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1. MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ
1.1 LOẠI BỎ CÁC YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ MANG TÍNH
“RÀO CẢN” THƯƠNG MẠI

1.2 KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ GIỮA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

1.3 MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC

1.1 LOẠI BỎ YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN
ĐẦU TƯ MANG TÍNH “RÀO CẢN”
Yêu cầu, điều kiện phải thực hiện để được đầu tư hoặc hưởng ưu đãi đầu
tư gồm:
- Phải xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ;
- Nội địa hóa đối với hàng sản xuất trong nước;
- Hạn chế nhập khẩu theo giá trị, số lượng xuất khẩu/nguồn thu ngoại tệ;
- Hạn chế việc bán hàng hóa, dịch vụ theo số lượng, giá trị xuất khẩu hoặc
khoản thu ngoại tệ;
- Phải mua, sử dụng hoặc dành ưu đãi đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất
trong nước;
- Cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại thị trường cụ thể;

1.1 LOẠI BỎ YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN
ĐẦU TƯ MANG TÍNH “RÀO CẢN”
- Chuyển giao công nghệ bắt buộc;
- Mua, sử dụng, dành ưu đãi hoặc không được mua, sử dụng, dành ưu đãi đối
với công nghệ nhất định;
- Thỏa thuận hợp đồng “li-xăng” theo thời hạn và giá bản quyền nhất định.

1.2 KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ GIỮA
CÁC NHÀ ĐẦU TƯ
- Không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước
ngoài.

- Không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư nước ngoài.

1.3 MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG
TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
- Cam kết toàn diện trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm cả
dịch vụ và lĩnh vực sản xuất…
- Mở cửa mạnh hơn đối với các ngành, lĩnh vực cần thu hút đầu tư (như phát
triển kết cấu hạ tầng…)
- Xóa bỏ các hạn chế đối với những ngành, lĩnh vực cần khuyến khích xã hội
hóa hoặc chưa có cam kết mở cửa thị trường, nhưng đã chấp thuận cho đầu tư
nước ngoài thực hiện
Tiến xa hơn đối với một số ngành, lĩnh vực dịch vụ đã cam kết mở cửa (như,
dịch vụ pháp lý, phân phối, viễn thông, vui chơi, giải trí…)
-

1.3 MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ
TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
- Bảo lưu chặt chẽ đối với các lĩnh vực, hoạt động nhạy cảm:
Quyền sở hữu, sử dụng đất;
Khai tài nguyên, khoáng sản, dầu khí;
Giáo dục; văn hóa; truyền thông đại chúng; hạ tầng thông tin truyền thông;
Chuyển nhượng, thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước;
Phân phối dược phẩm…

PHƯƠNG THỨC CAM KẾT
MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG
- “CHỌN – BỎ”

- “CHỈ TIẾN KHÔNG LÙI”

2. BẢO HỘ ĐẦU TƯ
2.1 Không trưng thu, quốc hữu hóa hay tước quyền sở hữu

2.2 Tự do chuyển vốn và tài sản đầu tư

2.3 Đối xử công bằng, thỏa đáng và bảo hộ an toàn đầy đủ.

2.4 Giải quyết tranh chấp với nhà đầu tư tại trọng tài quốc tế

2.4 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI
TRỌNG TÀI QUỐC TẾ
- Cho phép khởi kiện từ giai đoạn đăng ký đầu tư
- Thời hạn giải quyết tranh chấp
- Cơ quan tiếp nhận khiếu kiện vụ tranh chấp
- Minh bạch thông tin về vụ tranh chấp

MINH BẠCH THÔNG TIN
VỀ TRANH CHẤP
- Công bố thông tin, tài liệu về vụ kiện
- Xử công khai
- Cho phép sự tham gia của bên thứ 3

3. CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH
NGHIỆP LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ
3.1 Cam kết đầu không ảnh hưởng đến bảo vệ môi trường, sức khỏe và
các hoạt động vì mục tiêu công cộng
3.2 Đầu tư với môi trường
Không hạ thấp tiêu chuẩn môi trường để thu hút đầu tư
3.3 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Khuyến khích các doanh nghiệp tự nguyện đưa vào chính sách nội bộ những
tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội

3. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ
1. Xây dựng pháp luật, chính sách về đầu tư

2. Thẩm tra, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư, giấy phép…

3. Phòng ngừa tranh chấp phát sinh
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