
HIỆP ĐỊNH 

HỢP TÁC THƯƠNG MẠI, KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUÔC THÁI LAN 

NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 1978 

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Vương quốc Thái Lan (sau 

đây được gọi là các bên) mong muốn mở rộng hoạt động thương mại trực tiếp và phát triển sự 

hợp tác về kinh tế và kỹ thuật giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi; 

Hai bên nhất trí với những điều khoản sau đây: 

Về thương mại 

Điều 1: 

Hai bên sẽ nỗ lực phát triển hoạt động thương mại trong khuôn khổ pháp luật hiện hành 

của mỗi nước. 

Điều 2: 

Hai bên sẽ dành cho nhau các chính sách đối xử ưu ái nhất trong khuôn khổ các qui định 

pháp luật hiện hành về các vấn đề như thuế quan và các khoản thu khác liên quan tới hoạt động 

xuất nhập khẩu từ nước này sang nước kia. 

Điều 3: 

Quy định tại điều 2, không cản trở bất cứ chính sách đối xử ưu đãi nào mà hai bên dành 

cho: 

a) Các quốc gia láng giềng nhằm tạo điều kịên thuận lợi cho hoạt động buôn bán qua biên 

giới. 

b) Việc gia nhập hiệp hội hợp tác trong lĩnh vực hải quan hoặc khu vực thương mại tự do 

hoặc bất cứ thoả thuận nào dẫn tới việt thành lập những tổ chức mà một trong các bên đang hoặc 

có thể là thành viên hoặc do việc tham gia vào các thoả thuận đa phương trong lĩnh vực hợp tác 

kinh tế. 

Điều 4: 

1. Tất cả các hoạt động thương mại giữa hai nước phải phù hợp với các qui định pháp 

luật hiện hành của mỗi nước điều chỉnh hoạt động kiểm soát xuất nhập khẩu, kiểm soát ngoại tệ 

và các hoạt động kiểm soát khác trong lĩnh vực ngoại thương và thanh toán tài chính. 



2. Hai bên phải tuân theo các qui định pháp luật hiện hành của nước mình về nhập khẩu, 

xuất khẩu, ngoại hối và các qui định hiện hành khác, tạo điều kiện tối đa để thực hiện mục tiêu 

tăng giá trị thương mại giữa hai nước và trong lĩnh vực các mặt hàng đã được nêu trong danh 

mục A và B - phụ lục 1 và 2 đính kèm với bản hiệp định này. Danh mục này có thể được sửa đổi 

và bổ sung với sự nhất trí của hai bên. 

Điều 5: 

Việc thanh toán giữa Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam sẽ 

được thực hiện bằng ngoại tệ chuyển đổi tự do. 

Điều 6: 

Bất cứ khi nào cần thiết cả hai bên trong hợp đồng sẽ cùng thảo luận nhằm đưa ra những 

giải pháp mở rộng quan hệ thương mại song phương hay khắc phục những khó khăn có thể gặp 

phải khi thực hiện nội dung bản hiệp định này. 

Điều 7: 

Nhằm xúc tiến hoạt động thương mại giữa hai nước theo các điều khoản và điều kiện sẽ 

được các cơ quan có thẩm quyền nhất trí, hai bên phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành 

ở mỗi nước và trong khả năng của mình tạo điều kiện cho mỗi bên tham gia vào các hội chợ, 

triển lãm thương mại do bên kia tổ chức bên ngoài lãnh thổ của mình. 

Điều 8: 

Hai bên phải tuân thủ các qui định pháp luật hiện hành ở mỗi nước, trừ thuế hải quan, hay 

các phí tài chính khác cho các hàng hoá có xuất xứ từ nước bên kia. 

Chúng bao gồm: 

a) Các mặt hàng trưng bày cho các hội chợ và triểm lãm tạm thời, hàng hoá đó không 

được bán và phải tái xuất theo qui định của mỗi nước. 

b) Những hàng mẫu chỉ được dùng với mục đích phi thương mại 

Điều 9: 

Thông qua các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền, hai bên sẽ nỗ lực phát triển hợp tác kinh 

tế và kỹ thuật giữa hai nước bằng các phương thức có thể trong khuôn khổ pháp luật của mình. 

Hai bên bày tỏ mong muốn hựp tác trong các lĩnh vực như trao đổi các giải pháp kỹ thuật, các 

chuyên gia, chuyên viên, các điều kiện thuận lợi trao đổi những nhân viên có kỹ thuật cao, hai 

bên nhất trí xem xét những kinh nghiệm đạt được và những tiềm năng trong mọi lĩnh vực và theo 

yêu cầu của mỗi nước. 

Điều 10: 



Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hiệp định này, hai bên đã nhất trí thành 

lập uỷ ban chung, để khi cần thiết tuỳ theo yêu cầu của mỗi bên sẽ họp tại Hà Nội hoặc Bangkok 

nhằm từng bước thực hiện những mục tiêu phù hợp để phát triển thương mại và hợp tác kỹ thuật, 

kinh tế giữa hai bên, và giải quyết những vẫn đề có thể mắc phải. 

Điều 11: 

Việc cung cấp hàng hoá giữa hai nước sẽ được thực hiện theo các hợp đồng hoặc thoả 

thuận được nhất trí giữa hai quốc gia, giữa các công ty và giữa các tổ chức của mỗi bên. 

Điều 12: 

Bản hiệp định sẽ có hiệu lực trong vòng một năm kể từ ngày ký và sẽ tự động gia hạn cho 

tới khi mỗi bên thông báo bằng văn bản chấm dứt trước 3 tháng. 

Theo nguyện vọng của hai bên, hiệp định này có thể được sửa đổi với sự nhất trí của hai 

bên. 

Mọi sự sửa đổi hoặc chấm dứt hiệp định sẽ được thực hiện mà không làm ảnh hưởng đến 

bất kỳ quyền và nghĩa vụ phát sinh trong khuôn khổ hiệp định trước ngày hiệp định được sửa đổi 

hoặc chấm dứt. 

Những người có mặt và ký dưới đây đã nhận được sự uỷ quyền một cách hợp pháp của 

mỗi bên tham gia ký kết hiệp định này. 

Hiệp định này được kí vào ngày 11/01/1978 tại Bangkok, đã được đóng dấu, làm thành 

hai bằng tiếng Thái, tiếng Việt Nam và tiếng Anh có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự 

khác biệt về ngữ nghĩa giữa văn bản Việt Nam và Thái Lan, Hiệp định này sẽ sử dụng văn bản 

bằng tiếng Anh. 


