 

(a) cấp phép hoặc thành lập một số lượng nhỏ các nhà cung cấp dịch vụ; 

và 

 

(b) cơ bản ngăn cản sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp đó trong lãnh 

thổ của mình. 
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Điều 8.18: Hoạt động kinh doanh  

 

1. Các Bên thừa nhận rằng các phương thức kinh doanh nhất định của các nhà 

cung cấp dịch vụ, ngoại trừ các phương thức kinh doanh theo Điều 8.17 

(Độc quyền và nhà cung cấp dịch vụ độc quyền), có thể hạn chế cạnh tranh 

và do đó hạn chế thương mại dịch vụ. 

 

2. Each Party shall, on request of any other Party, enter into Mỗi Bên, theo 

yêu cầu của bất kỳ Bên nào khác, sẽ tham gia tham vấn nhằm mục đích 

loại bỏ các hoạt động nêu tại đoạn 1. Bên được yêu cầu sẽ xem xét đầy đủ 

yêu cầu đó và sẽ hợp tác thông qua việc cung cấp các thông tin bí mật liên 

quan đến vấn đề được đề cập. Bên được yêu cầu cũng có thể cung cấp 

thông tin khác có sẵn cho Bên yêu cầu, tùy theo luật và quy định của Bên 

được yêu cầu và để đạt được thỏa thuận thỏa đáng liên quan đến việc bảo 

vệ bí mật của Bên được yêu cầu. 

 

Điều 8.19: Thanh toán và chuyển tiền 

 

1. Ngoại trừ các trường hợp được nêu trong Điều 17.15 (Các biện pháp bảo 

vệ cán cân thanh toán), một Bên sẽ không áp dụng các hạn chế đối với 

chuyển khoản hoặc thanh toán quốc tế cho các giao dịch hiện tại liên quan 

đến các cam kết của mình. 

 

2. Không nội dung nào trong Chương này sẽ ảnh hưởng đến quyền và nghĩa 

vụ của một Bên với tư cách là thành viên của IMF theo các Điều khoản 

Thỏa thuận của IMF, có thể được sửa đổi, bao gồm cả việc sử dụng các 

hành động trao đổi phù hợp với các Điều khoản Thỏa thuận của IMF, nếu 

có thể được sửa đổi, với điều kiện là Bên đó không được áp đặt các hạn chế 

đối với bất kỳ giao dịch vốn nào trái với cam kết của mình theo Chương 

này liên quan đến các giao dịch đó, ngoại trừ theo Điều 17.15 (Các biện 

pháp bảo vệ cán cân thanh toán) hoặc theo yêu cầu của IMF. 

 

Điều 8.20: Từ chối lợi ích 

 

1. Một Bên có thể từ chối các lợi ích của Chương này: 

 

(a) cho cung cấp bất kỳ dịch vụ nào, nếu Bên đó xác định rằng dịch vụ 

được cung cấp từ hoặc trong lãnh thổ của một Bên không phải là 

thành viên của Hiệp định này; 

 

(b) cho nhà cung cấp dịch vụ là một pháp nhân, nếu nhà cung cấp đó xác 

định rằng đó không phải là nhà cung cấp dịch vụ của Bên khác; 
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(c) trong trường hợp cung cấp dịch vụ vận tải biển, nếu nó xác nhận 

rằng dịch vụ được cung cấp: 

 

(i) bằng tàu được đăng ký theo luật và quy định của một Bên 

không phải là thành viên của Hiệp định này; và 

 

(ii) bởi một người không phải là thành viên của Hiệp định này 

điều hành hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần con tàu. 

 

2. Một Bên có thể từ chối lợi ích của Chương này đối với nhà cung cấp dịch 

vụ của Bên khác, nếu nhà cung cấp dịch vụ là pháp nhân do những người 

không thuộc Bên đó sở hữu hoặc kiểm soát và Bên từ chối áp dụng hoặc 

duy trì các biện pháp liên quan đến Bên hoặc một người của Bên không 

phải là thành viên của Hiệp định này cấm giao dịch với pháp nhân hoặc 

điều đó sẽ bị vi phạm hoặc bị phá vỡ nếu các lợi ích của Chương này được 

dành cho pháp nhân. 

 

Article 8.21: Các biện pháp tự vệ 

1. Các Bên sẽ rà soát việc áp dụng các biện pháp tự mà gây trì hoãn bất kỳ sự 

phát triển hơn nữa tại các diễn đàn đa phương theo Điều X của GATS. 

 

2. Trong trường hợp một Bên gặp khó khan trong việc thực hiện các cam kết 

của mình theo Chương này, Bên đó có thể yêu cầu tham vấn với các Bên 

khác để giải quyết những khó khăn đó.  

 

ĐIều 8.22: Trợ cấp 

 

1. Mặc dù đã có khoản 3(b) của Điều 8.2 (Phạm vi), các Bên sẽ xét lại vấn đề 

của các nguyên tắc về trợ cấp liên quan đén thương mại dịch vụ theo bất kỳ 

nguyên tắc nào được thống nhất theo Điều XV của GATS nhằm đưa ra các 

nguyên tắc tại chương này.  

 

2.  Một Bên cho rằng mình bị ảnh hưởng bất lợi bởi trợ cấp của Bên khác liên 

quan đến thương mại dịch vụ có thể yêu cầu tham vấn với Bên kia về các 

vấn đề đó. Bên được yêu cầu sẽ xem xét một cách tích cực đối với yêu cầu 

đó. 

 

3. Không Bên nào được sử dụng để giải quyết tranh chấp theo Chương 19 

(Giải quyết tranh chấp) đối với bất kỳ yêu cầu nào được đưa ra hoặc tham 

vấn được thực hiện theo Điều này, hoặc bất kỳ tranh chấp nào khác phát 

sinh tại Điều này. 

 

Điều 8.23: Tăng cƣờng sự tham gia của các Bên kém phát triển nhất là quốc 

gia thành viên của ASEAN  
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Để tang cường sự tham gia của các Bên kém phát triển nhất là quốc gia thành 

viên của ASEAN, Chương này tao điều kiện nhằm:  

 

(a) tăng cường năng lực dịch vụ trong nước, hiệu quả và khả năng cạnh tranh 

của các quốc gia đó, cùng với việc thông qua tiếp cận công nghệ trên cơ sở 

thương mại; 

 

(b)  cải thiện khả năng tiếp cận các kênh phân phối và mạng lưới thông tin của 

các quốc gia đó; và 

 

(c) tự do hóa tiếp cận thị trường trong các lĩnh vực và phương thức cung ứng 

xuất khẩu mà các quốc gia đó quan tâm, và cung cấp khả năng tiếp cận thị 

trường trong các lĩnh vực có lợi cho họ. 

 

Article 8.24: Rà soát các cam kết 

 

Các Bên sẽ rà soát các cam kết về thương mại dịch vụ khi cần thiết, nhưng không 

muộn hơn việc rà soát chung Hiệp định này theo Điều 20.8 (Rà soát chung), 

nhằm cải thiện hơn nữa các cam kết theo Chương này để từng bước tự do hóa 

thương mại dịch vụ giữa các Bên. 

 

Article 8.25: Hợp tác 

 

Các Bên sẽ tăng cường các nỗ lực hợp tác trong các lĩnh vực, bao gồm cả các lĩnh 

vực không được đề cập trong các thỏa thuận hợp tác hiện hành. Các Bên sẽ 

thảo luận và thống nhất về các lĩnh vực hợp tác và xây dựng các chương 

trình hợp tác trong các lĩnh vực này nhằm nâng cao năng lực dịch vụ trong 

nước, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các ngành. 

 


