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CÁC CAM KẾT EVFTA VỀ ĐẦU TƯ

Kết quả và các Đề xuất
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GIỚI THIỆU VỀ RÀ SOÁT
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Giới thiệu về Rà soát

4

(i) Tạisao lựa chọnlĩnh vực Đầutư?

EVFTA suy đoán đặt ra các vấn đề mới về đầu tư đối với VN:

 Về phía EU, là nhà đầu tư lớn vào VN,EU rất quan tâm tới vấn đề: 

- VN bảo hộ đầu tư cho nhà đầu tư EU như thế nào?

- VN mở cửa thị trường đầu tư cho nhà đầu tư EU ở mức nào?

>>> EU suy đoán sẽ có đòi hỏi cao trong EVFTA về đầu tư

 Về phía Việt Nam:

- VN vừa có nhu cầu thu hút FDI (do đó muốn cải thiện môi trường
đầu tư)

- VN vừa có nhu cầu bảo vệ quyền chủ quyền trong quản lý đầu tư, 
bảo đảm quyền bình đẳng của các nhà đầu tư VN (do đó có thể
muốn giữ quyền quản lý nhất định



Giới thiệu về Rà soát
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01

02

03

So sánh chi tiết từng nghĩa vụ, cam kết
trong Hiệp định với PLVN

Đánh giá yêu cầu của EVFTA - nhu cầu
tự thân của Việt Nam

Đề xuất sửa đổi PLVN thực thi EVFTA từ góc
độ quan điểm và lợi ích của doanh nghiệp

MỤC TIÊU RÀ SOÁT



Giới thiệu về Rà soát
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Giới hạn rà soát

(i) Cam kết

 Phần Đầu tư (trong Chương Thương mại Dịch vụ - Đầu tư – Thương
mại điện tử)

 Phụ lục 8d – Biểu cam kết của VN về Dịch vụ qua biên giới và Thiết
lập (khoản đầu tư)

(ii) Pháp luật Việt Nam

 Pháp luật đầu tư: Luật Đầu tư; các văn bản hướng dẫn

 Pháp luật liên quan (doanh nghiệp, dân sự, thương mại, bồi
thường Nhà nước, trưng mua trưng dụng, trọng tài thương mại...)

 Pháp luật chuyên ngành có nội dung về mở cửa cho đầu tư nước
ngoài
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CAM KẾT EVFTA VỀ ĐẦU TƯ



Cam kết EVFTA về Đầu tư

Tổng quan

(i) Chương Đầu tư: 60 trang, 03 Phần

- Tự do hóa đầu tư

- Bảo hộ Đầu tư

- Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và Nhà đầu tư
nước ngoài (ISDS)

(ii) Phụ lục 8d: 66 trang, 03 Phần

- Phần chung: Cam kết chung (xuyên suốt các lĩnh vực)

- Phần cam kết mở cửa đối với các ngành dịch vụ

- Phần cam kết liên quan tới thành lập cơ sở kinh doanh trong 
các ngành
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Cam kết EVFTA về Đầu tư
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Các nhóm cam kết Chương Đầu tư

Là các cam kết về quy tắc (rules)

 Tự do hóa đầu tư

 Bảo hộ đầu tư

 Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và Nhà đầu tư nước
ngoài

Cam kết về quy tắc bao gồm các nguyên tắc áp dụng chung, cho tất cả 

các hoạt động đầu tư thuộc phạm vi điều chỉnh (trừ khi có cam kết riêng 

trong từng lĩnh vực cụ thể)



Cam kết EVFTA về Đầu tư

 Tự do hóa đầu tư (Liberalisation of Investments)

Nguyên tắc 1: Tiếp cận thị trường – Market Access

- Cam kết dành cho EU đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử 

trong Biểu cam kết (về việc thành lập và vận hành khoản đầu tư)

- Cam kết không áp dụng các biện pháp hạn chế liệt kê đối với các 

lĩnh vực có trong Biểu cam kết (trừ trường hợp Biểu cam kết có 

quy định khác):
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Ví dụ về các biện pháp hạn chế:

+ hạn chế số lượng cơ sở kinh doanh

+ hạn chế tổng trị giá giao dịch

+ hạn chế tổng số lượng hoạt động



Cam kết EVFTA về Đầu tư

 Tự do hóa đầu tư (Liberalisation of Investments)

Nguyên tắc 2: Đối xử quốc gia – National Treatment

- Cam kết dành cho EU đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử với 

chủ thể VN về vấn đề thành lập Cơ sở kinh doanh trong các lĩnh 

vực thuộc Biểu cam kết (trừ trường hợp Biểu cam kết có quy định 

khác)

- Cam kết dành cho EU đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử với 

chủ thể VN về vấn đề vận hành khoản đầu tư trừ 03 trường hợp
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03 trường hợp có thể phân biệt đối xử về vận hành khoản đầu tư

+ Biểu cam kết có quy định khác

+ Biện pháp phân biệt đối xử được ban hành trước khi EVFTA có hiệu lực

+ Các lĩnh vực được liệt kê (báo chí, phân phối văn hóa phẩm, an ninh –

điều tra, giáo dục tiểu học – trung học...)



Cam kết EVFTA về Đầu tư

 Tự do hóa đầu tư (Liberalisation of Investments)

Nguyên tắc 3: Đối xử Tối huệ quốc – Most Favored Nation Treatment

- Cam kết dành cho EU đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử 

dành cho đối tác FTA đang đàm phán vào thời điểm 17/7/2015 

(TPP, FTA VN-EFTA, RCEP) về vấn đề thành lập Cơ sở kinh 

doanh

- Cam kết dành cho EU đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử 

dành cho các chủ thể nước khác về vấn đề vận hành khoản đầu 

tư trừ các trường hợp thuộc các Thỏa thuận đã có hiệu lực trước 

EVFTA
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03 trường hợp có thể phân biệt đối xử

+ Cam kết trong khuôn khổ các cộng đồng kinh tế (ví dụ ASEAN), thỏa 

thuận tránh đánh thuế 2 lần, các biện pháp công nhận chứng chỉ chuyên 

môn dịch vụ

+ Các lĩnh vực được liệt kê (dịch vụ thông tin trừ bưu điện và viễn thông, 

ngư nghiệp và thủy sản, khai mỏ, lâm nghiệp và săn bắn...)



Cam kết EVFTA về Đầu tư

 Tự do hóa đầu tư (Liberalisation of Investments)

Nguyên tắc 4: Các yêu cầu về hoạt động đầu tư – Performance Requirements

- Cam kết không áp dụng các biện pháp được liệt kê (tỷ lệ xuất khẩu, tỷ lệ nội 

địa hóa, giới hạn trị giá nhập khẩu theo trị giá xuất khẩu...) đối với việc thành 

lập, vận hành khoản đầu tư trong các lĩnh vực thuộc Biểu Cam kết

- Cam kết không áp dụng các biện pháp được liệt kê (tỷ lệ nội địa hóa, buộc 

mua hàng sản xuất nội địa...) làm điều kiện để cho hưởng hoặc cho tiếp tục 

hưởng các ưu đãi liên quan tới việc thành lập, hoạt động của khoản đầu tư 

trong các lĩnh vực thuộc Biểu Cam kết

- Một số các ngoại lệ
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Ví dụ một số ngoại lệ

+ Được phép áp dụng các yêu cầu về lãnh thổ, về R&D...mới cho hưởng 

ưu đãi

+ Không áp dụng nguyên tắc PR với trường hợp các chương trình xúc 

tiến xuất khẩu



Cam kết EVFTA về Đầu tư

 Bảo hộ đầu tư (Investment Protection)

Nguyên tắc 1: Chuẩn đối xử

- Đối xử công bằng (fair and equitable treatment – FET): sẽ vi phạm nếu rơi 

vào các trường hợp liệt kê

- Bảo đảm an ninh, an toàn (full protection and security): Bảo đảm an toàn thân 

thể cho nhà đầu tư và an ninh cho khoản đầu tư

- Các thỏa thuận đầu tư không được phép vi phạm bằng hành động thực thi 

thẩm quyền nhà nước (nêu rõ điều kiện)
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Ví dụ một số biện pháp vi phạm FET

+ Từ chối xét xử vụ việc dân sự, hình sự, hành chính

+ Vi phạm nghiêm trọng quy trình tố tụng

+ Phân biệt đối xử có mục tiêu dựa trên các căn cứ sai nghiêm trọng như 

giới tính, dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo) 

+ Đối xử lạm dụng (cưỡng ép, lạm dụng quyền hoặc các hành động 

tương tự)



Cam kết EVFTA về Đầu tư

 Bảo hộ đầu tư (Investment Protection)

Nguyên tắc 2: 

Bồi thường tổn thất trong trường hợp thiệt hại do xung đột vũ trang

Nguyên tắc 3: 

VN chỉ được trưng mua, trưng dụng khoản đầu tư EU trong các trường hợp vì mục 

tiêu công cộng và phải có bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm trưng mua, 

trưng dụng

Nguyên tắc 4: 

VN phải cho phép nhà đầu tư EU chuyển các khoản thu nhập ra nước ngoài không 

hạn chế và không chậm trễ theo tỷ giá chuyển đổi tự do

Nguyên tắc 5:

VN phải cho EU thay thế nhà đầu tư EU theo các giao dịch hợp pháp được liệt kê 

giữa EU và nhà đầu tư EU
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Cam kết EVFTA về Đầu tư

 Cơ chế giải quyết tranh chấp Nhà nước – nhà đầu tư nước ngoài 

(ISDS)

Ai được quyền kiện?

Nhà đầu tư EU tại VN (tự mình hoặc nhân danh Cơ sở kinh doanh mà mình có 

phần vốn)

Ai bị kiện?

Cơ quan Nhà nước liên quan tới hoạt động đầu tư của nhà đầu tư EU

Kiện về cái gì? 

-Vi phạm các cam kết tại Mục Bảo hộ Đầu tư của EVFTA; hoặc các cam kết tại một 

số khoản liên quan tới nguyên tắc Đối xử quốc gia, Đối xử tối huệ quốc;

-Gây thiệt hại cho nhà đầu tư

Kiện theo quy trình nào:

Quy trình tố tụng tại Phần ISDS của Chương Đầu tư EVFTA; và

Quy trình tố tụng về các vấn đề khác của ICSID, UNCITRAL, Tố tụng do các bên 

thỏa thuận

16



Cam kết EVFTA về Đầu tư

Các nhóm cam kết Phụ lục 8d

Là các cam kết mở cửa thị trường

 Phần chung: Cam kết chung

 Phần cam kết mở cửa đối với các ngành dịch vụ cụ
thể

 Phần cam kết liên quan tới thành lập cơ sở kinh 
doanh trong các ngành
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KẾT QUẢ RÀ SOÁT



Nhóm cam kết về quy tắc (Chương Đầu tư)
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1. Các định nghĩa

- PLVN cơ bản đã tương thích

- Các thuật ngữ PLVN chưa tương thích chỉ áp

dụng riêng cho EVFTA (nhà đầu tư, khoản đầu

tư...)



Nhóm cam kết về quy tắc (Chương Đầu tư)
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2. Tự do hóa đầu tư

(i) PLVN đã tương thích phần lớn:

- Do có nguyên tắc áp dụng: Điều kiện đầu tư tuân thủ điều kiện trong cam 
kết quốc tế;

- Do các biện pháp PR hiện đang áp dụng chung cho tất cả các nhà đầu tư
trong nước, nước ngoài

(ii) Các nội dung chưa tương thích: 

- Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư EU trong các trường hợp có cam kết
trong Biểu cam kết cao hơn mức mở cửa hiện tại

- Cam kết không yêu cầu nhà đầu tư EU phải bán lại hoặc định đoạt khoản
đầu tư của mình trong các lĩnh vực được liệt kê trong Phụ lục NT của
Chương 8

- Cam kết lĩnh vực nào mở cho nhà đầu tư TPP thì cũng mở tương ứng cho
nhà đầu tư EU



Nhóm cam kết về quy tắc (Chương Đầu tư)
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3. Bảo hộ đầu tư

(i) PLVN đã tương thích phần lớn:

- Do đã có các quy định pháp luật ghi nhận FET theo nghĩa tại EVFTA;

- Do đã quy định về các vấn đề bảo hộ đầu tư phù hợp (Luật Đầu tư 2014)

(ii) Các nội dung chưa tương thích: 

- Thực tiễn thực thi các chuẩn đối xử FET

- Cam kết không vi phạm các thỏa thuận giữa Nhà nước và nhà đầu tư bằng

các quyết định hành chính hoặc pháp luật theo khoản 5 Điều 14 về Chuẩn

đối xử

- Cam kết về bồi thường tổn thất trong Điều 15

- Cam kết về tiền lãi chậm thanh toán và trưng mua/trưng dụng gián tiếp



Nhóm cam kết về quy tắc (Chương Đầu tư)

22

4. Cơ chế ISDS

(i) Đây không phải vấn đề của PL nội địa

- Do ISDS và PL nội địa có phạm vi áp dụng độc lập, không chồng lấn nhau

(ii) Các nội dung chưa tương thích: 

- Cơ chế ISDS trong EVFTA chưa được ghi nhận trong PLVN

- Trọng tài VN theo PLVN hiện hành sẽ không có cơ hội để xử lý vụ việc ISDS

- Hiệu lực pháp lý của phán quyết trọng tài ISDS và Cơ chế công nhận, thi

hành phán quyết trọng tài ISDS trong và ngoài lộ trình



Nhóm cam kết về mở cửa (Phụ lục 8)

• Trường hợp 1: Mức mở cửa trong EVFTA bằng với mức mở 
trong PLVN

Ví dụ:

- Dịch vụ thuế (CPC 863)

- Dịch vụ quảng cáo (CPC 871)
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Nhóm cam kết về mở cửa 

• Trường hợp 2:  Mức mở cửa trong EVFTA cao hơn 
so với mức mở trong PLVN

Ví dụ: Dịch vụ kế toán, kiểm toán

- EVFTA: Mở toàn bộ

- PLVN: Hạn chế về

+ Hình thức tổ chức kế toán/kiểm toán nước ngoài tại 
VN: Không cho 100%FDI

+ Điều kiện đối với Giám đốc: không được kiêm nhiệm 
lãnh đạo ở DN khác
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Nhóm cam kết về mở cửa 

• Trường hợp 3: Cam kết EVFTA về mở cửa thấp hơn mức mở cửa thực tế 
theo PLVN

Ví dụ: Dịch vụ thú y (CPC 932)

- EVFTA: Chỉ cho phép cá nhân hành nghề với tư cách ngành 
nghề chuyên môn, được cơ quan có thẩm quyền cho phép

- PLVN: Không có bất kỳ hạn chế gì
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CÁC KIẾN NGHỊ TỪ RÀ SOÁT
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Đề xuất
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(i) Với Nhóm đã tương thích

• Không cần làm gì

• Chú ý nghĩa vụ “kết quả” (ví dụ FET)

(ii) Với Nhóm chưa tương thích

• Xây dựng Văn bản riêng thực thi Hiệp định về Đầu tư (cấp Luật)

- Bao gồm các cam kết mở cửa riêng cho nhà đầu tư EU (ít nhất bao 
gồm trường hợp PLVN chưa tương thích hoặc mở cửa rộng hơn cam 
kết)

- Bao gồm các cam kết PLVN chưa tương thích

- Bao gồm các trường hợp PLVN đã tương thích nhưng quy định nhằm
tăng cường tính minh bạch, tạo thuận tiện cho thực thi

- Bao gồm các cam kết về ISDS (nguyên tắc, phạm vi)

• Nghị quyết của Quốc hội áp dụng trực tiếp

- Các cam kết ISDS (quy trình tố tụng)



Xin cảm ơn!
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