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Ngày 22 tháng 04 năm 1997 

 

Với lòng mong muốn tăng cường các mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và thúc 

đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và hai 

Bên cùng có lợi. Hai bên đã thoả thuận như sau:  

 

Điều 1 

 

Phù hợp với luật pháp và thể lệ hiện hành tại hai nước, các Bên sẽ áp dụng những biện 

pháp cần thiết nhằm tạo thuận lợi và thúc đẩy trao đổi hàng hoá và dịch vụ giữa hai nước 

và nỗ lực làm đa dạng hoá thương mại hai Bên. 

 

Điều 2 

 

1. Các Bên dành cho nhau quy chế tối huệ quốc trong thương mại. Quy chế tối huệ quốc 

được áp dụng đối với thuế hải quan và phụ phí cũng như đối với các loại thuế, thể lệ, thủ 

tục và thể thức liên quan đến xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ ở hai nước.  

2. Ðiều khoản trên sẽ không áp dụng đối với các thuận lợi mà mỗi Bên đang hoặc sẽ dành 

cho nước khác trong liên minh thuế quan, trong khu vực mậu dịch tự do hoặc các dàn xếp 

ưu đãi tương tự khác, cũng như đối với các thuận lợi mà mỗi Bên đã dành hoặc có thể sẽ 

dành cho các nước láng giềng nhằm tạo thuận lợi cho giao lưu biên giới.  

 

Điều 3 

 

Buôn bán giữa các đối tác kinh doanh ở hai nước sẽ được tiến hành phù hợp với tập quán 

thương mại quốc tế. Thanh toán được tiến hành bằng đồng tiền tự do chuyển đổi phù hợp 

với các quy chế quản lý ngoại hối hiện hành ở hai nước. 

 

Điều 4 

 

1. Các Bên khuyến khích và tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, hàng hải, công nghiệp và 

kỹ thuật và thương mại giữa các tổ chức, các xí nghiệp và các chủ thể khác có quan tâm ở 

mỗi Bên phù hợp với luật pháp và thể lệ ở mỗi nước.  

2. Các Bên khuyến khích các tổ chức, các xí nghiệp và các hãng làm thương mại ở hai 

nước đàm phán và ký kết các hợp đồng kể cả các hợp đồng dài hạn theo những điều kiện 

thương mại.  

3. Các Bên thừa nhận tầm quan, trọng thông tin kinh tế và thương mại đối với sự phát 

triển thương mại và sẽ thúc đẩy việc trao đổi ngày một tăng những thông tin đó.  

4. Các Bên nỗ lực thúc đẩy việc tham gia ngày càng nhiều vào thương mại song phương 

của các tổ chức các hãng và các xí nghiệp vừa và nhỏ làm thương mại ở hai nước.  

5. Phù hợp với luật pháp và thể lệ hiện hành ở mỗi nước và việc áp dụng những luật lệ 

đó, các Bên miễn thuế nhập khẩu đối với hàng triển lãm và mẫu hàng, đưa vào tham gia 

hội chợ, triển lãm hoặc những mục đích tương tự, và cho phép tái xuất. 



 

 

Điều 5 

 

Phù hợp với luật pháp và thể lệ mỗi nước, các Bên cho phép các tổ chức, các xí nghiệp và 

các hãng làm thương mại giữa hai nước của Bên kia lập các đại diện thường trú hoặc văn 

phòng ở nước mình. 

 

Điều 6 

 

1. Các Bên tiến hành tham khảo ý kiến nếu một sản phẩm nhập khẩu vào lãnh thổ của 

một trong các Bên với khối lượng nào đó hoặc với những điều kiện nào đó, gây tổn 

thương hoặc đe đoạ gây tổn thương nghiêm trọng đối với các nhà sản xuất hàng tương tự 

trong nước hoặc hàng hoá trực tiếp cạnh tranh. Tham khảo ý kiến được tiến hành nhằm 

tìm ra giải pháp thoả đáng có tính đến mục tiêu cơ bản của Hiệp định này.  

2. Nếu sau khi tham khảo ý kiến các Bên thoả thuận rằng tình trạng như được nêu trong 

Ðoạn 1 của Ðiều này là có, các Bên sẽ tìm kiếm để đạt được thoả thuận về các biện pháp 

ngăn chặn hoặc khắc phục tổn thương đó. Nếu không có khả năng đạt được thoả thuận 

giữa các Bên về biện pháp ngăn chặn tổn thương, thì Bên bị, hoặc bị đe doạ tổn thương 

nghiêm trọng, có thể tiến hành những biện pháp cần thiết ở mức độ và thời gian cần thiết 

nhằm khắc phục tổn thương.  

3. Trong những trường hợp khẩn cấp khi việc chậm trễ áp dụng các biện pháp bảo vệ sẽ 

dẫn tới tổn thương khó có thể khắc phục t 

 

 

Điều 7 

 

1. Các Bên sẽ dành và bảo đảm sự bảo hộ và thực thi một cách có hiệu quả và thích đáng 

các quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời bảo đảm rằng những biện pháp và thủ tục bảo hộ và 

thực thi quyền sở hữu trí tuệ không trở thành những cản trở đối với thương mại hợp pháp.  

2. Mỗi Bên sẽ áp dụng các nguyên tắc đãi ngộ quốc gia và tối huệ quốc đối với công dân 

của Bên kia liên quan đến việc nhận, bảo hộ, hưởng và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.  

3. Về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, các Bên thoả thuận tiến hành sự kiểm tra 

liên tục và thường xuyên tham khảo ý kiến của nhau nhằm đánh giá việc giải thích và 

thực hiện nghĩa vụ nói trên.  

4. Các Bên thoả thuận, theo yêu cầu của một trong hai Bên tiến hành xem xét lại các điều 

khoản về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định này nhằm phát triển hơn nữa mức 

bảo hộ và nhằm tránh hoặc khắc phục những sai lệch thương mại do mức độ bảo hộ hiện 

thời đối với quyền sở hữu trí tuệ gây ra.  

5. Các Bên thoả thuận ngay lập tức tiến hành  

 

 

Điều 8 

 

1. Các Bên thoả thuận thành lập một Uỷ ban hỗn hợp. Uỷ ban hỗn hợp sẽ bao gồm đại 

diện các cơ quan có thẩm quyền của hai nước.  



2. Uỷ ban hỗn hợp chịu trách nhiệm kiểm điểm việc thực hiện Hiệp định này, nghiên cứu 

và xem xét các khả năng mở rộng và tạo thuận lợi cho thương mại song phương.  

3. Uỷ ban hỗn hợp chịu trách nhiệm soạn thảo và đệ trình lên các cơ quan thẩm quyền 

của mỗi nước những đề xuất và khuyến nghị về các vấn đề trong thương mại song 

phương.  

4. Khi cần thiết, Uỷ ban hỗn hợp có thể thành lập các nhóm làm việc cho các vấn đề cụ 

thể trong thương mại.  

5. Uỷ ban hỗn hợp sẽ luân phiên họp tại Việt Nam và Nauy vào thời gian hai bên thoả 

thuận.  

 

 

Điều 9 

 

Mọi tranh chấp nẩy sinh từ việc giải thích và thực hiện những điều khoản của Hiệp định 

này sẽ được giải quyết ngay thông qua tham khảo ý kiến giữa các Bên. 

 

Điều 10 

 

Các Bên thoả thuận sửa đổi hoặc bổ sung những điều khoản của Hiệp định này vào bất cứ 

thời điểm nào. Những sửa đổi hoặc bổ sung sẽ có hiệu lực theo trình tự ghi trong Ðiều 12 

trừ phi các Bên thoả thuận khác đi. 

 

 


