PHỤ LỤC 8-C
NGOẠI LỆ CỦA VIỆT NAM VỀ ĐỐI XỬ QUỐC GIA

1.

Trong các ngành, phân ngành hoặc các hoạt động dưới đây, Việt Nam có thể ban hành hoặc duy trì bất kỳ biện pháp liên quan đến hoạt động của một doanh
nghiệp theo định nghĩa tại điểm 1(e) và 1(m) của Điều 8.2 (Các định nghĩa) mà không phù hợp với khoản 2 Điều 8.5 (Đối xử quốc gia), với điều kiện biện pháp
đó không trái với với các cam kết nêu tại Phụ lục 8-B (Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam):
a)

cơ quan báo chí và cơ quan thu thập tin tức, in ấn, phát hành, phát thanh và truyền hình dưới mọi hình thức;

b)

sản xuất và phân phối các sản phẩm văn hóa, bao gồm các bản ghi hình;

c)

sản xuất, phân phối, và chiếu các chương trình ti vi và các tác phẩm điện ảnh;

d)

điều tra và an ninh;

e)

trắc địa và bản đồ;

f)

dịch vụ giáo dục tiểu học và trung học;

g)

thăm dò, khai thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, dầu và khí;

h)

thủy điện và năng lượng hạt nhân; truyền tài hoặc phân phối điện;

i)

dịch vụ vận tải hàng hải;

j)

thủy sản và nuôi trồng thủy sản;

k)

lâm nghiệp và săn bắn;

l)

xổ số, cá cược và đánh bạc;

m)

các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm nhưng không chỉ là dịch vụ liên quan đến quốc tịch;

n)

thi hành án dân sự;

o)

sản xuất vật liệu hoặc thiết bị quân sự;

p)

hoạt động và quản lý cảng sông, cảng biển và sân bay; và

q)

trợ cấp.

1. Trường hợp Việt Nam duy trì hoặc ban hành biện pháp đó sau ngày có hiệu lực của Hiệp định này, Việt Nam sẽ không yêu cầu nhà đầu tư của Liên minh, vì lý do
quốc tịch của nhà đầu tư đó, bán hoặc từ bỏ bằng cách khác một khoản đầu tư đang tồn tại vào thời điểm biện pháp này có hiệu lực.
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