
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA MỘT BÊN LÀ NƯỚC CỘNG 

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BÊN KIA LÀ LIÊN MINH KINH 

TẾ Á-ÂU VÀ CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN  

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

 

Một Bên là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (dưới đây gọi là Việt 

Nam) và Bên kia là các nước Cộng hoà Ác-men-ni-a, Cộng hoà Bê-la-rút, 

Cộng hoà Ka-dắc-xtan, Cộng hoà Cư-rơ-gư-xtan, Liên bang Nga và Liên 

minh kinh tế Á-Âu (dưới đây gọi là “Các quốc gia thành viên Liên minh Kinh 

tế Á – Âu” và Liên minh Kinh tế Á - Âu: 

NHẬN THỨC tầm quan trọng của việc nâng cao tình hữu nghị lâu đời, bền vững 

và sự hợp tác truyền thống về nhiều mặt giữa hai Bên; 

MONG MUỐN tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và đa dạng hoá thương 

mại giữa hai Bên, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác về kinh tế và thương mại trong các 

lĩnh vực đem lại lợi ích chung trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, không phân biệt 

đối xử và phù hợp với luật pháp quốc tế; 

KHẲNG ĐỊNH LẠI các quyền và nghĩa vụ tương ứng của hai Bên theo Hiệp định 

Marrakesh thành lập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới và các hiệp định quốc tế khác 

mà hiện tại hai Bên đang là thành viên;  

NHẬN THỨC sự cần thiết phải duy trì các nguyên tắc và thực tiễn để thúc đẩy tự 

do và không cản trở thương mại một cách ổn định, minh bạch và không phân biệt 

đối xử; 

TIN TƯỞNG RẰNG Hiệp định này sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh trong nền 

kinh tế của hai Bên trên thị trường toàn cầu và tạo điều kiện khuyến khích các quan 

hệ về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai Bên; 

NHẬN THỨC được tầm quan trọng của việc tạo thuận lợi thương mại trong việc 

thiết lập các thủ tục hiệu quả và minh bạch nhằm giảm chi phí và đảm bảo khả 

năng có thể dự đoán trước; 

NHẤN MẠNH sự bổ sung của các nền kinh tế giữa hai Bên và tiềm năng to lớn để 

thúc đẩy các mối quan hệ về kinh tế bằng cách phát triển hơn khuôn khổ về thương 

mại và đầu tư; 

NHẬN THỨC vai trò và sự đóng góp quan trọng của đầu tư trong việc tăng cường 

thương mại và hợp tác giữa các Bên và sự cần thiết phải thúc đẩy, tạo điều kiện 

hợp tác hơn nữa và các cơ hội kinh doanh lớn hơn được tạo ra bởi Hiệp định này; 



KHẲNG ĐỊNH LẠI tầm quan trọng của các sáng kiến hợp tác kinh tế đang được 

thực hiện giữa hai Bên và đồng ý để phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác kinh tế 

hiện tại  trên các lĩnh vực mà cả hai Bên cùng quan tâm; 

MONG MUỐN loại trừ các rào cản về thương mại và đầu tư giữa hai Bên, giảm 

các chi phí kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh tế; và 

 

TIN TƯỞNG RẰNG những nỗ lực chung giữa hai Bên để hướng tới một hiệp 

định thương mại tự do tiên tiến sẽ phát triển một khung khổ cho việc thúc đẩy và 

phát triển các quan hệ thương mại và kinh tế giữa Việt Nam và các quốc gia thành 

viên Liên minh kinh tế Á-Âu trong lợi ích chung và vì lợi ích chung của các nước; 

 

ĐÃ NHẤT TRÍ như sau: 

 


