
Bản dịch không chính thức  

ANNEX IV – MEXICO – 1 

 

PHỤ LỤC IV 

 

BIỂU CỦA MÊ-HI-CÔ 

 

*Bản dịch này chuyển từ bản dịch của TPP, do CPTPP giữ nguyên nội dung 
Chương này của TPP (theo TTWTO-VCCI) 

 
 

Nghĩa vụ liên quan: Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không phân biệt và Tính toán Thương 

mại) 

Điều17.6.1(a) (Hỗ trợ Phi thương mại), liên quan đến sản xuất 

và bán hàng hóa cạnh tranh với hàng hóa tương tự được sản 

xuất và bán bởi khoản đầu tư theo Hiệp định trên lãnh thổ Mê-

hi-cô 

Điều17.6.2(b) (Hỗ trợ Phi thương mại) 

 

Thực thể: Ủy ban Điện lực liên bang (Comisión Federal de Electricidad), 

các doanh nghiệp thành viên hoặc liên kết, hoặc bất kỳ thực thể 

hoặc doanh nghiệp mới, cơ cấu lại hoặc kế thừa. 

 
Phạm vi hoạt động không phù 

hợp: 

 

 

 

 

 

 

Đối với Điều 17.4.1(a)(Đối xửKhông phân biệt và Tính toán 

Thương mại), Thực thể có thể thực hiện ưu đãi đối với hàng 

hóa và dịch vụ của doanh nghiệp Mê-hi-cô trong mua hàng hóa 

và dịch vụ, khi tham gia vào một trong những hoạt động sau 

trên lãnh thổ Mê-hi-cô: 

 

(a) truyền tải và phân phối điện; 

 

(b) phát điện thông qua việc sử dụng nhiên liệu hạt nhân; 

và  

 

(c) điều phối, vận chuyển, lưu trữ và xử lý các chất thải 

phóng xạ. 

 

Nhà nước có thể yêu cầu Thực thể thông qua hợp đồng và trao 

hoặc cấp giấy phép, bao gồm các điều kiện ưu đãi trong mua 

hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp Mê-hi-cô, khi tham 

gia vào việc vận chuyển, lưu trữ, phân phối và thương mại hóa 

khi tự nhiên và các nhiên liệu khác, căn cứ theo Luật về 

Hydrocarbons (Ley de Hidrocarburos).  

 

Các ưu đãi đối với hàng hóa và dịch vụ nêu trên căn cứ theo 

mục Phụ lục I-Mê-hi-cô - 23 (Điện lực). Để rõ ràng hơn, Mê-

hi-cô không liệt kê các Điều 17.4.1(b) (Đối xửKhông Phân biệt 

và Tính toán Thương mại),đối với các ưu đãi đó căn cứ theo 

Điều 17.2.11 (Phạm vi).  
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Đối với các Điều 17.6.1(a)(Hỗ trợ Phi thương mại)và Điều 

17.6.2(b)(Hỗ trợ Phi thương mại),Mê-hi-cô, các doanh nghiệp 

nhà nước hoặc doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước của Mê-

hi-cô có thể cung cấp Hỗ trợ Phi thương mại cho Thực thể, bao 

gồm từ Quỹ Dịch vụ điện quốc gia(Universal Electric Service 

Fund), với mục đích duy nhất thực hiện chương trình mục tiêu 

được thực hiện căn cứ theo Luật Công nghiệp Điện lực (Ley de 

la Industria Eléctrica), và thúc đẩy điện khí hóa cộng đồng 

nông thôn và các khu vực kém phát triển, bao gồm cả việc cung 

cấp điện cho người tiêu dùng thu nhập thấp với giá cả phù hợp.  

 

Biện pháp: Luật Ủy ban Điện lực liên bang (Ley de la Comisión Federal 

de Electricidad), Các Điều 5, 63, 78 khoảnVIII và IX. 

 

Luật Điện lực liên bang (Ley de la Industria Eléctrica), Các 

Điều 30, 31, 32, 33, 91, 113,115 và 116. 

 

Luật quy định điều 27 Hiến pháp về vật chất Hạt nhân (Ley 

Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia 

Nuclear), Điều 15 các khoản 1, 2 và 49. 

 

Các quy định và văn bản thực thi luật. 
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Nghĩa vụ liên quan: Điều17.6.1(a) (Hỗ trợ Phi thương mại),liên quan đến sản 

xuất và bán hàng hóa cạnh tranh với hàng hóa tương tự 

được sản xuất và bán bởi khoản đầu tư theo Hiệp định. 

 

Điều17.6.1(b) (Hỗ trợ Phi thương mại),liên quan đến cung 

cấp dịch vụ trên lãnh thổ quốc gia có chung biên giới. 

 

Điều17.6.2(a) (Hỗ trợ Phi thương mại), liên quan đến sản 

xuất và bán hàng hóa cạnh tranh với hàng hóa tương tự 

được sản xuất và bán bởi khoản đầu tư theo Hiệp định. 

Điều 17.6.2(b) (Hỗ trợ Phi thương mại),liên quan đến việc 

cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ quốc gia có chung biên giới. 

 

 

Thực thể: Ủy ban Điện lực liên bang (Comisión Federal de 

Electricidad), bao gồm cả các công ty con hoặc chi nhánh, 

hoặc doanh nghiệp mới, cơ cấu lại hoặc kế thừa.  

Phạm vi hoạt động không 

phù hợp: 

Mê-hi-cô, cácdoanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp 

thuộc sở hữu nhà nước  của Mê- xi-cô có thể cung cấp hỗ 

trợ phi thương mại cho Thực thể với mục đích duy nhất là 

thực hiện các dự án chỉ định của Chính phủ vì mục tiêu xã 

hội và phát triển kinh tế trong các lĩnh vực sau:  

 

(a) vận chuyển và lữu trữ gas qua đường ống;và 

 

(b)phân phối gas. 

 

Biện pháp: Luật về Hydrocardon (Ley de Hidrocarburos), Điều 122. 

 

Các quy định và văn bản thực thi luật. 
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Các nghĩa vụ liên quan: 

 

Điều17.4.1(a) (Đối xử Không phân biệt và Tính toán 

Thương mại) 

 

Thực thể: Petróleos Mexicanos, các doanh nghiệp thành viên và liên 

kết, hoặc bất kỳ doanh nghiệp hoặc thực thể mới, tái cơ 

cấu hoặc kế thừa. 

 

Phạm vi hoạt động không  

phù hợp 

Đối với Điều 17.4.1(a)(Đối xử Không Phân biệt và Tính 

toán Thương mại), Thực thể có thể cung cấp ưu đãi đối với 

hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp Mê-hi-cô trong 

mua hàng hóa và dịch vụ căn cứ vào các biện pháp liệt kê 

dưới đây khi tham gia vào việc thăm dò và sản xuất dầu và 

các khí khác trên lãnh thổ của Mê-hi-cô. 

 

Nhà nước có thể yêu cầu Thực thể có quyền các quyền lợi, 

hợp đồng thăm dò và khai thác, và trao hoặc cấp giấy phép 

cho Thực thể, bao gồm ưu đãi trong việc mua hàng hóa 

trong nước hoặc các hợp đồng dịch vụ cung cấp trong 

nước. 

 

Tỷ lệ nội địatrung bình trong sản xuất và khai thác phải là 

25% đến năm 2015 và tối thiểu đạt 35% đến năm 2025. Tỷ 

lệ này sẽ không áp dụng đối với các dự án khai thác nước 

sâu và cực sâu, với yêu cầu tỷ lệ nội địa khác. Sau năm 

2015, Mê-hi-cô sẽ rà soát và cập nhật yêu cầu trung bình 

trong các hoạt động sản xuất và khai thác 05 năm một lần. 

 

Trong việc ấn định các yêu cầu như trên, Thực thể phải sử 

dụng phương pháp luận do Bộ Kinh tế xây dựng và tính 

toán nhằm không gây tác động đến vị trí cạnh tranh của 

Thực thể, và các doanh nghiệp khác tham gia sản xuất và 

khai thác khí. 

 

Các ưu đãi đối với hàng hóa và dịch vụ nêu trên căn cứ 

theo mục Phụ lục I -Mê-hi-cô - 20. Để rõ ràng hơn, Mê-hi-

cô không liệt kê Điều 17.4.1(b)(Đối xử Không Phân biệt 

và Tính toán Thương mại) đối với các ưu đãi đó căn cứ 

theo Điều 17.2.11(Phạm vi). 

 

Biện pháp: Luật về Hydrocardon (Ley de Hidrocarburos), Điều 3, 6, 

8, 11, 16,17, 19, 29, 41, 46, 122, 125, 128 vàĐiều khoản 

chuyển đổi 8, 14, 24và 28. 

 

Luật PEMEX (Ley de Petróleos Mexicanos), Các Điều 13, 

63 và 76. 
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Luật Hydrocardon (Reglamento de la Ley de 

Hidrocarburos), Các Điều 14 và 36. 

 

Phương pháp Đo lường Tỷ lệ Nội địa về Quyền lợi và Hợp 

đồng sản xuất và khai thác khí, và cấp phép đối với ngành 

công nghiệp Khí, ban hành bởi Bộ Kinh tế(Metodología 

para la Medición del Contenido Nacional en Asignaciones 

y Contratos para la Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos, así como para los permisos en la Industria 

de Hidrocarburos, emitida por la Secretaría de 

Economía).  

 

Các quy định và văn bản thực thi luật. 
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Các Nghĩa vụ liên quan: Điều 17.6.1(a) (Hỗ trợ Phi thương mại), liên quan đến sản 

xuất và bán hàng hóa cạnh tranh với hàng hóa tương tự 

được sản xuất và bán bởi khoản đầu tư theo Hiệp định. 

Điều17.6.1(b)(Hỗ trợ Phi thương mại) 

Điều17.6.2(a) (Hỗ trợ Phi thương mại), liên quan đến sản 

xuất và bán hàng hóa cạnh tranh với hàng hóa tương tự 

được sản xuất và bán bởi khoản đầu tư theo Hiệp định. 

Điều17.6.2(b)(Hỗ trợ Phi thương mại) 

 

Thực thể: Petróleos Mexicanos, các công ty con và chi nhánh, hoặc 

các doanh nghiệp hoặc thực thể mới, cơ cấu lại hoặc 

chuyển nhượng lại 

 

Phạm vi hoạt động không 

phù hợp: 

 

Đối với Điều 17.6.1(a)(Hỗ trợ Phi thương mại)và Điều 

17.6.1(b)(Hỗ trợ Phi thương mại),và Điều 17.6.2(a) (Hỗ 

trợ Phi thương mại) và Điều 17.6.2(b)(Hỗ trợ Phi thương 

mại),Mê-hi-cô, các doanh nghiệp nhà nước hoặc các doanh 

nghiệp thuộc sở hữu nhà nước của Mê-hi-cô có thể cung 

cấp Hỗ trợ Phi thương mại đối với Thực thể với mục đích 

duy nhất là thực hiện các dự án được giao bởi chính phủ 

liên bang: 

 

(a) Với mục đích xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế, 

bao gồm các dự án liên quan đến cung cấp dịch vụ 

trên lãnh thổ của quốc gia giáp biên giới, trong 

một số lĩnh vực sau: 

 

(i) quá trình xử lý và lọc dầu và khí tự nhiên;  

 

(ii) vận chuyển và lưu trữ khí các sản phẩm 

dầu khí và hydrocarbon;  

 

(iii)  vận chuyển đường ống và lưu trữcác sản 

phẩn hóa dầu;  

 

(iv)  phân phối các sản phẩm khí và dầu khí;

  và 

 

(v)  bán lẻ các sản phẩm khí và dầu khí. 

 

(b)  Để đảm bảo cung cấp đầy đủ các sản phẩm khí và 

dầu với giá phù hợp đáp ứng các nhu cầu cơ bản 

của người dân ở các khu vực nông thông và ven 

đô thị trên lãnh thổ Mê-hi-cô. 

 

Measures: Luật về khí Hydrocardon (Ley de Hidrocarburos), Các 
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Điều 122, 123 và 124. 

 

Các quy định và văn bản thực thi luật. 

 

Các nghĩa vụ liên quan: Điều17.6.1(a)(Hỗ trợ Phi thương mại), liên quan đến bán 

và sản xuất hàng hóa cạnh tranh với hàng hóa tương tự sản 

xuất và bán bởi khoản đầu tư theo Hiệp định. 

Điều17.6.1(b)(Hỗ trợ Phi thương mại) 

Điều17.6.2(a)(Hỗ trợ Phi thương mại), liên quan đến sản 

xuất và bán hàng hóa cạnh tranh với hàng hóa tương tự sản 

xuất và bán bởi khoản đầu tư theo Hiệp định. 

 

Điều17.6.2(b)(Hỗ trợ Phi thương mại) 

 

Thực thể: Trung tâm Kiểm định Khí đốt Quốc gia (Centro Nacional 

de Control del Gas Natural), hoặc bất kỳ doanh nghiệp 

hoặc thực thể mới, cơ cấu lại hoặc chuyển nhượng lại 

 

Phạm vi hoạt động không 

phù hợp: 

Đối với Điều17.6.1(Hỗ trợ Phi thương mại) và Điều 

17.6.2(Hỗ trợ Phi thương mại), Mê-hi-cô, các doanh 

nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước  

của Mê- xi-cô có thể cung cấp Hỗ trợ Phi thương mại cho 

một Thực thể với mục đích duy nhất là thực hiện các dự án 

chỉ định của Chính phủ vì mục tiêu xã hội và phát triển 

kinh tế trong các lĩnh vực sau: 

 

(a) xử lý khí tự nhiên;  

 

(b) vận chuyển và lưu trữ các sản phẩm khí và dầu;và 

 

(c) phân phối các sản phẩm khí và dầu.  

 

Measures: Luật về Hydrocarbon (Ley de Hidrocarburos),Điều 122 và 

123. 

 

Các quy định và văn bản thực thi luật. 
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Các nghĩa vụ liênquan: Điều 17.4.1(a)(Đối xử Không phân biệt và Tính toán 

Thương mại), Điều 17.4.1(b)và Điều17.4.1(c) 

Điều17.6.1(b)(Hỗ trợ Phi thương mại) 

Điều 17.6.2(b)(Hỗ trợ Phi thương mại) 

 

Thực thể: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

S.N.C.,hoặc bất kỳ doanh nghiệp mới, cơ cấu lại hoặc kế 

thừa, với cùng chức năng và mục tiêu. 

 

Phạm vi hoạt động không 

phù hợp: 

Mục tiêu của Thực thể, với tư cáchngân hàng phát triển, 

nhằm tài trợ hoặc tái cấp vốn cho các dự án liên quan trực 

tiếp hoặc gián tiếp đến đầu tư công và tư nhân về cơ sở hạ 

tầng và dịch vụ công cộng, và hỗ trợ tăng cường thể chế 

Chính phủ (các cấp Liên bang, Tiểu bang và Thành phố). 

 

Đối với Điều 17.4.1(a)(Đối xử Không phân biệt và Tính 

toán Thương mại)và Điều17.4.1(b)(Đối xử Không phân 

biệt và Tính toán thương mại), Thực thể có thể, căn cứ vào 

các quy định và pháp luật cho phép, ưu đãi trong mua dịch 

vụ cần thiết cho hoạt động thương mại từ các doanh nghiệp 

của Mê-hi-cô. 

Đối với Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không phân biệt và Tính 

toán thương mại) và Điều17.4.1(c)(Đối xử Không phân 

biệt và Tính toán Thương mại), Thực thể có thể, căn cứ 

vào các quy định và pháp luật cho phép, đối xử ưu đãi 

trong việc cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến các 

chương trình với định hướng thúc đẩy việc tiếp cận tín 

dụng cho người dân và doanh nghiệp Mê-hi-cô. 

 

Đối với Điều 17.6.1(b) (Hỗ trợ Phi thương mại) 

vàĐiều17.6.2(b)(Hỗ trợ Phi thương mại)Thực thể có thể 

nhận bảo lãnh của Chính phủ đối với các dịch vụ ngân 

hàng nhằm tuân thủ tục tiêu được đề cập tại khoản 1 nêu 

trên và căn cứ theo các tính toán phù hợp với luật pháp và 

các quy định của Mê-hi-cô. 

 

Dịch vụ cung cấp bởi thực thể các thực thể không nhằm 

mục đích thay thế hoặc cản trợ các dịch vụ tài chính cung 

cấp bởi các doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân trên thị 

trường liên quan. 

 

 

Biện pháp: Luật các Tổ chức tín dụng (Ley de Instituciones de 

Crédito), Các Điềutừ 30 đến 44Bis 2, 46, 46Bis 1, 47 và 

75. 
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Luật về Ngân hàng và các dịch vụ công quốc gia (Ley 

Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos), Điều 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 29 và 31.  

 

Quy định đối với các tổ chức tín dụng (Disposiciones de 

Carácter General Aplicables a las Instituciones de 

Crédito), ChươngXI. 
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Nghĩa vụ liên quan: Điều17.4.1(a)(Đối xử Không phân biệt và Tính toán 

Thương mại), Điều 17.4.1(b)và Điều 17.4.1(c) 

Điều17.6.1(b)(Hỗ trợ Phi thương mại) 

Điều17.6.2(b)(Hỗ trợ Phi thương mại) 

 

Thực thể: Ngân hàng và dịch vụ tài chính Quốc gia (Banco del 

Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.), hoặc 

bất kỳ doanh nghiệp mới, tổ chức lại hoặc kế thừa, với 

mục tiêu và chức năng tương đương. 

 

Phạm vi hoạt động không 

phù hợp: 

 

Mục đích của các thực thể, là mộtngân hàng phát triển, 

nhằm thúc đẩy tiết kiệm, tài chính và đầu tư giữa các thành 

viên trong hệ thống ngân hàng, cung cấp dịch vụ và các 

công cụ tài chính  giữa các thành viên, và kênh cung cấp 

hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cần thiết nhằm thúc đẩy tập 

quán tiết kiện và phát triển bền vững trong lĩnh vực ngân 

hàng. 

 

Đối với Điều17.4.1(a)(Đối xử Không phân biệt và Tính 

toán Thương mại) và Điều17.4.1(b)(Đối xử Không phân 

biệt và Tính toán Thương mại), Thực thể có thể, căn cứ 

vào các quy định và pháp luật cho phép, đối xử ưu đãi 

trong mua dịch vụ cần thiết cho các hoạt động thương mại 

của mình từ các doanh nghiệp của Mê-hi-cô. 

 

Đối với Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không phân biệt và Tính 

toán Thương mại)và Điều17.4.1(c) (Đối xử Không phân 

biệt và Tính toán Thương mại), Thực thể có thể, căn cứ 

vào các quy định và pháp luật cho phép, đối xử ưu đãi 

trong việc bán dịch vụ tài chính liên quan đến các chương 

trình có định hướng thúc đẩy việc tiếp cận tín dụng riêng 

đối với các doanh nghiệp và người dân Mê-hi-cô. 

 

Đối với Điều17.6.1(b)(Hỗ trợ Phi thương mại)và 

Điều17.6.2(b)(Hỗ trợ Phi thương mại),Thực thể có thể 

nhận bảo lãnh của Chính phủ trong đối với các dịch vụ 

ngân hàng nhằm tuân thủ các mục tiêu của Thực thể được 

quy định tại khoản 1 nêu trên và căn cứ vào các tính toán 

phù hợp với quy định và pháp luật.   

 

Các dịch vụ cung cấp bởi Thực thể sẽ không nhằm mục 

đích ngăn cản hoặc cản trở dịch vụ tài chính cung cấp bởi 

các doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân trên thị trường liên 

quan.  

 



Bản dịch không chính thức  
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Biện pháp: Luật  về các Tổ chức tín dụng (Ley de Instituciones de 

Crédito),Các Điều 30 từ 44Bis 2, 46, 46Bis 1, 47 and 75. 

 

Luật về Ngân hàng và các dịch vụ công quốc gia (Ley 

Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros), Các Điều 3, 4, 7, 8, 10, 32 và 36. 

 

Quy định đối với các tổ chức tín dụng (Disposiciones de 

Carácter General Aplicables a las Instituciones de 

Crédito), ChươngXI. 

 

 

  



Bản dịch không chính thức  
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Nghĩa vụ liên quan: Điều17.4.1(a) (Đối xử Không phân biệt và Tính toán 

Thương mại),Điều 17.4.1(b) và Điều 17.4.1(c) 

Điều17.6.1(b)(Hỗ trợ Phi thương mại) 

Điều 17.6.2(b)(Hỗ trợ Phi thương mại) 

 

Thực thể:  Ngân hàng Quân đội, Không quân và Hải Quân Quốc gia 

(Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 

S.N.C.), hoặc bất kỳ doanh nghiệp mới, tái cơ cấu hoặc kế 

nhiệm, với chức năng và mục đích tương tự. 

  

Phạm vi hoạt động không 

phù hợp: 

 

Mục đích của Thực thể, là mộtngân hàng phát triển, nhằm 

cấp hỗ trợ tài chính chủ yếu cho các thành viên Quân đội, 

Không quân và Hải quân Mê-hi-cô. 

 

Đối với Điều17.4.1(a)(Đối xử Không phân biệt và Tính 

toán Thương mại)và Điều17.4.1(b) (Đối xử Không phân 

biệt và Tính toán Thương mại), Thực thể có thể, căn cứ 

vào các quy định và pháp luật cho phép, đối xử ưu đãi 

trong việc cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến các 

chương trình có định hướng thúc đẩy việc tiếp cận tín dụng 

riêng đối với các doanh nghiệp và người dân Mê-hi-cô. 

 

Đối với Điều 17.6.1(b) (Hỗ trợ Phi thương mại) và Điều 

17.6.2(b) (Hỗ trợ Phi thương mại), Thực thể có thể nhận 

bảo lãnh của Chính phủ trong đối với các dịch vụ ngân 

hàng nhằm thực thi các mục tiêu của Thực thể được quy 

định tại khoản 1 nêu trên và căn cứ vào các tính toán phù 

hợp với quy định và pháp luật.   

 

Các dịch vụ cung cấp bởi Thực thể sẽ không nhằm mục 

đích ngăn cản hoặc cản trở dịch vụ tài chính cung cấp bởi 

các doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân trên thị trường liên 

quan.  

 

 

Biện pháp: Luật  về các Tổ chức tín dụng, Các Điều từ 30 đến 44Bis 

2, 46, 46Bis1, 47 và 75. 

 

Luật Ngân hàng Quốc gia Quân đội, Không quân và Hải 

quân, Điều 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 52. 

 

Quy định áp dụng đối với các tổ chức tín dụng,  

ChươngXI. 
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Nghĩa vụ liên quan: Điều17.4.1(a) (Đối xử Không phân biệt và Tính toán 

Thương mại), 

Điều 17.4.1(b)và Điều 17.4.1(c) 

Điều17.6.1(b)(Hỗ trợ Phi thương mại) 

Điều17.6.2(b)(Hỗ trợ Phi thương mại) 

 

Thực thể: Ngân hàng Tài chính quốc dân (Nacional Financiera, 

S.N.C.), hoặc bất kỳ doanh nghiệp mới, tái cơ cấu hoặc 

kế thừa, với chức năng và mục tiêu tương tự. 

 

 

Phạm vi hoạt động không phù 

hợp: 

 

Mục đích của Thực thể, là mộtngân hàng phát triển, nhằm 

thúc đẩy tiết kiệm và đầu tư, và là kênh tài chính và kỹ 

thuật cho ngành công nghiệp phát triển, phát triển kinh tế 

khu vực và quốc gia. 

 

Đối với Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không phân biệt và Tính 

toán Thương mại) và Điều 17.4.1(b) (Đối xử Không phân 

biệt và Tính toán Thương mại), Thực thể có thể, căn cứ 

vào các quy định và pháp luật cho phép, đối xử ưu đãi 

trong việc cung cấp dịch vụ thiết yếu cho hoạt động 

thương mại của các doanh nghiệp Mê-hi-cô. 

 

Đối với Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không phân biệt và Tính 

toán Thương mại) và Điều 17.4.1(c) (Đối xử Không phân 

biệt và Tính toán Thương mại), Thực thể có thể, căn cứ 

vào các quy định và pháp luật cho phép, đối xử ưu đãi 

trong việc cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến các 

chương trình có định hướng thúc đẩy việc tiếp cận tín 

dụng riêng đối với các doanh nghiệp và người dân Mê-hi-

cô. 

 

Đối với Điều 17.6.1(b) (Hỗ trợ Phi thương mại) và Điều 

17.6.2(b) (Hỗ trợ Phi thương mại), Thực thể có thể nhận 

bảo lãnh của Chính phủ trong đối với các dịch vụ ngân 

hàng nhằm thực thi các mục tiêu của Thực thể được quy 

định tại khoản 1 nêu trên và căn cứ vào các tính toán phù 

hợp với quy định và pháp luật.   

 

Các dịch vụ cung cấp bởi Thực thể sẽ không nhằm mục 

đích ngăn cản hoặc cản trở dịch vụ tài chính cung cấp bởi 

các doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân trên thị trường 

liên quan.  

 

 

 



Bản dịch không chính thức  

ANNEX IV – MEXICO – 15 

Biện pháp: Luật Các tổ chức tín dụng (Ley de Instituciones de 

Crédito,)Điều 30 to 44 Khoản 2, 46, 46Khoản 1, 47 và 

75. 

 

Luật về Tài chính quốc gia (Ley Orgánica de Nacional 

Financiera), Điều 2, 3, 5, 6, 10, 29, 30, 32, 33 và 36.  

 

Quy định áp dụng đối với các tổ chức tín dụng,  

ChươngXI. 
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Nghĩa vụ liên quan: Điều17.4.1(a) (Đối xử Không phân biệt và Tính toán 

Thương mại), 

Điều 17.4.1(b) và Điều 17.4.1(c)  

Điều 17.6.1(b) (Hỗ trợ Phi thương mại) 

Điều17.6.2(b)(Hỗ trợ Phi thương mại) 

 

 

Thực thể: Quỹ tín chấp xã hội liên bang (Sociedad Hipotecaria 

Federal, S.N.C), hoặc bất kỳ doanh nghiệp mới, tái cơ cấu 

hoặc kế nhiệm, với chức năng và mục tiêu tương tự. 

 

Phạm vi hoạt động không 

phù hợp: 

 

Mục đích của Thực thể, làmột ngân hàng phát triển, nhằm 

thúc đẩy phát triển thị trường tín chấp sơ cấp và thứ cấp 

cho các lĩnh vực xây dựng, mua lại và tái cơ cấu nhà ở, nhà 

ở xã hội được xã hội ưu đãi, cũng như tăng năng lực sản 

xuất và phát triển công nghệ liên quan đến nhà ở. Thực thể 

đó có thể được đảm bảo cấp tín dụng liên quan đến hoạt 

động hoàn thiện lắp đặt các khu chung cư. 

 

Đối với Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không phân biệt và Tính 

toán Thương mại) và Điều 17.4.1(b) (Đối xử Không phân 

biệt và Tính toán Thương mại), Thực thể có thể, căn cứ 

vào các quy định và pháp luật cho phép, đối xử ưu đãi 

trong việc cung cấp dịch vụ thiết yếu cho hoạt động 

thương mại của các doanh nghiệp Mê-hi-cô. 

 

Đối với Điều 17.4.1(a) (Đối xử Không phân biệt và Tính 

toán Thương mại) và Điều 17.4.1(c) (Đối xử Không phân 

biệt và Tính toán Thương mại), Thực thể có thể, căn cứ 

vào các quy định và pháp luật cho phép, đối xử ưu đãi 

trong việc cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến các 

chương trình có định hướng thúc đẩy việc tiếp cận tín dụng 

riêng đối với các doanh nghiệp và người dân Mê-hi-cô. 

 

Đối với Điều 17.6.1(b) (Hỗ trợ Phi thương mại) và Điều 

17.6.2(b) (Hỗ trợ Phi thương mại), Thực thể có thể nhận 

bảo lãnh của Chính phủ trong đối với các dịch vụ ngân 

hàng nhằm thực thi các mục tiêu của Thực thể được quy 

định tại khoản 1 nêu trên và căn cứ vào các tính toán phù 

hợp với quy định và pháp luật.   

 

Các dịch vụ cung cấp bởi Thực thể sẽ không nhằm mục 

đích ngăn cản hoặc cản trở dịch vụ tài chính cung cấp bởi 

các doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân trên thị trường liên 

quan.  
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Biện pháp: Luật Các tổ chức tín dụng (Ley de Instituciones de 

Crédito,)Các Điều từ 30 đến 44Bis 2, 46, 46Bis 1, 47 và 

75. 

 

Luật về các hiệp hội tín chấp liên bang (Ley Orgánica de 

Sociedad Hipotecaria Federal), Điều 2, 4, 5, 8, 8Bis, 

24Bis, 24Ter và 28. 

Quy định áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, ChươngXI. 

 

 


