HIỆP ĐỊNH
HỢP TÁC KINH TẾ GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM VÀ CHÍNH PHỦ CANADA
NGÀY 21 THÁNG 06 NĂM 1994
Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ Canada ( từ đây về sau
gọi chung là hai bên và gọi riêng là mỗi bên).
Với lòng mong muốn mở rộng mối quan hệ hữu nghị và thân thiện vốn có giữa hai bên;
Nhận thức rằng các mối liên hệ rộng lớn và đa dạng hơn giữa các thành phần kinh tế sẽ mang lại
lơị ích chung cho cả hai nước;
Nhận thức tầm quan trọng của các hệ thống mậu dịch mở và các thể chế đầu tư nước
ngoài;
Xét đến sự hợp tác chặt chẽ vốn có liên quan đến việc giúp đỡ kinh tế, kỹ thuật và giúp đỡ
nhân đạo thông qua chương trình hợp tác phát triển của Canada;
Quyết tâm tiến hành các nỗ lực mới và liên tục nhằm củng cố, phát triển và đa dạng hoá sự
hợp tác cùng có lợi về kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực;
Đã nhất trí như sau:

Điều I - Mục tiêu
Hai bên nhất trí các mục tiêu của Hiệp định này là:
1.Đẩy mạnh các hoạt động trong các khu vực kinh tế tương ứng, các nỗ lực nhằm tăng
cường sự hợp tác kinh tế, thương mại, công nghiệp và phát triển nguồn nhân lực;
2. Mở rộng mậu dịch hai chiều và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cạn thị trường của
nhau;
3. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định các cơ hội thương mại và đầu tư cụ thể ở mỗi
nước.
4. Củng cố và đẩy mạnh hợp tác phát triển nhằm thúc đẩy tiến trình cải cách kinh tế ở
Cộng hoà Xã hôị Chủ nghĩa Việt Nam, phát triển mối quan hệ giữa các thể chế của Cộng hoà Xã
hôị Chủ nghĩa Việt Nam và Canada và việc nâng cao tổng thể mối quan hệ kinh tế giữa hai bên.

Điều II -Hợp tác kinh tế, thương mại và công nghiệp
Hai bên chia sẻ cam kết đối với các nguyên tắc thị trường liên quan đến mậu dịch quốc tế
và đầu tư nước ngoài. Hai bên nhất trí khuyến khích và tạo điều kiện, phù hợp với luật pháp, quy
tắc và chính sách của mỗi nước và trên cơ sở công bằng và bình đẳng, cho các mối liên hệ trực

tiếp và sự hợp tác rộng hơn giữa các cộng đòng, hiệp hội và tổ chức doanh nghiệp và khoa học
và các cơ quan Chính phủ của hai nước.
Để đạt mục đích này, hai bên nhất trí:
1. Về hợp tác kinh tế, trao đổi các thông tin về các ưu tiên phát triển kinh tế, các chương
trình kinh tế và dự báo quốc gia và các chính sách và sự phát triển có tác động đến quan hệ kinh
tế giữa hai nước.
2. Về hợp tác mậu dịch và đầu tư:
a. Thúc đẩy và ủng hộ các phái đoàn mậu dịch và đầu tư, phân tích thị trường, các mối liên
hệ giữa các cộng đồng doanh nghiệp và thể chế và các sáng kiến khác có tác dụng đưa các đối
tác lại với nhau;
b. Trao đổi các thông tin về mậu dịch, đầu tư và thị trường phù hợp với luật pháp và quy
định hiện hành của mỗi nước;
c. Trao đổi ngay từ đầu các thông tin thích hợp về các dự án công nghiệp có ý nghĩa quan
trọng sẽ hình thành trong khu vực công cộng;
d. Xác định và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ hội mậu dịch và đầu tư bằng cách:
 Đảm bảo rằng luật pháp, quy định, các thủ tục và thủ tục hành chính áp dụng chung có
liên quan đến bất cứ lĩnh vực nào nằm trong khuôn khổ Hiệp định này phải được xuất
bản ngay hoặc cung cấp ngay cho những người quan tâm;
 Xác định các dự án và lĩnh vực cụ thể có tiềm năng cho mối quan tâm hợp tác;
 Thông báo cho cộng đồng doanh nghiệp tương bứng ở nước kia về cơ hội đầu tư ở nước
mình;
 Khuyến khích việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng;
 Đảm bảo rằng các thủ tục đăng ký và đầu tư nước ngoài không quá nặng nề.
a. Giúp đỡ trong việc xác định các nguồn thích hợp trong việc tài trợ cho dự án;
b. Tạo điều kiện thuận lợi, khi cần thiết, cho việc tổ chức các hội chợ, triển lãm công
nghiệp và các hoạt động quảng cáo khuyến mãi khác;
c. Khuyến khích các cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các
cố gắng của các doanh nghiệp này nhằm phát triển hoạt động liên doanh;
d. Tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp với luật pháp và quy định hiện hành của mỗi nước và
trên cơ sở tương hỗ, cho việc vào và ra của các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà khoa
học, kỹ thuật viên khu vực công cộng và tư nhân cũng như xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị cần
thiết cho các hoạt động nằm trong khuôn khổ của Hiệp định này;
e. Khuyến khích các hoạt động chung giữa các công ty Canada và xí nghiệp và các tổ chức
của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong việc xuất khẩu sang nước thứ ba;
f. Xem xét các vật cản mậu dịch và đầu tư có thể ngăn cản việc đạt được các mục tiêu của
Hiệp định này nhằm xoá bỏ các cản trở đó;

3. Thúc đẩy và cải thiện sự hợp tác kinh tế giữa Canada và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam thông qua các kênh thích hợp phù hợp với các chính sách và những ưu tiên phát triển
kinh tế của mỗi bên, bằng cách khuyến khích, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho:
a. Việc trao đổi thông tin về công nghệ và sự tinh thông nghề nghiệp;
b. Việc ứng dụng công nghiệp các kết quả nghiên cứu và phát triển và chuyển giao công
nghệ nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng, thích ứng và cải tiến các sản phẩm hiện có cũng như sản
phẩm công nghệ cao, các quy trình và kỹ năng quản lý;
c. Các sáng kiến nhằm cải tiến việc kiểm tra chất lượng và các tiêu chuẩn sản phẩm, đặc
biệt sản phẩm dành cho xuất khẩu;
d. Kết thúc các thoả thuận cấp giấy phép và các hiệp định tư vấn công nghiệp giữa khu vực
tư nhân Canada và khu vực công cộng và các khu vực khác của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam.
Điều III- Hợp tác phát triển
Hai bên chia xẻ cam kết về khái niệm hợp tác phát triển trên cơ sở nhất trí chung phản ánh
những nhu cầu của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các chính sách hợp tác phát triển
của Canada nhằm đóng góp vào mối quan hệ lâu dài và cùng có lợi giữa hai nước để:
1. Thúc đẩy tiến trính cải cách kinh tế đang diễ ra tại Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam và việc hội nhập của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào kinh tế thế giới thông qua
việc thực hiện các dự án và chương trình liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế và
thể chế và việc phát triển nguồn nhân lực.
2. Khuyến khích và giúp đỡ các tổ chức, thể chế và doanh nghiệp của hai bên thiết lập các
mối quan hệ hợp tác lâu dài. Các lĩnh vực cụ thể của sự hợp tác và cơ chế hoạt động sẽ được thoả
thuận trong Hiệp định về hợp tác phát triển.
Hai bên cũng đồng ý khuyến khích việc mở rộng trao đổi nghề nghiệp và kỹ thuật thông
qua các mối liên kết các thể chế, tổ chức và cá nhân của Canada và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam.
Hai bên cũng đồng ý các hoạt động phát triển do Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
đảm trách với sự hợp tác của Canada sẽ thúc đẩy phát triển lâu dài.

Điều IV- Các lĩnh vực hợp tác
Các lĩnh vực hợp tác chủ yếu sẽ thuộc các lĩnh vực ưu tiên tương ứng về kinh tế, đầu tư
mậu dịch, công nghiệp và phát triển của hai bên, các lĩnh vực này có thể bao gồm:
1. Năng lượng, đặc biệt là phát triển dầu khí;
2. Tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cả quản lý tài nguyên lâm sản và các ngành công
nghiệp liên quan; thuỷ hải sản , gioa súc và khai khoáng, bao gồm việc thăm dò địa chất, phát
triển hầm mỏ và công nghiệp luyện kim
3. Vô tuyến viễn thông và công nghệ thông tin;

4. Chế biến nông sản và thực phẩm, bao gồm cảc kho chứa, xử lý và kinh tiêu
5. Xây dựng, đặc biệt là việc phát triển cảng, sân bay, đường bộ, đường sắt và tiện nghi
sinh hoạt đô thị.
6. Giao thông vận tải và các dịch vụ cung tiêu
7. Hàng không, đặc biệt là các máy bay hoạt động tầm ngắn trong khu vực
8. Chế tạo, đặc biệt là thiết bị vận tải:
9. Bảo vệ môi trường
10. Phát triển nguồn nhân lực;
11. Xây dựng thể chế, đặc biệt trong các lĩnh vực chính sách kinh tế, môi trường và pháp
lý;
12. Dịch vụ kinh doanh chuyên nghiệp
13. Dịch vụ tài chính; và
14. Các lĩnh vực khác theo thoả thuận của hai bên.
Điều V-Thể chế
1. Việc thực hiện Hiệp định này sẽ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và trao đổi ý kiến thường
xuyên giữa hai chính phủ. Do đó hai bên thoả thuận việc thành lập Uỷ ban kinh tế liên Chính phủ
(từ đây về sau sẽ gọi là "Uỷ ban") để đạt các mục tiêu của Hiệp định này và trao đổi bất cứ vấn
đề gì liên quan đến Hiệp định này.
2. Uỷ ban sẽ bao gồm các đại diện của hai bên ở cấp Bộ trưởng hoặc quan chức cao cấp,
các quan chức này sẽ do chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao và
Mậu dịch quốc tế Canada chỉ định. Uỷ ban sẽ nhóm họp theo định kỳ, các cuộc họp sẽ luân phiên
ở Canada và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
3. Uỷ ban sẽ thành lập các tiểu ban hoặc nhóm công tác nếu cần thiết. Thành phần của các
nhóm công tác này sẽ do hai bên quyết định.

Điều VI- Hiệu lực, sửa đổi, thời hạn và chấm dứt
1. Để Hiệp định này có hiệu lực, hai bên sẽ thông báo cho nhau bằng thư trao đổi với bên
kia rằng các đòi hỏi pháp lý tương ứng của bên mình đã được hoàn tất. Hiệp định này sẽ có hiệu
lực kể từ ngày trao đổi thư hoặc trong trường hợp việc trao đổi thư không diễn ra cùng ngày, sẽ
có hiệu lực kể từ ngày nhận được thư sau cùng.
2. Hiệp định này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi chấm dứt nếu một trong hai bên thông
báo cho bên kia bằng văn bản trước 6 tháng.
3. Theo yêu cầu của một trong hai bên, Hiệp định này có thể điều chỉnh lại theo sự đồng ý
của hai bên. Sự hợp tác tính đến trong Hiệp định này phù hợp với luật pháp, quy định và chính
sách hiện hành ở Canada và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

4. Việc sửa đổi hoặc chấm dứt Hiệp định này sẽ không ảnh hưởng đến các thoả thuận và
hợp đồng đã đạt được hoặc các đảm bảo do Hiệp định này hoặc các thoả thuận hoặc dàn xếp mậu
dịch hoặc đầu tư khác mang lại.
Dưới sự chứng kiến và được uỷ quyền đầy đủ, Hiệp định này đã được ký kết bằng các thứ
tiếng Anh, Pháp, Việt, mỗi thứ tiếng làm hai bản có giá trị như nhau.
Làm tại Ottawa, ngày 21 tháng 6 năm 1994

