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Nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác thân thiện giữa hai nước và phát triển quan hệ 

thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. Tính tới đặc điểm phát 

triển kinh tế và thương mại của mỗi nước, Hai bên đã thoả thuận như sau:  

 

Điều 1 

 

Hai Bên ký kết căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi nước tích cực thúc đẩy sự phát 

triển lâu dài, liên tục và ổn định của quan hệ thương mại hai nước Việt - Trung. 

 

Điều 2 

 

Hai Bên dành cho nhau đãi ngộ tối huệ quốc trong việc đánh thuế hải quan hàng nhập 

khẩu và hàng xuất khẩu, cũng như trong việc giải quyết các thủ tục quy chế về quản lý 

hải quan; đãi ngộ này không liên quan tới các ưu đãi và lợi ích mà mỗi nước đã và sẽ 

dành cho các đối tượng thương mại đặc thù của mình 

 

Điều 3 

 

Thương mại giữa hai nước tiến hành trên cơ sở các hợp đồng ký kết giữa các công ty 

ngoại thương và các thực thể kinh tế khác có quyền kinh doanh ngoại thương của hai 

nước theo các quy định của Hiệp định này và luật pháp của hai nước đồng thời phù hợp 

với tập quán thương mại quốc tế. 

 

Điều 4 

 

Giá cả hàng hoá trong hợp đồng ngoại thương sẽ dựa vào mức giá thị trường quốc tế của 

hàng hoá ấy, do các công ty ngoại thương hoặc các thực thể kinh tế khác có quyền kinh 

doanh ngoại thương của hai nước thoả thuận; chi trả thanh toán bằng đồng tiền chuyển 

đổi tự do mà hai Bên đồng ý. Các vấn đề cụ thể về chi trả thanh toán do ngân hàng hai 

nước thoả thuận. 

 

Điều 5 

 

Hai Bên ký kết đồng ý, ngoài việc buôn bán dùng tiền, các công ty ngoại thương hoặc các 

thực thể kinh tế khác có quyền kinh doanh ngoại thương của hai nước còn có thể triển 

khai buôn bán theo các phương thức khác mà hai Bên chấp nhận, để bổ sung cho buôn 

bán dùng tiền. 

 

Điều 6 

 



Hai Bên ký kết đồng ý thúc đẩy buôn bán dân gian ở biên giới hai nước, các vấn đề cụ 

thể của việc buôn bán này sẽ được giải quyết theo các quy định có liên quan của hai Bên. 

 

Điều 7 

 

Hai Bên ký kết đồng ý tạo điều kiện dễ dàng thuận lợi cho nhau trong các hoạt động xúc 

tiến mậu dịch như hội chợ thương mại, triển lãm thương mại, v.v... mà các cơ quan hữu 

quan của nước kia tổ chức tại nước mình. 

 

Điều 8 

 

Ðể thực hiện Hiệp định này, hai Bên ký kết đồng ý đại diện Bộ Thương mại và Du lịch 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đại diện Bộ Kinh tế và Mậu dịch đối ngoại 

nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, tuỳ theo sự cần thiết, sẽ gặp gỡ để trao đổi ý kiến về 

các vấn đề thương mại giữa hai nước. 

 

Điều 9 

 

Sau khi Hiệp định này hết hạn, các hợp đồng buôn bán ký kết theo Hiệp định này nhưng 

chưa thực hiện xong sẽ tiếp tục có hiệu lực cho tới khi thực hiện xong. 

 

Điều 10 

 

Bộ Thương mại và Du lịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Kinh tế và 

Mậu dịch đối ngoại nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa là hai cơ quan chấp hành của 

Hiệp định này. 

 

Điều 11 

 

Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký, thời hạn là ba năm. Ba tháng trước khi 

Hiệp định này hết hạn, nếu chưa có Bên ký kết nào dùng văn bản đề nghị chấm dứt Hiệp 

định này, thì thời hạn hiệu lực của Hiệp định này sẽ tự động kéo dài thêm một năm và sẽ 

tiếp tục kéo dài theo thể thức ấy.  

Hiệp định này ký ngày 07 tháng 11 năm 1991 tại Bắc Kinh, thành hai bản, mỗi bản đều 

bằng tiếng Việt Nam và Trung Quốc, hai văn bản có giá trị như nhau.  


