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VN có cam kết trong
những dịch vụ kinh doanh
nào khi gia nhập WTO?

Gia nhập WTO, Việt Nam đã đưa ra cam kết mở cửa

thị trường đối với các dịch vụ kinh doanh (bao gồm

cả các dịch vụ chuyên môn) sau đây:

� Dịch vụ pháp lý;

� Dịch vụ kế toán, kiểm toán và ghi sổ kế toán, dịch
vụ thuế;

� Dịch vụ kiến trúc;

� Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, dịch vụ tư vấn kỹ thuật
đồng bộ;

� Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan
đô thị;

� Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan;

� Dịch vụ nghiên cứu và phát triển;

� Dịch vụ quảng cáo;
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� Dịch vụ nghiên cứu thị trường;

� Dịch vụ tư vấn quản lý, dịch vụ liên quan đến tư vấn
quản lý;

� Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật;

� Dịch vụ liên quan đến khai thác mỏ;

� Dịch vụ liên quan đến sản xuất;

� Dịch vụ liên quan đến tư vấn khoa học kỹ thuật.

Như vậy, đối với các loại dịch vụ này, Việt Nam buộc

phải mở cửa thị trường (cho phép nhà đầu tư nước

ngoài tham gia vào việc cung cấp dịch vụ tại Việt

Nam hoặc cho tổ chức, cá nhân Việt Nam) ít nhất là

theo các mức như đã cam kết. Đối với các dịch vụ

kinh doanh khác chưa cam kết, Việt Nam có quyền tự

do mở cửa thị trường theo mức độ và cách thức mà

mình muốn.

Cam kết WTO về các dịch vụ kinh doanh



Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, các tổ

chức luật sư nước ngoài có thể hoạt động tại Việt

Nam dưới các hình thức hiện diện sau kể từ ngày

11/1/2007:

� Lập chi nhánh tại Việt Nam;

� Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
tại Việt Nam;

� Thành lập công ty hợp danh giữa tổ chức luật sư
nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam.

5

Đối với dịch vụ pháp lý, các
tổ chức luật sư nước ngoài
có thể hoạt động tại VN
dưới các hình thức nào?
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Cam kết WTO về các dịch vụ kinh doanh

HỘP 1 - TỔ CHỨC LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI

LÀ GÌ?

Trong cam kết gia nhập WTO của Việt Nam,

“tổ chức luật sư nước ngoài” được hiểu là:

� Tổ chức của các luật sư hành nghề dưới bất
kỳ hình thức doanh nghiệp/đơn vị thương
mại nào; và

� Do một hoặc nhiều luật sư hoặc công ty luật
nước ngoài thành lập ở nước ngoài.

Như vậy, tổ chức luật sư nước ngoài có thể là

hãng luật, công ty luật TNHH, công ty luật cổ

phần… được thành lập theo pháp luật nước

ngoài.



Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết cho phép các công

ty con, công ty liên danh với công ty Việt Nam và chi

nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam

được phép thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý trừ

các dịch vụ sau (chưa cam kết):

� Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hay
đại dịên cho khách hàng của mình trước Tòa án Việt
Nam;

� Thực hiện các dịch vụ giấy tờ pháp lý và công
chứng liên quan đến pháp luật Việt Nam.

Chú ý: Đối với các dịch vụ pháp lý được phép thực

hiện thì hiện diện của tổ chức luật sư nước ngoài tại

Việt Nam cũng phải đáp ứng thêm các điều kiện cụ

thể kèm theo.

7

Tổ chức luật sư nước ngoài
hiện diện tại VN có thể
cung cấp các dịch vụ
pháp lý nào?
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Cam kết WTO về các dịch vụ kinh doanh

HỘP 2 – VÍ DỤ VỀ CÁC LOẠI DỊCH VỤ

PHÁP LÝ MÀ TỔ CHỨC LUẬT SƯ

NƯỚC NGOÀI CÓ HIỆN DIỆN TẠI

VN ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN VÀ

CÁC ĐIỀU KIỆN KÈM THEO

� Dịch vụ tư vấn luật trong tất cả các lĩnh

vực (riêng trường hợp tư vấn luật Việt

Nam, chỉ được phép thực hiện nếu luật

sư tư vấn đã tốt nghiệp đại học luật của

Việt Nam và đáp ứng được các yêu cầu

áp dụng cho luật sư hành nghề tương tự

của Việt Nam);

� Luật sư nước ngoài được phép trở thành

trọng tài viên nhưng chỉ trong các vụ

tranh chấp thương mại có yếu tố nước

ngoài.



Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, tổ chức

luật sư nước ngoài không có hiện diện thương mại

tại Việt Nam chỉ được quyền cung cấp cho các

khách hàng Việt Nam các dịch vụ tư vấn pháp lý

liên quan đến:

� Pháp luật nước ngoài (pháp luật của một nước
không phải Việt Nam); hoặc

� Pháp luật quốc tế (pháp luật thương mại theo các
Công ước quốc tế, các tập quán thương mại…)

9

Tổ chức luật sư nước ngoài
không có hiện diện tại
VN được phép cung cấp
những dịch vụ pháp lý nào
cho khách hàng VN ?
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Cam kết WTO về các dịch vụ kinh doanh

HỘP 3 – VÍ DỤ VỀ TRƯỜNG HỢP

CÓ THỂ THUÊ CÔNG TY

LUẬT NƯỚC NGOÀI

Với cam kết về dịch vụ pháp lý của Việt Nam,

trong các vụ kiện chống bán phá giá ở nước

ngoài (tức là có liên quan đến pháp luật nước

ngoài hoặc một Hiệp định trong khuôn khổ

WTO), doanh nghiệp Việt Nam có quyền thuê

công ty luật nước ngoài (dù có hay không có

hiện diện tại Việt Nam) thực hiện các dịch vụ

pháp lý cần thiết.

Tương tự, trong tất cả các vụ kiện hay tranh

chấp có liên quan đến pháp luật quốc tế

(đặc biệt là pháp luật thương mại quốc tế),

doanh nghiệp Việt Nam có thể thuê các tổ

chức luật sư nước ngoài cung cấp tất cả các

dịch vụ pháp lý có liên quan đến pháp luật

quốc tế.



Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, để cung

cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư

vấn kỹ thuật đồng bộ tại Việt Nam, nhà đầu tư nước

ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Là pháp nhân của một nước thành viên WTO; và

(ii) Cung cấp dịch vụ tại Việt Nam dưới một trong

các hình thức hiện diện sau:

� Lập văn phòng đại diện (không được trực tiếp
thực hiện các hoạt động sinh lời);

� Liên doanh với đối tác Việt Nam;

� Lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại
Việt Nam

Ngoài ra, doanh nghiệp dịch vụ kiến trúc hoặc tư vấn

kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật đồng bộ nước ngoài có thể

cung cấp dịch vụ cho khách hàng Việt Nam khi

không có hiện diện thương mại tại Việt Nam kể từ

ngày 11/1/2007 (gọi là hình thức cung cấp dịch vụ

qua biên giới).

11

Đối với dịch vụ kiến trúc,
tư vấn kỹ thuật, tư vấn
kỹ thuật đồng bộ, nhà đầu
tư nước ngoài có thể
hoạt động ở VN dưới
hình thức nào?
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Cam kết WTO về các dịch vụ kinh doanh

HỘP 4 - NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN

KỸ THUẬT, TƯ VẤN KỸ THUẬT

ĐỒNG BỘ TẠI VN BỊ HẠN CHẾ GÌ

VỀ LOẠI HOẠT ĐỘNG?

� Đối với doanh nghiệp 100% vốn nước

ngoài: cho đến trước ngày 11/1/2009, các

doanh nghiệp này chỉ được cung cấp dịch

vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài tại Việt Nam (Sau 11/1/2009,

hạn chế này bị bãi bỏ, các doanh nghiệp

này có thể cung cấp dịch vụ cho tất cả các

khách hàng Việt Nam);

� Đối với tất cả các trường hợp: phải xin

phép và được Chính phủ Việt Nam chấp

thuận khi thực hiện các dịch vụ liên quan

đến khảo sát địa hình, địa chất công trình,

địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo

sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển

nông thôn, quy hoạch phát triển ngành.



Việt Nam cam kết cho phép các nhà đầu tư nước

ngoài được lập hiện diện thương mại để cung cấp

dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô

thị dưới các hình thức sau:

� Lập văn phòng đại diện (không được trực tiếp
thực hiện các hoạt động sinh lời);

� Lập liên doanh với đối tác Việt Nam từ ngày
11/1/2007 (tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài
trong liên doanh không bị hạn chế);

� Lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (từ
sau ngày 11/1/2009)

13

Đối với dịch vụ quy hoạch
đô thị và kiến trúc cảnh
quan đô thị, nhà đầu tư
nước ngoài được phép
hoạt động tại VN dưới
hình thức nào?
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Cam kết WTO về các dịch vụ kinh doanh

HỘP 5 – ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP

FDI CUNG CẤP DỊCH VỤ QUY

HOẠCH ĐÔ THỊ, KIẾN TRÚC CẢNH

QUAN ĐÔ THỊ TẠI VN?

� Điều kiện về nhân lực: Kiến trúc sư nước

ngoài chịu trách nhiệm trong doanh

nghiệp đó có chứng chỉ hành nghề do Việt

Nam cấp hoặc được Việt Nam công nhận;

� Điều kiện về địa bàn hoạt động: Các

doanh nghiệp FDI có thể cung cấp dịch vụ

quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan

đô thị cho tất cả các doanh nghiệp, khách

hàng Việt Nam trừ trường hợp liên quan

đến một số địa bàn nhạy cảm mà vì lý do

an ninh quốc gia hay ổn định xã hội mà

Chính phủ Việt Nam có thể không cho

phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài cung cấp các dịch vụ này



Việt Nam cam kết cho phép các doanh nghiệp dịch

vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị

nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt

Nam được cung cấp các dịch vụ liên quan cho khách

hàng tại Việt Nam với điều kiện:

� Nội dung của dịch vụ phải được kiến trúc sư có

chứng chỉ hành nghề phù hợp làm việc trong một

tổ chức kiến trúc có tư cách pháp nhân của Việt

Nam kiểm tra xác nhận; và

� Nội dung của dịch vụ tuân thủ luật pháp và các

quy định liên quan của Việt Nam.

15

Các DN dịch vụ quy hoạch
đô thị và kiến trúc cảnh
quan đô thị nước ngoài
không có hiện diện
thương mại có được
cung cấp các dịch vụ cho
khách hàng tại VN không?
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Đối với dịch vụ máy tính, trong cam kết gia nhập

WTO, Việt Nam chấp thuận mở cửa thị trường nội địa

cho sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài vào

việc cung cấp các dịch vụ sau tại Việt Nam:

� Dịch vụ tư vấn liên quan đến lắp đặt phần cứng
máy tính;

� Dịch vụ phần mềm;

� Dịch vụ xử lý dữ liệu;

� Các dịch vụ máy tính liên quan khác.

Cam kết WTO về các dịch vụ kinh doanh

VN cam kết mở cửa
đối với những loại dịch vụ
máy tính nào?

8
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Nhà đầu tư nước ngoài có
thể cung cấp dịch vụ máy
tính tại VN dưới các hình
thức nào?

9

Việt Nam cam kết cho phép các doanh nghiệp nước

ngoài được cung cấp các dịch vụ máy tính tại Việt

Nam dưới các hình thức hiện diện sau:

� Lập văn phòng đại diện (không được trực tiếp

thực hiện các hoạt động sinh lời);

� Lập liên doanh với đối tác Việt Nam (không bị

hạn chế vốn nước ngoài trong liên doanh) để

cung cấp dịch vụ cho tất cả các loại khách hàng;
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� Lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (với

điều kiện chỉ được cung cấp dịch vụ cho các

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt

Nam; từ 11/1/2009 các doanh nghiệp này mới

được dịch vụ máy tính cho mọi khách hàng tại

Việt Nam);

� Lập chi nhánh để cung cấp dịch vụ cho các

khách hàng tại Việt Nam (với điều kiện chỉ lập sau

ngày 11/1/2010 và trưởng chi nhánh phải là

người thường trú tại Việt Nam).

Nhà cung cấp dịch vụ máy tính nước ngoài không có

hiện diện thương mại tại Việt Nam cũng có thể cung

cấp dịch vụ này cho khách hàng Việt Nam (cung cấp

qua biên giới).

Việt Nam cam kết không đặt ra các điều kiện về hoạt

động riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài so với nhà

đầu tư trong nước.



Gia nhập WTO, đối với lĩnh vực dịch vụ nghiên cứu và

phát triển, Việt Nam chỉ đưa ra cam kết đối với dịch

vụ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoa học

tự nhiên.

Theo cam kết này, các nhà đầu tư nước ngoài có thể

cung cấp dịch vụ nghiên cứu và phát triển ở Việt

Nam ngay từ ngày 11/1/2007 dưới các hình thức:

� Lập văn phòng đại diện;

� Lập liên doanh với đối tác Việt Nam (không hạn

chế tỷ lệ góp vốn của bên nước ngoài);

� Lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Nhà cung cấp dịch vụ R&D của nước ngoài không có

hiện diện thương mại tại Việt Nam cũng có thể cung

cấp dịch vụ cho khách hàng tại Việt Nam (cung cấp

dịch vụ qua biên giới).

Việt Nam cam kết không đặt ra những điều kiện riêng

đối với hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài so

với nhà đầu tư trong nước trong lĩnh vực này.
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VN cam kết mở cửa các
dịch vụ nghiên cứu và
phát triển (R&D) nào?
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Việt Nam cam kết cho phép các nhà đầu tư nước

ngoài cung cấp các dịch vụ sau tại Việt Nam:

� Dịch vụ bán và cho thuê thời gian và không gian

quảng cáo;

� Dịch vụ lập kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện

quảng cáo;

� Các dịch vụ quảng cáo khác.

Cam kết WTO về các dịch vụ kinh doanh

Nhà cung cấp dịch vụ
nước ngoài có thể
thực hiện hoạt động
quảng cáo gì, dưới
hình thức nào ở VN?
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Các doanh nghiệp nước ngoài muốn cung cấp các

dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam chỉ có thể lựa chọn

các hình thức sau:

� Lập văn phòng đại diện;

� Tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối

tác Việt Nam đã được phép kinh doanh quảng

cáo tại Việt Nam;

� Lập liên doanh với đối tác Việt Nam đã được

phép kinh doanh quảng cáo tại Việt Nam (với

điều kiện phần vốn góp của phía nước ngoài

không được vượt quá 51% vốn pháp định của

liên doanh; hạn chế này sẽ được bãi bỏ kể từ

ngày 1/1/2009);

Ngoài ra, các doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài

không có hiện diện thương mại tại Việt Nam như nêu

ở trên cũng được phép cung cấp dịch vụ quảng cáo

cho các khách hàng tại Việt Nam thông qua phương

thức cung cấp qua biên giới. Trong cam kết gia nhập

WTO, Việt Nam không hạn chế phương thức cung

cấp này.
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� Đối với thuốc lá, Việt Nam không cam kết cho

phép nhà quảng cáo nước ngoài, doanh nghiệp

có vốn đầu tư nước ngoài được quảng cáo thuốc

lá tại Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào.

� Đối với rượu, Việt Nam cam kết cho phép các

doanh nghiệp quảng cáo có vốn đầu tư nước

ngoài được quảng cáo sản phẩm này với điều

kiện việc quảng cáo rượu phải tuân thủ các quy

định của Nhà nước (các quy định này sẽ được áp

dụng trên cơ sở không phân biệt đối xử giữa các

công ty quảng cáo Việt Nam và các công ty quảng

cáo có vốn đầu tư nước ngoài).

Cam kết WTO về các dịch vụ kinh doanh

Các nhà quảng cáo
nước ngoài, DN có vốn
đầu tư nước ngoài có được
phép quảng cáo rượu và
thuốc lá tại VN không?
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Việt Nam cam kết cho phép các nhà đầu tư nước

ngoài được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường

tại Việt Nam, bao gồm:

� Các dịch vụ liên quan tới việc thu thập thông tin

về triển vọng, tiềm năng, hiện trạng của sản

phẩm trên thị trường;

� Các dịch vụ phân tích thị trường;

� Các dịch vụ thu thập thông tin kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài không được cung cấp dịch vụ thăm dò ý kiến

công chúng về các vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị…
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VN có cam kết gì
về dịch vụ nghiên cứu
thị trường?

13



24

Để hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực này, các

nhà đầu tư nước ngoài có thể hiện diện dưới các

hình thức sau:

� Lập văn phòng đại diện;

� Lập liên doanh với đối tác Việt Nam (với điều

kiện phần vốn góp của phía nước ngoài không

được vượt quá 51% vốn của liên doanh);

� Lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

(từ ngày 11/1/2009)

Ngoài ra, các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động

trong lĩnh vực này không có hiện diện thương mại

tại Việt Nam như nêu ở trên cũng được phép cung

cấp các dịch vụ nghiên cứu thị trường này cho các

khách hàng tại Việt Nam thông qua phương thức

cung cấp qua biên giới. Trong cam kết gia nhập

WTO, Việt Nam không hạn chế phương thức cung

cấp này.

Cam kết WTO về các dịch vụ kinh doanh



Việt Nam cam kết mở cửa cho phép các nhà đầu tư

nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý tại Việt

Nam dưới các hình thức sau:

� Lập văn phòng đại diện;

� Lập liên doanh với đối tác Việt Nam (không hạn

chế phần vốn góp của phía nước ngoài trong

liên doanh);

� Lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;

� Lập chi nhánh (chỉ sau ngày 11/1/2010 và với

điều kiện trưởng chi nhánh phải là người thường

trú tại Việt Nam).

Các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh

vực này không có hiện diện thương mại tại Việt Nam

như nêu ở trên cũng được phép cung cấp dịch vụ tư

vấn quản lý cho các khách hàng tại Việt Nam (thông

qua phương thức cung cấp qua biên giới).
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VN cam kết mở cửa thị
trường dịch vụ tư vấn
quản lý như thế nào?
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Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ liên

quan đén khai mỏ cho nhà đầu tư nước ngoài trừ các

hoạt động sau:

� Dịch vụ cung ứng vật tư, thiết bị và hoá phẩm,

dịch vụ căn cứ, dịch vụ tàu thuyền, dịch vụ sinh

hoạt, đời sống, Dịch vụ bay (chưa cam kết);

� Dịch vụ liên quan đến dầu và khí trong phạm vi

lãnh thổ/quyền tài phán của Việt Nam:

Trong cam kết, Việt Nam nêu rõ sẽ bảo lưu quyền

đưa ra các quy định và thủ tục cần thiết để quản lý

các hoạt động có liên quan tới lĩnh vực này phù hợp

với các quyền và nghĩa vụ của Việt Nam

theo GATS.

Cam kết WTO về các dịch vụ kinh doanh

VN cam kết mở cửa
thị trường dịch vụ
liên quan đến khai mỏ
như thế nào?
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Caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñöôïc pheùp cung
caáp dòch vuï lieân quan ñeán khai moû taïi Vieät
Nam döôùi caùc hình thöùc sau:

� Laäp vaên phoøng ñaïi dieän;

� Laäp lieân doanh vôùi ñoái taùc Vieät Nam (vôùi
ñieàu kieän tyû leä voán goùp cuûa phía nöôùc
ngoaøi trong lieân doanh khoâng vöôït quaù
49% voán ñieàu leä cuûa lieân doanh; sau
11/1/2010, tyû leä naøy ñöôïc naâng leân laø 51%);

� Laäp doanh nghieäp 100% voán nöôùc ngoaøi
(töø ngaøy 11/1/2012)

Caùc doanh nghieäp khoâng coù hieän dieän
thöông maïi taïi Vieät Nam ñöôïc cung caáp
dòch vuï lieân quan tôùi khai moû cho caùc
khaùch haøng taïi Vieät Nam, vôùi ñieàu kieän caùc
doanh nghieäp naøy coù theå phaûi ñaêng kyù
vôùi cô quan coùthaåm quyeàn cuûa Chính
phuû Vieät Nam theo quy ñònh coù lieân quan
cuûa phaùp luaät Vieät Nam.
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Về hình thức hiện diện của nhà đầu tư nước ngoài tại

Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ liên quan đến sản

xuất, theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO

thì:

� Việt Nam có quyền không cho phép nhà đầu tư

nước ngoài được thiết lập hiện diện thương mại

(lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại

diện) tại Việt Nam trước 11/1/2010;

� Nhà đầu tư nước ngoài có thể lập liên doanh với

đối tác Việt Nam từ sau 11/1/2010 (với điều kiện

tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không được

vượt quá 50% vốn điều lệ của liên doanh);

� Nhà đầu tư nước ngoài có thể lập doanh nghiệp

100% vốn nước ngoài tại Việt Nam 11/1/2015.

Cam kết WTO về các dịch vụ kinh doanh

Việt Nam cam kết gì
về việc mở cửa dịch vụ
liên quan đến sản xuất cho
nhà đầu tư nước ngoài?

16



Việt Nam cam kết không hạn chế các nhà cung cấp

dịch vụ liên quan đến sản xuất ở nước ngoài không

có hiện diện thương mại tại Việt Nam được cung cấp

dịch vụ cho khách hàng tại Việt Nam (phương thức

cung cấp qua biên giới).

Theo cam kết, Việt Nam không được đặt ra các điều

kiện về hoạt động khắt khe hơn với nhà cung cấp

dịch vụ liên quan đến sản xuất nước ngoài hoặc

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh

vực này so với các nhà cung cấp dịch vụ trong nước.
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Cam kết WTO về các dịch vụ kinh doanh

HỘP 6 - DỊCH VỤ LIÊN QUAN TỚI SẢN XUẤT
BAO GỒM NHỮNG DỊCH VỤ GÌ?

Theo tài liệu CPC (Hệ thống phân loại sản phẩm
trung tâm) của Liên Hợp Quốc, dịch vụ liên quan tới
sản xuất (CPC 884 và CPC 885) bao gồm các dịch vụ
sản xuất có thu phí hoặc theo hợp đồng, tức là dịch
vụ sản xuất cung cấp cho bên khác, trong quá trình
này nguyên liệu thô không thuộc sở hữu của nhà
sản xuất được chế biến, xử lý hoặc hoàn tất. Các dịch
vụ lắp ráp, lắp đặt không thuộc dịch vụ xây dựng, lắp
ráp đồ đạc, bảo dưỡng và sửa chữa cũng thuộc dịch
vụ này.

Một số ví dụ về dịch vụ liên quan tới sản xuất:

� Dịch vụ được trả phí hoặc thanh toán theo hợp
đồng để chế biến và bảo quản thịt, cá, hoa
quả, rau, bơ sữa và bánh kẹo;

� Dịch vụ được trả phí hoặc thanh toán theo hợp
đồng trong các khâu hoàn thành vải dệt và sản
xuất các vật phẩm trang trí vải dệt; các dịch vụ
liên quan đến thuộc da phục vụ sản xuất đồ da
và giầy;

� Các dịch vụ in ấn thu phí hoặc thanh toán theo
hợp đồng và các dịch vụ liên quan đến in ấn, ví
dụ như dịch vụ đóng sách;

� Dịch vụ đúc, ép kim loại và dịch vụ mạ kim loại;
dịch vụ kỹ nghệ cơ khí thông thường thu phí
hoặc theo hợp đồng; dịch vụ sửa chữa đi kèm với
các sản phẩm kim loại, máy móc và thiết bị.

Như vậy, có thể thấy có nhiều hoạt động gia công
thuộc phạm vi của dịch vụ liên quan đến sản xuất.
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