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PHỤ LỤC IV 

 

BIỂU CỦA VIỆT NAM 

 

 

Nghĩa vụ liên quan:  

  

Điều 17.6.1 (a) (Hỗ trợ Phi thương mại), liên quan đến sản 

xuất và bán hàng hóa cạnh tranh với khoản đầu tư theo 

Hiệp định trên lãnh thổ Việt Nam  

Điều 17.6.1 (b) (Hỗ trợ Phi thương mại) 

  

Thực thể: Tất cả các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước và độc quyền 

chỉ định. 

 

  

Phạm vi hoạt động không 

phù hợp: 

Đối với Điều 6.1 (a) (Hỗ trợ Phi thương mại), Việt Nam có thể 

cung cấp mọi hình thức tài chính cần thiết nhằm tái cơ cấu1 

Thực thể, với điều kiện các hoạt động cung cấp tài chính này 

không gây ra: 

 

(a) sự gia tăng đáng kể thị phần của hàng hóa do Thực thể 

đó sản xuất và bán ra trên thị trường liên quan trên lãnh 

thổ Việt Nam; hoặc 

 

(b) sự giảm giá đáng kể của một hàng hóa do Thực thể đó 

sản xuất và bán ra so với giá bán trên cùng thị trường 

của một hàng hóa tương tự do một doanh nghiệp là 

khoản đầu tư theo Hiệp định của một Bên khác sản xuất 

và bán ra, hoặc dẫn đến sự giảm giá, kìm giá hoặc tổn 

thất doanh thu đáng kể trên cùng một thị trường. 

 

Đối với Điều 17.6.1(a) và Điều 17.6.1(b) ((Hỗ trợ Phi thương 

mại), Việt Nam có thể hỗ trợ cho Thực thể bằng hình thức mua 

lại một lần các khoản nợ không thanh toán được và tài sản 

không sử dụng theo giá thị trường và chính phủ cung cấp tài 

chính nhằm giải quyết lao động dôi dư với điều kiện không 

thường xuyên, không lặp lại và được cung cấp với mục đích cổ 

phần hóa2. 

 

 

 

  

                                                 
1 Loại trừ các khoản cung cấp tài chính liên quan đến cổ phần của doanh nghiệp 
2 Theo mục đích của mục này, “cổ phần hóa” nghĩa là sự chuyển đổi một doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn 

điều lệ thành doanh nghiệp cổ phần. 
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Nghĩa vụ liên 

quan:  

Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại) 

Điều 17.4.2(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại) 

Điều 17.6.1(a) (Hỗ trợ Phi thương mại) liên quan đến sản xuất và bán 

hàng hóa cạnh tranh với khoản đầu tư theo Hiệp định trên lãnh thổ 

Việt Nam 

Điều 17.6.2(a) (Hỗ trợ Phi thương mại) liên quan đến sản xuất và bán 

hàng hóa cạnh tranh với khoản đầu tư theo Hiệp định trên lãnh thổ 

Việt Nam 

 

Thực thể: Tất cả các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước và độc quyền chỉ 

định. 

  

Phạm vi hoạt 

động không phù 

hợp: 

Đối với Điều 17.4.1 (a) và Điều 17.4.2 (a) (Đối xử Không Phân biệt 

và Tính toán Thương mại), nhằm đảm bảo ổn định kinh tế hoặc cung 

cấp hàng hóa công ích được xác định trong luật và các quy định, Việt 

Nam có thể, căn cứ theo quy định pháp luật trong nước, yêu cầu một 

doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước hoặc doanh nghiệp độc quyền 

chỉ định:  

 

(a) bán hoặc mua hàng hóa tại mức giá, số lượng hoặc các điều 

khoản và điều kiện khác do nhà nước quy định; và  

 

(b) sản xuất hoặc bán hàng hóa tới công chúng, theo quy định 

pháp luật trong nước, trên lãnh thổ Việt Nam. 

 

Đối với Điều 17.6.1 (a) và Điều 17.6.2 (a) (Hỗ trợ Phi thương mại), 

Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp thuộc sở hữu 

nhà nước có thể cung cấp cho Thực thể khoản hỗ trợ phi thương mại 

nhằm trang trải các chi phí hợp lý, bao gồm mọi khoản đóng góp cho 

quỹ phúc lợi của người lao động, do thực hiện các biện pháp trên. 
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Nghĩa vụ liên 

quan:  

Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại) 

Điều 17.4.2(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại) 

Điều 17.6.1(a) (Hỗ trợ Phi thương mại) liên quan đến việc sản xuất và 

bán một hàng hóa cạnh tranh với khoản đầu tư theo Hiệp định trên lãnh 

thổ Việt Nam 

Điều 17.6.2 (a) (Hỗ trợ Phi thương mại) liên quan đến việc sản xuất và 

bán một hàng hóa cạnh tranh với khoản đầu tư theo Hiệp định trên lãnh 

thổ Việt Nam 

 

 

Thực thể: Tất cả các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước và độc quyền chỉ định. 

  

Phạm vi hoạt động 

không phù hợp: 

Đối với Điều 17.4.1 (a) và Điều 17.4.2 (a) (Đối xử Không Phân biệt và 

Tính toán Thương mại), nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện phát triển kinh 

tế vùng sâu vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng đặc biệt khó 

khăn, hoặc các khu vực nơi có tiêu chuẩn sống thấp bất thường hoặc 

thiếu việc làm nghiêm trọng, Việt Nam có thể yêu cầu hoặc chỉ đạo Thực 

thể cân nhắc các yếu tố khác ngoài các tính toán thương mại khi mua 

hàng hóa, căn cứ theo một biện pháp do chính phủ ban hành. 

 

Đối với Điều 17.6.1 (a) và Điều 17.6.2 (a), Việt Nam, doanh nghiệp nhà 

nước và doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước của Việt Nam có thể bồi 

thường cho Thực thể nhằm thực thi biện pháp nêu trên. 
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Nghĩa vụ liên quan:

   

Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại) 

Điều 17.4.1(b) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại) 

Điều 17.4.2(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại) 

Điều 17.4.2(b) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại) 

 

Thực thể: Tất cả các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước và độc quyền chỉ định. 

  

Phạm vi  hoạt động 

không phù hợp: 

Đối với Điều 17.4.1(a), Điều 17.4.1(b), Điều 17.4.2(a) và Điều 17.4.2(b) (Đối 

xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại), nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện 

cho sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ được xác định theo quy định 

pháp luật trong nước3, Việt Nam có thể yêu cầu hoặc chỉ đạo Thực thể: 

 

(a)  cân nhắc các yếu tố khác ngoài các tính toán thương mại; và 

 

(b) đối xử ưu đãi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ là nhà đầu tư Việt Nam trên 

lãnh thổ Việt Nam, 

 

trong mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ căn cứ theo 

một biện pháp của chính phủ. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
3 Để rõ ràng hơn, thuật ngữ “doanh nghiệp vừa và nhỏ” đối với Việt Nam phù hợp với mục Phụ lục II – Việt Nam - 7. 



 

PHỤ LỤC IV – VIỆT NAM – 1 

 

Nghĩa vụ liên quan: 
  

Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại)   

Điều 17.4.2(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại)  

Điều 17.6.1 (a) (Hỗ trợ Phi thương mại) đối với sản xuất và bán hàng hóa cạnh 

tranh với khoản đầu tư theo Hiệp định định trên lãnh thổ Việt Nam 

Điều 17.6.2 (a) (Hỗ trợ Phi thương mại) đối với sản xuất và bán hàng hóa cạnh 

tranh với khoản đầu tư theo Hiệp định định trên lãnh thổ Việt Nam. 

 

  

Thực thể: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), các doanh nghiệp 

thành viên4 và doanh nghiệp kế thừa.  

 

  

Phạm vi hoạt động 

không phù hợp: 
 

 

 

Đối với Điều 17.4.1(a) và Điều 17.4.2(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán 

Thương mại), Thực thể, căn cứ theo một biện pháp của chính phủ, có thể được yêu 

cầu phải cân nhắc đến các yếu tố khác ngoài tính toán thương mại trong bán hàng 

hóa và có thể đối xử ưu đãi trong mua hàng hóa hoặc dịch vụ do doanh nghiệp là 

các khoản đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam cung cấp trong 

các lĩnh vực sau: thăm dò, khảo sát và khai thác dầu khí, dịch vụ điều hành bay. 

 

Các ưu đãi đối với hàng hóa và dịch vụ nêu trên căn cứ theo mục Phụ lục I - Việt 

Nam - 35. Để rõ ràng hơn, Việt Nam không liệt kê các Điều 17.4.1(b) và 17.4.2(b) 

(Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại) đối với các ưu đãi đó căn cứ 

theo Điều 17.2.11 (Phạm vi). 

 

Đối với Điều 17.6.1(a) và Điều 17.6.2(a) (Hỗ trợ Phi thương mại), Việt Nam, các 

doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước của Việt Nam 

có thể cung cấp hỗ trợ phi thương mại cho Thực thể nhằm thực hiện dự án trong 

lĩnh vực dầu khí, hydrocarbon và sản phẩm phái sinh từ hydrocarbon và các ngành 

công nghiệp liên quan với mục tiêu phát triển vùng miền hoặc phát triển kinh tế - 

xã hội trên lãnh thổ Việt Nam. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
4 Danh sách các doanh nghiệp thành viên của Petro Việt Nam có thể xem tại website www.pvn.vn 

http://www.pvn.vn/
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Nghĩa vụ liên quan: 
  

Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại)   

Điều 17.4.2(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại)   

Điều 17.6.1(a) (Hỗ trợ Phi thương mại) đối với sản xuất và bán hàng hóa cạnh 

tranh với khoản đầu tư theo Hiệp định trên lãnh thổ Việt Nam 

Điều 17.6.2(a) (Hỗ trợ Phi thương mại) đối với sản xuất và bán hàng hóa cạnh 

tranh với khoản đầu tư theo Hiệp định trên lãnh thổ Việt Nam. 

 

 

Thực thể: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các doanh nghiệp thành viên và doanh 

nghiệp kế thừa;5 

 

Tất cả doanh nghiệp nhà nước hiện tại hoặc tương lai tham gia vào lĩnh vực phát 

điện, bao gồm điện hạt nhân và tất cả các loại năng lượng tái tạo; 

 

  

Phạm vi hoạt động 

không phù hợp: 
 

 

 

Đối với các Điều 17.4.1(a) và 17.4.2(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán 

Thương mại), căn cứ theo một biện pháp của chính phủ, Thực thể phải đảm bảo 

sự phát triển hệ thống năng lượng bền vững, đáp ứng các yêu cầu trong việc cung 

ứng năng lượng an toàn, ổn định và hiệu quả với mức giá và các điều kiện và điều 

khoản khác do nhà nước quy định và có thể phân biệt đối xử trong mua hàng hóa 

và dịch vụ trong các lĩnh vực phát điện của các nhà máy thủy điện, điện hạt nhân, 

nhà máy điện liên quan đến an ninh quốc phòng, truyền tải và phân phối tất cả các 

loại điện hoặc điện thay thế. 

 

Sự đối xử khác biệt đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được nêu ở trên căn cứ theo 

mục Phụ lục I – Việt Nam - 25 và mục Phụ lục II – Việt Nam - 22. Để rõ ràng 

hơn, Việt Nam không liệt kê các Điều 17.4.1(b) và 17.4.2(b) (Đối xử Không Phân 

biệt và Tính toán Thương mại) đối với các ưu đãi trên căn cứ theo Điều 17.2.11 

(Phạm vi). 

 

Đối với Điều 17.6.1(a) và 17.6.2(a) (Hỗ trợ Phi thương mại), Việt Nam, các 

doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước của Việt Nam 

có thể cung cấp các khoản cho vay hoặc bảo lãnh vay dành cho Thực thể với mục 

đích xây dựng các cơ sở phát điện nhằm mục tiêu phát triển vùng miền hoặc phát 

triển kinh tế - xã hội. 

 

 

 

 

  

                                                 
5
Danh sách các công ty thành viên của EVN có thể xem tại website www.evn.com.vn 

http://www.pvn.vn/
http://www.pvn.vn/
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Nghĩa vụ liên quan:

  

  

Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại), liên quan đến 

việc bán hàng hoá. 

Điều 17.6.1(a) (Hỗ trợ Phi thương mại) đối với sản xuất và bán một hàng hóa 

cạnh tranh với khoản đầu tư theo Hiệp định trên lãnh thổ Việt Nam 

Điều 17.6.2(a) (Hỗ trợ Phi thương mại) đối với sản xuất và bán một hàng hóa 

cạnh tranh với khoản đầu tư theo Hiệp định trên lãnh thổ Việt Nam. 

 

Thực thể: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), các doanh 

nghiệp thành viên và doanh nghiệp kế thừa trong lĩnh vực khai thác mỏ. 

 

  

Phạm vi hoạt động 

không phù hợp: 
 

 

 

Đối với Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại), Thực 

thể có thể bán than hoặc bất kỳ loại khoáng sản nào trên lãnh thổ của Việt Nam 

với các điều khoản và điều kiện ngoài những điều dựa trên các tính toán thương 

mại căn cứ theo luật và các quy định. 

  

Đối với Điều 17.6.1(a) và 17.6.2(a) (Hỗ trợ Phi thương mại), Việt Nam, các doanh 

nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước của Việt Nam có thể 

cung cấp hỗ trợ phi thương mại cho Thực thể nhằm duy trì các hoạt động hiện tại 

ở các vùng sâu vùng xa và các khu vực có tầm quan trọng chiến lược trong sản 

xuất than và khoáng sản trên lãnh thổ Việt Nam, miễn là hỗ trợ đó không gây ra:  

 

(a) sự gia tăng đáng kể thị phần của hàng hóa do Thực thể này sản xuất và bán 

ra trên thị trường liên quan trên lãnh thổ Việt Nam; hoặc  

(b) sự giảm giá đánh kể của một hàng hóa do Thực thể này sản xuất và bán ra 

so với giá trên cùng thị trường thuộc lãnh thổ Việt Nam của một hàng hóa 

tương tự được sản xuất và bán ra bởi một doanh nghiệp là khoản đầu tư 

theo Hiệp định của Bên khác, hoặc một sự kìm giá, giảm giá hoặc giảm 

doanh số đáng kể trên cùng một thị trường.   
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Nghĩa vụ liên quan:

   

Điều 17.4 (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại) 

Điều 17.6 (Hỗ trợ Phi thương mại) 

 

Thực thể: Tổng Công ty Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) và các doanh nghiệp thành 

viên và doanh nghiệp kế thừa  

 

Phạm vi hoạt động 

không phù hợp: 
 

 

Quản lý, đầu tư tài sản và các hoạt động liên quan, sử dụng các tài sản tài 

chính của Chính phủ Việt Nam 

 

  

 

Mục này sẽ không còn hiệu lực khi SCIC trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn Quốc tế về 

Quỹ đầu tư vốn nhà nước hoặc trong vòng 5 năm sau khi Hiệp định này có hiệu lực, tùy theo 

trường hợp nào xảy ra trước. 
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Nghĩa vụ liên quan: 
  

Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại) 

Điều 17.4.1(c) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại) 

Điều 17.6.1(b) (Hỗ trợ Phi thương mại) 

Điều 17.6.1(c) (Hỗ trợ Phi thương mại) 

 

Thực thể: Công ty cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn); 

Công ty trách nhiệm hữu Mua bán nợ Việt Nam (DATC); 

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và các doanh nghiệp thành viên; 

Các thực thể cung cấp tài chính chính sách xã hội, ngân hàng hợp tác, và mọi 

tổ chức tài chính phát triển; 

Một ngân hàng tái cấp vốn thế chấp mua nhà; và  

các doanh nghiệp kế thừa của các thực thể nêu trên. 

 

  

Phạm vi hoạt động 

không phù hợp: 
 

Đối với Điều 17.4.1(a) và Điều 17.4.1(c) (Đối xử Không Phân biệt và Tính 

toán Thương mại), căn cứ theo các biện pháp của chính phủ, các Thực thể 

được liệt kê trong mục này (trừ Banknetvn) có thể cân nhắc các yếu tố khác 

ngoài tính toán thương mại và chỉ cung cấp dịch vụ tài chính (trừ lĩnh vực 

bảo hiểm và chứng khoán) hoặc đối xử ưu đãi cho các cá nhân hoặc doanh 

nghiệp Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam. Các dịch vụ này không nhằm mục 

đích thay thế hay cản trở tài chính cá nhân. 

 

Đối với Điều 17.6.1(b) và Điều 17.6.1(c) (Hỗ trợ Phi thương mại), Việt Nam 

có thể hỗ trợ để Banknetvn cung cấp các dịch vụ chuyển mạch tài chính. 

 

 

 

  



 

PHỤ LỤC IV – VIỆT NAM – 1 

 

Nghĩa vụ liên quan: 

  

Điều 17.4 (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại) 

Điều 17.6 (Hỗ trợ Phi thương mại) 

 

  

Thực thể: Bất kỳ doanh nghiệp nhà nước thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Quốc 

phòng Việt Nam hoặc Bộ Công an Việt Nam sở hữu hoặc kiểm soát, 

ngoại trừ Tổng công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế Viettel và các doanh 

nghiệp hoàn toàn chỉ tham gia vào các hoạt động thương mại không 

liên quan đến quốc phòng, trật tự xã hội hoặc an ninh công cộng. 

 

  

Phạm vi hoạt động 

không phù hợp: 

 

Tất cả các hoạt động hiện tại và tương lai. 
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Nghĩa vụ liên quan:  Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại) 

Điều 17.4.1(c) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương mại) 

Điều 17.6.1(b) (Hỗ trợ Phi thương mại) 

Điều 17.6.2(b) (Hỗ trợ Phi thương mại) 

 

Thực thể: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng Công ty hàng 

không Việt Nam - CTCP, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các doanh 

nghiệp thành viên và doanh nghiệp kế thừa của các doanh nghiệp đó; 

  

Phạm vi hoạt động không 

phù hợp 

Đối với Điều 17.4.1(a) và Điều 17.4.1(c) (Đối xử Không Phân biệt và Tính 

toán Thương mại), ACV có thể cung cấp dịch vụ mặt đất cho các hãng 

hàng không của Việt Nam với mức giá ưu đãi, căn cứ theo biện pháp của 

chính phủ. 

  

Đối với Điều 17.6.1(b) (Hỗ trợ Phi thương mại) Tổng Công ty hàng không 

Việt Nam - CTCP có thể nhận hỗ trợ phi thương mại theo hình thức bảo 

lãnh vay vốn theo thỏa thuận hoặc hợp đồng tài chính quốc tế, với điều 

kiện hỗ trợ đó không trực tiếp gây ra:  

(a) sự gia tăng đáng kể trong thị phần dịch vụ do Tổng Công ty hàng 

không Việt Nam - CTCP cung cấp trên thị trường liên quan; hoặc  

 

(b) sự giảm giá đáng kể của một dịch vụ do Tổng Công ty hàng không 

Việt Nam - CTCP cung cấp so với mức giá trên cùng một thị 

trường của dịch vụ tương tự do doanh nghiệp là khoản đầu tư theo 

Hiệp định của một Bên khác cung cấp, hoặc gây ra sự kìm giá, 

giảm giá hoặc giảm doanh thu đáng kể trên cùng một thị trường.   

 

Đối với  Điều 17.6.1(b) và Điều 17.6.2(b) (Hỗ trợ Phi thương mại), Việt 

Nam, doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước 

của Việt Nam có thể cung cấp hỗ trợ phi thương mại dành cho Tổng công 

ty Hàng hải Việt Nam theo kế hoạch tái cơ cấu trong việc cung cấp các 

dịch vụ vận tải biển. 
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Nghĩa vụ liên quan: Điều 17.6.1(a) (Hỗ trợ Phi thương mại) đối với việc sản xuất và 

bán hàng hoá cạnh tranh với khoản đầu tư theo Hiệp định định 

trong lãnh thổ Việt Nam 

Điều 17.6.2(a) (Hỗ trợ Phi thương mại) đối với việc sản xuất và 

bán hàng hoá cạnh tranh với khoản đầu tư theo Hiệp định định 

trong lãnh thổ Việt Nam 

 

  

Thực thể Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) và các doanh nghiệp 

thành viên và doanh nghiệp kế thừa trong ngành đóng tàu và các 

lĩnh vực liên quan. 

 

 

Phạm vi hoạt động không 

phù hợp 

Đối với Điều 17.6.1(a) và Điều 17.6.2(a) (Hỗ trợ Phi thương 

mại), Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp thuộc 

sở hữu nhà nước của Việt Nam có thể cung cấp hỗ trợ phi thương 

mại dành cho Thực thể theo kế hoạch tái cơ cấu. 
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Nghĩa vụ liên quan:  Điều 17.6.1(a) và Điều 17.6.2(a) (Hỗ trợ Phi thương mại), liên 

quan đến việc sản xuất và bán hàng hóa cạnh tranh với khoản 

đầu tư theo Hiệp định trên lãnh thổ Việt Nam 

 

 

Thực thể: Tổng công ty Cà phê Việt Nam.  

 

Phạm vi hoạt động không 

phù hợp: 

Đối với Điều 17.6.1(a) và Điều 17.6.2(a) (Hỗ trợ Phi thương 

mại), Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp thuộc 

sở hữu nhà nước của Việt Nam có thể cung cấp hỗ trợ phi 

thương mại cho Thực thể trong sản xuất và bán cà phê trên lãnh 

thổ Việt Nam. 

 

 

  



 

PHỤ LỤC IV – VIỆT NAM – 1 

 

Nghĩa vụ liên quan: 
  

Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán Thương 

mại) 

Điều 17.6.1 (b) (Hỗ trợ Phi thương mại) 

Điều 17.6.2 (b) (Hỗ trợ Phi thương mại) 

  

Thực thể: Tất cả các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước trong lĩnh vực in 

ấn, xuất bản, dịch vụ nghe nhìn, truyền thông đại chúng (báo chí, 

cơ quan thông tấn, xuất bản, phát thanh, truyền hình dưới mọi 

hình thức) và viễn thông. 

 

  

Phạm vi hoạt động không 

phù hợp: 

Tất cả các hoạt động của Thực thể trong các lĩnh vực truyền 

thông đại chúng, in ấn và xuất bản; 

 

Đối với Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán 

Thương mại), Thực thể trong lĩnh vực viễn thông có thể bán hoặc 

mua hàng hóa và dịch vụ với giá quy định hoặc các điều khoản và 

điều kiện khác theo biện pháp của chính phủ. 

 

Đối với Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không Phân biệt và Tính toán 

Thương mại), bất kỳ một doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước 

nào cũng có thể cân nhắc các yếu tố ngoài tính toán thương mại 

và đối xử khác biệt trong việc mua và bán các sản phẩm và dịch 

vụ phân phối nghe nhìn. 

 

Sự đối xử khác biệt đối với hàng hóa và dịch vụ nêu trên căn cứ 

theo các mục Phụ lục I – Việt Nam 9, Phụ lục I – Việt Nam 10, 

Phụ lục I – Việt Nam 11 và Phụ lục I – Việt Nam 12, các các mục 

Phụ lục II – Việt Nam 13, Phụ lục II – Việt Nam 14, Phụ lục II – 

Việt Nam 19, Phụ lục II – Việt Nam 20, Phụ lục II – Việt Nam 

21. Để rõ ràng hơn, Việt Nam không liệt kê Điều 17.4.1(b) (Đối 

xử Không phân biệt và Tính toán thương mại) đối với các ưu đãi 

trên theo Điều 17.2.11 (Phạm vi). 

 

Đối với Điều 17.6.1(b) và Điều 17.6.2(b) (Hỗ trợ Phi thương 

mại), Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp thuộc 

sở hữu nhà nước của Việt Nam có thể cung cấp hỗ trợ phi thương 

mại dành cho Thực thể liên quan đến việc phát sóng các chương 

trình phát thanh truyền hình tiếng Việt ở nước ngoài. 

 

 

 

 




