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NGÀY 2 4  THÁN G 9  N ĂM  1 9 96   

  

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà nhân 

dân Bangladesh (sau đây gọi là các bên) với mong muốn phát triển quan hệ thương 

mại giữa hai hai nước, theo nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi đã đồng ý như sau: 

 

Điều 1:  

Bằng mọi biện pháp có thể các bên phát triển và tăng cường quan hệ thương mại 

giữa hai nước phù hợp với các quy định của pháp luật hai nước về xuất khẩu và nhập 

khẩu. Các bên nghiên cứu đề nghị của bên kia và cùng giải quyết các vấn đề phát sinh 

nhằm mục đích tăng cường sự thân thiện giữa hai nước. 

 

Điều 2:  

Trong quan hệ kinh tế, theo các quy định của luật pháp, các cơ quan có thẩm 

quyền của hai bên sẽ cấp giấy phép nhập khẩu và xuất khẩu đối với các hàng hoá phải 

xin phép. 

 

Điều 3:  

Các bên dành cho bên kia chế độ đãi ngộ trong các lĩnh vực liên quan đến thủ 

tục hải quan và thuế quan áp dụng cho hàng hoá xuất nhập khẩu không kém ưu đãi 

hơn đãi ngộ mỗi bên dành cho một nước thứ ba. 

Quy định này không áp dụng với các trường hợp sau: 

A. Các đặc quyền mà một bên đã hoặc sẽ dành cho các nước lân cận để thúc đẩy 

mậu dịch và giao thông biên giới. 

B. Các ưu đãi trong liên minh thuế quan, liên minh kinh tế, khu vực mậu dịch tự 

do hoặc hiệp định hợp tác kinh tế tiểu khu vực mà một trong hai bên đã hoặc có thể sẽ 

tham gia. 

 

Điều 4:  

Việc giao hàng hoá giữa hai nước được thực hiện theo các hợp đồng được ký 

kết giữa các tự nhiên nhân và pháp nhân hai nước thực hiện các hoạt động xuất khẩu 

và nhập khẩu và tuân theo luật lệ và các quy định có hiệu lực ở hai nước. 

 

Điều 5:  

Giá cả hàng hoá được giao theo Hiệp định này sẽ được đàm phán và thiết lập 

trong các hợp đồng được ký kết giữa các pháp nhân và tự nhiên nhân của hai nước, 

trên cơ sở giá cả các mặt hàng tương tự trên thị trường quốc tế. 



 2 

Điều 6:  

Việc thanh toán cho hàng hoá trao đổi giữa hai nước được thực hiện bằng các 

đồng tiền tự do chuyển đổi và được hai bên nhất trí. 

 

Điều 7:  

Các bên tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích bên kia tham gia vào các hội 

chợ và triển lãm quốc tế tổ chức tại lãnh thổ của một bên, và tổ chức các cuộc triển 

lãm cá nhân tại hai nước. 

 

Điều 8:  

Trong khuôn khổ các quy định hiện hành nước mình cho phép việc nhập khẩu 

và xuất khẩu các hàng hoá dưới đây được miễn thuế và lệ phí hải quan và các lệ phí 

khác nếu việc nhập khẩu, xuất khẩu đó là hợp pháp theo quy định của pháp luật nước 

đó. 

A. Hàng mẫu và các vật liệu quảng cáo (ca ta lô, sách giới thiệu, ảnh và các loại 

khác) để chào hàng. 

B. Sản phẩm, hàng hoá và các vật liệu tham gia hội chợ và triển lãm, với điều 

kiện là các sản phẩm, hàng hoá và vật liệu đó phải được tái xuất sau hội chợ và triển 

lãm. Các hàng hoá này cũng có thể được bán trong và sau hội chợ triển lãm,khi đó, tất 

cả thuế và lệ phí liên quan phải được nộp đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện 

hành nước diễn ra hội chợ, triễn lãm. 

 

Điều 9:  

Các bên nhất trí thành lập một Uỷ ban liên hợp gồm các đại diện của cả hai bên. 

Uỷ ban này có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề phát sinh trong khi thực hiện Hiệp định 

này và đề xuất các biện pháp nhằm xúc tiến và mở rộng quan hệ thương mại giữa hai 

nước. 

Uỷ ban liên hợp họp mặt định kỳ hai năm một lần hoặc bất thường theo yêu cầu 

của một trong hai bên, lần lượt tại thủ đô của hai nước. 

 

Điều 10:  

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện các hợp đồng xuất khẩu và 

nhập khẩu giữa hai bên không thể giải quyết được bằng thương lượng, sẽ được giải 

quyết bằng trọng tài thương mại do hai bên nhất trí. 

 

Điều 11:  

Mọi sửa đổi, bổ sung của Hiệp định này phải được sự đồng ý bằng văn bản của 

cả hai bên. Những nội dung sửa đổi, bổ sung có hiệu lực theo quy định tại khoản 1 

điều 12 Hiệp định này. 
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Điều 12:  

Hiệp định này có hiệu lực khi các bên đã thông báo cho nhau việc hoàn tất các 

thủ tục pháp lý để phê duyệt hợp đồng này. 

Hiệp định này có hiệu lực trong 3 năm và sẽ tiếp tục có hiệu lực trong 3 năm 

tiếp theo, trừ khi 6 tháng trước ngày hợp đồng hết hiệu lực một bên thông báo cho bên 

kia bằng văn bản về việc đề nghị chấm dứt Hiệp định. 

 

Điều 13:  

Các quy định của Hiệp định này áp dụng cho cả các hợp đồng ký kết trong thời 

gian Hiệp định này có hiệu lực nhưng chưa hoàn thành vào ngày Hiệp định hết hiệu 

lực. 

Hiệp định được lập tại Hà Nội ngày 24 tháng 9 năm 1996 thành hai bản bằng 

tiếng Anh với giá trị như nhau. 


