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PHỤ LỤC I 

Ngày        Tháng     2020 

 

 

Kính gửi Ngài Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, 

 

Cùng với việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên hiệp Vương quốc Anh 

và Bắc Ireland (“Vương quốc Anh”) và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (“Việt 

Nam”) (“Hiệp định”), Tôi xin trân trọng xác nhận rằng Việt Nam và Vương quốc 

Anh đã đạt được thỏa thuận sau: 

 

1. Đối với việc góp vốn bằng hình thức mua cổ phần vào các ngân hàng 

thương mại, đến ngày 1 tháng 8 năm 2025, các cơ quan có thẩm quyền của 

Việt Nam sẽ xem xét một cách thuận lợi đề xuất của các tổ chức tài chính của 

Vương quốc Anh cho phép tổng vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài 

tại một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam chiếm tối đa 49% vốn 

điều lệ của doanh nghiệp. 

 

2. Khoản 1 không áp dụng đối với bốn ngân hàng thương mại mà Chính 

phủ Việt Nam hiện đang nắm giữ phần lớn vốn chủ sở hữu, đó là Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công 

Thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam (Agribank). 

 

3. Khoản 1 áp dụng theo thỏa thuận chung tự nguyện giữa ngân hàng 

thương mại cổ phần của Việt Nam có liên quan và các tổ chức tài chính của 

Vương quốc Anh. 

 

4. Việc các tổ chức tài chính của Vương quốc Anh mua lại phần vốn chủ 

sở hữu trong ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam nêu tại khoản 1 phải 

tuân thủ đầy đủ các thủ tục mua bán sáp nhập có liên quan cũng như các yêu 

cầu khác về bảo đảm an toàn và cạnh tranh bao gồm các hạn chế hoặc giới hạn 

về tỷ lệ sở hữu cổ phần áp dụng cho mỗi cá nhân hoặc nhà đầu tư tổ chức trên 

cơ sở đối xử quốc gia, theo luật và quy định của Việt Nam. 

 

5. Để tránh nghi ngờ, thư này sẽ được tích hợp vào và trở thành một phần 

của Hiệp định và sẽ tuân theo Chương 15 - Giải quyết tranh chấp của Hiệp định 

EVFTA. 

 

6. Để tránh nghi ngờ, thư này sẽ không tuân theo Thỏa thuận giữa Chính 

phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len và Chính phủ Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư, ký tại Hà Nội vào 

ngày 01 tháng 8 năm 2002.  

 

Tôi trân trọng đề nghị rằng thư này và thư hồi đáp xác nhận của Ngài sẽ tạo thành 

một thỏa thuận giữa hai Chính phủ và sẽ có hiệu lực vào ngày Hiệp định giữa Việt 

Nam và Vương quốc Anh có hiệu lực. 



 

Trân trọng, 

 

 

 

 

Trần Ngọc An 

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên 

hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland 
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Kính gửi Ngài Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, 

 

Tôi xin xác nhận đã nhận được thư của Ngài vào ………… 2020, với nội dung như 

sau: 

 

“Cùng với việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên hiệp Vương quốc Anh 

và Bắc Ireland (“Vương quốc Anh”) và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (“Việt 

Nam”) (“Hiệp định”), Tôi xin trân trọng xác nhận rằng Việt Nam và Vương quốc 

Anh đã đạt được thỏa thuận sau: 

 

1. Đối với việc góp vốn bằng hình thức mua cổ phần tại các ngân hàng 

thương mại, đến ngày 1 tháng 8 năm 2025, các cơ quan có thẩm quyền của 

Việt Nam sẽ xem xét một cách thuận lợi đề xuất của các tổ chức tài chính của 

Vương quốc Anh cho phép tổng vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài 

tại một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam chiếm tối đa 49% vốn 

điều lệ của doanh nghiệp đó. 

 

2. Khoản 1 không áp dụng đối với bốn ngân hàng thương mại mà Chính 

phủ Việt Nam hiện đang nắm giữ phần lớn vốn chủ sở hữu, đó là Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công 

Thương Việt Nam (Vietinbank ), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam (Agribank). 

 

3. Khoản 1 áp dụng theo thỏa thuận chung tự nguyện giữa ngân hàng 

thương mại cổ phần của Việt Nam có liên quan và các tổ chức tài chính của 

Vương quốc Anh. 

 

4. Việc các tổ chức tài chính của Vương quốc Anh mua lại phần vốn chủ sở 

hữu trong ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam nêu tại khoản 1 phải 

tuân thủ đầy đủ các thủ tục mua bán sáp nhập có liên quan cũng như các yêu 

cầu khác về bảo đảm an toàn và cạnh tranh bao gồm các hạn chế hoặc giới 

hạn về tỷ lệ sở hữu cổ phần áp dụng cho mỗi nhà đầu tư cá nhân hoặc  tổ chức 

trên cơ sở đối xử quốc gia, theo luật và quy định của Việt Nam. 

 

5. Để tránh nghi ngờ, thư này sẽ được tích hợp vào và trở thành một phần 

của Hiệp định và sẽ tuân theo Chương 15 - Giải quyết tranh chấp của Hiệp 

định EVFTA. 

 

6. Để tránh nghi ngờ, thư này sẽ không tuân theo Thỏa thuận giữa Chính 

phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len và Chính phủ Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư, ký tại Hà Nội vào 

ngày 01 tháng 8 năm 2002. 



 

Tôi trân trọng đề nghị rằng bức thư này và thư xác nhận của Ngài sẽ tạo thành một 

thỏa thuận giữa hai Chính phủ và sẽ có hiệu lực vào ngày Hiệp định giữa Việt Nam 

và Vương quốc Anh có hiệu lực.” 

 

Tôi trân trọng xác nhận rằng Chính phủ của tôi chia sẻ điều này và thư của Việt Nam 

và thư xác nhận này sẽ tạo thành một thỏa thuận giữa hai Chính phủ, có hiệu lực vào 

ngày Hiệp định giữa Vương quốc Anh và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 

hiệu lực. 

 

 

Trân trọng, 

 

 

 

 

Gareth Ward 

Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam 

  


