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Chính sách ký kết hiệp định đầu tư của
Việt Nam 

• Từ 1986: Chính sách Đổi mới

• Xây dựng pháp luật trong nước về đầu tư
nước ngoài

• Bắt đầu ký kết các hiệp định về khuyến khích
và bảo hộ đầu tư
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Các loại hiệp định về đầu tư

• Hiệp định đầu tư song phương (BIT): phổ biến
nhất

• Các điều ước quốc tế có quy định về đầu tư
(TIP)

– Hiệp định thương mại tự do (FTA) có nội dung 
khuyến khích và bảo hộ đầu tư

– Hiệp định về thương mại và đầu tư khu vực (RTIA)

– Hiệp định đối tác kinh tế (EPA)…

TS. Trịnh Hải Yến 4



Xu hướng ký kết các hiệp định về đầu
tư trên thế giới

TS. Trịnh Hải Yến 5

Nguồn: UNCTAD, World Investment Report 2016



Tình hình ký kết các BIT của VN
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Tình hình ký kết các BIT của VN

• Một số BIT được đàm phán lại, ký hiệp định
mới thay thế

• Một số chưa có hiệu lực và nguyên nhân

TS. Trịnh Hải Yến 7



Các hiệp định về đầu tư của ASEAN

• Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư
giữa các nước ASEAN năm 1987 (IGA) và Nghị
định thư sửa đổi năm 1996

• Hiệp định khung ASEAN về khu vực đầu tư
năm 1998 (AIA) và Nghị định thư sửa đổi năm
2001 

• Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN năm 2009 
(ACIA) 

TS. Trịnh Hải Yến 8



Các hiệp định thương mại tự do mà
Việt Nam tham gia

• Hiệp định thương mại song phương Việt Nam –
Mỹ (2000, Chương IV) 

• Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc
(VKFTA) (2015, Chương 9)

• Hiệp định FTA giữa ASEAN và các đối tác

• Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP

• Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU 
(EVFTA)

• Các FTA khác

TS. Trịnh Hải Yến 9
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Cấu trúc chung

• 5 phần chính: 
– (i) lời mở đầu, 

– (ii) các quy định về phạm vi áp dụng, 

– (iii) các quy định thực chất về bảo hộ và khuyến
khích đầu tư, 

– (iv) các quy định về giải quyết tranh chấp và

– (v) các điều khoản về hiệu lực, sửa đổi, bổ sung. 

• Hiệp định truyền thống

• Hiệp định hiện đại

TS. Trịnh Hải Yến 11



Điểm giống nhau của các hiệp định
truyền thống và hiện đại

• Quy định các bảo hộ chính dành cho đầu tư, nhà đầu
tư
– đối xử quốc gia, 
– đối xử tối huệ quốc, 
– đối xử công bằng và thỏa đáng, 
– bảo vệ an ninh đầy đủ, 
– bồi thường khi xảy ra tước quyền sở hữu, 
– đảm bảo tự do chuyển tiền, 
– chế độ đối xử khi có chiến tranh, xung đột vũ trang, bạo

loạn

• Trao quyền khởi kiện nước nhận đầu tư tại cơ quan tài
phán quốc tế cho nhà đầu tư

TS. Trịnh Hải Yến 12



Điểm khác biệt của hiệp định hiện đại
(1)

• Giới hạn phạm vi áp dụng của các quy định về
đầu tư

– Đặc điểm của tài sản đầu tư

– Danh sách loại trừ

– Nhà đầu tư có hai quốc tịch

– Điều khoản từ chối cho hưởng lợi ích (DOB)

TS. Trịnh Hải Yến 13



Điểm khác biệt của hiệp định hiện đại
(2)

• Làm rõ nghĩa của điều khoản FET, FPS

• Không có nội dung vượt quá quy định của luật
tập quán quốc tế

• Hướng dẫn về nội dung cụ thể của FET

– Nhấn mạnh việc không được từ chối cho hưởng
công lý trong các tố tụng dân sự, hành chính và tư
pháp, tuân theo thủ tục pháp luật

TS. Trịnh Hải Yến 14



Điểm khác biệt của hiệp định hiện đại
(2)

• Làm rõ nghĩa của điều khoản FET, FPS

• Hướng dẫn về nội dung cụ thể của FPS
– yêu cầu nước nhận đầu tư đảm bảo an toàn vật

chất cho các khoản đầu tư

• Không kết luận có vi phạm dựa trên vi phạm
điều khoản khác

• Không kết luận có vi phạm chỉ dựa trên cách
đối xử không phù hợp với sự kỳ vọng của nhà
đầu tư

TS. Trịnh Hải Yến 15



Điểm khác biệt của hiệp định hiện đại
(3)

• Quy định điều khoản MFN không áp dụng đối
với vấn đề giải quyết tranh chấp

• Khoản 4 Điều 5, Hiệp định đầu tư ASEAN -
Trung Quốc năm 2009 

– MFN “không yêu cầu một Bên ký kết phải cho nhà
đầu tư của Bên ký kết kia sử dụng các quy trình
thủ tục giải quyết tranh chấp khác với quy định
của Hiệp định này.”

TS. Trịnh Hải Yến 16



Điểm khác biệt của hiệp định hiện đại
(4)

• Hướng dẫn cách xác định tước quyền sở hữu gián
tiếp

• Một số yếu tố cần xem xét

• (i) tác động kinh tế;

• (ii) mức độ mà hành động của chính phủ tác động
vào kỳ vọng đầu tư hợp lý, rõ ràng; và

• (ii) đặc điểm hành động của chính phủ. 

• Loại trừ các biện pháp không phân biệt đối xử và
vì mục đích công chính đáng

TS. Trịnh Hải Yến 17



Điểm khác biệt của hiệp định hiện đại
(5)

• Bổ sung ngoại lệ, bảo lưu để đảm bảo quyền
tự do điều tiết của nước nhận đầu tư

• Ngoại lệ chung

• Ngoại lệ an ninh

• Ngoại lệ cụ thể

TS. Trịnh Hải Yến 18



Điểm khác biệt của hiệp định hiện đại
(6)

• Quy định chi tiết trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp
• Ví dụ

– trình tự, thủ tục của biện pháp tiền xét xử trung gian hoặc
hòa giải

– những vấn đề, trường hợp được hoặc không được sử dụng
trọng tài quốc tế

– thời hiệu khởi kiện
– yêu cầu minh bạch hóa, 
– quy tắc ứng xử của trọng tài viên, 
– quy trình các bên ký kết đưa ra giải thích về nội hàm của

điều khoản hiệp định

• Cơ chế mới: Hệ thống Tòa đầu tư EVFTA

TS. Trịnh Hải Yến 19



Đánh giá chung

• Hiệp định hiện đại: 
– Nội dung cụ thể, chi tiết hơn: việc áp dụng chắc chắn, 

dễ dự đoán hơn

– Sự tự do điều tiết của nước nhận đầu tư được chú
trọng hơn

• Nhà đầu tư có thể được bảo hộ theo nhiều hiệp
định khác nhau
– Nhà đầu tư thuộc phạm vi áp dụng của của các hiệp

định khác nhau

– Thông qua điều khoản MFN

TS. Trịnh Hải Yến 20
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Tình huống giả định

• Tranh chấp liên quan đến vi phạm nghĩa vụ
FET
– Hiệp định FTA Việt Nam– Hàn Quốc 2015

– Hiệp định VKFTA 2009

– BIT Việt Nam-Hàn Quốc 2003

• Nhà đầu tư Hàn Quốc nên khởi kiện theo Hiệp
định nào?

• Chiến lược giải quyết tranh chấp của Chính
phủ Việt Nam? 

TS. Trịnh Hải Yến 22



Cách quy định khác nhau về FET

• BIT Việt Nam-Hàn Quốc 2003
• “Đầu tư của nhà đầu tư của một Bên ký kết phải

luôn được hưởng sự đối xử công bằng và thỏa
đáng và bảo vệ an ninh đầy đủ trên lãnh thổ của
Bên ký kết kia.”

• Hiệp định đầu tư ASEAN – Hàn Quốc 2009
– FET = “không được từ chối cho hưởng công lý trong

các tố tụng dân sự, hành chính và tư pháp phù hợp
với nguyên tắc theo thủ tục đúng đắn”. 

• VKFTA 2015: FET = LTQQT
– Trong đó có không được từ chối cho hưởng công lý

TS. Trịnh Hải Yến 23



Quy định điều chỉnh việc lựa chọn của
nhà đầu tư

• Điều khoản MFN

• Điều khoản waiver

• Nguyên tắc áp dụng các ĐUQT ký kết sau

TS. Trịnh Hải Yến 24
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Các nguyên tắc thực thi hiệp định đầu
tư mà Việt Nam tham gia

• Luật quốc tế

– Nghĩa vụ pacta sunt servanda

– Nguyên tắc không viện dẫn nội luật để không thi
hành ĐUQT

– Áp dụng ĐUQT ký kết sau

• Pháp luật Việt Nam 

– Nguyên tắc tuân thủ ĐUQT

– Nguyên tắc ưu tiên áp dụng ĐUQT

TS. Trịnh Hải Yến 26



Tranh chấp giữa NĐT và VN

TS. Trịnh Hải Yến 27



So sánh thực tiễn tranh chấp với nhà
đầu tư của các nước

• Các quốc gia bị kiện nhiều nhất

TS. Trịnh Hải Yến 28

Nguồn: UNCTAD



So sánh thực tiễn tranh chấp với nhà
đầu tư của các nước

• Các quốc gia có nhà đầu tư kiện nhiều nhất

TS. Trịnh Hải Yến 29

Nguồn: UNCTAD



So sánh thực tiễn tranh chấp với nhà
đầu tư của các nước

• Số lượng các vụ kiện theo năm

TS. Trịnh Hải Yến 30

Nguồn: UNCTAD



So sánh thực tiễn tranh chấp với nhà
đầu tư của các nước

• Kết quả

TS. Trịnh Hải Yến 31

Nguồn: UNCTAD



Nâng cao năng lực, nhận thức trong
giải quyết tranh chấp đầu tư

• Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp
đầu tư quốc tế (Quyết định số 04/2014/QĐ-
TTg)

• Xây dựng đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ
công chức, viên chức các bộ, ngành, địa
phương về pháp luật quốc tế và giải quyết
tranh chấp đầu tư quốc tế (Quyết định số
1063/QĐ-TTg)

TS. Trịnh Hải Yến 32



XIN CẢM ƠN

Liên hệ :

Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP 

Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội, 

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:  (84 - 4) 3937 8472

Fax: (84 - 4) 3937 8476

Email: mutrap@mutrap.org.vn

Website: www.mutrap.org.vn

(Tài liệu hội thảo được đăng trên trang Web này)

http://www.mutrap.org.vn/

