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PHỤ LỤC 8C 

 

DỊCH VỤ CHUYÊN MÔN 

 

 

1. Mỗi Bên sẽ tham vấn với các cơ quan liên quan trong lãnh thổ của mình 

nhằm xác định các dịch vụ chuyên môn mà hai hoặc nhiều Bên cùng quan 

tâm đến việc thiết lập đối thoại về những vấn đề liên quan đến việc công 

nhận chứng nhận chuyên môn, cấp phép hoặc đăng ký. 

 

2. Mỗi Bên sẽ khuyến khích các cơ quan liên quan của mình thiết lập đối 

thoại với các cơ quan liên quan của các Bên khác nhằm công nhận chứng 

nhận chuyên môn và tạo thuận lợi cho thủ tục cấp phép hoặc đăng ký.  

 

3. Mỗi Bên sẽ khuyến khích các cơ quan liên quan của mình đàm phán với 

các cơ quan liên quan của một hoặc nhiều Bên khác về bất kỳ thỏa thuận 

hoặc công nhận lẫn nhau về chứng nhận chuyên môn, cấp phép hoặc đăng 

ký trong các lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp mà hai bên cùng quan tâm.  

 

4. Mỗi Bên sẽ khuyến khích các cơ quan liên quan của mình xem xét các thỏa 

thuận hiện hành liên quan đến các dịch vụ chuyên môn khi xây dựng các 

thỏa thuận về công nhận chứng nhận chuyên môn, cấp phép và đăng ký.  

 

5. Mỗi Bên có thể xem xét, nếu khả thi, căn cứ trên giấy phép đã được một 

nước cấp cho nhà cung cấp dịch vụ của nước đó hoặc căn cứ theo cơ chế 

thành viên của một tổ chức chuyên môn được công nhận, không cần kiểm 

tra thêm bằng văn bản:  

 

(a) tiến hành các bước để thực hiện chế độ cấp phép hoặc đăng ký tạm 

thời hoặc cho các dự án cụ thể; hoặc  

 

(b) cấp giấy phép hoặc đăng ký, nếu thích hợp. 

 

Chế độ giấy phép tạm thời hoặc hạn chế sẽ không hoạt động nhằm ngăn 

cản nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài có được giấy phép địa phương trong 

khi nhà cung cấp dịch vụ đó đáp ứng các yêu cầu cấp phép hiện hành của 

địa phương.  

 

6. Để thuận lợi cho các hoạt động được đề cập từ điểm 1 đến 3, mỗi Bên sẽ 

khuyến khích các cơ quan liên quan làm việc hướng tới xây dựng các tiêu 

chuẩn chuyên môn được chấp nhận chung và các tiêu chí chấp nhận chung, 

có thể bao gồm:   

 

(a) giáo dục;  
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(b) kết quả kiểm tra; 

 

(c) kinh nghiệm; 

 

(d) ứng xử và đạo đức; 

 

(e) phát triển chuyên môn và tái chứng nhận; 

 

(f) phạm vi hoạt động; 

 

(g) hiểu biết về địa phương; và 

 

(h) sự bảo vệ khách hàng. 

 

7. Theo yêu cầu của một Bên khác, nếu có thể, Bên được yêu cầu sẽ cung cấp 

thông tin liên quan đến các tiêu chuẩn và tiêu chí để cấp phép và chứng 

nhận cho các nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn, hoặc cung cấp thông tin 

liên quan đến cơ quan quản lý thích hợp hoặc cơ quan khác để tham khảo ý 

kiến về các tiêu chuẩn và tiêu chí này.  

 

8. Mỗi Bên sẽ khuyến khích các cơ quan liên quan tham khảo các khung quốc 

tế, nếu có thể, trong việc xây dựng các tiêu chuẩn và tiêu chí chung cho các 

ngành nghề liên quan.  

 

9. Các Bên có thể định kỳ rà soát việc thực hiện Phụ lục này thông qua Ủy 

ban về Dịch vụ và Đầu tư.  

 

 

 


