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Các nội dung được đàm phán

tại Chương Đầu tư



1. Phạm vi điều chỉnh của Chương Đầu tư: 

- Thông thường, Chương Đầu tư sẽ áp dụng đối

với nhà đầu tư của nước thành viên Hiệp định và

khoản đầu tư của họ trên lãnh thổ của nước

thành viên khác.

- Ngoài ra, các nước thường đưa ra một số ngoại

lệ nhất định để loại trừ ra khỏi phạm vi điều chỉnh

của Chương Đầu tư.



2. Đối xử đối với đầu tư:

- Cam kết về đối xử đầu tư: các bên dành cho

nhà đầu tư của các bên ký kết khác sự đối xử

không kém thuận lợi hơn sự đối xử dành cho nhà

đầu tư của nước mình và có thể là nước thứ ba,

tùy từng hiệp định cụ thể.

- Ngoài ra, đối xử đầu tư còn có thể bao gồm yêu

cầu các nước dành sự đối xử công bằng, bình

đẳng, bảo hộ an toàn và đầy đủ cho các nhà đầu

tư.



3. Giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư:

Xu thế đàm phán điều khoản ISDS trong các FTA: đưa ra

các điều khoản chi tiết về giải quyết tranh chấp giữa Nhà

nước và nhà đầu tư như phạm vi áp dụng, thời hiệu khởi

kiện, cơ chế lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp,

thành lập hội đồng trọng tài…



4. Một số cam kết khác:

- Về tước quyền sở hữu: nhà nước sẽ không tước
quyền sở hữu của nhà đầu tư trừ trường hợp vì lợi
ích công cộng, trên cơ sở không phân biệt đối xử,
phù hợp với thủ tục pháp luật và có đền bù thỏa
đáng.

- Về bồi thường thiệt hại: trong trường hợp nhà đầu
tư bị thiệt hại do xung đột vũ trang hoặc tình trạng
khẩn cấp thì nếu nước chủ nhà bồi thường cho
nhà đầu tư của nước mình hoặc một nước thứ ba
khác, nước chủ nhà sẽ bồi thường cho nhà đầu tư
của bên ký kết khác trên cơ sở không phân biệt
đối xử.

- Về chuyển tiền: cho phép nhà đầu tư được tự do
chuyển ra nước ngoài vốn, lợi nhuận và thu nhập
hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư.



Một số vấn đề doanh

nghiệp cần lưu ý

- Hiểu rõ nội dung của Chương Đầu tư nói riêng và

Hiệp định RCEP nói chung.

- Đối với nhà đầu tư trong nước đầu tư tại thị

trường Việt Nam: cần nắm rõ các cam kết của Việt

Nam tại Chương Đầu tư, đặc biệt là cam kết về tự

do hóa đầu tư.

- Đối với nhà đầu tư trong nước có ý định đầu tư ra

nước ngoài: cần nắm rõ các cam kết của các nước

tại Chương Đầu tư, bao gồm cả tự do hóa và bảo

hộ đầu tư.



Trân trọng cảm ơn!


