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Chương 1: Tổng quan thị trường Hàn Quốc 

Lịch sử 

Kể từ khi vương quốc Silla thống nhất bán đảo Triều Tiên, vào năm 668, mặc dù bị ngoại xâm liên tiếp, bán 
đảo này vẫn thuộc quyền cai trị của một chính quyền duy nhất, đồng thời vẫn duy trì được sự độc lập về 
chính trị và giữ gìn các di sản văn hóa của dân tộc. Cả hai triều đại Goryeo (918-1392) và Joseon (1392-
1910) đã củng cố được quyền lực và phát triển văn hóa cũng như đánh bại giặc ngoại xâm như Khitans, 
Mông Cổ và Nhật Bản.  

Hàn Quốc đã  trở thành một "Quốc gia ẩn dật" vào thế kỷ 19, một mực phản đối những đòi hỏi của phương 
Tây về quan hệ ngoại giao và thương mại. Cùng với thời gian, một số nước châu Á và châu Âu đã tranh đua 
giành ảnh hưởng đối với bán đảo Triều Tiên. Nhật Bản, sau khi thắng Trung Quốc và Nga trong chiến tranh, 
đã thôn tính Hàn Quốc và thiết lập sự cai trị thực dân tại đây từ năm 1910. 

Trong suốt thời kỳ thực dân, Nhật Bản đã không ngừng bóc lột Hàn Quốc về kinh tế. Cuộc sống của người 
Hàn Quốc trở nên khốn khổ dưới ách thống trị của thực dân Nhật cho tới khi Nhật Bản bị đánh bại trong 
cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II vào năm 1945.  

Tuy nhiên, niềm vui của họ chỉ hết sức ngắn ngủi. Tự do không đem lại ngay cho người  Hàn Quốc một nền 
độc lập mà họ đã chiến đấu hết sức ác liệt để giành lấy. Thay vào đó, nó đã để lại một đất nước bị chia cắt 
bởi sự khác biệt về tư tưởng do cuộc chiến tranh lạnh. Những cuộc bầu cử đầu tiên ở Hàn Quốc được tiến 
hành vào ngày 10-05-1948 tại những vùng ở phía nam vĩ tuyến 38. Vĩ tuyến này đã trở thành đường chia 
cắt bán đảo Triều Tiên thành hai miền Bắc, Nam. 

Năm 1948, Lý Thừa Vãn được bầu làm Tổng thống đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc. Đồng thời, ở phía bắc 
vĩ tuyến 38, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được thành lập dưới sự lãnh đạo của Kim Nhật Thành. 

Ngày 25-06-1950, miền Bắc tiến hành một cuộc xâm lược quy mô lớn vào miền Nam dẫn đến cuộc chiến 
tranh kéo dài ba năm với sự tham gia của Mỹ, Trung Quốc và một số lực lượng quân sự nước ngoài khác. 
Toàn bộ bán đảo bị tàn phá do những cuộc xung đột. Cuối cùng, một hiệp định ngừng bắn đã được kí kết 
tháng 7-1953. Năm 1991 Hàn Quốc chính thức gia nhập Liên hiệp quốc.   

Địa lý 

Hàn Quốc là một quốc gia thuộc Đông Á, nằm ở nửa phía nam của Bán đảo Triều Tiên, một bán đảo trải dài 
1.000 km từ bắc tới nam, ở phần đông bắc của lục địa châu Á, nơi hải phận của bán đảo tiếp giáp với phần 
cực tây của Thái Bình Dương. Phía Bắc giáp với Bắc Triều Tiên. Phía Đông Hàn Quốc giáp với biển Nhật 
Bản, phía Tây là Hoàng Hải. Thủ đô của Hàn Quốc là Seoul, một trung tâm đô thị lớn thứ hai trên thế giới và 
là thành phố quan trọng trên toàn cầu.  

Tổng diện tích của Hàn Quốc là 99.720 km2, diện tích đất chiếm 96.920 km2 và diện tích nước chiếm 
2.800km2.  Địa hình núi non chiếm khoảng hai phần ba diện tích lãnh thổ.  

Khí hậu: Hàn Quốc có bốn mùa rõ rệt. Mùa xuân và mùa thu khá ngắn, mùa hè nóng và ẩm ướt, mùa đông 
thì lạnh, khô và tuyết rơi nhiều, đặc biệt là ở các khu vực miền núi, không phải dọc theo bờ biển phía nam.  

Nhiệt độ có sự thay đổi lớn theo từng mùa. Ở Seoul, nhiệt độ trung bình trong tháng 1 (tháng lạnh nhất trong 
năm)  thay đổi từ -7° đến 1°C (19° đến 33°F), và nhiệt độ trung bình trong tháng 7 lên xuống trong khoảng từ 
22° đến 29°C (71° đến 83°F). Nhiệt độ trong mùa đông sẽ cao hơn ở vùng biển phía Nam và thấp hơn ở các 
vùng núi.  

Xã hội 

Dân số: 48.504.972 (ước tính tháng 7/2010), đứng thứ 25 thế giới 

Cơ cấu tuổi: Ước tính năm 2010 

0-14 tuổi: 16,8% (nam 4.278.581/nữ 3.887.516) 

15-64 tuổi: 72,3% (nam 17.897.053/nữ 17.196.840)  

Từ 65 tuổi trở lên: 10,8% (nam 2.104.589/nữ 3.144.393) 

Tỷ lệ tăng dân số: 0,266% (ước tính 2010) 

Tỷ lệ sinh : 8,93 trẻ /1000 dân  

Tỷ lệ tử : 5,94 người /1000 dân  

Cơ cấu giới tính: 1,071 nam/nữ 
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Sơ sinh: 1,071 nam/nữ 

Dưới 15 tuổi: 1,1 nam/nữ 

15-64 tuổi: 1,04 nam/nữ 

Từ 65 tuổi trở lên : 0,67 nam/nữ  

Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh: 4,26/1000 trẻ sinh ra  

Tuổi thọ trung bình: 78,72 tuổi  

Nam: 75,45 tuổi  

Nữ: 82,22 tuổi  

Dân tộc: người Triều Tiên chiếm đa số, trừ một nhóm nhỏ người gốc Hoa (20.000 người)  

Tôn giáo: hơn một nửa số dân Hàn Quốc theo tín ngưỡng tôn giáo. Trong đó Kitô giáo chiếm 26,3% ( Tin 
lành 19,7%, Công giáo 6,6%), đạo Phật chiếm 23,2% và các tôn giáo khác chiếm 1,3%  

Ngôn ngữ: tiếng Hàn Quốc, ngoài ra tiếng Anh cũng được dạy rộng rãi ở các trường phổ thông 

Tỷ lệ biết chữ (trên 15 tuổi, biết đọc và viết)  

Toàn dân: 97,9% 

Nam: 99,2%  

Nữ: 96,6%   

Kinh tế 

GDP (PPP): 1.364 tỷ USD (năm 2009) 

GDP (tỷ giá ngoại hối chính thức): 832,5 tỷ USD (năm 2009) 

Tăng trưởng GDP: 0,2% (năm 2009) 

GDP/đầu người (PPP): 28.100 USD (năm 2009) 

Cơ cấu GDP theo lĩnh vực: Nông nghiệp 3%, công nghiệp 39,4% và dịch vụ 57,6% 

Lực lượng lao động: 24,4 triệu (năm 2009) 

Cơ cấu lực lượng lao động: Nông nghiệp 7,2%, công nghiệp 25,1%, dịch vụ 67,7% 

Tỷ lệ thất nghiệp: 3,7% (năm 2009) 

Đầu tư: (tổng đầu tư cố định): 29,3% GDP (năm 2009) 

Ngân sách: Doanh thu: 199,9 tỷ USD Chi tiêu: 213,7 tỷ USD (năm 2009) 

Nợ công: 23,5% GDP (năm 2009) 

Tỷ lệ lạm phát: 2,8%(năm 2009) 

Sản phẩm nông nghiệp: gạo, các loại củ, rau, trái cây, cửu, heo, gà, sữa, trứng, cá 

Sản phẩm công nghiệp: hàng điện tử, viễn thông, xe hơi, hóa chất, đóng tàu, thép 

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp: -0,6% (năm 2009) 

Cán cân tài khoản hiện hành: 42,67 tỷ USD (năm 2009) 

Xuất khẩu: 373,6 tỷ USD (năm 2009) 

Hàng xuất khẩu chính: chất bán dẫn, thiết bị vô tuyến viễn thông, xe cộ, máy tính, thép, tàu, hóa dầu 

Các đối tác xuất khẩu: Trung Quốc 21,5%, Mỹ 10,9%, Nhật Bản 6,6%, Hồng Kông 4,6% (năm 2008) 

Nhập khẩu: 317,5 tỷ USD (năm 2009) 

Hàng hóa nhập khẩu: máy móc, thiết bị điện và điện tử, dầu, thép, thiết bị vận tải, hóa chất, nhựa 

Đối tác nhập khẩu: Trung Quốc 17,7%, Nhật bản 14%, Mỹ 8,9%, Saudi Arabia 7,8%, Các tiểu Vương quốc Ả 
rập Thống nhất 4,4%, Úc 4,1% (năm 2008). 

Thông tin liên lạc 

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn  

3/57 



 

THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC 
 

Điện thoại bàn: 21,325 triệu (năm 2008) 

Điện thoại di động: 45,607 triệu (năm 2008) 

Hệ thống điện thoại: dịch vụ điện thoại trong nước và quốc tế hoàn hảo với những công nghệ mới. 

Mã internet quốc gia: .kr 

Máy chủ internet: 291.329 (năm 2010) 

Người sử dụng internet: 37,476 triệu (năm 2008) 

Giao thông vận tải 

Sân bay: 116 (năm 2010) 

Đường sắt: 3.318 km 

Đường bộ: 103.029 km 

Cảng: Incheon, P’ohang, Pusan, Ulsan 

Hàn Quốc được dự báo sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên phục hồi từ cuộc khủng hoảng tài chính 
toàn cầu. Nền kinh tế này bắt đầu tăng trở lại trong quý III năm 2009 với tăng trưởng xuất khẩu dương, lãi 
suất thấp và những chính sách khẩn cấp nhằm cố gắng khôi phục kinh tế của chính phủ đã phần nào giúp 
phục hồi kinh tế trong nước. Với sự cải tiến liên tục trong môi trường kinh tế toàn cầu, hoạt động kinh doanh 
và niềm tin của người tiêu dùng tăng tại Hàn Quốc, và với mức tăng 27% trong sản xuất công nghiệp so với 
năm trước; nhiều nhà phân tích dự đoán tăng trưởng GDP thực của Hàn Quốc sẽ đạt 5,2% trong năm 2010 
và 3,9% trong năm 2011. Nhờ tăng trưởng xuất khẩu và nhu cầu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng 
như đầu vào công nghệ, Hàn Quốc sẽ vẫn là đối tác thương mại lớn ở châu Á và là một trong những thị 
trường hàng đầu cho xuất khẩu của Việt Nam. Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ 13 thế giới và là đểm đến 
xuất khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam trong năm 2009. Thương mại song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam 
đạt 9.519.477 USD trong năm 2009, giảm so với mức 9.841.882 USD trong năm 2008. Các thống kê thương 
mại hàng tháng của Tổ chức Thương mại Thế giới cho thấy thương mại song phương đã nhanh chóng hồi 
phục trong những tháng đầu năm 2010. Sự phục hồi của nền kinh tế Hàn Quốc có thể liên quan tới những 
chính sách cải cách của chính phủ của Hàn Quốc trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998. 
Những kinh nghiệm rút ra được từ cuộc khủng hoảng này đã giúp Hàn Quốc khắc phục được những bất ổn 
kinh tế và thương mại của hai năm trước tốt hơn so với hầu hết các nước khác. Kết quả là, Hàn Quốc vẫn là 
một trong những nền kinh tế mạnh nhất trên thế giới và một nền kinh tế chủ chốt ở châu Á. 

Hiệp định thương mại tự do (FTA) ASEAN - Hàn Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2007, theo đó, 
Hàn Quốc miễn thuế gần 8.000 mặt hàng của ASEAN; các nước ASEAN giảm thuế còn từ 0 đến 5% đối với 
45% số mặt hàng của Hàn Quốc. FTA này mở ra triển vọng tăng xuất khẩu của ASEAN vào thị trường Hàn 
Quốc và tăng năng lực cạnh tranh của Hàn Quốc trên thị trường ASEAN.  

Hàn Quốc và các nước ASEAN (trừ Thái Lan chưa tham gia FTA này), nhất trí dỡ bỏ hàng rào thuế quan 
đối với hơn 90% mặt hàng xuất nhập khẩu vào năm 2010.  

Hiệp định ASEAN-Hàn Quốc sẽ mang lại lợi ích nhiều mặt cho Việt Nam và Hàn Quốc. Một trong những lợi 
ích đáng chú ý là dòng vốn đầu tư của Hàn Quốc vào các nước ASEAN trong đó có Việt Nam cũng sẽ tăng 
đáng kể. Các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện muốn đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn là vào một số nước châu 
Á khác. 

Thách thức  

Những tiêu chuẩn kỳ cục, tuy ít hơn các quy định minh bạch, và áp lực giảm giá tiếp tục ảnh hưởng đến các 
nhà kinh doanh tại thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên, những công ty có sáng tạo, kiên nhẫn, và tận tâm với thị 
trường Hàn Quốc, sẽ được hưởng những thành quả xứng đáng và người Hàn Quốc là những khách hàng 
trung thành. Với việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do (FTA) ASEAN - Hàn Quốc, hàng hóa Việt Nam 
sẽ có nhiều cơ hội vào thị trường Hàn Quốc và thương mại hai chiều chắc chắn sẽ mở rộng. 

Tuy nhiên, việc Hàn Quốc tiếp tục  tiếp tục đàm phán và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do với các quốc 
gia khác sẽ khiến áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng tại thị trường nhạy cảm với giá cao này.  

Ngoài ra, các nhà xuất khẩu hàng nông sản cũng đang phải đối mặt với những thách thức của thị trường. 
Xin vui lòng xem Hướng dẫn xuất khẩu mới nhất do Phòng Thương mại Nông nghiệp thuộc Sở đặc trách 
Nông nghiệp Ngoại quốc tại Seoul biên soạn để biết thông tin cập nhật về chủ đề này. 

Cơ hội 
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 Các doanh nghiệp Việt Nam nên tìm những thị trường ngách phù hợp cho sản phẩm và dịch vụ của 
mình ở các lĩnh vực. 

 Triển vọng tốt nhất cho hàng xuất khẩu Việt Nam gồm các lĩnh vực sau: 

o Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng 

o Cá và động vật giáp xác 

o Máy điện và thiết bị điện 

o Hàng may mặc 

o Giày dép 

o Bông 

o Xơ, sợi staple nhân tạo 

o Đồ nội thất 

o Thực phẩm chế biến 

o Cà phê, chè và các loại gia vị 

o Cao su và các sản phẩm bằng cao su 

o Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ 

 Hàn Quốc là một nền kinh tế theo định hướng công nghệ tiên tiến, vốn có thể tận dụng và tạo ra nhu 
cầu công nghệ sáng tạo đáng kể cho đất nước. 

  Hàn Quốc đã thực hiện một số dự án lớn nhằm đưa đất nước thành trung tâm kinh doanh quốc tế của 
khu vực  Đông Bắc Á, cũng như trung tâm tài chính và hậu cần lớn. 

Chiến lược xâm nhập thị trường 

 Đại diện địa phương rất cần thiết cho sự thành công của các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Hàn 
Quốc. 

 Các phương thức phổ biến nhất để thiết lập một sự hiện diện tại Hàn Quốc bao gồm: luôn có đại diện 
của nhà sản xuất hoặc phân phối, lấy tên một công ty kinh doanh đã đăng ký làm đại lý hoặc thành lập một 
chi nhánh văn phòng kinh doanh. 

 Mối quan hệ kinh doanh được xây dựng trên quan hệ cá nhân. Các công ty nên đến Hàn Quốc để thiết 
lập quan hệ và hiểu rõ hơn về điều kiện kinh doanh. 

 CS Korea có thể giúp doanh nghiệp Việt Nam có những kết nối phù hợp tại Hàn Quốc thông qua các 
dịch vụ tiếp thị trong đó bao gồm xác định và bố trí liên hệ với khách hàng tiềm năng, nhà phân phối và nhà 
nhập khẩu. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của CS Korea: 
(http://www.buyusa.gov/korea/en/ourservices.html) để xem danh mục các dịch vụ của CS Korea.  
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Chương 2: Môi trường chính trị và kinh tế  

1. Môi trường chính trị 

Chính phủ và hệ thống chính trị 

Hàn Quốc theo thể chế chính trị cộng hoà với chế độ tam quyền phân lập: hành pháp, lập pháp (Quốc hội) 
và tư pháp, nhưng người đứng đầu đất nước là tổng thống. Tổng thống được dân bầu trực tiếp 5 năm một 
lần và không được phép tái đắc cử. 299 thành viên của Quốc hội sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ 4 năm. Cuộc 
bầu cử quốc hội gần đây nhất được tổ chứa ngày 9 tháng 4 năm 2008. Ngành tư pháp của Hàn Quốc bao 
gồm Tòa án tối cao, các tòa án phúc thẩm và Tòa án lập hiến. Ngành tư pháp là độc lập theo hiến pháp. 
Hàn Quốc có 9 tỉnh và 7 thành phố tách biệt về mặt hành chính gồm thủ đô Seoul, cùng với các thành phố 
Busan, Daegu, Daejeon, Gwangju, Incheon và Ulsan. Các đảng phái chính trị chính của Hàn Quốc gồm 
Đảng quốc gia mới (GNP), Đảng dân chủ (DP), Đảng tự do (LFP), Đảng cấp tiến mới (NPP), Đảng liên minh 
Pro-Park (PPA), Đảng Hàn Quốc đổi mới (RKP). 

Hành pháp:  

Tổng thống: Lee Myung-bak (kể từ ngày 25 tháng 2 năm 2008) 

Tổng thống thực hiện chức năng quản lý thông qua Hội đồng nhà nước gồm từ 15 đến 30 thành viên. Thủ 
tướng do Tổng thống chỉ định và được Quốc hội thông qua. Là người trợ lý hành pháp chính cho Tổng 
thống, Thủ tướng giám sát các Bộ hành chính và quản lý Văn phòng Phối hợp Chính sách của chính phủ 
dưới sự chỉ đạo của Tổng thống. Thủ tướng cũng có quyền thảo luận những chính sách lớn của quốc gia và 
tham dự các cuộc họp của Quốc hội.  

Ba Phó Thủ tướng được bổ nhiệm nhằm đảm đương những nhiệm vụ đặc biệt do Thủ tướng giao phó. Bộ 
trưởng Tài chính và Kinh tế, Bộ trưởng Giáo dục và Phát triển Nhân lực và Bộ trưởng Khoa học Công nghệ 
hiện cũng đồng thời giữ các chức Phó Thủ tướng.  

Ngoài Hội đồng Nhà nước, Tổng thống có một số cơ quan dưới quyền kiểm soát trực tiếp của mình để hình 
thành và thực hiện các chính sách quốc gia. Đó là Cục Kiểm toán và Thanh tra, Cục Tình báo Quốc gia, Uỷ 
ban Dân chính, Ủy ban Tổng thống về các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ban Thanh tra và Uỷ ban Độc lập 
chống tham nhũng của Hàn Quốc. Những người đứng đầu các cơ quan này đều do Tổng thống chỉ định, 
riêng chủ tịch Ban Kiểm toán và Thanh tra phải được Quốc hội thông qua.  

Lập pháp:  

Quyền lập pháp được trao cho Quốc hội, cơ quan lập pháp chỉ có một viện. Quốc hội gồm 299 thành viên 
phục vụ trong nhiệm kỳ 4 năm.  

Trong 299 ghế trong quốc hội, 243 là do cử tri của các địa phương bầu, 56 ghế còn lại là kết quả của hệ 
thống đại diện theo tỷ lệ trong đó số ghế được phân bổ cho mỗi đảng chính trị mà đã đạt được từ 3% trở lên 
trong tổng số phiếu bầu hợp lệ hoặc từ năm ghế trở lên trong cuộc bầu cử của nhân dân địa phương. Để đủ 
tiêu chuẩn tham gia ứng cử, mỗi ứng cử viên cần phải có ít nhất 25 tuổi đời. Mỗi khu vực bầu cử sẽ chọn 
ứng cử viên ra tranh cử bằng đa số phiếu bầu.  

Tư pháp:  

Ngành tư pháp của Hàn Quốc bao gồm: Tòa án tối cao, Tòa án dân sự tối cao, Tòa án quận, Tòa án Bằng 
phát minh sáng chế, Tòa án Gia đình, các Tòa án hành chính và địa phương. 

Tòa án thực hiện thẩm quyền xét xử các vấn đề dân sự, hình sự, hành chính, bầu cử và các vấn đề tư pháp 
khác, đồng thời giám sát các vấn đề đăng ký bất động sản, đăng kí hộ tịch, sở hữu tài chính và cán bộ tòa 
án. 

Tòa án tối cao là tòa án tư pháp cao nhất. Tòa án xét xử các đơn kháng án do các tòa án cấp dưới xử. 
Chánh án Tòa án tối cao do Tổng thống chỉ định với sự thông qua của Quốc hội. Các quan tòa khác do 
Tổng thống chỉ định theo sự tiến cử của Chánh án Tòa án tối cao 

Đảng phái chính trị:  

Các đảng phái chính trị chính của nước này là: Đảng quốc gia mới (GNP), Đảng lao động dân chủ (DLP), 
Đảng tự do (LFP), Đảng sáng tạo Hàn Quốc (CKP), Đảng Dân chủ thống nhất (UDP)  

Cơ cấu hành chính:  

Ở Hàn Quốc hiện nay có 16 chính quyền địa phương cấp cao, trong đó có 7 chính quyền thành phố, 9 chính 
quyền tỉnh và 234 chính quyền địa phương cấp thấp hơn, trong đó có 77 chính quyền thành phố, 88 chính 
quyền tỉnh và 69 chính quyền quận tự trị.  
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Chính quyền địa phương lãnh đạo việc quản lý và giám sát các vấn đề hành chính trừ những trường hợp 
luật quy định khác. Chức năng hành pháp địa phương gồm những chức năng được chính quyền trung ương 
trao cho như quản lý tài sản và các cơ sở công cộng, quyền quyết định và thu thuế địa phương và phí các 
loại dịch vụ. Chính quyền địa phương cấp cao hơn có những ban giáo dục giải quyết những vấn đề có liên 
quan đến giáo dục và văn hóa trong mỗi cộng đồng.  

Chính quyền địa phương cấp cao về cơ bản đóng vai trò trung gian giữa chính quyền trung ương và các 
chính quyền địa phương cấp dưới.  

Chính quyền địa phương cấp thấp chuyển giao dịch vụ tới người dân thông qua hệ thống quản lý quận (eup, 
myeon, và dong). Mỗi chính quyền địa phương cấp thấp quản lý một số quận và hoạt động với vai trò là văn 
phòng giải quyết khiếu nại của dân địa phương. Văn phòng thuộc hệ thống quản lý quận thực hiện chức 
năng quản lý hàng ngày và chức năng dịch vụ xã hội. 

Hệ thống pháp luật 

Luật của Hàn Quốc tạo bởi sự kết hợp giữa hệ thống luật dân sự Châu Âu, luật Anh-Mỹ và những tư tưởng 
cổ điển của Trung Quốc và vẫn chưa chấp nhận phạm vi xét xử bắt buộc của Toà án Quốc Tế vì Công lý 
(ICJ)  

Hiến pháp Hàn Quốc được thông qua lần đầu tiên vào ngày 17-7-1948. Trải qua những biến động lớn về 
chính trị trong quá trình xây dựng dân chủ, Hiến pháp đã được sửa lại chín lần, lần sửa đổi cuối cùng vào 
ngày 29-10-1987. Hiến pháp hiện nay tiêu biểu cho những tiến bộ lớn trong bước đi hướng tới một nền dân 
chủ hóa thực sự ở nước này.  

Đại Sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam  

Địa chỉ: Tầng 4 - Trung tâm thưong mại Daeha - 360 Kim Mã, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-38315111-6/ 84-4-3771-0404.  

Fax: 84-4-38315117 

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 107 Nguyễn Du, Quận 1 

Điện thoại:  38225757 

Fax: 38225750 

2. Môi trường kinh tế  

Mặc dù xuất phát từ nước nghèo tài nguyên, bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, nhưng trong vài thập kỷ 
qua, Hàn Quốc đã thực hiện thành công chiến lược công nghiệp hoá, trở thành một nước công nghiệp phát 
triển mới (NICs) và được gọi là "Kỳ tích sông Hàn". Trong giai đoạn 1962-1992, Hàn Quốc đạt tốc độ tăng 
trưởng kinh tế bình quân hàng năm 9%. Năm 1996, Hàn Quốc là nước thứ hai Châu Á (sau Nhật Bản) gia 
nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).  

Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam và là nền kinh tế lớn thứ 13 thế giới. Năm 
2009, GDP bình quân đầu người đạt 28.100 USD, kim ngạch thương mại đạt trên 691,1 tỷ USD (xuất khẩu 
373,6 tỷ USD và nhập khẩu trên 317,5 tỷ USD), tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 0,2%. Dự trữ ngoại tệ tại thời 
điểm cuối tháng 5/2009 đạt 267,7 tỷ USD. Các ngành công nghiệp chủ chốt của Hàn Quốc là: đóng tàu, 
luyện thép, điện tử, công nghệ thông tin, ô tô… Các đối tác kinh tế quan trọng của Hàn Quốc là Trung Quốc, 
Mỹ, EU, Nhật Bản. Chính quyền hiện nay đặt mục tiêu kinh tế 7.4.7 ( tốc độ tăng trưởng 7%, GDP bình quân 
đầu người 40.000 USD, trở thành nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới). 

Trong những năm gần đây, nền kinh tế của Hàn Quốc đã chuyển từ mô hình kế hoạch tập trung, đầu tư do 
sự chỉ đạo của chính phủ sang mô hình định hướng thị trường. Hàn Quốc tăng trưởng vượt bậc sau cuộc 
khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998 với sự hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhưng sự phục hồi 
của Hàn Quốc phần lớn dựa vào những chính sách cải cách sâu rộng tài chính vốn tạo lập được sự ổn định 
cho các thị trường. Những chính sách cải cách kinh tế này, được đẩy mạnh bởi tổng thống Kim Dae-jung, 
đã giúp Hàn Quốc tăng trưởng trở lại, với mức tăng trưởng 10% vào năm 1999 và 9% vào năm 2000. Nền 
kinh tế toàn cầu suy giảm, và xuất khẩu chậm lại khiến tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc giảm xuống 3,3% 
trong năm 2001. Các biện pháp kích thích tiêu dùng đã giúp tăng trưởng kinh tế của đất nước đạt 7,0% 
trong năm 2002. Người tiêu dùng nghiện mua sắm và nợ hộ gia đình tăng cao, cùng với các yếu tố bên 
ngoài, đã làm chậm lại sự tăng trưởng kinh tế, xuống mức 3% trong năm 2003. Tăng trưởng kinh tế được 
cải thiện trong năm 2004 lên 4,6% do sự gia tăng trong xuất khẩu, và duy trì mức trên 4% trong năm 2005, 
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2006, và 2007. Cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu bắt đầu trong quý ba năm 2008 khiến tăng 
trưởng GDP hàng năm giảm xuống 2,3% trong năm 2008 và chỉ tăng 0,2% trong năm 2009. 

Các nhà kinh tế lo ngại rằng tiềm năng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc đã giảm bởi vì dân số già đi nhanh 
chóng và những vấn đề về cơ cấu đang ngày càng hiện rõ sự yếu kém. Mối quan tâm hàng đầu trong số 
những vấn đề về cơ cấu là sự cứng nhắc của quy định lao động của Hàn Quốc, thị trường tài chính kém 
phát triển, và thiếu sự minh bạch của luật pháp. Các nhà hoạch định chính sách của Hàn Quốc đang ngày 
càng lo ngại về sự chuyển hướng của dòng đầu tư sang Trung Quốc và các nước chi phí thấp khác, bằng 
chứng là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hàn Quốc đang ngày một giảm. Tổng thống Lee Myung-bak, 
được bầu vào tháng 12 năm 2007, đã hứa hẹn sẽ thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc thông 
qua việc bãi bỏ quy định, cải cách thuế, tăng FDI, cải cách lao động, và ký kết các hiệp định thương mại tự 
do (FTA) với các thị trường lớn. Chương trình nghị sự kinh tế của tổng thống Lee đã nhất thiết phải thay đổi 
trong những tháng cuối cùng của năm 2008 để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trong năm 
2009, nền kinh tế phản ứng tốt với gói kích thích tài chính mạnh mẽ và mức lãi suất thấp. 

Quan hệ ngoại giao với Việt Nam 

Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao: 22/12/1992 

Từ 1975-1982, Việt Nam và Hàn Quốc bắt đầu có quan hệ buôn bán tư nhân qua trung gian; từ 1983 bắt 
đầu có quan hệ buôn bán trực tiếp và một số quan hệ phi Chính phủ. 

Ngày 20/4/1992, ký thoả thuận trao đổi Văn phòng liên lạc giữa hai nước. 

Ngày 22/12/1992, ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ.  

Cùng ngày, Hàn Quốc mở Đại sứ quán tại Hà Nội. 

Tháng 3/1993, Việt Nam mở Đại sứ quán tại Seoul. 

Tháng 11/1993, Hàn Quốc mở Tổng Lãnh sự quán tại Tp. Hồ Chí Minh. 
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Chương 3: Bán hàng hóa và dịch vụ tại thị trường Hàn Quốc 

Sử dụng đại lý hoặc nhà phân phối 

Những phương thức đại diện chung nhất là: 1) chỉ định một đại lý ủy quyền đăng ký (thường được gọi là 
"đại lý chào hàng" tại Hàn Quốc) trên cơ sở độc quyền hoặc không độc quyền, 2) lấy tên một công ty kinh 
doanh đã đăng ký làm đại diện hoặc đại lý của nhà sản xuất, hoặc 3) thành lập một văn phòng chi nhánh 
bán hàng do người Việt Nam quản lý và nhân viên là người Hàn Quốc. 

Bất kỳ nhà kinh doanh nào đăng ký với chính phủ Hàn Quốc đều có thể nhập khẩu hàng hoá bằng tên của 
riêng mình. Chỉ định một công ty đăng ký (không phải "đại lý chào hàng") làm đại lý sẽ có nhiều lợi thế bởi vì 
những đại lý này có thể quản lý tất cả hồ sơ nhập khẩu và hàng hóa nhập khẩu cho đối tác của họ. Các 
công ty kinh doanh đã đăng ký thường là các công ty lớn và chia hoạt động kinh doanh của họ thành 2 
mảng xuất khẩu và nhập khẩu. Tuy nhiên, những công ty lớn này có thể ít chú ý tới việc xây dựng hoạt động 
kinh doanh của các nhà cung cấp nước ngoài mà thường tập trung vào đa dạng hóa danh mục đầu tư của 
họ cho các sản phẩm từ các quốc gia khác nhau. Tương tự như vậy, trong khi các tổng công ty thương mại 
lớn có thể có uy thế và nổi tiếng trên thị trường, nhưng họ không dành sự quan tâm nhiều đến một sản 
phẩm riêng lẻ như các công ty nhỏ. 

Để tìm một đại diện địa phương, nơi tốt để bắt đầu là Văn phòng tìm kiếm đối tác quốc tế (IPS) được hỗ trợ 
bởi Phòng dịch vụ thương mại Hàn Quốc (CS Korea). Bằng việc sử dụng mạng lưới liên lạc giữa các ngành 
và các hiệp hội thương mại, các chuyên gia chuyên ngành của CS Korea có thể xác định được các đối tác 
đã được sàng lọc trước cho các nhà xuất khẩu. IPS sẽ cung cấp cho các nhà xuất khẩu danh sách các 
khách hàng tiềm năng, đại diện đủ điều kiện.  

CS Korea khuyến cáo rằng các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và Việt Nam nói riêng nên tìm kiếm sự 
cố vấn pháp lý trước khi ký kết hợp đồng. Hầu hết các chuyên gia cũng khuyên bạn nên thuê một luật sư địa 
phương trước khi đưa ra quyết định kinh doanh lớn với các công ty Hàn Quốc. Một đề nghị cuối cùng là mọi 
hợp đồng phân phối hoặc đại lý đều phải bao gồm điều khoản chấm dứt. Nếu không, các cơ quan Trọng tài 
Thương mại Hàn Quốc có thể chỉ định các điều khoản chấm dứt, bao gồm cả yêu cầu bồi thường. Một hợp 
đồng được ký kết giữa nhà cung cấp và đại lý/nhà phân phối có điều khoản chấm dứt sẽ được ưu tiên và 
tránh được nhiều rủi ro. 

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng nên tìm cố vấn pháp lý liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đăng 
ký thương hiệu, bằng sáng chế (nếu có) với Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) là rất cần thiết để bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ của bạn. Doanh nghiệp Việt Nam nên tìm các dịch vụ luật sư địa phương để trực tiếp 
đăng ký thương hiệu và/ hoặc bằng sáng chế lấy tên của mình. Để kiểm soát được quyền sở hữu trí tuệ, 
đăng ký phải lấy tên công ty chứ không lấy tên đại lý đại diện Hàn Quốc. Theo luật pháp Hàn Quốc, đơn xin 
đăng ký quyền sở hữu phải được soạn thảo bằng tiếng Hàn Quốc và nộp cho KIPO. 

Địa chỉ liên hệ các đại lý/nhà phân phối 

(Lưu ý: cách quay số điện thoại khi gọi từ bên ngoài Hàn Quốc: 82 là mã quốc gia của Hàn Quốc, 2 là mã 
thành phố Seoul) 

Hiệp hội Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc 

KOIMA BD, 218 Hangangro-2-Ga, Yongsan-Gu, Seoul 

Điện thoại: 82-2-792-1581 

Fax: 82-2-798-5461 

Website: http://www.koima.or.kr  

Ban phân xử thương mại Hàn Quốc (KCAB) 

43 Fl. Trung tâm thương mại Trade Tower, Samsung-dong, Kangnam-gu, Seoul 

Điện thoại: 82-2-551-2000 

Fax: 82-2-551-2020 

Website: http://www.kcab.or.kr 

Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) 

159-1 Samsung-dong, Kangnam-gu, Seoul 

Điện thoại: 82-2-1566-5114 
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Website: http://www.kita.net 

Thành lập văn phòng 

Hầu hết các công ty nước ngoài đang tìm cách lập văn phòng tại Hàn Quốc đều xem xét vị trí, hệ thống 
thuế, cơ cấu tổ chức kinh doanh khi quyết định nơi và hình thức để xác lập sự hiện diện tại Hàn Quốc. Phần 
sau đây sẽ cung cấp một số hướng dẫn cơ bản về cách thiết lập một văn phòng ở Hàn Quốc và danh sách 
các dịch vụ tư vấn bất động sản, thuế và các dịch vụ tìm kiếm nguồn nhân lực tại Hàn Quốc. 

Bước 1: Đánh giá việc thiết lập sự hiện diện của công ty bạn tại Hàn Quốc 

Các nhà đầu tư tiềm năng có thể tận dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Invest Korea, cơ quan xúc tiến 
đầu tư quan trọng nhất của Hàn Quốc. Invest Korea là một bộ phận quan trọng của Cơ quan Xúc tiến Đầu 
tư và Thương mại KOTRA), một tổ chức phi lợi nhuận được chính phủ tài trợ.  Hàn Quốc (

Invest Korea cung cấp hỗ trợ trong các lĩnh vực sau đây: 

● Xác định các thủ tục hành chính cần thiết. 

● Tư vấn về hình thức đầu tư, bao gồm cả M & A, liên doanh và mua lại bất động sản. 

● Cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý và thuế 

Invest Korea cũng cung cấp các kế hoạch đầu tư, hỗ trợ thực hiện. Invest Korea có một Ban thanh tra luôn 
sẵn sàng giải quyết khiếu nại của các nhà đầu tư nước ngoài. 

Bước 2: Nhận giấy phép để tiếp tục đầu tư 

Các dự án đầu tư nước ngoài cần thông báo cho Bộ Kinh tế Tri thức (MKE) hoặc cơ quan chức năng được 
phân cấp - trụ sở chính của Ngân hàng thương mại Hàn Quốc hoặc Invest Korea. 

Danh sách các ngân hàng lớn tại Seoul, Hàn Quốc 

Ngân hàng Hana 

Website: http://www.hanabank.co.kr 

Ngân hàng Woori 

Website: http://www.wooribank.com 

Ngân hàng Kookmin 

Website: http://www.kookmin.co.kr 

Ngân hàng Korea Exchange 

Website: http://www.keb.co.kr/english 

Ngân hàng Nonghyup 

Website: http://banking.nonghyup.com 

Ngân hàng SC First 

Website: http://www.scfirstbank.com 

Ngân hàng Shinhan 

Website: http://www.shinhan.com  

Bước 3: Xác định vị trí đặt văn phòng 

Các doanh nghiệp không hiểu rõ về lĩnh vực bất động sản Hàn Quốc nên tham khảo ý kiến các nhà kinh 
doanh bất động sản hoặc các công ty tư vấn trong lĩnh vực này, đặc biệt là công ty có kinh nghiệm làm việc 
với công ty nước ngoài. Dưới đây là danh sách các nhà kinh doanh bất động sản có uy tín tại Seoul:  

Century 21 Korea Co, Ltd 

Lầu 3 & 4, Tòa nhà Goshin, 186-18 Gaepo-dong, Kangnam-gu, Seoul 

Điện thoại: 82-2-3411-9100; Fax: 82-2-445-9473 

Website: http://www.21wealth.com/english 

(Chuyên về bất động sản thương mại và nhà ở) 
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ERA Korea Co, Ltd 

Lầu 3, Cosmo Tower, Daechidong, 1002 Kangnam-ku, Seoul 

Điện thoại: 82-2-6003-5000, Fax: 82-2-6003-5001 

Website: http://www.erakorea.com 

(Chuyên về bất động sản thương mại và nhà ở) 

Morgan Stanley Properties Korea 

Lầu 12, 22, 23. Tòa nhà Heungkuk life Insurance. 226 Shinmunro 1 ga, Chongrogu, Seoul 110-761 

Điện thoại: 82-2-399-4848 Fax: 82-2-399-4842 

Website: http://www.morganstanley.com/realestate 

(Chuyên về quản lý tài sản) 

KIRA Consulting 

13 / F., Tòa nhà Construction 

71-2, Nonhyun-dong, Kangnam-ku, Seoul 135-701 

Điện thoại: 82-2-547-8400 Fax: 82-2-547-8480 

Website: http://www.kira.co.kr 

(Chuyên về bất động sản thương mại) 

The Executive Centre 

Level 21, Trung tâm Tài chính Seoul, 84 Taepyungro 1-ga, Jung-gu, Seoul 100-768 Hàn Quốc 

Level 41, Trung tâm Tài chính Gangnam, 737 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-984 Korea  

Điện thoại: 82-2-3782-4500, Fax: 82-2-3782-4555; Email: seoul@N0SPAM.executivecentre.com5 

Website: http://www.executivecentre.com 

Liên hệ: Ông Ray Kim, Giám đốc phát triển kinh doanh 

Savills Korea 

11/F., Trung tâm Tài chính Seoul 

84 Taepyeongno-1-ga Jung-gu, Seoul 100-768 

Điện thoại: 82-2-2124-4200, Fax: 82-2-2124-4166 

Website: http://www.savills.co.kr/en 

Le Meilleur Co., Ltd. 

Lầu 4-6. Taeyoung Bldg. 252-5 Gongdukdong, Mapo-gu, Seoul 

Điện thoại: 82-2-761-0600/82-2-769-1110; Fax: 82-2-786-0901 

Website: http://www.lemeilleur.co.kr 

(Chuyên về tiếp thị/xây dựng bất động sản) 

East Land Development & Consulting 

The#star River, 11-8 Shinchun-dong, Songpa-gu, Seoul 103-510 

Điện thoại: 82-2-425-4912 Fax: 82-2-425-4917 

Website: http://www.eastland21.com 

Cushman & Wakefield 

5F. Tòa nhà Korea Computer, Sogong-dong, Jung-gu 21, Seoul 100-070 

Website: http://www.cushwakeasia.com 

Điện thoại: 82-2-3188-322; Fax: 82-2-3188-323 
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Liên hệ: Ông Sebastian Skiff, giám đốc chi nhánh 

CB Richard Ellis Korea Co, Ltd 

12 / F., Tòa nhà SC First Bank 

100 Gongpyeong-dong, Chongro-ku, Seoul 110-702 

Website: http://www.cbrekorea.com 

Điện thoại: 82-2-2170-5800, Fax: 82-2-2170-5899 

Theo Luật đất đai, người nước ngoài được phép mua đất mà không hạn chế về diện tích hoặc mục đích sử 
dụng. Luật phân vùng địa phương quy định danh mục các hoạt động được phép, và do đó các nàh đầu tư 
nên điều tra trước khi đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng. 

Bước 4: Đăng ký với cơ quan thuế gần nhất  

Nhà đầu tư nên đăng ký với cơ quan thuế gần nhất để thuận tiện cho việc báo cáo thuế. Do sự phức tạp của 
các luật thuế của Hàn Quốc và sự hiểu lầm quy định rất dễ xảy ra, các công ty nên xem xét việc thuê một 
công ty kiểm toán địa phương nộp thuế dùm.  

Dưới đây là danh sách các công ty kiểm toán địa phương: 

Anjin(Deloitte) Accounting Corp. 
14/F., Tòa nhà Hanhwa Security  

23-5, Yoido-dong, Youngdungpo-ku, Seoul 150-010 

Điện thoại: 82-2-6676-1000; Fax: 82-2-6674-2114 

Website: http://www.anjin.co.kr 

Đối tác nước ngoài: Deloitte Touche Tomatsu  

Daejoo Accounting Corp.(Seoul, Head Office) 

3/F., Dongha Building, 

629, Daechi-dong, Kangnam-ku, Seoul 135-838 

Điện thoại: 82-2-568-7683/4; Fax: 82-2-568-6857 

Website: http://www.bdodaejoo.co.kr 

Đối tác nước ngoài: BDO International (Hà Lan)  

Ghilin Accounting Corp. 

6F Tòa nhà Kukje  

89-22 , Nonhyun-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-818 

Điện thoại: 82-2-3014-6000; Fax: 82-2-3014-6070 

Website:http://www.ghilin.com 

Email: jml@ghilin.com 

Samduk Accounting Corp. 

12/F., Tòa nhà Seohung  

68, Gyunji-dong, Chongro-ku, Seoul 110-170 

Điện thoại: 82-2-397-6700; Fax: 82-2-730-9559 

Website: http://www.samdukcpa.co.kr 

Đối tác nước ngoài: Nexia International (Hà Lan; có một số mạng lưới kinh doanh tại Mỹ)  

Samil Accounting Corp. 

LS Yongsan Tower, 

191, 2-ka, Hangangro, Yongsan-ku, Seoul, 140-702 

Điện thoại: 82-2-709-0800; Fax: 82-2-709-0850 
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Website: http://www.pwc.com/kr 

Đối tác nước ngoài: PriceWaterhouseCoopers (Mỹ)  

KPMG Samjong Accounting Corp. 

Lầu 10, Tòa tháp Star Tower, 737 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 

Website: http://www.kr.kpmg.com 

Điện thoại: 82-2-2112-0001; Fax: 82-2-2112-0002  

Shin Han Accounting Corp. 

5/F., Tòa nhà Samwhan Camus  

17-3, Yoido-dong, Youngdungpo-ku, Seoul 150-010 

Website:http://www.shinhan-rsmi.com 

Điện thoại: 82-2-782-9200/9940; Fax: 82-2-786-1890/ 82-2-782-9941 

Đối tác nước ngoài: Robinson Rhodes, Salustro Reydel, McGladrey & Pullen (Đa quốc gia)  

Han Young Accounting Corp. 

3-8F., Tòa nhà Taeyoung 10-2, Yoido-dong, Youngdungpo-ku, Seoul 150-010 

Phone: 82-2-3787-6600, 6792; Fax: 82-2-783-5890, 785-6991, 786-6965, 786-6957 

Website: http://www.ey.com 

Đối tác nước ngoài: Ernst & Young Int'l (Mỹ)  

Bước 5: Tìm kiếm lao động chất lượng cao 

Hàn Quốc có đội ngũ lao động tận tâm và chất lượng cao. Dù thuê nhân viên là người Hàn Quốc hoặc 
người nước ngoài, các công ty nên tham khảo ý kiến của một văn phòng giới thiệu việc làm tại Hàn Quốc.  

Dưới đây là danh sách các văn phòng giới thiệu việc làm tại Seoul: 

Adecco Korea 

6F, Tòa nhà Dong-Sung. 

158-9, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-880 

Điện thoại: 82-2-6000-3800; Fax: 82-2-5656-181 

Website: http://www.adecco.co.kr 

Amrop Hever Korea Inc. 

14/F., Tòa nhà Jongkeundang. 

368, Chungjungro 3-ka, Seodaemun-ku, Seoul 120-013 

Điện thoại: 82-2-393-3701; Fax: 82-2-393-1811 

Website: http://www.amrop.co.kr 

Boyden International, Inc. 

Suite 1105, Tòa nhà Changkyo  

Changkyo-dong, Chung-ku, Seoul 100-760 

Điện thoại: 82-2-756-9305/9306/8122/8123; Fax: 82-2-755-4632 

Website: http://www.boyden.co.kr 

Global Human Bank 

7th Fl. Yoowon Bldg., 75-95 Seosohmundong, Junng-gu, Seoul 100-110 

Điện thoại: 82-2-7750-113; Fax: 82-2-7750-112 

Website:  http://www.jobghb.co.kr 
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IBK Consulting Group 

18 Fl. Sahak Yungeum Hye Gwan, 27-2 Yoido-Dong, Youngdeungpo-Gu, Seoul 

Điện thoại: 82-2-782-2807; Fax: 82-2-786-6743 

Website: http://www.ibkconsulting.com 

KK Consulting, Inc. 

Suite 514, City Air Terminal 159-6, Samsung-dong, Kangnam-ku, Seoul 135 -728 

Điện thoại: 82-2-551-0203; Fax: 82-2-551-0220 

Website: http://www.kkconsulting.com 

McKinney Consulting Inc. 

#821 Gwanghwamun Office Bldg, 163 Shinmunno-1-Ga, Jongno-gu, Seoul 110-999 

Điện thoại: 82-2-725-3830; Fax: 82-2-725-3802 

Website: http://www.mckinneyconsulting.com 

P & E Consulting 

Suite A-2004, Mapotrapelis 559, Dahwadong, Mapo-gu, Seoul 121-040 

Điện thoại: 82-2-719-7902; Fax: 82-2-719-7907 

Website: http://www.pneconsulting.co.kr 

Search International 

Lầu 6, Tòa nhà MyungHwa 629-31., Sinsadong, Kangnam-gu, Seoul 135-120 

Điện thoại: 82-2-514-3995; Fax: 82-2-514-3044 

Website: http://www.searchi.co.kr 

Solution Inc. 

Lầu 15, Tòa nhà Dongshin, 141-28 Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul 

Điện thoại: 82-2-565-5362; Fax: 82-2-565-5599 

Website: http://www.solution.co.kr 

Star Communications, Inc. 

Dãy 1802 Tòa nhà Songchon, 642-9 Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 

Điện thoại: 82-2-756-0761; Fax: 82-2-756-0755 

Website: http://www.starcommunication.co.kr 

Tack International, Inc. 

Số 1111, Tòa nhà Officia. 163, Shinmunro 1ga, Jongnogu, Seoul 

Điện thoại: 82-2-3276-3060; Fax: 82-2-3276-3061 

Website: http://www.tack.co.kr 

Top Business Consultants Services, Inc./Signium International 

Phòng 3501, KWTC 

159-1, Samsung-dong, Kangnam-ku, Seoul 135-729 

Điện thoại: 82-2-551-0361~5 Fax: 82-2-551-0369 

Website: http://www.headhunter.co.kr 

Unico Search Inc. 

Dãy 1705, Tòa tháp City Air Tower 

159-9, Samsung-dong, Kangnam-ku, Seoul 135-973 
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Điện thoại: 82-2-551-2300; Fax: 82-2-551-4959 

Website: http://www.unicosearch.com 

Các hình thức đại diện khác tại Hàn Quốc 

Công ty con: Công ty con của một công ty nước ngoài được thành lập như là một công ty địa phương, và 
do đó thường có mối quan hệ gần gũi hơn với cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Điều này có thể tạo 
cho công ty con có vị trí tốt hơn khi hoạt động kinh doanh và có thể được hưởng những ưu đãi đầu tư của 
Hàn Quốc. Công ty con được hưởng ưu đãi thuế theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (STTCL) khi tính thuế thu 
nhập doanh nghiệp, nếu công ty con đó đáp ứng các yêu cầu liên quan đến các STTCL. Các văn phòng chi 
nhánh, liên lạc không được hưởng ưu đãi thuế này. 

Văn phòng chi nhánh: Đối với công ty không có sự hiện diện đủ lớn tại Hàn Quốc để thiết lập công ty con, 
công ty có thể lựa chọn để thiết lập một văn phòng chi nhánh của công ty mẹ ở nước ngoài. Hoạt động chi 
nhánh không phải chịu sự kiểm toán của kiểm toán viên bên ngoài Hàn Quốc, và do đó, thu nhập ròng của 
chi nhánh được tự động xem như là bao gồm trong bảng kết toán tài sản của công ty mẹ. Nếu một công ty 
dự kiến thành lập một công ty con tại Hàn Quốc trong tương lai, khi đó thành lập công ty con sẽ có có lợi 
hơn là hoạt động chi nhánh. 

Văn phòng liên lạc: Văn phòng liên lạc được thành lập như là văn phòng chi nhánh với các hoạt động tiếp 
thị và hỗ trợ. Văn phòng liên lạc không bán hàng trực tiếp, có nghĩa là văn phòng liên lạc sẽ chỉ đưa ra mã 
số thuế của quốc gia mà công ty mẹ đặt trụ sở chính và sẽ là dạng hoạt động kinh doanh đơn giản nhất tại 
Hàn Quốc. 

Nhượng quyền kinh doanh 

Ngành công nghiệp nhượng quyền kinh doanh của Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng trong những năm 
qua, dẫn đầu là các chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh. Sự tăng trưởng này đã mở rộng để bao gồm nhà hàng 
gia đình, cửa hàng giảm giá, quần áo, dịch vụ gửi thư, dịch vụ vệ sinh, cũng như các tổ chức giáo dục.  

Nhượng quyền kinh doanh mở rộng do "thế hệ mới" của người tiêu dùng giàu có Hàn Quốc kết hợp với 
những thay đổi trong lĩnh vực phân phối hiện đang thiên về các sản phẩm mới và các ý tưởng tiếp thị. Theo 
Ban Phân phối và hậu cần thuộc Bộ Kinh tế tri thức, giá trị thị trường của ngành công nghiệp này ước đạt 
70,2 tỷ USD. Trong số 70,2 tỷ USD, dịch vụ thực phẩm chiếm 52 % (36,5 tỷ USD), bao gồm cả dịch vụ thức 
ăn nhanh và nhà hàng gia đình. Nhượng quyền kinh doanh dịch vụ khác như giáo dục, bất động sản, dịch 
vụ vệ sinh, và các dịch vụ gửi thư chiếm khoảng 11,8%, trị giá gần 8,2 tỷ USD. Lĩnh vực bán lẻ, chẳng hạn 
như cửa hàng tiện lợi và hàng tiêu dùng, chiếm 36,2% còn lại (25,4 tỷ USD). 

Nhượng quyền kinh doanh tại Hàn Quốc đầu tiên phát triển chủ yếu ở các thị trường dịch vụ thực phẩm 
trước khi mở rộng sang các lĩnh vực khác. Mặc dù thị trường nhượng quyền kinh doanh nhà hàng đang bắt 
đầu đạt tới mức bão hòa, thị trường nhượng quyền kinh doanh dịch vụ lại tương đối mới với các khái niệm 
mới, hứa hẹn nhiều cơ hội thị trường tiềm năng.  

Bán hàng trực tiếp 

Hiệp hội mua sắm qua mạng của hàn Quốc (KOLSA) ước tính rằng người tiêu dùng Hàn Quốc chi gần 22 tỷ 
USD vào mua hàng. Bán hàng trực tiếp chủ yếu dưới dạng catalogue, qua tivi, qua mạng, và thị trường 
thương mại di động. Hàn Quốc cũng có thị trường bán hàng tại nhà rộng lớn và bán hàng đa cấp. 

Bán hàng tại nhà 

Những mặt hàng bán hàng tại nhà thường gồm tài liệu học tập, sách, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, thực phẩm 
bổ dưỡng, đồ thể thao, và các sản phẩm dịch vụ, chẳng hạn như bảo hiểm và tư vấn du lịch. Theo Hiệp hội 
bán hàng trực tiếp Hàn Quốc (KDSA), doanh thu của thị trường bán hàng tại nhà của Hàn Quốc đạt khoảng 
7 tỷ USD/năm. 

Bán hàng đa cấp 

Doanh thu lĩnh vực bán hàng đa cấp của Hàn Quốc năm 2009 đạt gần 2 tỷ USD. Gần 70 công ty bán đang 
đa cấp (MLM) đã sử dụng khoảng 3,1 triệu nhà phân phối đang hoạt động tại Hàn Quốc. Để phù hợp với kế 
hoạch từng bước tạo điều kiện cho lĩnh vực này phát triển, chính phủ Hàn Quốc đã giảm các hạn chế đối 
với các công ty MLM bằng cách loại bỏ nhiều rào cản pháp luật đối với sản phẩm MLM, chẳng hạn như các 
nghĩa vụ phải tiết lộ giá bán lẻ trên nhãn sản phẩm MLM. Việc giám sát ngành công nghiệp MLM thuộc về 
Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (FTC). 

Liên doanh/cấp giấy phép 
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Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy đầu tư nước ngoài. Chính phủ có chính sách tự do hóa đầu tư bao gồm cả 
việc nâng giới hạn quyền sở hữu nước ngoài trong các lĩnh vực được lựa chọn. Tổng thống Roh và Văn 
phòng Thủ tướng Chính phủ đã tập trung nỗ lực để chỉnh đốn và tự do hóa nền kinh tế. Các hoạt động đầu 
nước ngoài được hoan nghênh và khuyến khích.  

Tuy nhiên, lựa chọn đối tác thích hợp là một trong những vấn đề khó khăn và quan trọng nhất khi thiết lập 
một liên doanh tại Hàn Quốc. Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, được gọi là chaebol, vẫn còn có ảnh hưởng 
đáng kể trong chính phủ Hàn Quốc và các tổ chức tài chính. Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã thông qua 
chính sách nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với ảnh hưởng của các chaebol đang ngày một 
giảm và những lo ngại về cách đối phó chống độc quyền ngày càng lớn, việc thiết lập liên doanh tại Hàn 
Quốc trở nên đa dạng hơn. Bất kể quy mô của các đối tác Hàn Quốc là lớn hay nhỏ, có một xu hướng trong 
nền văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc là duy trì quyền kiểm soát thuộc người địa phương, không cần biết tỷ 
lệ vốn đầu tư của các thực thể nước ngoài. Doanh nghiệp Việt Nam muốn liên doanh với đối tác Hàn Quốc 
cần phải nắm được những vấn đề về văn hóa như trên để đảm bảo các chính sách và hoạt động được tiến 
hành tốt nhất. 

Kiểm soát quản lý phải được đánh giá trên ba cấp độ: 1) vốn cổ đông; 2) thay mặt ban giám đốc, và 3) quản 
lý hoạt động (giám đốc đại diện và quản lý cấp dưới). Về mặt pháp lý, các cuộc họp hội đồng quản trị của 
Hàn Quốc đòi hỏi sự có mặt của tất cả các thành viên cũng như một số đại biểu cần thiết của ban giám đốc. 
Do đó, nếu một nhà đầu tư nước ngoài có ý định sử dụng phương thức quản lý hàng ngày, cần bổ nhiệm 
giám đốc đại diện cư trú tại Hàn Quốc. Hơn nữa, giám đốc đại diện sẽ cần sự hỗ trợ và tiếp cận các khu vực 
chức năng chính của công ty để việc quản lý phù hợp với những mong muốn của nhà đầu tư nước ngoài. 
Do đó, các tổ chức nội bộ của một công ty liên doanh cũng như việc bổ nhiệm người quản lý quan trọng cần 
được tiến hành và được sự nhất trí của tất cả các bên liên quan càng sớm càng tốt. 

Khả năng tương thích của các mục tiêu giữa các đối tác Hàn Quốc và nước ngoài cũng rất quan trọng cho 
sự thành công của liên doanh. Ví dụ, mục tiêu chính của một nhà đầu tư nước ngoài có thể là cổ tức trong 
khi các đối tác Hàn Quốc có thể quan tâm nhiều đến sự phát triển của công ty tại Hàn Quốc, đặc biệt là xuất 
khẩu sang các thị trường nước ngoài. 

Một vấn đề quan trọng khác là cách giải quyết các thỏa thuận hợp đồng. Đối với hầu hết người Hàn Quốc, 
việc quyết định ký kết hợp đồng thường đã được hai bên hiểu nhau thông qua "thỏa thuận" trước chứ không 
phải sau khi kết thúc đàm phán. Nếu hoàn cảnh thay đổi dẫn đến bỏ sót hoặc những điểm mà không còn 
phản ánh chính xác những thỏa thuận ban đầu, khi đó sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. Điều này cũng có thể 
xảy ra nếu các bên ký hợp đồng thay đổi. Do đó, nhiều người nước ngoài tin rằng người Hàn Quốc không 
coi trọng hợp đồng văn bản như các quốc gia khác. Mặc dù người Việt Nam có thể coi một hợp đồng bằng 
văn bản là một ràng buộc pháp lý, người Hàn Quốc có thể coi hợp đồng là "thỏa thuận riêng" và có thể đàm 
phán thêm nếu hoàn cảnh thay đổi. 

Do đó, đàm phán hợp đồng với Hàn Quốc nên được xem như là một quá trình đối thoại với các mục tiêu 
sau đây: 1) đạt tới một sự hiểu biết chung về hợp đồng bao gồm trách nhiệm của mỗi bên; 2) ghi lại biên 
bản chi tiết, và, 3) trên tinh thần chuẩn bị sửa đổi các điều khoản của thỏa thuận khi có thay đổi về hoàn 
cảnh. 

Một số điều khoản nhất định của mối quan hệ thương mại giữa các đối tác liên doanh, chẳng hạn như 
chuyển giao công nghệ, cung ứng nguyên vật liệu, bán hàng và phân phối nên được thống nhất cụ thể trong 
hợp đồng liên doanh. 

Doanh nghiệp nên thận trọng khi tiến hành ký kết thỏa thuận cấp giấy phép công nghệ. Quyền sở hữu trí tuệ 
của công ty không nhất thiết phải bảo vệ và mối quan hệ kinh doanh có thể dễ bị tổn thương khi sự sống 
còn của các công ty Hàn Quốc phụ thuộc vào công nghệ. Mặc dù các công ty thường đăng ký cấp bằng 
sáng chế công nghệ của họ với Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) trước khi tiến hành ký kết thỏa thuận 
cấp phép, các công ty kinh doanh thành công vẫn thường giữ lại những công nghệ tiên quyết và bí quyết 
quan trọng. Chiến lược phòng vệ này cho phép các doanh nghiệp nước ngoài kiểm soát được việc sử dụng 
các công nghệ đã được cấp phép cũng như duy trì tính toàn vẹn của các thỏa thuận cấp phép. 

Thủ tục pháp lý của Hàn Quốc rất rườm rà, và tốn chi phí khi xử lý vi phạm hợp đồng. Nếu có thể, chiến 
lược tốt nhất là ngăn chặn xung đột có thể xảy ra. Việc xác định một đối tác kinh doanh khả thi và đáng tin 
cậy ngay từ đầu là rất cần thiết, do đó nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện đánh giá và thẩm định kỹ 
lưỡng khi lựa chọn một đối tác kinh doanh. 

Tư vấn pháp lý luôn luôn là cần thiết. Danh sách các luật sư có sẵn ở cuối chương này. Ngoài việc nhờ tư 
vấn từ luật sư, các nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể tham khảo ý kiến của Ban phân xử thương mại Hàn 
Quốc (KCAB), mà sẽ tư vấn cho các công ty nước ngoài về việc ký kết hợp đồng. Nhà tư vấn của KCAB 
cũng có thể xem xét hợp đồng và chỉ ra những vấn đề cần quan tâm. Thông tin trên trang web của KCAB:  
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Bán hàng cho chính phủ 

Hàn Quốc gia nhập Hiệp định Mua sắm Chính phủ (GPA) củaTổ chức Thương mại Thế giới ngày 1 tháng 1 
năm 1997. GPA thiết lập các thủ tục không phân biệt đối xử đối với quá trình mua sắm để một số nhà cung 
cấp đủ điều kiện có thể cạnh tranh lành mạnh. Gia nhập hiệp định GPA, Hàn Quốc đã đồng ý bao gồm 
những hợp đồng mua sắm trị giá vượt ngưỡng quy định được thực hiện bởi các cơ quan chính phủ Hàn 
Quốc, các đơn vị trực thuộc, chính quyền tỉnh, thành phố của Hàn Quốc, và trên 20 công ty nhà nước. Hàn 
Quốc cũng đưa vào hiệp định việc mua sắm dịch vụ và dịch vụ xây dựng. Những nội dung khác của GPA 
cho Hàn Quốc bao gồm cấm đền bù như là một điều kiện để thưởng hợp đồng mua sắm, và một điều khoản 
yêu cầu bộ phận mua sắm cho phép các nhà cung cấp theo đuổi những vi phạm hiệp định đã được viện dẫn 
thông qua thủ tục đấu thầu được định rõ trong GPA. Bộ Tài chính và Chiến lược Hàn Quốc (MOSF) đã 
thành lập Ủy ban giải quyết tranh chấp hợp đồng quốc tế để giải quyết những  kiến nghị của các nhà cung 
cấp nước ngoài khi các bộ phận mua sắm của Hàn không tuân thủ các điều khoản của GPA. 

Các phụ lục của tài liệu gia nhập của Hàn Quốc chỉ rõ các ngưỡng cụ thể. Như vậy, ngưỡng cho bộ phận 
mua sắm trong Phụ lục 1 (chính quyền trung ương) đối với việc cung cấp dịch vụ là khoảng 180.000 USD, 
và dịch vụ xây dựng là khoảng 7 triệu USD. Ngưỡng đối với cung cấp dịch vụ và dịch vụ xây dựng là cao 
hơn đáng kể cho các bộ phận mua sắm trong Phụ lục 2 (cơ quan quyền tỉnh, thành phố) và Phụ lục 3 (công 
ty nhà nước). Hàn Quốc cũng quy định một số loại có thể mua sắm mà không nằm trong GPA, bao gồm cả 
mua sắm liên quan đến an ninh quốc phòng, mua các sản phẩm hàng hoá viễn thông và thiết bị mạng của 
Korea Telecom, mua sắm của các vệ tinh, và mua sắm thiết bị phát và truyền dẫn điện nhất định của Tập 
đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO). 

Cục mua sắm công Hàn Quốc (PPS) chịu trách nhiệm mua sắm hàng hoá và dịch vụ kèm theo theo yêu cầu 
của các bộ phận mua sắm trung ương và chính quyền tỉnh thành, các hợp đồng xây dựng chính phủ và 
nguyên vật liệu dự trữ. Không phải tất cả thu mua các mặt hàng có trong GPA đều được PPS thực hiện. 
Trong trường hợp các công ty nhà nước (được liệt kê trong Phụ lục 3 của thoả thuận gia nhập GPA của 
Hàn Quốc), mua sắm được thực hiện trong nội bộ, và bộ phận mua sắm theo quy định của GPA. Như vậy, 
đấu thầu sẽ được tiến hành mở và tuân theo thủ tục chính thức. 

Tất cả các nhà thầu muốn tham gia dự thầu PPS để cung cấp hàng hoá, dịch vụ phải đăng ký với PPS ít 
nhất một ngày trước khi mở thầu. Tuy nhiên, các nhà thầu nước ngoài được phép đăng ký với PPS trước 
khi tiến hành hợp đồng. Hàn Quốc bắt đầu triển khai hệ thống đấu thầu điện tử (KONEPS) 
http://www.pps.go.kr/english/ vào tháng 10 năm 2002. Thông qua KONEPS, tất cả quy trình đấu thầu từ 
đăng tải thông báo mời thầu, ký kết hợp đồng đến thanh toán đều được tự động hóa hoàn toàn. Không 
những thế, KONEPS còn được xem là dịch vụ một cửa (one-stop service) nhờ có sự liên kết với hơn 80 hệ 
thống bên ngoài của các cơ quan nhà nước và tư nhân như thuế, ngân hàng, công ty chứng thực số (CA), 
công ty bảo lãnh, hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc… Khi đã đăng ký vào KONEPS, nhà thầu có thể tham 
gia vào tất cả các gói thầu sau này và kiểm tra các thông tin liên quan đến gói thầu đó. Theo thống kê, tính 
đến hết năm 2008, số lượng tổ chức công và doanh nghiệp đăng ký vào KONEPS lần lượt là 39.000 và 
152.000 đơn vị với giá trị giao dịch lên tới 63 tỷ USD, đưa KONEPS trở thành một trong những “chợ ảo” lớn 
nhất thế giới. Tuy nhiên, để xây dựng được KONEPS, PPS gặp phải không ít khó khăn. Trước hết ngay 
trong nội bộ PPS, nhiều người đã tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của dự án: Liệu cơ sở hạ tầng công nghệ 
thông tin của Hàn Quốc có đáp ứng được yêu cầu? Đấu thầu điện tử có hạn chế chức năng và giảm vai trò 
của PPS? Chưa kể đến là phải có sự ủng hộ và thống nhất cao của các cơ quan ban ngành thuộc Chính 
phủ nhằm tạo ra một hệ thống tích hợp. Khung pháp lý cũng cần phù hợp với hệ thống đấu thầu điện tử. 
Thêm vào đó là sự do dự của các tổ chức công và nhà thầu vì hệ thống này hoàn toàn mới trong khi họ đã 
quen với phương thức đấu thầu truyền thống dựa trên giấy tờ. Để giải quyết những khó khăn trên, PPS đã 
thành lập Ủy ban hỗ trợ KONEPS bao gồm 10 cơ quan chính phủ như Bộ Kinh tế và Tài chính, Bộ Thông tin 
và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Ngân sách… Thông qua đó, một loạt thay đổi đã được thực hiện. Trước 
tiên phải kể đến là việc sửa đổi quy định về đấu thầu mua sắm công và các quy định liên quan phù hợp với 
hệ thống đấu thầu điện tử. Bên cạnh đó, KONEPS được liên kết với 54 đơn vị ngoài hệ thống như các công 
ty bảo lãnh, chứng thực số, hiệp hội công nghiệp… Để giải quyết trong nội bộ, PPS nhấn mạnh vào vai trò 
và chức năng mới khi KONEPS được triển khai, với nhận thức: “không đổi mới và minh bạch PPS sẽ không 
tồn tại”; đồng thời đề ra mục tiêu rõ ràng: xây dựng KONEPS thành hệ thống đấu thầu điện tử hàng đầu thế 
giới. Bên cạnh đó, PPS tổ chức các chiến dịch truyền thông và các khóa đào tạo trên toàn quốc nhằm nâng 
cao nhận thức và hiểu biết của công chúng đối với hệ thống đấu thầu mới. PPS nhấn mạnh vào lợi ích mà 
hệ thống mới mang lại: minh bạch và hiệu quả cao hơn; an ninh mạng cũng được đảm bảo do hệ thống sử 
dụng chữ ký số và mã hóa thông tin. Và từ khi đi vào hoạt động đến nay, kết quả mà KONEPS mang lại 
thực sự rõ rệt. Hàng năm PPS tiết kiệm được gần 4,5 tỷ USD, trong đó tiết kiệm của doanh nghiệp tư nhân 
chiếm 90%. Cụ thể, tiết kiệm 4,1 tỷ USD cho thời gian và chi phí đi lại; 0,4 tỷ USD từ việc loại bỏ giấy tờ 
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theo quy trình đấu thầu truyền thống. KONEPS còn giúp PPS ngăn chặn các vụ việc tham nhũng phát sinh 
trong quá trình tổ chức đấu thầu. Đặc biệt, tính minh bạch và hiệu quả của công tác đấu thầu được nâng 
cao. Kể từ khi triển khai hệ thống đấu thầu điện tử, KONEPS được chọn là mô hình mẫu mực cho đấu thầu 
tại diễn đàn chống tham nhũng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế - OECD năm 2004. Năm 2006, 
KONEPS còn giành giải thưởng công nghệ thông tin xuất sắc toàn cầu do Liên minh Dịch vụ và công nghệ 
thông tin thế giới trao. Điều này đồng nghĩa với việc KONEPS trở thành một trong những thương hiệu hàng 
đấu thế giới về đấu thầu điện tử. Thành công của KONEPS còn góp phần thúc đẩy phát triển thương mại 
điện tử, đóng góp chung vào sự phát triển của nền kinh tế Hàn Quốc. Việc ứng dụng chữ ký số và công 
nghệ mã hóa của KONEPS đã thúc đẩy phát triển hạ tầng giao dịch điện tử. Công nghệ và kinh nghiệm triển 
khai thương mại điện giúp thu hẹp khoảng cách số giữa các tập đoàn và doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Để biết thêm thông tin về Cục mua sắm công Hàn Quốc, vào trang web  http://www.pps.go.kr/english/ 

Kênh phân phối và bán hàng 

Đại diện địa phương là rất cần thiết cho sự thành công của các công ty nước ngoài tại thị trường Hàn Quốc. 
Điều này đặc biệt đúng khi xem xét thực tế rằng các mối quan hệ kinh doanh tại Hàn Quốc được xây dựng 
dựa trên quan hệ cá nhân và sự giới thiệu. Ngoài ra, đối với các ngành có liên quan đến loại hình mua sắm 
chính phủ, bộ phận mua sắm phải đăng ký với chính phủ Hàn Quốc để dự thầu các dự án mua sắm. Do đó, 
nhiều công ty nước ngoài gia nhập vào một hiệp hội có một công ty Hàn Quốc hoặc ký kết một hợp đồng đại 
diện, đặc biệt là cho các mục đích xâm nhập thị trường. Cuối cùng, các rào cản ngôn ngữ và quan hệ xã 
hội/kinh doanh cứng nhắc khiến cho việc xâm nhập thị trường Hàn Quốc trở lên vô cùng khó khăn nếu 
không có một đại diện Hàn Quốc có năng lực. 

Việc lựa chọn hình thức phân phối, số lượng và chức năng của các trung gian phụ thuộc vào lĩnh vực sản 
phẩm và điều kiện địa phương. Thị trường cho hầu hết các sản phẩm tiêu dùng tập trung ở các thành phố 
lớn. Mạng lưới phân phối bán lẻ truyền thống gồm các cửa hàng nhỏ quy mô gia đình, sạp bán hàng tại các 
chợ, và những người bán dạo đang thay đổi nhanh chóng thành các cửa hàng giảm giá cỡ lớn. Có rất nhiều 
cửa hàng lớn bán lẻ ở các thành phố lớn, đặc biệt là Seoul, Daegu, Busan, và các vùng ngoại ô xa thành 
phố. Gần đây, khái niệm bán lẻ như là Cửa hàng giảm giá Full-Line (FDS) đã trở nên phổ biến. Phân phối 
hàng hóa thông qua các chuỗi giảm giá lớn là một trong những cách tốt nhất để tiếp thị sản phẩm nước 
ngoài cho người tiêu dùng Hàn Quốc. 

Nhập khẩu song song được coi là hợp pháp tại Hàn Quốc. Nhập khẩu song song còn gọi là “nhập khẩu 
xám” (gray market import), là hiện tượng những hàng hoá được sản xuất dưới sự bảo hộ đầy đủ của các 
luật thương hiệu, bằng sáng chế, hoặc bản quyền, chúng được đưa vào lưu thông trong một thị trường, và 
sau đó được nhập khẩu vào một thị trường thứ hai mà không được phép của các chủ sở hữu tài sản trí tuệ 
trong địa bàn đó. Các chủ sở hữu này thường là một đại lý địa phương được các nhà sản xuất cấp phép 
phân phối cho sản phẩm của mình. 

Nhập khẩu song song nhẹ làm giảm đáng kể giá trị của thỏa thuận phân phối độc quyền. Tuy nhiên, nếu nhà 
nhập khẩu song song tại Hàn Quốc không nhận được sự hỗ trợ của các nhà sản xuất thiết bị gốc, và không 
có sự phân chia ngang nhau về số lượng, thì sẽ không được đảm bảo một nguồn cung cấp ổn định. Như đã 
nói ở trên, các nhà phân phối độc quyền hợp pháp vẫn có lợi thế đáng kể tại Hàn Quốc. 

Hầu hết các sản phẩm xâm nhập vào Hàn Quốc bằng đường hàng không và đường biển tại Incheon và 
Busan, sau đó chúng được chuyển giao cho các trung tâm phân phối lớn bằng đường sắt hoặc đường bộ. 
Các trung tâm phân phối chính của Hàn Quốc gồm Busan, Incheon, Daegu, và Gwangyang. 

Những yếu tố và kỹ thuật bán hàng 

Ba vấn đề cần thiết cho sự thành công tại thị trường Hàn Quốc gồm: 

(1) sản phẩm và cách thức tiến hành phù hợp với thị hiếu và điều kiện của Hàn Quốc  

(2) giữ mối liện lạc thường xuyên với các đối tác kinh doanh và khách hàng Hàn Quốc 

(3) Luôn giữ đúng cam kết. 

Khi bán hàng cho các nhà sản xuất, gặp gỡ cá nhân là quan trọng không chỉ vì giá trị của các cuộc thảo luận 
trực tiếp và xây dựng các mối quan hệ lâu dài mà còn hiểu sơ được  các quy trình và thiết bị mới.  

Thương mại điện tử 

Tổng giao dịch thương mại điện tử tại Hàn Quốc đạt khoảng 518 tỷ USD năm 2007 và đã tăng 20% trong 
năm 2008. Con số này dự kiến sẽ tăng trung bình hàng năm 10% trong năm 5 tiếp theo. Tại Hàn Quốc, giao 
dịch B2B, B2C B2G trong năm 2007 chiếm tương ứng 89,9%, 7,1% và 2,0% trong lĩnh vực thương mại điện 
tử. Có khoảng 4.500 cửa hàng mua sắm B2C tại Hàn Quốc. 
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Khối lượng giao dịch Thương mại điện tử của Hàn Quốc (EC) được dự báo sẽ tăng trong vài năm tiếp theo. 
Các yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng bao gồm cơ sở hạ tầng băng thông rộng phủ khắp toàn quốc với 35 
triệu người sử dụng Internet trong tổng dân số 48 triệu người, và chiến dịch giới thiệu các dịch vụ định tuyến 
không dây (WiBro) và Dịch vụ truyền tải dữ liệu tốc độ cao 3,5G (HSDPA) và các thiết bị thông tin liên lạc 
trong năm 2008. Các giao dịch EC tăng sẽ thúc đẩy nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp thương mại 
điện tử, nhiều loại thiết bị, mạng, phần mềm và dịch vụ, dẫn tới phát triển và hỗ trợ các trang web và giao 
dịch liên quan đến thương mại điện tử. Các ngành công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử và kim loại vốn 
chiếm gần 70% tổng số các giao dịch B2B sẵn sàng chi tiền nhằm được sử dụng các công cụ EC hiệu quả 
và an toàn. Tuy nhiên, các công ty nước ngoài cần phải nắm được Luật bảo vệ thông tin cá nhân và những 
quy định về SPAM/bảo mật dữ liệu đã được ban hành năm 2007.  

Xúc tiến thương mại và quảng cáo 

Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) là tổ chức do Chính phủ các nước ASEAN và Hàn Quốc thành lập với 
mục đích tăng cường các hoạt động hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và văn hoá giữa các nước 
ASEAN và Hàn Quốc. Về phía Việt Nam, chính phủ đã giao Bộ Công thương là đầu mối quốc gia phối hợp 
với các Bộ, ngành liên quan triển khai tham gia hoạt động của AKC. Bộ Công thương giao Cục Xúc tiến 
thương mại là cơ quan đầu mối, trực tiếp, chịu trách nhiệm triển khai các công tác liên quan tới nhiệm vụ 
trên. Trong số các tổ chức phi chính phủ, Hiệp hội ngoại thương Hàn Quốc (KITA) là hiệp hội thương mại 
lớn nhất tại đất nước này. Là thành viên của Hiệp hội các trung tâm thương mại thế giới (WTCA), KITA luôn 
tìm kiếm những những cơ hội thương mại cho Hàn Quốc bằng việc thường xuyên tổ chức các phái đoàn 
thương mại và các nhóm khảo sát thị trường tới một số quốc gia. Trung tâm Dịch vụ Thương mại của KITA 
cũng trợ giúp các nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu tiềm năng. 

Seoul là nơi triển lãm thương mại lớn nhất tại Hàn Quốc, tâm điểm là Trung Tâm Triển lãm và Hội nghị Hàn 
Quốc (COEX). Với diện tích 36.027 m2, COEX là một trung tâm thương mại với đầy đủ các dịch vụ, cung 
cấp dịch vụ phiên dịch đa ngôn ngữ, thiết bị nghe nhìn hiện đại cấp quốc tế, hệ thống âm thanh, ánh sáng 
tiên tiến, và dịch vụ thông tin cập nhật. Trung tâm Triển lãm Thương mại Seoul (SETEC) cũng đặt tại Seoul 
và được điều hành bởi Cục Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA). 

Ngoài ra, thành phố lớn thứ hai tại Hàn Quốc, Busan, nằm ở phía đông nam của Hàn Quốc hiện cũng tổ 
chức nhiều cuộc triển lãm tầm quốc gia. Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Busan (BEXCO) có diện tích sàn 
26.446 m2. Ngoài ra còn có khu triển lãm ngoài trời 13.223 m2. 

Quảng cáo 

Thị trường quảng cáo của Hàn Quốc mở cửa hoàn toàn cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Các hãng 
quảng cáo nước ngoài hiện kiểm soát trên 50% thị trường quảng cáo của Hàn Quốc. Hiện tất cả các hãng 
quảng cáo quốc tế lớn đều có mặt tại Hàn Quốc. 

Có bốn mạng lưới truyền thông lớn (truyền hình và phát thanh) tại Hàn Quốc. KBS I và KBS II hiện do chính 
phủ Hàn Quốc nắm giữ và điều hành, trong khi MBC và SBS đang hoạt động độc lập. Tuy nhiên, chính phủ 
vẫn có ảnh hưởng, vì thời gian quảng cáo trên các mạng lưới truyền thông khác được bán độc quyền thông 
qua tổ chức chính phủ, Cơ quan Quảng cáo và Truyền hình Hàn Quốc (KOBACO). Các công ty phải đăng 
ký với cơ quan này nếu có ý định quảng cáo. Tính đến năm 2008, có khoảng 273 cơ quan nước ngoài và 
Hàn Quốc đã được đăng ký với cơ quan này. 

Mặc dù kiểm duyệt trong quảng cáo vẫn còn được tiến hành tại Hàn Quốc, nhưng không còn quá khắt khe 
như trước đây. Ban Kiểm duyệt Quảng cáo Hàn Quốc (KARB), trong đó bao gồm các hiệp hội quảng cáo và 
ngành nghề, hiện kiểm soát thủ tục kiểm duyệt quảng cáo. Ngoài ra, Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn 
Quốc có nhiệm vụ xác định tính xác thực của nội dung quảng cáo . 

 
Một số đài truyền hình địa phương đã được thành lập trong những năm gần đây. Sự phát triển này, cũng 
như sự ra đời của truyền hình cáp vào năm 1995, đã mở rộng phạm vi của quảng cáo đến với khán giả Hàn 
Quốc. Tính đến tháng 8 năm 2008, lĩnh vực truyền hình cáp của Hàn Quốc đã được phục vụ bởi 103 nhà 
khai thác hệ thống và khoảng 200 nhà cung cấp chương trình, cung cấp các chương trình cáp đa dạng như: 
tin tức kinh doanh, thể thao, âm nhạc, chương trình Phật giáo, trò chơi… vv. Ngoài ra còn có 5 kênh mua 
sắm, bao gồm CJ, Hyundai, GS, Lotte, và Nongsusan. Ước tính tổng doanh thu bán hàng của 5 kênh mua 
sắm này trong năm 2008 đạt khoảng 4 tỷ USD. 

Cơ hội tại thị trường quảng cáo được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh khi ngày càng nhiều người Hàn Quốc 
tiếp cận phương tiện truyền thông điện tử. Truyền hình cáp ở Hàn Quốc hiện có trên 15 triệu hộ gia đình sử 
dụng. Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc đang từng bước thúc đẩy truyền hình vệ tinh phát sóng ở định dạng kỹ 
thuật số năm 2001, với mong đợi sẽ phủ sóng toàn quốc trong năm 2010. Đài Phát sóng Kỹ thuật số Hàn 
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Quốc (KDB), một chi nhánh của Hãng viễn thông nhà nước Korea Telecom, nắm giữ các hợp đồng phát 
sóng kỹ thuật số. Trong năm 2008, KDB phát 150 kênh truyền hình vệ tinh và đã có 2,31 triệu hộ gia đình 
kết nối với kênh truyền hình này. 

Quảng cáo trên Internet cũng có tiềm năng tăng trưởng đáng kể, vì số lượng người dùng máy tính sẽ tiếp 
tục tăng trong những năm tới. Hiện đang có 15 triệu hộ gia đình sử dụng Internet tại Hàn Quốc. 

Các Trung tâm triển lãm và hội nghị tại Hàn Quốc  

• Trung tâm triển lãm và hội nghị (COEX) 

Điện thoại: 82-2-6000-0114 

Website: www.coex.co.kr 

• Trung tâm Triển lãm và hội nghị Busan (BEXCO) 

Điện thoại: 82-51-740-7300 

Fax: 82-51-740-7320 

Website: http://www.bexco.co.kr/ 

• Trung tâm Triển lãm Thương mại Seoul (SETEC) 

Điện thoại: 82-2-2222-3800 

Fax: 82-2-2222-3820 

Website: http://www.setec.or.kr/eng_new/main.do 

• Trung tâm Triển lãm và hội nghị Daegu (EXCO Daegu) 

Điện thoại: 82-53-601-5000 

Fax: 82-53-601-5029 

Website: www.excodaegu.com 

• Cục Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) 

Điện thoại (đại diện): (82-2) 3460-7114 

Fax: (82-2) 3460-7777 

Website: http://www.kotra.or.kr/ 

Danh sách cơ quan báo chí quan trọng của Hàn Quốc có tại địa chỉ:  

http://www.buyusa.gov/korea/en/newspapercontacts.html 

Định giá 

Trong một nền kinh tế định hướng xuất khẩu nơi mà thành phẩm phải đáp ứng được sự cạnh tranh gay gắt 
trên thị trường thế giới, nhiều nhà sản xuất Hàn Quốc tin rằng cần phải mua nguyên vật liệu, thiết bị có giá 
thấp nhất, thậm chí không cần quá quan tâm đến chất lượng. Các nhà sản xuất Hàn Quốc thường tìm cách 
bù đắp tiền lương lao động với chi phí đầu vào thấp. Tuy nhiên, khi Hàn Quốc tiếp tục chuyển hướng sang 
xuất khẩu hàng hóa cao cấp hơn và mang thương hiệu nhà sản xuất trong những năm gần đây, các nhà sản 
xuất đã bớt chú trọng đến yếu tố giá. Những đặc tính khác khi cân nhắc giá tại Hàn Quốc là xu hướng mua " 
trọn gói". 

Với các yếu tố nêu trên, các nhà xuất khẩu Việt Nam có thể xem xét: 1) chọn sản phẩm phù hợp với thị 
trường Hàn Quốc bằng cách tiếp thị các sản phẩm quan trọng nhất của doanh nghiệp, 2) trong báo giá cũng 
cần tính đến khả năng kinh doanh lặp lại cho các phụ tùng, thiết bị phụ trợ thay thế, và quan trọng nhất, 3) 
nhấn mạnh và tiếp thị các ý tưởng rằng đây là các sản phẩm đầu vào giá thấp hoặc máy móc, thiết bị đầu 
vào tạo chi phí sản xuất thấp cho nhà sản xuất. 

Một yếu tố định giá cần xem xét nữa là tiền hoa hồng. Tỷ lệ hoa hồng cho việc sử dụng một đại lý hoặc nhà 
phân phối khác nhau tùy thuộc vào loại sản phẩm và lượng giao dịch. Trung bình, các đại lý của Hàn Quốc 
yêu cầu mức hoa hồng 10%, đặc biệt khi giao dịch được thực hiện trên cơ sở tại chỗ. Nói chung, mức hoa 
hồng 5-7% áp dụng cho các loại sản phẩm như máy móc nói chung, bao gồm thiết bị đóng gói, máy móc 
thiết bị xây dựng và thiết bị xử lý nguyên vật liệu. Trong khi đó, các sản phẩm phức tạp hơn như dụng cụ y 
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tế, thí nghiệm, và phân tích khoa học thường có mức hoa hồng 15-18% hoặc hơn, vì đây là những sản 
phẩm mà dịch vụ hậu mãi được coi là rất quan trọng. 

Hàn Quốc có luật bảo vệ người tiêu dùng, vốn yêu cầu hàng tiêu dùng phải được dán ghi cả giá bán của 
nhà sản xuất cho nhà bán lẻ và giá bán của nhà bán lẻ cho người tiêu dùng. Mức chênh lệch giá từ nhà sản 
xuất đến người tiêu dùng từ 50-150%. 

Hàn Quốc áp thuế tiêu thụ 10%, được cộng vào giá các mặt hàng chịu thuế. Thuế VAT 10% cũng được áp 
dụng đối với các dịch vụ được cung cấp tại Hàn Quốc. 

Dịch vụ bán hàng/Hỗ trợ khách hàng 

Dịch vụ bán hàng và hậu mãi nói chung là thứ yếu khi cân nhắc sản phẩm và giá cả. Sau chiến tranh Triều 
Tiên, vào thời điểm ngoại hối cực hiếm, các nhà điều hành sản xuất Hàn Quốc đã học cách dựa vào nguồn 
lực của riêng mình hoặc dựa vào các xưởng nhỏ để bảo trì máy móc. Truyền thống tự lực và sự biến ứng 
này vẫn còn tồn tại trong các hoạt động thực hành kinh doanh hiện đại của Hàn Quốc. Tuy nhiên, với sự 
cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nhà cung cấp nước ngoài tại thị trường Hàn Quốc, dịch vụ bảo 
dưỡng đang ngày càng trở thành một phần quan trọng của khâu bán hàng. 

Doanh nghiệp tư nhân và các đại lý cung cấp thường thuê các kỹ sư trong nước lắp đặt thiết bị. Tuy nhiên, 
đối với những thiết bị chuyên biệt, việc lắp đặt sẽ  được cả kỹ sư trong nước và nước ngoài phối hợp thực 
hiện. 

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Hàn Quốc 

Xin vui lòng tham khảo Chương 6 (Môi trường đầu tư), để biết thêm chi tiết về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
đối với sáng chế, bản quyền, thương hiệu và các chính sách. 

Đảm bảo nguyên tắc chung là quan trọng để quản lý hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ (IP) tại Hàn Quốc. Trước 
tiên, là phải có một chiến lược tổng thể để bảo vệ IP của bạn. Thứ hai, IP được bảo vệ tại Hàn Quốc khác 
tại Việt Nam. Thứ ba, quyền phải được đăng ký và thi hành tại Hàn Quốc, theo luật pháp địa phương. 
Thương hiệu và đăng ký bằng sáng chế của Việt Nam sẽ không bảo vệ bạn tại Hàn Quốc. Không có dạng 
"bản quyền quốc tế" mà sẽ tự động bảo vệ tác phẩm của tác giả trên khắp thế giới. Bảo vệ chống sử dụng 
trái phép tại một quốc gia cụ thể về cơ bản phụ thuộc vào luật pháp quốc gia của nước đó. Tuy nhiên, hầu 
hết các nước bảo vệ bản quyền cho các công trình nước ngoài trong điều kiện nhất định, và những điều 
kiện này đã được đơn giản hóa bằng các điều ước và công ước bản quyền quốc tế. 

Đăng ký bằng sáng chế và thương hiệu hàng hoá là trên cơ sở lần đầu tiên và quyền đầu tiên, vì vậy bạn 
nên xem yêu cầu bảo vệ thương hiệu và bằng sáng chế ngay cả trước khi bán sản phẩm hoặc dịch vụ của 
bạn tại thị trường Hàn Quốc. Điều này vô cùng quan trọng là các công ty cần hiểu rằng sở hữu trí tuệ trước 
hết là quyền riêng tư và chính phủ Việt Nam không thể thực thi các quyền cho các cá nhân ở Hàn Quốc. Đó 
là trách nhiệm của chủ sở hữu các quyền để đăng ký, bảo vệ và thực thi các quyền của họ và nếu có thể, 
hãy thuê luật sư và cố vấn riêng. Các công ty có thể tìm lời khuyên từ luật sư địa phương hoặc chuyên gia 
tư vấn IP tại Hàn Quốc. 

Dưới đây là danh sách các văn phòng luật sư tại Hàn Quốc: 

Văn phòng luật Ahnse  

Lầu 10, Tòa nhà Samwhan 98-5, Unni-Dong Jongno-gu, Seoul 

Điện thoại: 82-2-743-0400 

Fax: 82-2-762-2900 

Website: http://www.ahnse.com  

Bae, Kim & Lee, P.C. 

Lầu 3- 12, Tòa nhà Hankuk Tire, 647-15, Yuksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-723 

Điện thoại: 82-2-3404-0000 

Fax: 82-2-3404-0001 

Website: http://www.bkl.co.kr  

Công ty luật Central International  

Lầu 5, Tòa nhà Korea Re-insurance, 80 Soosong-dong, Jongno-gu, Seoul 110-733 

Điện thoại: 82-2-735-5621/6 
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Fax: 82-2-733-5206 

Website: http://www.cilf.co.kr 

First Law Lee & Ko 

Lầu 15 - 19, Tòa nhà Trust Tower, 275-7 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-130 

Điện thoại: 82-2-589-0001 

Fax: 82-2-589-0002 

Website: http://www.firstlaw.co.kr 

Văn phòng luật Haemaru Lawfirm & Notary  

Lầu 8, Tòa nhà Kimyoung, 1694-10 Seocho-dong, Seocho-Gu, Seoul 

Điện thoại: 82-2-536-5437 

Fax: 82-2-536-5439 

Website: http://www.lawplus.co.kr; http://www.korlawglobal.com 

Email: jcarlson@korlawglobal.com  

Horizon Law Group 

Lầu 11, Tòa nhà Korean Chamber of Commerce & Industry 

45, 4-ga, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul 100-724 

Điện thoại: 82-2-6050-1600 

Fax: 82-2-6050-1700/1 

Website: http://www.horizonlaw.com 

Hwang Mok Park 

Tòa nhà Shinhan, 120 Taepyeongno-2-Ga, Jung-gu, Seoul 100-764 

Điện thoại: 82-2-772-2700 

Fax: 82-2-772-2800 

Website: http://www.hmpj.com 

Văn phòng luật HwaHyun   

Lầu 3,5, Tòa nhà Haesun, 51-7, Banpo 4-dong, Seocho-gu, Seoul 137-040 

Điện thoại: 82-2-535-1766 

Fax: 82-2-535-0260 

Website: http://www.jpartners.co.kr 

Công ty luật J & S  

Lầu 15, Tòa nhà Opulence, 1553-5 Seocho-Dongm Seocho-Gu, Seoul 137-070 

Điện thoại: 82-2-2149-1680 

Fax: 82-2-581-4049 

Điện thoại di động: 010-8981-9518 (Gọi từ trong Hàn Quốc), 82-10-8981-9518 (Gọi từ ngoài Hàn Quốc) 

Website: http://www.IPGLegal.com 

E-Mail: SeanHayes@IPGLegal.com 

Một điều quan trọng nữa là cần tiến hành điều tra đối tác tiềm năng. Cần đặt mình vào vị trí của đối tác khi 
đàm phán và công bố cho đối tác những ưu đãi rõ ràng trong hợp đồng. Một đối tác tốt là một đồng minh 
quan trọng trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, hãy xem xét cẩn thận liệu có nên có cho phép 
đối tác của bạn đăng ký quyền IP thay cho bạn hay không. Làm như vậy có thể gặp rủi ro là trên giấy tờ, đối 
tác của bạn sẽ được coi là chủ sở hữu IP và có thể không chuyển quyền IP khi kết thúc quan hệ làm ăn. 
Hãy luôn theo dõi cấu trúc chi phí và giảm lợi nhuận (và các ưu đãi) đối với những cộng tác hoạt động 
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không hiệu quả. Nên giám sát chặt chẽ các dự án và bán hàng tại Hàn Quốc. Làm việc với cố vấn pháp lý 
hiểu biết rõ luật pháp Hàn Quốc để lập được hợp đồng chặt chẽ, bao gồm cả các điều khoản không cạnh 
tranh, và các điều khoản bảo mật. 

Cũng cần lưu ý rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải hiểu được tầm quan trọng của việc phối hợp với các 
hiệp hội và tổ chức thương mại để hỗ trợ bảo vệ IP và ngăn chặn tình trạng giả mạo. Một số tổ chức tại Hàn 
Quốc bao gồm: 

 Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia (NAM) 

 Liên minh Sở hữu trí tuệ Quốc tế (IIPA) 

 Hiệp hội Thương hiệu Quốc tế (INTA) 

 Liên minh chống hàng giả, hàng nhái 

 Liên minh chống hàng giả Quốc tế (IACC) 

Phân tích/đánh giá 

Đại diện địa phương là rất cần thiết cho sự thành công của các công ty nước ngoài tại thị trường Hàn Quốc. 
Phân tích, đánh giá là rất quan trọng, đặc biệt là khi lựa chọn một đối tác địa phương để liên doanh, cấp 
phép, và phân phối. Phân tích, đánh giá đối tác kinh doanh tiềm năng Hàn Quốc cần có một đánh giá về lịch 
sử tài chính và hoạt động của công ty, nghiệp vụ kế toán, các quyền sở hữu ẩn, các mối quan hệ của công 
ty với các công ty khác của Hàn Quốc, và vị trí trong thị trường cho sản phẩm mà bạn đang hoặc sẽ xuất 
khẩu. 

CS Korea cung cấp dịch vụ thu phí gọi là Hồ sơ Doanh nghiệp Quốc tế 
(http://www.buyusa.gov/korea/en/icp.html), cung cấp thông tin về đối tác kinh doanh tiềm năng của Hàn 
Quốc để giúp các doanh nghiệp Việt Nam có được thông tin chính xác, cập nhật.  

Báo cáo thông tin tài chính về các công ty Hàn Quốc có thể mua từ D&B Korea Co., Ltd. Ngoài ra, các còn 
có một số nhà cung cấp dịch vụ điều tra tại Hàn Quốc gồm D&B Korea Co., Ltd. và Kroll International, Inc. 
(http://www.kroll.com/). 

Dịch vụ nghề nghiệp địa phương 

Hàn Quốc có nền kinh tế phát triển cao với hàng loạt các dịch vụ nghề nghiệp. Để biết thêm thông tin về các 
dịch vụ nghề nghiệp, hãy xem các liên kết dưới đây: 

 Danh sách các đại lý/nhà phân phối: http://www.buyusa.gov/korea/en/agentscontacts.html 

 Danh sách các công ty luật: http://www.buyusa.gov/korea/en/lawfirmcontacts.html 

 Danh sách các ngân hàng lớn:  http://www.buyusa.gov/korea/en/bankcontacts.html 

 Danh sách các công ty tư vấn bất động sản, công ty kế toán và giới thiệu việc làm ở Hàn Quốc: 
http://www.buyusa.gov/korea/en/realestatecontacts.html 

 Danh sách các địa chỉ liên hệ báo chí chính: 
http://www.buyusa.gov/korea/en/newspapercontacts.html 
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Chương 4: Những lĩnh vực xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam sang Hàn Quốc 

Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng 

Đơn vị tính: 1000 USD 

 2007 2008 2009 

Tổng nhập khẩu của Hàn Quốc từ thế giới 96.503.368 142.516.533 91.669.969 

Tổng nhập khẩu từ Việt Nam 197.576 331.793 575.933 

Thị phần nhập khẩu từ Việt Nam trong tổng 
nhập khẩu của Hàn Quốc (%) 

0,21 0,23 0,63 

Nguồn: Tổ chức Thương mại Thế giới (ITC) 

Trong giai đoạn 2005-2009, Hàn Quốc duy trì vị trí là nhà nhập khẩu nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các 
sản phẩm chưng cất từ chúng (HS 27) đứng thứ 5 thế giới, sau Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Đức, với mức 
tăng trưởng trung bình năm là 8%. Hàn Quốc cũng là nước xuất khẩu lớn mặt hàng này. Năm 2009, xuất 
khẩu các sản phẩm mang mã HS 27 của Hàn Quốc đạt 23.785,976 triệu USD, đứng thứ 23 thế giới. Tốc độ 
tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm này của Hàn Quốc trong giai đoạn 2005-2009 đạt 9%/năm. 

Mặc dù đây là sản phẩm xuất khẩu đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất của Việt Nam sang Hàn Quốc nhưng 
tỷ trọng trong tổng nhập khẩu của Hàn Quốc vẫn còn rất khiêm tốn, chỉ đạt chưa tới 1%. Trong khi nhà xuất 
khẩu lớn nhất sản phẩm HS 27 của Hàn Quốc là Saudi Arabia với thị phần 21% trong tổng nhập khẩu của 
Hàn Quốc trong năm 2009. Tiếp đến là các quốc gia các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Qatar, Kuwait, 
Austraila, Iran, Indonesia với thị phần tương ứng 9,9%, 9%, 8,7%, 8,1%, 5,9% và 5,8%. 

Cá và động vật giáp xác (HS 03) 

Đơn vị tính: 1000 USD 

 2007 2008 2009 

Tổng nhập khẩu của Hàn Quốc từ thế giới 2.628.610 2.531.363 2.335.310 

Tổng nhập khẩu từ Việt Nam 220.196 249.285 232.939 

Thị phần nhập khẩu từ Việt Nam trong tổng 
nhập khẩu của Hàn Quốc (%) 

8,38 9,85 9,98 

    Nguồn: Tổ chức Thương mại Thế giới (ITC) 

Việt Nam là nhà xuất khẩu cá và động vật giáp xác (HS 03) lớn thứ 3 thế giới của Hàn Quốc, sau Trung 
Quốc và Nga trong năm 2009. Trong giai đoạn 2005-2009, tăng trưởng xuất khẩu cá và động vật giáp xác 
của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt mức trung bình 17%/năm về giá trị, cao hơn so với mức 11% và -2% 
tương ứng của Nga và Trung Quốc. Năm 2009, thị phần của Việt Nam chiếm gần 10% trong tổng nhập khẩu 
sản phẩm HS 03 của Hàn Quốc, trong khi đó của Trung Quốc và Nga tương ứng chiếm 31,8% và 18,6%. 

Kể từ năm 2005 tới 2008, Hàn Quốc luôn là nàh nhập khẩu lớn thứ 8 thế giới sản phẩm cá và động vật giáp 
xác. Tuy nhiên, năm 2009 Hà Lan đã chiếm vị trí này và đẩy Hàn Quốc xuống vị trí thứ 9. Hai nhà nhập khẩu 
lớn nhất luôn thay phiên vị trí nhất nhì trong giai đoạn 2005-2009 là Nhật Bản và Mỹ với giá trị nhập khẩu 
không chênh lệch nhiều. Năm 2009, Mỹ đứng ở vị trí đầu tiên với giá trị nhập khẩu 10.639,903 triệu USD, 
trong khi Trung Quốc nhập 10.488,301 triệu USD. 

Máy điện và thiết bị điện (HS 85) 

Đơn vị tính: 1000 USD 

 2007 2008 2009 

Tổng nhập khẩu của Hàn Quốc từ thế giới 58.791.180 62.848.196 53.542.100 

Tổng nhập khẩu từ Việt Nam 113.946 156.624 204.766 

Thị phần nhập khẩu từ Việt Nam trong tổng 
nhập khẩu của Hàn Quốc (%) 

0,2 0,25 0,38 

    Nguồn: Tổ chức Thương mại Thế giới (ITC) 
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Mặc dù là sản phẩm xuất khẩu có kim ngạch lớn thứ 3 của Việt Nam sang Hàn Quốc nhưng vị trí xuất khẩu 
sản phẩm máy điện và thiết bị điện của Việt Nam đứng thứ 18 trong số các nhà xuất khẩu sang Hàn Quốc. 
Thị phần của Việt Nam vẫn còn rất nhỏ trong tổng nhập khẩu máy điện và thiết bị điện của Hàn Quốc, chỉ 
0,2-0,4%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng trung bình sản phẩm HS 85 của Việt nam sang Hàn Quốc trong giai 
đoạn 2005-2009 là khá cao, 42%/năm. 

Nhà cung cấp sản phẩm HS 85 hàng đầu của Hàn Quốc là Trung Quốc, tiếp đến là Nhật Bản, Đài Loan, 
Singapore và Mỹ. Năm 2009, Trung Quốc xuất khẩu 17.044,772 triệu USD máy điện và thiết bị điện sang 
Hàn Quốc, chiếm thị phần 31% trong tổng nhập khẩu của nước này. Nhật Bản chiếm 16%, Đài Loan 12,6%, 
Singapore 12,2% và Mỹ 9,2%. 

Hàng may mặc (HS 62) 

Đơn vị tính: 1000 USD 

 2007 2008 2009 

Tổng nhập khẩu của Hàn Quốc từ thế giới 2.818.544 2.720.180 2.139.441 

Tổng nhập khẩu từ Việt Nam 50.762 90.245 150.866 

Thị phần nhập khẩu từ Việt Nam trong tổng 
nhập khẩu của Hàn Quốc (%) 

1,8 3,3 7,1 

    Nguồn: Tổ chức Thương mại Thế giới (ITC) 

Hàng may mặc là sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam sang Hàn Quốc. Năm 2009, 
Việt Nam đã vượt Ý để trở  thành nhà cung cấp hàng may mặc lớn thứ 2 thế giới của Hàn Quốc, chỉ đứng 
sau Trung Quốc.Trong giai đoạn 2005-2009 xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang Hàn Quốc tăng 
42%/năm, trong khi con số này của Trung Quốc chỉ đạt 1%. Tuy nhiên, thị phần hàng may mặc của Việt 
Nam trong tổng nhập khẩu của Hàn Quốc chỉ chiếm 7,1% trong năm 2009, trong khi thị phần của Trung 
Quốc chiếm tới 70,1%, gần gấp 10 lần Việt Nam. 

Ngoài Trung Quốc và Việt Nam, các nhà cung cấp hàng may mặc lớn cho Hàn Quốc khác gồm Ý, Myanmar, 
Mỹ, Indonesia và Nhật Bản. 

Giày dép (HS 64) 

Đơn vị tính: 1000 USD 

 2007 2008 2009 

Tổng nhập khẩu của Hàn Quốc từ thế giới 958.648 1.023.578 923.139 

Tổng nhập khẩu từ Việt Nam 102.303 127.471 115.547 

Thị phần nhập khẩu từ Việt Nam trong tổng 
nhập khẩu của Hàn Quốc (%) 

10,67 12,45 12,52 

    Nguồn: Tổ chức Thương mại Thế giới (ITC) 

Kể từ năm 2006 tới 2009, Việt Nam duy trì là nhà cung cấp giày dép lớn thứ 2 thế giới của Hàn Quốc, sau 
Trung Quốc. Trong năm 2009, Việt Nam xuất khẩu 115,447 triệu USD giày dép sang Hàn Quốc, chiếm 
12,52% trong tổng xuất khẩu của nước này. Trong giai đoạn 2005-2009, xuất khẩu giày dép của Việt Nam 
sang Hàn Quốc tăng trung bình 26%/năm, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trung bình 7% của tổng nhập 
khẩu Hàn Quốc nhập từ thế giới.  

Trong giai đoạn này Trung Quốc luôn là nhà cung cấp dẫn đầu với thị phần cao. Năm 2009, Trung Quốc 
xuất khẩu 606,970 triệu USD giày dép sang Hàn Quốc, chiếm 65,8% trong tổng nhập khẩu của nước này. 
Ngoài ra, Ý, nhà cung cấp lớn thứ 3 của Hàn Quốc, xuất khẩu 82,209 triệu USD, chiếm thị phần 8,9% và 
Indonesia xuất khẩu 43,590 triệu USD, chiếm 4,7%.  

Bông (HS 52) 

Đơn vị tính: 1000 USD 

 2007 2008 2009 

Tổng nhập khẩu của Hàn Quốc từ thế giới 1.216.300 1.299.012 1.211.443 

Tổng nhập khẩu từ Việt Nam 35.341 68.869 90.718 
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Thị phần nhập khẩu từ Việt Nam trong tổng 
nhập khẩu của Hàn Quốc (%) 

2,9 5,3 7,5 

    Nguồn: Tổ chức Thương mại Thế giới (ITC) 

Bông là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam sang Hàn Quốc. Năm 2009, Việt Nam xuất khẩu 90,718 
triệu USD sang Hàn Quốc, chiếm 7,5% trong tổng nhập khẩu bông của nước này. Trong giai đoạn 2005-
2009, xuất khẩu bông của Việt Nam sang Hàn Quốc tăng trung bình 42%, trong khi mức trung bình tổng 
nhập khẩu bông của Hàn Quốc trong giai đoạn này giảm 1%. Trong năm 2009, Việt Nam là nhà cung cấp 
bông lớn thứ 6 của Hàn Quốc. Đứng đầu là Trung Quốc với 404,802 triệu USD chiếm 33,7% tổng nhập 
khẩu bông của Hàn Quốc, tiếp theo là các nước Ấn Độ, Brazil, Pakistan và Mỹ. 
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Chương 5: Quy định và tiêu chuẩn thương mại 

Thuế nhập khẩu 

Theo kết quả Vòng đàm phán Uruguay, Hàn Quốc được giữ 92% dòng thuế có mức thuế cơ sở trung bình 
là 7,9%. Hiện tại thuế suất vẫn còn rất cao đối với rất nhiều các sản phẩm thủy sản và nông sản có giá trị 
thương mại cao. Ví dụ, Hàn Quốc áp các mức thuế từ 30-100% đối với các sản phẩm nông sản và hoa quả. 
Theo sáng kiến “ Zero for Zero” của WTO, Hàn Quốc đang trong tiến trình giảm thuế suất tới 0% đối với hầu 
hết các sản phẩm trong các lĩnh vực sau: sản phẩm giấy, đồ chơi, thép, nội thất, bán dẫn, và thiết bị nông 
nghiệp. 

Hàn Quốc vẫn duy trì chế độ thuế hạn ngạch để ổn định thị trường hàng hóa nội địa. Mức thuế hải quan có 
thể được điều chỉnh 6 tháng một lần trong phạm vi mức thuế cơ sở cộng hay trừ 40%. Vào ngày 29 tháng 
12 năm 2006, Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc đã ban hành danh mục các sản phẩm chịu phụ thuộc mức 
thuế hạn ngạch và mức thuế điều chỉnh năm 2007. Trong tổng số 46 sản phẩm nông sản và thủy sản, có 16 
sản phẩm chịu mức thuế điều chỉnh (giảm 2 sản phẩm – chuối và cá đối đông lạnh – so với năm 2006) và 30 
sản phẩm phải chịu thuế hạn ngạch (giảm 59 sản phẩm so với năm 2006). 

Theo Hiệp định công nghệ thông tin (ITA), Hàn Quốc đã giảm thuế tới 0% đối với 203 loại thiết bị có liên 
quan đến thông tin và viễn thông.  

Hàn Quốc áp dụng thuế giá trị gia tăng 10% đồng loạt cho tất cả hàng nhập khẩu và hàng sản xuất nội địa. 
Thuế tiêu thụ đặc biệt từ 10-20% được áp dụng với một số hàng xa xỉ và hàng tiêu dùng có độ bền cao. 
Thuế nhập khẩu và thuế khác được trả bằng tiền Won Hàn Quốc trong vòng 15 ngày sau khi hàng được 
thông quan. 

Thuế nhập khẩu đối với nông sản rất khác nhau giữa các sản phẩm. Nói chung, mức thuế hàng nhập khẩu 
cao hơn so với các sản phẩm cùng loại được sản xuất trong nước. Sản phẩm chế biến nhìn chung có mức 
thuế nhập khẩu thấp hơn chưa chế biến. Giá trị thuế hàng nhập khẩu là giá CIF tại thời điểm lập tờ khai 
hàng nhập khẩu. Hàng tư liệu sản xuất và nguyên liệu cho các dự án đầu tư nước ngoài được miễn thuế 
nhập khẩu. 

Định giá hải quan 

Hầu hết thuế được ấn định trên cơ sở giá hàng. Một số hàng hóa được áp thuế theo mức cụ thể, trong khi 
một số mặt hàng áp dụng cả mức cụ thể và mức giá hàng. Trị giá tính thuế hàng nhập khẩu là giá thành, 
bảo hiểm và cước vận chuyển (giá CIF) tại thời điểm kê khai nhập khẩu. 

Thuế nhập khẩu không áp dụng đối với hàng tư liệu sản xuất, nguyên liệu nhập khẩu liên quan tới các dự án 
đầu tư nước ngoài. Uỷ quyền nhập khẩu trên cơ sở miễn thuế cần có sự phê duyệt dự án của Bộ Chiến 
lược và Tài chính. 

Hàng rào thương mại 

Hàn Quốc đang tiếp tục tiến trình tự do hóa nền kinh tế, và chính phủ Hàn Quốc từng bước phê chuẩn chính 
sách hoàn toàn không can thiệp vào kinh tế và thương mại. Tuy nhiên, nhiều hàng rào thương mại vẫn đang 
tồn tại, như cấm nhập thịt bò của Mỹ, hạn chế nhập khẩu gạo, cấm nhập gia cầm, vvv. 

Chứng từ và yêu cầu đối với hàng nhập khẩu  

Các doanh nghiệp xuất khẩu sang Hàn Quốc cần có bộ hồ sơ vận chuyển để thông quan Hải Quan Hàn 
Quốc gồm: 

Hóa đơn thương mại: Một hoá đơn gốc và hai bản sao phải được nộp cùng với các tài liệu vận chuyển và 
hóa đơn thương mại phải bao gồm thông tin về tổng giá trị, đơn giá, số lượng, ký hiệu mô tả sản phẩm và 
thông tin về nơi đi/nơi đến. 

Giấy chứng nhận xuất xứ: Chỉ bắt buộc phải có khi nhà nhập khẩu yêu cầu hoặc trong thư tín dụng có chỉ 
định ghi rõ. Giấy chứng nhận xuất xứ cần lập thành hai bản. Các nhà xuất khẩu cũng nên bàn bạc về các 
yêu cầu tài liệu vận chuyển với đối tác nhập khẩu.  

Phiếu đóng gói: Phải có tối thiểu 2 bản copy, 1 bản đính kèm thùng hàng, 1 bản gửi đến Ngân hàng đại 
diện (thường là ngân hàng mở LC). Kèm theo đó là một bản mô tả chi tiết nội dung hàng hóa. 

 Vận đơn: Nhà nhập khẩu phải điền đầy đủ vào mẫu đơn của Ngân hàng mở L/C và phải ghi rõ cả tên và 
địa chỉ đơn vị nhận hàng. 
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Bảo hiểm hàng hải: Theo Incoterms (điều khoản vận chuyển) đã được sự đồng ý của các bên trong một 
giao dịch, cho dù nhà xuất khẩu có trách nhiệm mua bảo hiểm hay không thì chính sách bảo hiểm hoặc giấy 
chứng nhận bảo hiểm hàng hải là bắt buộc. 

Các giấy chứng nhận đặc biệt: Đối với những hàng hóa vận chuyển là thực phẩm, hạt giống sản phẩm 
rau, động vật nuôi và sản phẩm từ động vật, bao gồm cả len trơn và da, phải có giấy chứng nhận vệ sinh do 
cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất xứ cấp. Tất cả các sản phẩm dược và thiết bị y tế đều cần có giấy 
chứng nhận kiểm dịch với các thông tin chi tiết bao gồm:  

 - Tên và địa chỉ nhà sản xuất, ngày sản xuất, mã số lô hàng, mã số quản lý, ngày hết hạn sử dụng. 

 -  Sản phẩm phải được sự cho phép sản xuất của chính quyền nước xuất xứ sản phẩm. Đối với những sản 
phẩm được nhập khẩu lần đầu (ví dụ như thực phẩm có lợi cho sức khỏe), phải có những chứng từ cần 
thiết như giấy chứng nhận đã qua phân tích thành phần cấu thành và mô tả về phương pháp sản xuất.  

Các doanh nghiệp Hàn quốc có thể được tự do nhập khẩu tất cả các loại hàng hóa, trừ gạo, tùy thuộc vào 
đăng ký kinh doanh, và cũng được phép nhập khẩu các loại hàng như dược phẩm, thiết bị y tế, trừ phi các 
hàng hóa này nằm trong danh mục Negative (danh mục các hàng hóa hoặc là bị cấm nhập hoặc bị hạn chế 
nhập). Danh mục Negative cũng quy định những yêu cầu và thủ tục nhập khẩu một số các sản phẩm nhất 
định ( khoảng 1.074 sản phẩm, hay 1% tổng sản phẩm) để đảm bảo bảo vệ vệ sinh, sức khỏe cộng đồng, 
an ninh quốc gia, an toàn và bảo vệ môi trường. 

Đơn xin cấp phép nhập khẩu các sản phẩm trong danh mục Negative sẽ được giải quyết bởi các cơ quan 
liên quan của nhà nước, hay bởi Hiệp hội sản xuất trên cơ sở từng trường hợp. Đối với các sản phẩm như 
dược phẩm, thuốc chữa bệnh có liên quan đến an toàn và sức khỏe còn được kiểm tra bổ sung bởi các tổ 
chức được chỉ định và cấp chứng nhận về chất lượng trước khi hàng được thông quan. Ngoài ra, một số 
sản phẩm đặc biệt khác, mặc dù đã được ghi trong kế hoạch nhập khẩu hàng năm bởi Bộ thương mại, công 
nghiệp và năng lượng, nhưng vẫn được yêu cầu phải có phê chuẩn chính thức của Bộ trưởng Bộ này. 
Trong hầu hết trường hợp, đại lý địa phương có đủ tư cách của người cung cấp sản phẩm sẽ hoàn thiện 
quá trình đăng ký kinh doanh sản phẩm. 

Đưa hàng hóa vào kho ngoại quan trước khi làm thủ tục Hải Quan 

Hàn Quốc có 3 loại khu vực kho ngoại quan nơi hàng hóa có thể tạm thời được nhập khẩu để lưu giữ, sản 
xuất, chế biến, bán, xây dựng, hay triển lãm mà chưa phải tiến hành các thủ tục thông quan, gồm: 

Ba loại khu vực kho ngoại quan gồm 1/Khu vực kho ngoại quan đã được chỉ định (đó là các khu vực lưu 
kho, giám định hải quan); 2/Khu vực kho ngoại quan đã được cấp phép (đó là các khu vực nhà kho, khu vực 
diễn ra triển lãm, các nơi xây dựng, các cửa hàng bán); 3/Khu vực kho ngoại quan được hợp nhất. 

Thời gian hàng hóa được lưu giữ tại các kho ngoại quan đã được cấp phép là 1 năm và có thể được gia hạn 
thêm một năm nữa. Thuế sẽ trả chỉ khi hàng hóa được thông quan. Nhìn chung, phí lưu giữ tại kho ngoại 
quan khá cao, và có ít các kho ngoại quan có đủ điều kiện thông gió cần thiết. Do đó, nhà xuất khẩu cần lưu 
ý thời gian lưu kho đối với động vật sống, thực vật tươi, hàng hóa dễ hỏng, hoặc các hàng hóa có thể gây 
hỏng cho các hàng hóa khác, hay cho nhà kho. Hải quan Hàn Quốc không chịu trách nhiệm đối với chất 
lượng hàng hóa trong thời gian được lưu kho tại kho ngoại quan. 

Đối với các kho ngoại quan đã hợp nhất thời gian lưu kho không hạn chế. Bởi vậy, việc lưu kho, sản xuất, 
chế biến, xây dựng, bán hàng, triển lãm có thể được tiến hành chủ động và phong phú. Nhà xuất khẩu nước 
ngoài có thể lưu kho hàng hóa cho đến khi hàng hóa được thông quan theo các thủ tục nhập khẩu bình 
thường vào Hàn quốc. Theo Luật hải quan Hàn Quốc, bất cứ doanh nhân hay tổ chức nào có nguyện vọng 
thiết lập một kho ngoại quan riêng cũng sẽ nhận được giấy phép thiết lập của giám đốc hải quan khu vực. 

Hàng hóa được đưa vào Hàn Quốc với mục đích tham gia hội chợ triển lãm phải được lưu tại kho ngoại 
quan. Ví dụ, Trung tâm triển lãm Hàn Quốc ( COEX) là một kho ngoại quan. Hàng hóa được lưu giữ miễn 
phí tại COEX trong thời gian diễn ra triển lãm, sau đó có thể được sử lý như sau: 

 Được vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc không phải nộp thuế. 

 Trình Hải quan để nộp thuế nhập khẩu theo trị giá đã khai báo lúc đưa vào Hàn Quốc. 

 Chuyển vào kho ngoại quan Seoul; và có thể phát sinh phí lưu kho, tiền thù lao hải quan, chi phí vận 
tải nội địa và phí di chuyển thiết bị. 

Hải quan Hàn Quốc cũng đã đơn giản hóa nhiều các thủ tục thông quan đối với hàng hóa có mục đích nhập 
khẩu cụ thể (như hàng mẫu, hàng hóa để sửa chữa trong thời gian bảo hành hay không bảo hành). 
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ATA Carnet là chứng từ hải quan quốc tế, sử dụng cho hàng hóa nhập khẩu tạm thời và tái xuất sau, được 
miễn thuế nhập khẩu. ATA Carnet được sử dụng cho các nhóm hàng: hàng mẫu, thiết bị chuyên ngành, các 
trang thiết bị phục vụ cho hội thảo, triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm và các nhóm hàng hóa tương 
tự. Ngoài ra, ATA Carnet cũng có thể được sử dụng cho các loại hàng hóa khác như: máy tính, công cụ sửa 
chữa, các trang thiết bị dùng cho biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể dục thể thao, phương tiện giao 
thông... 

ATA Carnet được cung cấp bảo lãnh bởi cơ quan hải quan của một số nước dưới sự điều hành của Phòng 
Thương mại quốc tế. Tại Việt Nam, VCCI đã được chính phủ giao cho làm đầu mối bảo lãnh, cấp phát sổ 
ATA Carnet. 

Hàn Quốc cho phép nhập khẩu tạm thời của mẫu thương mại, thiết bị nhà nghề và vật liệu quảng cáo nhất 
định bởi một cá nhân không không cư trú. Để biết thêm thông tin về các carnet tại Hàn Quốc, xin vui lòng 
vào trang web:  

http://english.customs.go.kr/kcsweb/user.tdf?a=common.HtmlApp&c=1501&page=/english/html/kor/personal/
personal_01_07.html&mc=ENGLISH_PERSONAL_TRAVELERS_070 

Theo định nghĩa nhập khẩu tạm thời có thời hạn trong vòng 6 tháng, do đó, Carnet một có giá trị tối đa là 
sáu tháng tại Hàn Quốc. 

Để biết thông tin chi tiết thêm về các hướng dẫn đưa hàng hóa vào kho ngoại quan trước khi làm thủ tục hải 
quan vào Hàn Quốc, xin vui lòng truy cập vào trang web của Hải quan Hàn Quốc: 
http://english.customs.go.kr/ 

Những yêu cầu về nhãn mác hàng hóa nhập khẩu 

Hàng nhập khẩu vào Hàn Quốc yêu cầu phải có nhãn hàng hóa xuất xứ của nước xuất khẩu. Đối với các 
sản phẩm đặc biệt như dược phẩm, thực phẩm, các cơ quan Chính phủ Hàn Quốc chịu trách nhiệm quản lý 
liên quan còn có thêm nhiều quy định khác về yêu cầu nhãn, mác hàng hóa nhập khẩu. Nhãn hàng hóa 
bằng tiếng Hàn Quốc có thể được dán lên sản phẩm trước hoặc sau khi thông quan trong khu vực kho 
ngoại quan. Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc thường in nhãn bằng tiếng Hàn khi số lượng hàng nhập khẩu 
không lớn và sau khi đã lấy ý kiến tư vấn của Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp về vị trí dán nhãn trên sản 
phẩm. 

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) chịu trách nhiệm công bố danh sách những yêu cầu về nhãn hàng hóa 
xuất xứ của nước xuất khẩu theo số mã HS.  

Hàn Quốc có những yêu cầu tiếp cận thị trường và dán nhãn cụ thể cho thực phẩm hữu cơ và chức năng 
cũng như các thực phẩm được sản xuất thông qua công nghệ sinh học. Thông tin chi tiết về những yêu cầu 
này có thể được tìm thấy trên các trang web của Sở đặc trách Nông nghiệp Ngoại quốc trong mục những 
quy định và tiêu chuẩn nhập khẩu hàng nông sản và thực phẩm của Hàn Quốc: 
http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200612/146269861.pdf 

Hàng cấm nhập và hạn chế nhập khẩu 

Hãy vào trang web của Bộ Thương mại, Phòng Công nghiệp và An ninh Hàn Quốc: http://bxa.fedworld.gov/ 
để biết thông tin chi tiết về kiểm soát xuất khẩu sang Hàn Quốc. Hải quan Hàn Quốc cũng có danh sách 
hàng nhập khẩu bị cấm vào nước này. 

Những quy định của hải quan và liên lạc thông tin 

Hàn Quốc thực hiện chế độ khai báo hàng nhập khẩu cho phép giải phóng hàng ngay khi hải quan chấp 
nhận bộ hồ sơ hợp lệ. Với các hàng hóa có rủi ro cao liên quan đến vệ sinh và sức khỏe con người, an ninh 
quốc gia, môi trường nhưng được nhập bởi các công ty chưa từng có vi phạm luật thương mại, hải quan sẽ 
cho phép thông quan và không cần kiểm tra hải quan sau khi chấp nhận tờ khai hàng nhập khẩu. Hệ thống 
trao đổi nội bộ số liệu điện tử của hải quan cho phép các nhà nhập khẩu Hàn Quốc có thể lập tờ khai hải 
quan qua máy vi tính không cần phải đến cơ quan hải quan. 

Tờ khai hàng nhập khẩu phải được đưa tới hải quan trước khi tàu vào cảng dỡ hàng hay trước khi hàng hóa 
được dỡ vào kho ngoại quan. Trong cả hai trường hợp này, hàng hóa sẽ được giải phóng trực tiếp từ cảng 
không cần phải lưu giữ tại kho ngoại quan nếu hải quan đã chấp nhận tờ khai hàng nhập khẩu. 

Các nhà xuất khẩu có thể nộp thông báo xuất khẩu tới hải quan Hàn Quốc thông qua máy tính tính dựa vào 
các tài liệu vận chuyển tại thời điểm thông quan xuất khẩu. Tất cả hàng hoá có thể được tự do xuất khẩu trừ 
khi chúng được đưa vào danh sách kiểm soát xuất nhập khẩu. 
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Trong trường hợp ngoại lệ, hải quan Hàn Quốc cho phép nhập cảnh miễn phí hải quan hàng hoá xách tay 
mà các doanh nhân nước ngoài đưa vào Hàn Quốc (như máy tính xách tay cá nhân) để sử dụng trong thời 
gian ở lại Hàn Quốc. Trong trường hợp này, Hải quan Hàn Quốc sẽ ghi dấu trên hộ chiếu của du khách và 
sau đó yêu cầu các du khách phải đưa ra khỏi Hàn Quốc khi rời Hàn Quốc. 

Để biết thêm những quy định hải quan Hàn Quốc, vui lòng liên hệ: 

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc  

Điện thoại. 82-42-472-2196 

Fax. 82-42-481-7969 

Email: kcstcd@customs.go.kr 

Website: www.customs.go.kr/eng/ 

Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa 

Tổng quan  

Chính phủ Hàn Quốc đã chọn hệ thống ISO 9000 (được điều chỉnh như là KSA 9000) làm hệ thống tiêu 
chuẩn chính thức vào tháng 4/1992. Cơ quan Kỹ thuật và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS) đang khẩn trương 
thực hiện chương trình đưa các tiêu chuẩn của Hàn Quốc cho phù hợp với các tiêu chuẩn của quốc tế với 
mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng toàn cầu, tạo thuận lợi thương mại cho các SME của Hàn Quốc, tăng hiệu 
quả toàn diện sản xuất cũng như hạn chế các hàng rào không cần thiết đối với thương mại hợp pháp. Luật 
tiêu chuẩn hoá công nghiệp Hàn Quốc quy định trước khi thực hiện các tiêu chuẩn mới phải có thông báo 
trước 60 ngày. Bất cứ khi nào có thay đổi về tiêu chuẩn, chính phủ Hàn Quốc được yêu cầu thông báo 
trước cho Uỷ ban của WTO về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề tại Hàn Quốc có liên quan đến việc thực hiện những cam kết của Hiệp định 
GATT về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại được ký kết từ năm 1980. Hiện có nhiều tiêu chuẩn, quy định 
được thực hiện chưa có sự bình đẳng giữa hàng nhập khẩu và hàng nội địa. Đôi khi các quy định mới được 
xây dựng nhưng không có đầy đủ các thủ tục để lấy ý kiến tham vấn của dư luận. Các nhà xuất khẩu nước 
ngoài đôi lúc cũng không có đủ thời gian để có thể thực hiện được các quy định mới. Với xu hướng các 
doanh nghiệp Hàn Quốc nhất thiết phải thực hiện hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 để cạnh tranh trên thị 
trường quốc tế, chính phủ Hàn Quốc đang dần dần khắc phục những vấn đề này để giảm đi các rào cản 
thương mại. 

Thông thường Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hàn Quốc chấp thuận các tiêu chuẩn, hay các tiêu 
chuẩn tương đương của các nước tiên tiến hoặc các tiêu chuẩn đã được đồng thuận. Hàn Quốc đã công 
nhận các tiêu chuẩn của các tổ chức sau: ASTM (American Society for Testing and Materials), ISO, IEC 
(International Electro-technical Commission), USP (U.S. Pharmacopoeia), BP (British Pharmaco-poeia),EP, 
và JP. 

Hàn Quốc đã giảm một số hàng rào trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô. Chính phủ Hàn Quốc đã hứa 
không chỉ giảm thuế WTO của Hàn Quốc đối với các loại xe có động cơ và tham gia tích cực trong tương lai 
các cuộc đàm phán giảm thuế đa biên, mà còn thay đổi các tiêu chuẩn và các thủ tục cấp phép vốn đã làm 
tăng chi phí và cản trở tiến trình xâm nhập thị trường do quá nhiều chứng từ và thủ tục kiểm tra.  

Tuy nhiên, mặc dù đã có nhiều cải tiến, một số tiêu chuẩn của Hàn Quốc vẫn còn chưa phù hợp với các tiêu 
chuẩn quốc tế, và thiếu các hướng dẫn rõ ràng. Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hàn Quốc mới thiết 
lập được 76 trong số 950 dòng thuế về thiết bị. 

Do vẫn còn thiếu nhiều hướng dẫn về thực hiện các tiêu chuẩn, các công ty nước ngoài vẫn thường gặp 
nhiều khó khăn do bị từ chối vì không phù hợp với các tiêu chuẩn tương đương của Hàn Quốc, đặc biệt đối 
với thực phẩm, các sản phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm điện tử. 

Những quy định nhập khẩu và tiêu chuẩn liên quan tới hàng nông sản và thực phẩm có thể được tìm thấy 
trên trang web của Sở đặc trách 
http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200612/146269861.pdf 

Nông nghiệp Ngoại quốc: 

Các tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa 

Cơ quan Tiêu chuẩn và Công nghệ Hàn Quốc (KATS) trực thuộc Bộ thương mại, Công nghiệp và Năng 
lượng xây dựng các tiêu chuẩn đối hầu hết các sản phẩm công nghiệp bao gồm cả vật liệu xây dựng, hàng 
tiêu dùng, cũng như các sản phẩm cho các hoạt động dịch vụ; Định ra các tiêu chuẩn và thống nhất các tiêu 
chuẩn chất lượng hàng hóa của Hàn Quốc với các quy định khác của chính phủ theo quyền hạn được giao. 
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KATS cũng tiến hành tham vấn ý kiến với các tổ chức tư nhân để xây dựng các tiêu chuẩn và cấp giấy 
chứng nhận. 

Phụ thuộc vào sự cần thiết của ngành công nghiệp trong nước, cứ 5 năm một lần KATS tiến hành đánh giá, 
sửa đổi hay rút lại các quy định đã được ban hành. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian giữa hai lần 5 năm, 
Cơ quan KATS cũng có thể tiến hành điều chỉnh các quy định đã ban hành nhằm bảo đảm hệ thống tiêu 
chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế hoặc để tạo điều kiện phát triển các công nghệ mới. Khi đó quy định 
mới được xây dựng phải có sự nhất trí của Hội đồng tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc. Thành viên của Hội 
đồng tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc bao gồm các chuyên gia kỹ thuật công nghiệp, học viện, các tổ 
chức nghiên cứu và phát triển, các nhóm người tiêu dùng. Các chuyên gia của Hội đồng sẽ đánh giá và 
quyết định áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của Hàn Quốc cũng như xem xét chấp nhận các 
tiêu chuẩn quốc tế áp dụng với thị trường Hàn Quốc. 

Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm (KFDA) chịu trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn để nghiên cứu, 
đánh giá sản phẩm mới, phát triển phương pháp kiểm tra, giám sát sản phẩm cũng như xây dựng các quy 
định an toàn phóng xạ áp dụng cho tất cả các thiết bị phát ra phóng xạ được tiêu thụ tại thị trường Hàn 
Quốc. 

Hiệp hội Công nghệ Viễn thông (TTA) phụ trách về viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh và thông tin 
liên lạc. Hiệp hội này thiết lập các tiêu chuẩn công nghiệp và là phương tiện tạo ra các tiêu chuẩn hiên hành 
về thông tin và liên lạc của Hàn Quốc. Do thời gian áp dụng các tiêu chuẩn được yêu cầu tiếp tục ngắn lại, 
và sự tăng cạnh tranh giữa các tổ chức tiêu chuẩn hóa toàn cầu, Hiệp hội này hiện thời tập trung vào tiêu 
chuẩn hóa IT được coi như các công cụ chiến lược để giúp Hàn Quốc duy trì vị trí chủ đạo về IT trên trường 
quốc tế. 

Kiểm định 

Cơ quan Tiêu chuẩn và Công nghệ Hàn Quốc (KATS) đề ra các hướng dẫn giúp các tổ chức nhà nước và 
khu vực tư nhân thực hiện việc đánh giá tính thực tiễn, khả năng thực thi của các tiêu chuẩn và cấp giấy 
chứng nhận. Cơ quan này cũng tiến hành khảo sát thị trường đối với các sản phẩm có mác hàng hóa KS, 
cho biết sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Hàn Quốc và sẽ phạt các sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu tiêu 
chuẩn chất lượng Hàn Quốc. 

Cơ quan KFDA thực hiện các chương trình đánh giá tính an toàn cho người sử dụng các sản phẩm áp dụng 
công nghệ sinh học. 

Cơ quan kiểm dịch thực vật quốc gia (NPD) thuộc Bộ Nông Lâm chịu trách nhiệm tiến hành kiểm dịch thực 
vật và các sản phẩm thực vật trước khi sản phẩm được nhập khẩu vào Hàn Quốc. 

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc điều tiết các sản phẩm đã được yêu cầu có kiểm tra tại nội địa ( thực hiện do 
các hiệp hội thương mại dược phẩm Hàn Quốc, các nhà hóa học, các dược sỹ) đối với từng mẻ của tât cả 
các chuyến hàng nhập khẩu. Các sản phẩm được kiểm tra ngoài lãnh thổ Hàn quốc thường không được 
chấp nhận kết quả kiểm tra. 

Cơ quan kiểm tra hàng hóa và môi trường Hàn Quốc (KTIC) được chỉ định quản lý kiểm tra các loại sản 
phẩm rắn, giày dép, hàng dệt, thiết bị đóng gói và thiết bị kiểm tra. Tiêu chuẩn kiểm tra chỉ được trao cho 
các phòng thí nghiệm đáp ứng các yêu cầu nhất định về kỹ thuật, chất lượng thí nghiệm trên cơ sở ISO 
17025. 

Nhìn chung cho tới nay vẫn còn nhiều yêu cầu chứng nhận về vệ sinh và kiểm dịch; do vậy Hàn Quốc tiếp 
tục hạn chế xâm nhập thị trường của rất nhiều sản phẩm nhập khẩu vào Hàn Quốc. 

Hàn Quốc đã ký kết Hiệp định tiêu chuẩn GATT. Như vậy, Hàn Quốc phải áp dụng thủ tục mở cho việc chấp 
nhận các tiêu chuẩn, thông báo các tiêu chuẩn được đề nghị, cung cấp đầy đủ thông tin về tiêu chuẩn được 
đề nghị hoặc thay đổi tiêu chuẩn, và cho phép đủ thời gian cho các nước và các bên liên quan khác phán 
xét về việc thực hiện các tiêu chuẩn được đề xuất. 

Chứng nhận sản phẩm 

KATS cấp ký hiệu chứng nhận cho các công nghệ mới và công nhận chất lượng sản phẩm sản xuất bởi 
công ty Hàn Quốc, chủ yếu để thúc đẩy xuất khẩu và nhập khẩu vào Hàn Quốc. Vào ngày 01 tháng 7 năm 
2009, KATS bắt đầu cấp ký hiệu KC cho các danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền của mình. Đến nay, 
khoảng 13 ký hiệu bắt buộc đã được cấp, nhưng nhiều ký hiệu đã bị chồng chéo về thủ tục và chức năng 
kiểm tra. Việc hợp nhất các ký hiệu này đảm bảo rằng các công ty, cả của Hàn Quốc và nước ngoài, sẽ tiết 
kiệm thời gian và chi phí. 
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Ký hiệu Tên Chủng loại Bộ Ngày liệu lực 

 

Chứng nhận an 
toàn thiết bị điện 

Dây điện, phíc cắm 
điện, máy hút bụi, tivi, 
…vv  

Bộ Tri thức và Kinh tế - MKE 

Cơ quan Tiêu chuẩn và Công 
nghệ Hàn Quốc – KATS 

01/01/ 2009 

 

Chứng nhận an 
toàn 

Máy nén, kéo lớn, 
…vv 

Bộ Lao động - MOL 01/01/ 2009 

 

Chứng nhận an 
toàn cho các sản 
phẩm công nghiệp 

Xe đấy trẻ con, nồi áp 
suất, thiết bị hỗ trợ đi 
bộ …vv  

MKE 

(KATS) 

01/01/ 2009 

 

Nhãn hiệu tự xác 
nhận an toàn 

Dây cáp leo núi, pin, 
ắc quy..vv 

MKE 

(KATS) 

01/01/ 2009 

 

Chứng nhận bao bì 
chống độc cho trẻ 
em 

Hương vị, chất tẩy 
rửa, xi đánh bóng, 
thuốc tẩy…vv 

MKE 

(KATS) 

01/01/ 2009 

 

Chứng nhận cho 
các bộ phận thang 
máy 

Máy điều chỉnh tốc 
độ, giảm xóc,  thiết bị 
dừng khẩn cấp…vv  

MKE 

(KATS) 

01/01/ 2009 

 

Chứng nhận cho 
các loại van khí nén 

Van an toàn, tụ điện, 
hệ thống làm bay hơi, 
…vv 

MKE 
01/01/ 2009 

 

Chứng nhận cho 
các vật dụng khí 
đốt  

Bếp gas, thiết bị kiểm 
soát áp suất,   dụng 
cụ đánh lửa…vv 

MKE 
01/01/ 2009 

 Đánh giá các công 
cụ đo lượng   

Đồng hồ điện, nhiệt 
kế, cân…vv 

MKE 

(KATS) 

01/01/ 2009 

 

Chương trình dán 
nhãn tiết kiệm năng 
lượng 

Tủ lạnh, máy điều 
hòa nhiệt độ, đèn 
huỳnh quang, xe 
hơi… vvv 

MKE 

01/01/ 2009 

 

Chứng nhận cho 
các thiết bị viễn 
thông 

Điện thoại, mô đem, 
máy tính cá nhân…vv 

Ủy ban Thông tin Liên lạc Hàn 
Quốc (KCC) 

Trước 01/01/ 2011 

 

Đánh giá chất 
lượng máy lọc 
nước 

Máy lọc nước Bộ Môi trường - MOE 

Trước 01/01/ 2011 

 

Đánh giá thiết bị 
chữa cháy 

Máy dập lửa, chất 
dập lửa…vv 

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc 
gia (NEMA) 

Trước 01/01/ 2011 
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Sự công nhận 

Được thành lập năm 1992, chương trình chứng nhận kiểm nghiệm của của Hàn Quốc (KORAS) là cơ quan 
công nhận của chính phủ thuộc KATS của Bộ kế hoạch Tiêu chuẩn và Công nghệ. 

Vào năm 2000, KORAS đã ký một thoả thuận công nhận đa biên với Tổ chức công nhận kiểm nghiệm quốc 
tế (International Laboratory Accreditation Cooperate) về các kết quả kiểm nghiệm và đo lường. Vì vậy, 
những kết quả thu được tại các phòng thí nghiệm của những nước thành viên thuộc ILAC có thể được công 
nhận ở 28 nước thành viên. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng vào trang web của KOLAS: www.kolas.go.kr 

Những quy định về kỹ thuật 

Những tiêu chuẩn hay quy chuẩn kỹ thuật mới hoặc được điều chỉnh được công bố bởi Cơ quan Công nghệ 
và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS) và có sẵn trên trang web của họ tại http://www.kats.go.kr/.  

Nhãn mác 

Hàng nhập khẩu vào Hàn Quốc yêu cầu phải có nhãn hàng hóa xuất xứ của nước xuất khẩu. Cơ quan Hải 
quan Hàn Quốc (KCS) công bố danh sách những yêu cầu về nhãn hàng hóa xuất xứ của nước xuất khẩu 
theo số mã HS. Vào trang web Xuất xứ nước xuất khẩu: 

http://english.customs.go.kr/kcsweb/user.tdf?a=common.HtmlApp&c=1501&&page=/english/html/kor/commu
nity/community_05.html&mc=ENGLISH_COMMUNITY_COUNTRY để biết thêm thông tin về nhãn mác. 

Đối với các sản phẩm đặc biệt như dược phẩm, thực phẩm, các cơ quan Chính phủ Hàn Quốc chịu trách 
nhiệm quản lý liên quan còn có thêm nhiều quy định khác về yêu cầu nhãn, mác hàng hóa nhập khẩu. Nhãn 
hàng hóa bằng tiếng Hàn Quốc có thể được dán lên sản phẩm trước hoặc sau khi thông quan trong khu vực 
kho ngoại quan. Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc thường in nhãn bằng tiếng Hàn khi số lượng hàng nhập 
khẩu không lớn và sau khi đã lấy ý kiến tư vấn của Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp về vị trí dán nhãn trên 
sản phẩm. 

Thông tin chi tiết về những quy định nhãn mác đối với hàng nông sản và thực phẩm có thể được tìm thấy 
trên các trang web của Sở đặc trách Nông nghiệp Ngoại quốc: 
http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200612/146269861.pdf 

Các Hiệp định thương mại 

Hàn Quốc là thành viên của tổ chức APEC. Một trong những mục tiêu của APEC là sẽ thiết lập Khu vực 
thương mại tự do FTA trong phạm vi các nước thành viên vào năm 2020. Các nguyên tắc hoạt động lâu dài 
của APEC bao gồm tự do về đầu tư, giảm thuế, 

giảm thiểu các quy định ràng buộc, mua sắm Chính phủ, và củng cố bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (IPR). Hội 
nghị Thượng đỉnh của APEC đã được tiến hành tại Hàn Quốc năm 2005. 

Hàn Quốc đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Chile và Singapore. Hàn Quốc cũng đã ký FTA, 
nhưng chưa phê chuẩn, với Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (Na Uy, Thụy Sỹ, Ai len và Liechtenstein). 
Hàn Quốc cũng đã ký FTA với Mỹ và đang chở phê chuẩn. Hiện nay Hàn Quốc đang trong quá trình đàm 
phán các FTA với Canada, Nhật bản và một số nước khác trong đó có các nước ASEAN. 

Hàn Quốc là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và đã ký các hiệp định chủ yếu như Hiệp 
định về Quyền Sở hữu Trí tuệ Liên quan đến Thương mại (TRIPs) và Hiệp định về mua sắm Chính phủ. 
Hàn Quốc đã là thành viên của Tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế (OECD) từ tháng 12 năm1996. 

Các nguồn thông tin hữu ích 

Cơ quan Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS) http://www.kats.go.kr/english/index.asp  

Những tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật được công bố http://ats.go.kr/english/index.asp  

Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm (KFDA) http://eng.kfda.go.kr/index.php  

Chương trình chứng nhận kiểm nghiệm của của Hàn Quốc (KORAS) www.kolas.go.kr  

Hiệp hội Kinh doanh Quốc tế Hàn Quốc: www.aftak.or.kr  

Văn phòng Chính phủ Hàn Quốc: www.korea.net  

Viện Chính sách Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc: www.kiep.go.kr  

Phòng Hỗ trợ Đầu tư và Trung tâm Thúc đẩy Đầu tư Nước ngoài vào Hàn Quốc (KOTRA): www.kotra.or.kr  
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Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng - Phòng Ngoại thương: www.mocie.go.kr  

Bộ Thông tin - Truyền thông: www.mic.go.kr  

Văn phòng hỗ trợ sở hữu trí tuệ: http://www.kipo.go.kr  

Dịch vụ Thuế Quốc gia: www.nts.go.kr/4/E-4-D-!-19990213001  

Văn phòng định giá thực phẩm: 

Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc FDA 

Seoul, Hàn Quốc 

Số điện thoại: (0082-2) 386-6586 

Fax: (0082-2) 382-4892 
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THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC 
 

Chương 6: Môi trường đầu tư 

Tổng quan 

Hàn Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên phục hồi từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Kể từ sau 
những biến động của cuộc khủng hoảng tài chính trong năm 1997, chính phủ Hàn Quốc không ngừng chủ 
động đi tìm những nguồn đầu tư cho nước mình để có đủ nguồn vốn để xây dựng lại nên kinh tế nhanh 
chóng. Nhờ những nỗ lực đó, luật khuyến khích đầu tư nước ngoài được thông qua trong năm 1998 như lời 
chào mời các nhà đầu tư đến với Hàn Quốc. Vào thời điểm đó, chính phủ Hàn Quốc đã bán quyền lợi của 
mình trong một số các công ty lớn, cấp cao cho các nhà đầu tư nước ngoài, và nhiều người Hàn Quốc nói 
chung bắt đầu thấy đầu tư nước ngoài như là một cái gì đó tích cực, thậm chí cần thiết cho đất nước. Ngoài 
ra, chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện các bước để tăng cường chính sách cạnh tranh và các biện pháp 
được ban hành để tăng cường ưu đãi đầu tư nước ngoài, và cho phép người không có quốc tịch Hàn Quốc 
sở hữu đất đai và bất động sản. 

Mặc dù quan điểm nước đôi của chính phủ Roh Moo-hyun (2003-2008) đối với đầu tư nước ngoài đã dẫn 
đến sự sụt giảm của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhưng lễ nhậm chức của Tổng thống Lee Myung-
bak trong năm 2008 đảo ngược xu hướng này. FDI tăng trở lên 11,7 tỷ USD trong năm 2008 và 11,5 tỷ USD 
trong năm 2009. Các ngành công nghiệp dịch vụ chiếm hơn hai phần ba tổng số FDI trong năm 2009, khi 
các cơ hội trong các ngành này cho thấy sự hứa hẹn nhất. Những cải tiến đáng chú ý trong việc bảo vệ sở 
hữu trí tuệ - được công nhận bởi việc loại bỏ Hàn Quốc ra khỏi Danh sách theo dõi đặc biệt 301 trong năm 
2009 - tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài. Sự phục hồi nhanh chóng của Hàn Quốc từ cuộc 
khủng hoảng tài chính và vai trò nổi bật như là chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh G20 trong tháng 11 năm 
2010 có khả năng làm cho Hàn Quốc thậm chí còn hấp dẫn hơn cho nhà đầu tư. 

Hoa Kỳ duy trì là quốc gia lớn nhất về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Hàn Quốc, với tổng giá trị 41,8 tỷ 
USD hoặc khoảng 26 phần trăm tổng số cổ phần của Hàn Quốc về FDI kể từ năm 1960. Liên minh châu Âu 
nói chung đã đầu tư 56,5 tỷ USD (35,2 % tổng số) tiếp theo là Nhật Bản với 23,9 tỷ USD (13,9 % tổng số). 
Nhìn chung, FDI giảm 1,9 %/năm trong năm 2009, tương ứng 11,5 tỷ USD trên cơ sở tài liệu. Ngành tài 
chính, giao thông vận tải và các ngành dịch vụ khác được dự kiến sẽ thu hút vốn FDI nhiều nhất tại Hàn 
Quốc trong tương lai gần, phần lớn là qua các vụ sáp nhập và mua lại (M & A), phù hợp với xu hướng toàn 
cầu. 

Danh mục vốn đầu tư nước ngoài vào Hàn Quốc đạt đỉnh điểm vào năm 2004 và tiếp tục giảm sau đó với 
một tốc độ đáng kể trong suốt năm 2008 do phần lớn các nhà đầu tư nước ngoài giảm để bảo đảm lợi 
nhuận và điều chỉnh danh mục đầu tư của họ tại các thị trường mới nổi. Sau khi thị trường tài chính Hàn 
Quốc chạm đáy trong tháng 3 năm 2009, danh mục vốn đầu tư nước ngoài đã được hồi sinh. Các mức trần 
đầu tư nước ngoài tại thị trường giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KSE) đã được bãi bỏ vào năm 1998. 
Vào cuối năm 2009, cổ đông nước ngoài sở hữu 32,6 % cổ phiếu KSE và 7,8 % cổ phiếu của các cổ phần 
KOSDAQ Index công nghệ nặng. 

Môi trường cho đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hàn Quốc sẽ được lợi nếu như có sự cải thiện về tính thống 
nhất, minh bạch và kịp thời của chính quyền Hàn Quốc trong việc áp dụng các quy định. Những vấn đề pháp 
lý có thể ngăn chặn FDI do tạo sự bất ổn cho các nhà đầu tư, giữ một ấn tượng rằng Hàn Quốc vẫn còn thù 
địch với đầu tư nước ngoài. Mặc dù Hàn Quốc tự hào có một lực lượng lao động cần cù, có trình độ và năng 
suất cao và quy định bảo vệ lao động ở cấp độ cao, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài cho rằng những bất 
ổn trong quan hệ quản lý- lao động là một vấn đề có thể cản trở đầu tư trực tiếp. Các cấp cao nhất của 
chính phủ Hàn Quốc vẫn cam kết duy trì một môi trường chào đón các nhà đầu tư nước ngoài, đảm bảo một 
"sân chơi ngang bằng" cho các nhà đầu tư nước ngoài, và cải cách luật lao động. 

Hiệp định Khu vực Mậu dịch Tự do (FTA) ASEAN - Hàn Quốc bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2007, bao 
gồm: Hiệp định thương mại hàng hoá có hiệu lực từ tháng 6/2007, Hiệp định thương mại dịch vụ có hiệu lực 
từ ngày 01/5/2009, Hiệp định về đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2009, giá trị các sản phẩm hàng hóa của 
Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc được hưởng C/O ưu đãi về thuế quan ngày càng lớn. Việt Nam cũng là 
nước trong khối Hiệp định AKFTA có hệ số sử dụng C/O ưu đãi cao nhất khi xuất khẩu hàng hóa vào Hàn 
Quốc. Hàn Quốc và các nước ASEAN (trừ Thái Lan chưa tham gia) dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với hơn 
92% mặt hàng xuất nhập khẩu vào năm 2010. 

Từ ngày 01/6/2007, Hàn Quốc miễn thuế 7.991 mặt hàng trong 12.063 mặt hàng được miễn giảm thuế, 
trong khi các nước ASEAN giảm thuế còn 0-5% đối với 45% danh mục mặt hàng. 

Tuy Việt Nam rất có thế mạnh về chè, café, hoa quả… nhưng các cam kết của Hàn Quốc với nhóm hàng 
nông sản này rất hạn chế (có tăng nhưng chưa rõ nét), do sản phẩm của Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu 
kiểm dịch nên kết quả xuất khẩu và nhập khẩu chưa được như mong muốn. Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa 
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nguồn nhập khẩu cũng như tập trung vào khai thác lợi thế so sánh của Việt Nam với các nước trong khu 
vực đã và đang là động lực để các nhà nhập khẩu Hàn Quốc tới thị trường Việt Nam.  

Trong quan hệ thương mại song phương với Hàn Quốc, Việt Nam luôn ở vị trí của nước nhập siêu. Năm 
2008, Việt Nam nhập siêu 5,77 tỷ USD, tăng 1,4 tỷ USD mức nhập siêu 2007 và gần gấp đôi mức nhập siêu 
2006 (3,03 tỷ USD). Trong năm 2009 mức nhập siêu khoảng 3 tỷ USD. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cơ cấu 
nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc thì thấy việc nhập siêu có liên quan đến phần lớn nhập khẩu các nhóm 
hàng hóa nguyên liệu mà Việt Nam chưa sản xuất được và sử dụng để sản xuất các loại sản phẩm xuất 
khẩu sang thị trường khác. 

Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất khẩu lớn thứ bảy và thị 
trường nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. 

Việt Nam – Hàn Quốc quyết tâm nâng thương mại song phương lên 20 tỷ USD vào năm 2015, đồng thời cải 
thiện và lành mạnh hóa cán cân thương mại. Để có thể đạt mục tiêu đó, tăng trưởng thương mại trung bình 
hàng năm phải đạt được bình quân 15% trong giai đoạn 2010-2014. 

Để tăng cường hơn nữa lợi ích từ tác động của AKFTA tới xuất khẩu của Việt Nam, các giải pháp tăng 
cường tận dụng ưu đãi AKFTA được đưa ra là: Các cơ quan quản lý, Hiệp hội ngành hàng cần phối hợp 
đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến về các cam kết, quyết định xuất xứ… giúp doanh nghiệp 
tận dụng ưu đãi. Tiếp tục nỗ lực đàm phán các cam kết mở cửa thị trường cho doanh nghiệp xuất khẩu, 
tăng cường hợp tác xây dựng cơ chế thuận lợi hóa thương mại, đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Các doanh 
nghiệp cần chủ động, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, các ưu đãi, quyết định cụ thể để khai thác ưu 
đãi, tăng cường liên kết ASEAN cùng tận dụng những ưu đãi đó. Tăng cường thu hút đầu tư, chuyển giao 
công nghệ đặc biệt là công nghệ sau thu hoạch đối với nông sản để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu vào Hàn 
Quốc. 

Theo AKFTA, Hiệp định về đầu tư có hiệu lực từ 1/9/2009 đã mang lại những lợi ích đáng kể cho các nền 
kinh tế ASEAN trong đó có Việt Nam. Một trong những lợi ích đáng chú ý là dòng vốn đầu tư của Hàn Quốc 
vào các nước ASEAN trong đó có Việt Nam cũng sẽ tăng đáng kể. Tính đến hết tháng 8/2010, Hàn Quốc có 
tổng số 2.605 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 23 tỷ USD, đứng thứ nhất cả về số dự án và 
vốn đăng ký trong tổng số 88 các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.  

Hàn Quốc cũng là nước có lượng du khách lớn thứ hai đến Việt Nam, với tổng cộng 368.000 người, tính 
đến tháng 7/2010. 

Ông Park Sukhwan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam bày tỏ tin tưởng vào quan hệ hợp 
tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Ông Park Sukhwan cho rằng với môi trường đầu tư thông 
thoáng của Việt Nam sẽ ngày càng hấp dẫn các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam. Quan hệ 
Việt Nam-Hàn Quốc đã được Chính phủ hai nước nhất trí xây dựng thành quan hệ “Đối tác chiến lược.”  

Hiện tại các nhà đầu tư Hàn Quốc đã tham gia hầu hết vào các lĩnh vực của Việt Nam như xây dựng cơ sở 
hạ tầng, viễn thông, cơ khí công nghiệp nặng, bất động sản, sản xuất ôtô, đóng tàu, khách sạn nhà hàng. 

Hiệp định Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Hàn Quốc còn có những tác động lâu dài đến cơ cấu của các 
ngành kinh tế nước ta. Bên cạnh lợi ích xuất khẩu, doanh nghiệp nước ta cũng có điều kiện tiếp cận các 
nguồn nguyên liệu, máy móc, công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh có hiệu quả hơn, nâng cao năng lực 
cạnh tranh trên thị trường.  

Ngoài ra, doanh nghiệp trong nước cũng buộc phải năng động hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh, củng 
cố thị phần ngay trên thị trường nội địa trước sức ép cạnh tranh ngày một tăng. Trong dài hạn, những sản 
phẩm chế biến sâu như hàng tiêu dùng, thực phẩm chế biến, quần áo, giày dép… có tiềm năng xuất khẩu 
lớn vào thị trường Hàn Quốc nhưng thành công hay không còn phụ thuộc vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế 
trong nước và khả năng thích nghi của từng doanh nghiệp./. 

Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Sukhwan, thị trường Hàn Quốc vốn là đối tác thương mại truyền 
thống của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam cũng đang là đối tác thương mại hết sức quan trọng của Hàn 
Quốc, là bạn hàng năng động nhất trong ASEAN của Hàn Quốc. Ký kết FTA giữa 2 nước nhằm cụ thể hóa 
FTA Hàn Quốc kí kết chung với ASEAN là việc cần sớm thực hiện.  

Mở cửa đầu tư nước ngoài 

Thái độ của Chính phủ Hàn Quốc đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài là tích cực và các nhà hoạch định 
chính sách cao cấp nhận thấy rõ ràng giá trị của FDI. Trong những năm đầu tiên của ông trong văn phòng, 
Tổng thống Lee Myung-bak đã tán thành một triết lý thân thiện với đầu tư nước ngoài. Ông đã thực hiện 
những bước quan trọng để đảo ngược thái độ lưỡng lự của chính quyền cựu Tổng thống Roh Moo-hyun 
(2003-2008) đối với đầu tư nước ngoài và đẩy lùi một nhóm thiểu số trong công chúng Hàn Quốc phản đối 
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đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tổng thống Lee Myung-bak, người đã được nhậm chức trong năm 2008, 
hứa hẹn một thị trường thực tế và minh bạch hơn mở cửa để khởi động một sự bùng nổ đầu tư nước ngoài 
khác và FDI tăng trở lại đến 11,7 tỷ USD trong năm 2008 và 11,5 tỷ USD trong năm 2009. 

Mặc dù có những cải tiến và thay đổi thái độ, tuy nhiên, FDI ở Hàn Quốc vẫn còn đôi khi do tính minh bạch 
pháp lý không đầy đủ, bao gồm cả những thay đổi không phù hợp và đột ngột trong việc giải thích các quy 
định, chi phí lao động cao và một hệ thống lao động không linh hoạt, quản trị doanh nghiệp kém phát triển, 
và kéo dài sự thống trị kinh tế của các tập đoàn "chaebol" vẫn còn tồn tại của đất nước. 

Đạo Luật Khuyến khích đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc (FIPA) và các quy định liên quan phân loại các 
hoạt động kinh doanh hoặc là mở, có điều kiện hoặc hạn chế một phần, hoặc đóng cửa đối với đầu tư nước 
ngoài. Giới hạn duy trì ở 29 ngành công nghiệp, hai trong số đó là hoàn toàn đóng cửa với đầu tư nước 
ngoài. Chính phủ Hàn Quốc thỉnh thỏang xem xét lại các lĩnh vực hạn chế để có thể mở thêm. Theo Bộ Kinh 
tế Tri thức (MKE), số lượng các lĩnh vực công nghiệp mở cho các nhà đầu tư nước ngoài cũng là trên mức 
trung bình của OECD. 

Các tính năng FIPA bao gồm: 

• Đơn giản hóa thủ tục, kể cả các thủ tục đối với thông báo và đăng ký FDI; 

• Mở rộng ưu đãi thuế cho FDI công nghệ cao; 

• Giảm chi phí thuê và kéo dài thời hạn thuê đất của chính phủ (bao gồm cả đất chính quyền địa 
phương); 

• Tăng cường hỗ trợ chính quyền trung ương cho các ưu đãi FDI trong nước; 

• Thành lập "Đầu tư Hàn Quốc", một trung tâm xúc tiến đầu tư một cửa (IPC) trực thuộc Tổng Công 
ty Xúc tiến Thương mại Hàn Quốc để hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài; 

• Thành lập một văn phòng thanh tra trong IPC để hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài. 

MKE xuất bản Công báo hợp nhất năm 2009 vào ngày 4 tháng 3, cập nhật các số mã mới và các chức danh 
cho các lĩnh vực kinh doanh phù hợp với các phiên bản thứ chín của Mã Công nghiệp Tiêu chuẩn Hàn Quốc 
(KSIC). Theo Thông báo năm 2009, số lượng phân loại công nghiệp KSIC của các ngành kinh doanh tăng 
từ 1.121 đến 1.145 và do phân loại lại, ngành kinh doanh nơi mà đầu tư nước ngoài bị hạn chế tăng từ 28 
đến 29. 

Sau đây là danh sách hiện tại của các lĩnh vực hạn chế đầu tư nước ngoài. Con số trong ngoặc đơn 
biểu thị Mã phân loại công nghiệp Hàn Quốc: 

Đóng cửa hoàn toàn 

o Điện hạt nhân (35111) 

o Phát thanh (60.100) 

o Truyền hình (60.210) 

Lĩnh vực hạn chế (mở một phần không quá 25%) 

o Các hoạt động cơ quan tin tức (63910) 

Lĩnh vực hạn chế (mở một phần không quá 30%) 

o Xuất bản báo chí (58121) 

Lĩnh vực hạn chế (mở một phần ít hơn 30%) 

o Thuỷ điện (35112) 

o Nhiệt điện (35.113) 

o Điện khác (35119) 

Lĩnh vực hạn chế (mở một phần ít hơn 33%) 

o Vệ tinh và phát thanh truyền hình khác (60229) 

Lĩnh vực hạn chế (mở một phần ít hơn 49%) 

o Phân phối chương trình (60.221) 

o Mạng cáp (60.222) 
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o Điện thoại hữu tuyến và viễn thông khác (61210) 

o Điện thoại di động và viễn thông khác (61220) 

o Điện thoại vệ tinh và viễn thông khác (61230) 

o Viễn thông khác (61299) 

Lĩnh vực hạn chế (một mở phần không quá 50 %) 

o Nuôi bò thịt (01.212) 

o Đánh bắt cá ven bờ và ven biển (03.112) 

o Truyền / phân phối điện (35.120) 

o Bán buôn thịt (46.312) 

o Vận tải hành khách đường biển 50.121) 

o Vận tải hàng đường biển (50.122) 

o Vận tải hàng không theo lịch trình (51100) 

o Vận tải hàng không không theo lịch trình (51200) 

o Xuất bản tạp chí và báo định kỳ (58.122) 

Mở nhưng quy định theo các luật liên quan 

o Trồng cây ngũ cốc và cây lương thực khác, trừ gạo và lúa mạch (01110) 

o Ngân hàng thương mại trong nước, ngoại trừ lĩnh vực ngân hàng đặc biệt (64121) 

o Dịch vụ quản lý tài sản (64.201) 

Trong danh mục mở cho đầu tư, các ngân hàng ngoại hối phải được thông báo trước về các hồ sơ cho đầu 
tư nước ngoài. Tất cả các ngân hàng Hàn Quốc được phép kinh doanh ngoại hối, bao gồm cả chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài. Trong thực tế, những thông báo là chiếu lệ và việc phê duyệt có thể được xử lý 
trong vòng ba giờ. Các hồ sơ có thể bị từ chối chỉ vì lý do cụ thể, bao gồm cả an ninh quốc gia, đạo đức và 
trật tự công cộng, nghĩa vụ an ninh quốc tế, và vấn đề y tế và môi trường. Ngoại lệ đối với hệ thống thông 
báo chấp thuận trước cho các loại yêu cầu thuộc liên doanh và các dự án nhất định trong lĩnh vực phân 
phối. 

Các bộ liên quan vẫn phải chấp thuận các dự án đầu tư vào các lĩnh vực có điều kiện hoặc bị hạn chế một 
phần. Hầu hết các hồ sơ được xử lý trong thời hạn năm ngày, trường hợp cần có yêu cầu tham vấn với 
nhiều hơn một Bộ có thể mất 25 ngày hoặc lâu hơn. Hàn Quốc đã thay đổi luật đấu thầu có hiệu lực vào 
năm 1997 tuân theo sự cam kết hội nhập về Cam kết đấu thầu trong Chính quyền WTO. Luật đấu thầu của 
Chính phủ không còn thiên vị các nhà cung cấp trong nước với người nước ngoài, nhưng vẫn còn một số 
vấn đề tồn tại. 

Các hạn chế về quyền sở hữu nước ngoài của các tập đoàn công cộng vẫn còn, mặc dù các mức giới hạn 
về quyền sở hữu đã được nâng lên. Hiện nay, sở hữu nước ngoài được giới hạn cho các tiện ích do chính 
phủ kiểm soát. Sở hữu nước ngoài trong các công ty viễn thông Hàn Quốc và các mạng cáp được giới hạn 
đến 49 %. Chính phủ Hàn Quốc dự định tư nhân hóa rất nhiều các công ty nhà nước còn lại, nhưng tiến 
trình này đã bị chậm lại do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. 

Bộ Chiến lược và Tài chính (MOSF) quản lý thuế và các ưu đãi khác để khuyến khích chuyển giao công 
nghệ tiên tiến và đầu tư trong các dịch vụ công nghệ cao. Có ba loại khu vực đặc biệt dành cho đầu tư nước 
ngoài - Khu kinh tế nước ngoài, Khu đầu tư nước ngoài và Khu phi thuế quan - nơi luôn có những ưu đãi 
thuế và hỗ trợ khác cho các nhà đầu tư. 

Một sáng kiến của chính phủ Hàn Quốc về khuyến khích nghiên cứu và phát triển (R&D) trong ngành công 
nghiệp chiến lược - Chương trình các lực truyền- tăng trưởng mới (NGF) – kết thúc trong năm 2004. Thay 
vào đó chính phủ Hàn Quốc đã tăng ngân sách R & D cho các địa phương từ 27% đến 32 % để hỗ trợ cho 
Dự án R & D Frontier thế kỷ 21 được thiết kế để nâng cao công nghệ của Hàn Quốc lên ngang tầm với các 
nước G8. Tập trung vào công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano, vật liệu mới, chính phủ 
Hàn Quốc ra mắt các chương trình phát triển trong 20 lĩnh vực chiến lược mới vào cuối năm 2003, với tổng 
chi phí 3,5 tỷ USD. Nhiều R & D do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ đặt quan hệ với chuyên môn của các đối tác 
nước ngoài. Vào tháng 1 năm 2009, Chính phủ cũng đã chọn 17 ngành công nghiệp như NGF – các ngành 
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công nghiệp liên quan đến lĩnh vực công nghệ xanh, khu vực tổng hợp và công nghệ cao, và ngành có giá 
trị gia tăng cao. 

Từ năm 2004 đến 2009, nhiều công ty toàn cầu bao gồm cả Google, Texas Instruments và các công ty khác 
của Hoa Kỳ đã mở trung tâm R & D tại Seoul. Trong tháng 2 năm 2010, Qualcomm đã công bố sẽ thành lập 
một công nghệ trung tâm R&D ở Hàn Quốc và cũng đầu tư khoảng 4 triệu USD vào một hãng địa phương 
sản xuất chip âm thanh kỹ thuật số. 

Các chính sách chuyển đổi và chuyển giao 

Chính phủ Hàn Quốc đã dỡ bỏ đáng kể các hạn chế việc chuyển tiền vào và ra khỏi Hàn Quốc. Trước năm 
1999, Luật Quản lý ngoại hối và các quy định liên quan quy định chặt chẽ các giao dịch ngoại hối. Chính phủ 
Hàn Quốc sau đó đã tự do hoá các giao dịch trong các khoản vay nước ngoài trung hạn và dài hạn, mua 
bán bất động sản địa phương, và kinh doanh trong mua bán thẳng (OTC) cổ phiếu và trái phiếu. 

Năm 1999, Đạo luật Giao dịch ngoại hối (FETA) hoàn toàn tự do hóa các giao dịch tài khoản vãng lai của 
các công ty và ngân hàng kinh doanh, và giảm dần một danh sách dài về giao dịch bị giới hạn trước đây 
xuống còn năm mục, hầu hết trong số đó bao gồm các giao dịch ngoại hối của các cá nhân. Một tự do hóa 
giai đoạn thứ hai đã tháo dỡ phần lớn các hạn chế còn lại trong năm 2001. Chỉ có các giao dịch có thể gây 
hại hòa bình quốc tế hoặc trật tự công cộng, chẳng hạn như rửa tiền và cờ bạc, vẫn được kiểm soát. Ba loại 
giao dịch cụ thể sau đây không được tự do hoá:  

1) Người không cư trú không được phép để mua các quỹ phòng hộ bằng tiền won, bao gồm cả hợp 
đồng tiền tệ chuyển tiếp; 

2) Các Ủy ban Dịch vụ tài chính sẽ không cho phép vay ngoại tệ qua các doanh nghiệp trong nước 
"không khả thi"; và 

3) Chính phủ Hàn Quốc sẽ giám sát và đảm bảo rằng các công ty Hàn Quốc có tín dụng mở rộng cho 
khách hàng vay nước ngoài thu hồi nợ của họ. Chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ được quyền áp đặt lại 
các hạn chế trong trường hợp khẩn cấp về kinh tế và tài chính nghiêm trọng. 

Tự do hóa tài khoản vốn theo Đạo luật Giao dịch ngoại hối cũng đã được mở rộng. Tất cả các giao dịch tài 
khoản vốn được phép trừ khi bị cấm cụ thể. Ngoài ra, 72 trong số 91 giao dịch được quy định bởi mã OECD 
của phong trào tự do hóa vốn hiện được phép. Người không cư trú có thể mở tài khoản tiền gửi bằng nội tệ 
(won) với kỳ hạn hơn một năm và có thể tham gia vào các giao dịch ở nước ngoài và phát hành chứng 
khoán bằng tiền won ra nước ngoài. 

Quyền chuyển lợi nhuận được cấp tại thời điểm phê duyệt đầu tư ban đầu. Các ngân hàng kiểm soát quá 
trình phê duyệt theo mẫu hiện nay đối với các lĩnh vực mở FETA theo quy định. Đối với các khoản đầu tư có 
điều kiện hoặc bị giới hạn một phần (theo quy định của FETA), chấp thuận cho cả phần còn lại của đầu tư 
và chuyển tiền với các bộ có liên quan. 

Khi tiền bản quyền đầu tư nước ngoài hoặc thanh toán khác được đề xuất như một phần của thỏa thuận cấp 
phép công nghệ, thì các thỏa thuận và dòng tiền bản quyền dự án phải được phê duyệt hoặc bởi một ngân 
hàng hoặc Bộ Chiến lược và Tài chính (MOSF). Một lần nữa, việc phê duyệt là hầu như tự động. Một nhà 
đầu tư có nhu cầu thực hiện một lệnh chuyển tiền phải xuất trình một báo cáo kiểm toán tài chính cho ngân 
hàng để chứng minh việc thanh toán. Để rút vốn, một báo cáo định giá cổ phiếu do công ty chứng khoán 
được công nhận hoặc thẩm định của hội đồng quản trị của Hàn Quốc cũng phải được trình bày. Công ty 
nước ngoài tìm cách chuyển tiền từ các khoản đầu tư trong các lĩnh vực hạn chế trước tiên phải tìm được 
sự chấp thuận của Bộ và ngân hàng sau khi chứng minh nguồn gốc hợp pháp của ngân quỹ và chứng minh 
rằng các loại thuế có liên quan đã được thanh toán. 

Tước quyền sở hữu và bồi thường 

Hàn Quốc thường áp dụng các nguyên tắc được chấp nhận của luật pháp quốc tế đối với tước quyền sở 
hữu. Pháp luật bảo vệ tài sản doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khỏi việc trưng thu, trưng dụng. Nếu 
quyền sở hữu tư nhân chiếm đoạt, nó chỉ có thể được thực hiện cho một mục đích công cộng, và chỉ theo 
cách không phân biệt đối xử. Chủ sở hữu tài sản được đền bù tức thời theo giá thị trường. 

Giải quyết tranh chấp 

Các tranh chấp đầu tư nghiêm trọng liên quan người nước ngoài là nằm ngoài quy định ở Hàn Quốc. Có 
một cơ quan của pháp luật Hàn Quốc quản lý các hoạt động thương mại và phá sản mà được hiểu là 
phương tiện để thực thi quyền sở hữu và các quyền lợi trong hợp đồng, với các bản án tiền tệ thường thu 
bằng đồng nội tệ. Bản án tòa án nước ngoài không được thi hành tại Hàn Quốc. 
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Mặc dù tranh chấp thương mại có thể được xét xử tại một tòa án dân sự, các doanh nghiệp nước ngoài 
thường cảm thấy rằng đây không phải là một biện pháp hữu hiệu. Tiến trình tố tụng diễn ra ở Hàn Quốc 
nhưng thường không có bản dịch đầy đủ. Pháp luật Hàn Quốc cấm những luật sư nước ngoài - là những 
người không vượt qua được việc kiểm tra kháng biện của Hàn Quốc - của các khách hàng đại diện tại các 
tòa án Hàn Quốc. Trong thời gian kiện tụng tranh chấp, người nước ngoài có thể bị cấm rời khỏi đất nước 
cho đến khi có quyết định. Tiến trình tố tụng hợp pháp tốn kém và tốn thời gian và việc kiện cáo thường 
được coi là một phương sách cuối cùng, báo hiệu sự kết thúc của một mối quan hệ kinh doanh. 

Tranh chấp thương mại cũng có thể được đưa đến Hội đồng Trọng tài Thương mại Hàn Quốc (KCAB). Luật 
Trọng tài Hàn Quốc và các quy tắc thực hiện được phác thảo theo các bước sau đây: 1) các bên có thể yêu 
cầu KCAB làm trung gian không chính thức để giải quyết; 2) nếu không thành công, một trong hai hoặc cả 
hai bên có thể yêu cầu trọng tài chính thức, trong trường hợp này KCAB bổ nhiệm một người hòa giải để 
tiến hành các cuộc đàm phán hòa giải trong 30 ngày, và 3) nếu không thành công, một ban trọng tài bao 
gồm một hoặc ba trọng tài viên được chỉ định để quyết định vụ kiện. Nếu một bên là người không cư trú tại 
Hàn Quốc, thì có thể yêu cầu trọng tài từ một quốc gia trung lập. 

Khi soạn thảo hợp đồng, cần để cơ quan trung lập chẳng hạn như Hiệp hội thương mại Trọng tài Quốc tế 
(ICAA) lo liệu việc cung cấp ban trọng tài. Các công ty nên tìm kiếm chuyên gia tư vấn pháp lý địa phương 
khi lập bất kỳ loại hợp đồng với một đơn vị Hàn Quốc. 

Hàn Quốc là một thành viên của Trung tâm Quốc tế về Giải quyết tranh chấp đầu tư (ICSID). Hàn Quốc 
cũng đã tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về Công nhận và thi hành các quyết định của trọng tài nước 
ngoài (Công ước New York). Hàn Quốc là thành viên của Hiệp hội Trọng tài thương mại Quốc tế và Cơ 
quan Bảo lãnh Đầu tư Đa biên của Ngân hàng Thế giới (MIGA). Điều quan trọng cần ghi nhớ rằng các tòa 
án Hàn Quốc có thể cuối cùng được kêu gọi để thực thi một phán xét giải quyết của trọng tài. 

Các yêu cầu thực thi và ưu đãi 

Hàn Quốc không duy trì bất kỳ biện pháp mà không phù hợp với yêu cầu TRIMs, cũng như không duy trì bất 
kỳ biện pháp nào bị cáo buộc là vi phạm văn bản TRIMs của WTO. Hàn Quốc ngừng áp đặt các yêu cầu 
thực thi về đầu tư nước ngoài mới vào năm 1989 và loại bỏ tất cả các yêu cầu thực thi có từ trước năm 
1992. Hàn Quốc không yêu cầu các nhà đầu tư mua từ các nguồn trong nước hoặc xuất khẩu một tỷ lệ phần 
trăm nhất định của đầu ra.  

Hàn Quốc không yêu cầu công dân Hàn Quốc phải sở hữu cổ phần trong đầu tư nước ngoài hoặc công 
nghệ được chuyển giao theo các điều khoản nhất định. Chính phủ Hàn Quốc không áp đặt các yêu cầu "bù 
đắp" đối với các nhà đầu tư đầu tư vào việc sản xuất cụ thể, R&D hoặc các tiện ích dịch vụ. Ngoài ra cũng 
không có điều kiện áp đặt chính phủ trong việc cho phép đầu tư. 

Chính phủ Hàn Quốc cho phép các ưu đãi chung sau đây cho các nhà đầu tư nước ngoài: 

 Tiền tài trợ cho việc tạo lập và mở rộng nơi làm việc cho các nhà máy kinh doanh công nghệ cao và 
các trung tâm nghiên cứu R&D; 

 Giảm tiền thuê đất và chuẩn bị địa điểm cho nhà đầu tư nước ngoài; 

 Tài trợ thành lập các cơ sở tiện ích cho người nước ngoài; 

 Giảm tiền thuê đối với tài sản nhà nước hoặc công, và 

 Hỗ trợ tài chính ưu đãi để đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn. 

Quyền tư hữu và thành lập  

Hàn Quốc công nhận đầy đủ quyền sở hữu tư nhân và có một bộ luật rất tốt quản lý việc thành lập tập đoàn 
và các doanh nghiệp kinh doanh khác. Các tổ chức tư nhân có thể tự do thu được và bán tài sản, tuy nhiên, 
đạo luật Fair Trade có thể hạn chế sở hữu qua lại cổ phần trong hai công ty hoặc nhiều hơn nếu tác dụng là 
để hạn chế cạnh tranh trong một ngành công nghiệp cụ thể. 

Hàn Quốc mở rộng tự do luật sở hữu tài sản của mình vào năm 1998. Luật sở hữu đất cho người nước 
ngoài (sửa đổi) cho phép ngay cả người nước ngoài không cư trú và các tập đoàn nước ngoài có cùng các 
quyền như người Hàn Quốc trong việc mua và sử dụng đất. Năm 2001 Hàn Quốc đã thực hiện các bước xa 
hơn để mở rộng tự do các luật sở hữu tài sản bằng cách thực hiện đạo luật ủy thác đầu tư bất động sản 
năm (REIT), hỗ trợ các đầu tư gián tiếp lành mạnh vào bất động sản và tái cơ cấu của các tổng công ty. Đạo 
luật REIT cho phép các nhà đầu tư đầu tư vốn thông qua một công ty quản lý tài sản, và đầu tư vào bất 
động sản như cao ốc văn phòng, khu công nghiệp, trung tâm mua sắm, khách sạn và căn hộ dịch vụ. 
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Hầu như không còn hạn chế nào về quyền sở hữu nước ngoài về cổ phiếu trong các công ty Hàn Quốc. 
Tính đến năm 2000, pháp luật của Hàn Quốc cho phép đầu tư trực tiếp nước ngoài thông qua các vụ sáp 
nhập và mua lại với các doanh nghiệp trong nước hiện tại, bao gồm tiếp quản mang tính thù địch. Tuy nhiên, 
chưa xảy ra trường hợp tiếp quản mang tính thù địch tại Hàn Quốc. Trong tháng 12 năm 2009, Bộ Tư pháp 
đề xuất luật thuốc độc mà có thể bảo vệ các công ty trong nước từ các hồ sơ dự thầu tiếp quản thù địch 
nước ngoài. Quốc hội sẽ xem xét dự luật trong phiên họp vào mùa xuân năm 2010. 

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

Tiến bộ của Hàn Quốc về quyền sở hữu trí tuệ dẫn tới việc loại bỏ nó khỏi danh sách theo dõi đặc biệt 301 
trong năm 2009. Tầm quan trọng của việc bảo vệ sở hữu trí tuệ đã tăng lên trong những năm gần đây như 
việc số hoá của nền kinh tế của Hàn Quốc đã tăng cường đáng kể khả năng sản xuất và phát tán những 
bản sao trái phép các tài liệu có bản quyền. Với các sản phẩm và nhãn hiệu hàng hoá của Hàn Quốc đựơc 
thành công trên toàn cầu, những người xây dựng quyền sở hữu trí tuệ của Hàn Quốc được hưởng lợi từ 
những cải tiến trong chế độ tài sản trí tuệ trong nước. Ngoài ra, mặc dù tiến bộ đáng kể đã được thực hiện, 
mối quan tâm vẫn còn đối với vi phạm bản quyền cuốn sách tại các trường đại học, bán hàng trên đường 
phố các DVD sao chép bất hợp pháp, làm giả các sản phẩm tiêu dùng, bảo vệ bí mật và các dữ liệu thử 
nghiệm khác về phê duyệt tiếp thị dược phẩm, và thiếu sự phối hợp giữa y tế Hàn Quốc và các cơ quan sở 
hữu trí tuệ để ngăn chặn việc cấp phép tiếp thị cho các sản phẩm vi phạm bằng sáng chế. 

Vào tháng 7 năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (MCST) sửa đổi Luật bản quyền tác giả của Bộ 
bao gồm một chương trình "Ba cuộc đình công" chống lại chia sẻ hồ sơ bất hợp pháp. Theo luật sửa đổi, 
người dùng tải về bất hợp pháp sẽ được gửi một bức thư cảnh báo, mà tính như cuộc đình công. Ba cuộc 
đình công sẽ dẫn tới việc đình chỉ tài khoản internet của người dùng đó bởi các nhà cung cấp dịch vụ 
Internet. Trong tháng 12 năm 2009, MCST báo rằng Ủy ban Bản quyền Hàn Quốc đã ban hành 19.800 kiến 
nghị khắc phục kể từ khi bộ luật được sửa đổi. Không có lệnh khắc phục nào về đình chỉ tài khoản internet 
của người sử dụng được ban hành. 

Trong năm 2009, Chính phủ Hàn quốc, điều phối bởi MCST, tiếp tục tiến trình của nó trong việc thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ trong một số lĩnh vực, và dường như vẫn còn cam kết chống vi phạm bản quyền với 
các hình thức khác nhau. Tuy nhiên, sự thiếu hụt đội ngũ nhân viên của MCST ảnh hưởng đến nỗ lực vi 
phạm bản quyền phần mềm của nó và vẫn còn là một mối quan tâm. Việc cắt giảm nhân viên xác định trở lại 
sự hội nhập của Bộ Thông tin và Truyền thông vào MCST như một phần của việc tổ chức lại chính phủ của 
Tổng thống Lee. MCST hiện đang đề nghị tăng cường kinh phí và nhân viên từ Bộ trưởng Bộ Hành chính và 
An ninh. 

MCST đã nhấn mạnh rằng mặc dù giảm nhân viên, bộ đã có những nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các cơ 
quan chính quyền trung ương và thành phố đang sử dụng đúng phần mềm được cấp phép, và năm tới có 
kế hoạch thực hiện một đánh giá tương tự như ở cấp doanh nghiệp. Trong khi đó, MCST lên kế hoạch cung 
cấp một dịch vụ tư vấn cho các công ty để họ quản lý đúng các giấy phép phần mềm của họ. 

MCST tổ chức chiến dịch 100 ngày hàng năm lần thứ hai để chống lại sản phẩm có bản quyền bị vi phạm 
ngoại vi được gọi là " Dự án sạch Seoul 100 ngày " từ tháng tư đến tháng tám năm nay. MCST ghi nhận có 
kế hoạch để tiếp tục dự án này hàng năm. Trong Dự án sạch Seoul 100 ngày, MCST và bộ phận thi hành 
luật pháp Hàn Quốc đã đột kích các nhà buôn bán đường phố và các cửa hàng bán DVD, đĩa CD, phần 
mềm, và sách lậu. Theo thống kê của MCST, việc bắt giữ sản phẩm lậu tăng 24 % với 214.199 mặt hàng 
bất hợp pháp, và truy tố tăng 46 % với 544 trường hợp, so với con số từ chiến dịch năm ngoái. Ngoài ra, 
MCST đã hứa sẽ thực hiện các hoạt động chống vi phạm bản quyền sách tại các trường Hàn Quốc vào đầu 
các học kỳ. 

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã thể hiện một cam kết mới về điều tra và truy tố các "topsites." Ít được biết đến 
cho công chúng, topsites là máy chủ lưu giữ hàng chục ngàn phần mềm, trò chơi, âm nhạc và các tập tin 
phim lậu. Chính phủ Hàn Quốc gặp với các đối tác ngành âm nhạc để thảo luận về kỹ thuật điều tra.  

Luật bằng sáng chế của Hàn Quốc là một chế độ "đầu tiên đến tập tin". Mặc dù luật khá toàn diện và dành 
sự bảo hộ cho hầu hết các sản phẩm và công nghệ, nhưng một công ty phải được đăng ký với Cục Sở hữu 
trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) để có được pháp luật bảo vệ. KIPO đã sửa đổi luật liên quan về các hạn chế đối với 
việc mở rộng hạn bằng sáng chế cho một số dược phẩm, hoá nông, và các sản phẩm sức khỏe động vật 
mà có thể thử nghiệm lâm sàng dài và yêu cầu thử nghiệm trong nước. Tuy nhiên, một vấn đề đang được 
tiếp tục quan tâm đã thiếu sự phối hợp giữa Cục Quản lý dược và thực phẩm Hàn Quốc và KIPO và các vấn 
đề liên quan mà có kết quả trong việc cấp giấy chấp thuận tiếp thị cho bản sao trái phép của các sản phẩm 
dược phẩm. 

Đạo luật nhãn hiệu hàng hoá của Hàn Quốc đã được sửa đổi để tăng cường các quy định nghiêm cấm việc 
đăng ký nhãn hiệu hàng hoá không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu nước ngoài bằng cách cho phép 
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các giám định viên từ chối bất kỳ đăng ký được thực hiện với "ý đồ xấu". Bất chấp sự thay đổi này, các thủ 
tục pháp lý phức tạp mà các công ty phải tuân theo để tìm cách hủy bỏ đã làm nản lòng các công ty theo 
đuổi các biện pháp pháp lý. Trong đó, vấn đề vẫn phát sinh liên quan đến các đăng ký nhãn hiệu "ẩn danh" 
được đệ trình và đăng ký tại Hàn Quốc mà không được phép vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 
1990, thì KIPO đang thực hiện kiểm tra thương hiệu và quá trình sàng lọc hiệu quả và chính xác hơn. 

Pháp luật Hàn Quốc về cạnh tranh không lành mạnh và bí mật thương mại cung cấp một cấp độ cơ bản về 
bảo vệ bí mật thương mại tại Hàn Quốc, nhưng không đủ trong một số trường hợp. Ví dụ, một số công ty, 
đặc biệt là một số nhà sản xuất hóa chất, thức ăn vật nuôi, mỹ phẩm, và các sản phẩm thực phẩm, liên tiếp 
gặp các vấn đề với quy định của chính phủ về yêu cầu nộp thông tin sản phẩm thật chi tiết, chẳng hạn như 
công thức hoặc các đồ án, như một phần của thủ tục đăng ký hoặc xác nhận. Các công ty báo cáo rằng, 
mặc dù việc phát hành các thông tin bí mật kinh doanh bị cấm theo luật pháp Hàn Quốc, trong một số 
trường hợp, các viên chức chính phủ không bảo vệ đầy đủ thông tin độc quyền này, và bí mật thương mại 
dường như đã được sẵn có cho các đối thủ Hàn Quốc hoặc các hiệp hội thương mại của họ. 

Quản trị doanh nghiệp và quyết định đầu tư 

Các nhà đầu tư và thị trường tài chính vẫn cảnh giác với quản trị doanh nghiệp ở Hàn Quốc bất chấp những 
cải thiện đáng kể kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998. Mối quan tâm về quản trị doanh 
nghiệp thường là tỷ lệ giá/thu nhập đến mức thấp hơn so với các công ty tương đương ở nơi khác. Các nhà 
hoạch định chính sách của Hàn Quốc thừa nhận rằng các nhà đầu tư nước ngoài thường yêu cầu một "Hàn 
Quốc giảm giá" khi giao dịch với các công ty Hàn Quốc hoặc trong quyết định đầu tư. Theo Chủ tịch Ủy ban 
Thương mại tự do Hàn Quốc (KFTC), "những lý do chính cho việc Hàn Quốc giảm giá là các hoạt động kế 
toán không rõ ràng, ít tôn trọng các cổ đông thiểu số, sự cởi mở không đủ và kiểm soát quá mức của các 
công ty gia đình điều hành." 

Khoảng cách lớn tồn tại giữa quyền sở hữu và kiểm soát của một số lượng đáng kể các công ty ở Hàn 
Quốc, với nhiều tập đoàn truyền thống "chaebol" vẫn chịu sự kiểm soát của các gia đình sáng lập tập đoàn, 
bất chấp quyền sở hữu cổ phần của gia đình tương đối nhỏ. Kế hoạch cải cách kế toán của Hàn Quốc và 
Luật Các thủ tục tốt nhất là những nỗ lực đáng khâm phục, nhưng cũng có thể được thực hiện tốt hơn tại 
các khu vực này. Tăng cường sự tham gia của các nhà đầu tư và cổ đông nước ngoài, hiện đại hoá quan hệ 
doanh nghiệp - chính phủ, và truyền tính chuyên nghiệp trong văn hóa doanh nghiệp có thể hướng tới nâng 
cao quản trị doanh nghiệp. 

Tại Hàn Quốc, chaebol là từ dùng để gọi các tập đoàn kinh doanh lớn, bằng cách này hay cách khác, 
thường duy trì chế độ sở hữu huyết thống, cha truyền con nối của gia đình sáng lập ra nó. Lâu nay, sự phát 
triển thần kỳ của kinh tế Hàn Quốc vẫn được xem như công lớn của các chaebol, đưa Hàn Quốc sánh 
ngang tầm với các nước kinh tế phát triển trên thế giới. 

Chiến lược phát triển của Hàn Quốc trong nửa sau của thế kỷ 20, trong đó biến chuyển đất nước từ một 
trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới trở thành một thành viên của Tổ chức Hợp tác và phát triển 
kinh tế (OECD), tạo ra một số cấu trúc di sản làm tăng tính dễ tổn thương của nước này trong cuộc khủng 
hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998. Vào thời điểm đó, cơ cấu quản trị công ty yếu kém nói chung của 
Hàn Quốc đã càng thêm tồi tệ bởi một lịch sử tài chính trực tiếp của chính phủ, tạo ra "mối nguy hiểm đạo 
đức" có ý nghĩa – có nghĩa là, giả định rằng chính phủ sẽ làm tốt mọi tổn thất và không cho phép các công ty 
lớn thất bại. Điều này cho phép các phân đoạn lớn của khu vực doanh nghiệp để trở thành quá thừa, tăng 
tính dễ tổn thương. Hàn Quốc phản ứng với cuộc khủng hoảng tài chính bằng cách thực hiện một số cải 
cách doanh nghiệp để cải thiện minh bạch kế toán, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu công ty, và tăng cường cơ 
cấu tình trạng không thể trả nợ của quốc gia. Tuy nhiên, việc cải cách quản trị doanh nghiệp vẫn chưa đầy 
đủ. 

Mặc dù Đạo luật chống độc quyền và Fair Trade (buôn bán chính đáng tương nhượng) đã được sửa đổi liên 
tục - gần đây nhất là vào tháng 3 năm 2009 - tác động thiết thực của các bộ luật và chính sách của Hàn 
Quốc qui định về việc độc quyền và sự cạnh tranh không lành mạnh, tuy nhiên đã bị giới hạn bởi sức mạnh 
kinh tế lâu đời của các tập đoàn chaebol. Việc kiểm soát điều hành tại các chaebol Hàn Quốc vẫn tiếp tục 
tham gia các mạng lưới phức tạp của các cổ phần chéo giữa các chi nhánh chaebol, và nhiều chaebol vẫn 
tiến hành kinh doanh dựa trên các kết nối gia đình và cá nhân. Các mối quan hệ giữa chaebol - chính phủ 
vết tích có thể đôi khi cũng ảnh hưởng đến cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp - chính phủ phương hại đến 
các doanh nghiệp nước ngoài và các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME's). Như vậy, ảnh hưởng của chaebol 
trong nền kinh tế Hàn Quốc đôi khi có thể gây ra các vấn đề kinh doanh thiết thực cho nhà đầu tư nước 
ngoài. Ví dụ, các nhà cung cấp nhỏ và vừa có thể miễn cưỡng thỏa thuận với các công ty nước ngoài vì sợ 
hủy hoại một mối quan hệ chaebol được đánh giá cao. Việc tiếp cận với tín dụng có thể bị phức tạp bởi các 
mối quan hệ đặc quyền mà chaebol được hưởng cạnh tranh với các ngân hàng địa phương - mặc dù điều 
này được giảm nhẹ bởi sự thật là các quy định giới hạn sự dễ bị rủi ro của một ngân hàng với các công ty 
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của một tập đòan chaebol bất kỳ đến 25% vốn, và quy định rằng ít nhất 25 % vốn cho vay của tất cả các 
ngân hàng phải tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã chuyển mình thành các tập đoàn đa quốc gia được quản trị rất tốt đã 
áp dụng "các thủ tục tốt nhất" trong quản trị doanh nghiệp phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Một số "các 
thủ tục tốt nhất" bao gồm các cuộc họp hội đồng quản trị thường xuyên hơn bao gồm các hoạt động thực tế; 
các hội đồng với các thành viên hội đồng quản trị độc lập hơn và ít hoặc không có thành viên gia đình sáng 
lập; một ủy ban đề cử cho hội đồng quản trị; xác nhận báo cáo tài chính; và các kiểm toán bên ngoài độc lập 
và thường xuyên. 

Sở hữu nước ngoài cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cải cách quản trị doanh nghiệp ở 
Hàn Quốc. Ví dụ ,các công ty Hàn Quốc có vốn đầu tư nước ngoài quan trọng nói chung là được hiểu là 
miễn cưỡng hơn để tham gia vào sự cứu trợ các công ty gặp khó khăn của chính phủ, tác động đến sự phát 
triển của thị trường tài chính Hàn Quốc. Vì các nhà đầu tư nước ngoài hiện nay sở hữu khoảng 60 % cổ 
phần trong một số các công ty hàng đầu của Hàn Quốc và gần 33 % cổ phiếu niêm yết trên thị trường 
chứng khoán chính của Hàn Quốc, nên các quyền của cổ đông thiểu số và cổ đông không phải cư dân Hàn 
Quốc đang được thể hiện rõ ràng hơn.  

Theo Luật tố tụng tập thể về chứng khóan năm 2005 của Hàn Quốc, các cổ đông thiểu số đệ trình tố tụng 
tập thể về việc vận động làm giá cổ phiếu, công bố thông tin giả, và làm sai sổ sách kế toán. Vụ kiện tố tụng 
tập thể đầu tiên đã được nộp vào tháng 4 năm 2009 bởi 1.700 cổ đông chống lại Jinsung, một hãng sản 
xuất các chi tiết máy niêm yết trên KOSDAQ, về các thiệt hại gây ra do bị cáo buộc gian lận kế toán. Vụ việc 
được hòa giải ngoài tòa án vào tháng Giêng năm 2010 với số tiền khoảng 2,5 triệu USD. 

Chính phủ Hàn Quốc hiện đang thực hiện một kế hoạch cải cách kế toán nhằm làm cho các tiêu chuẩn kế 
toán của Hàn Quốc phù hợp với tiêu chuẩn khắt khe quốc tế. Theo lộ trình năm 2007, Các chuẩn mực về 
báo cáo tài chính quốc tế (K-IFRS) sẽ trở thành Nguyên tắc kế toán chấp nhận chung của Hàn Quốc vào 
năm 2011. Song song, một ủy ban của các chuyên gia lĩnh vực tư nhân Hàn Quốc đã lập một Bộ Luật các 
thủ tục tốt nhất để đáp ứng với một nhiệm của Bộ tài chính. Các đề xuất tự nguyện bao gồm trong luật này 
là phù hợp với nguyên tắc OECD, và Cơ quan Giao dịch Hàn Quốc (KRX) đã củng cố tầm quan trọng của 
Bộ luật bằng cách yêu cầu các công ty đã niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KSE) cung 
cấp thông tin cho nhà đầu tư về mức độ mà họ phù hợp với bộ luật. Sau đây là một số trong những khuyến 
nghị quan trọng chứa trong Luật các thủ tục tốt nhất: 

 Giảm bớt các ngưỡng quyền sở hữu cho phép các cổ đông nhỏ có quyền lớn hơn để kiểm tra sổ 
sách của công ty; 

 Có các giám đốc độc lập hoặc bên ngoài nằm trong ít nhất một nửa (hay hơn một phần tư) số các 
thành viên hội đồng quản trị của công ty niêm yết; 

 Thành lập một ủy ban đề cử để lựa chọn thành viên hội đồng, với ít nhất một nửa các uỷ ban gồm 
các giám đốc bên ngoài; 

 Bảo đảm rằng các giám đốc bên ngoài là thực sự độc lập, không có lợi ích trong công ty, quản lý, 
hoặc cổ đông kiểm soát; 

 Có ban giám đốc họp ít nhất mỗi ba tháng một lần; và 

 Yêu cầu các công ty có ban kiểm toán bao gồm ít nhất ba giám đốc, trong đó hai phần ba là giám 
đốc bên ngoài. 

Tính minh bạch của hệ thống pháp luật 

Môi trường pháp luật Hàn Quốc có thể gây ra những thách thức cho tất cả các công ty, cả trong và ngoài 
nước. Các luật và quy định thường được đóng khung bằng các thuật ngữ chung chung và có thể giải thích 
theo cách khác nhau của các quan chức chính phủ. Điều này tạo ra nỗi thất vọng cho các nhà đầu tư nước 
ngoài đang tìm kiếm sự chắc chắn tại thị trường Hàn Quốc.  

Chính phủ Hàn Quốc có thể hạn chế các khoản đầu tư mà làm gián đoạn việc sản xuất sản phẩm hoặc thiết 
bị quân sự, hoặc nếu công ty nước ngoài đang đầu tư vào mặt hàng xuất khẩu có thể sau đó sẽ được sử 
dụng cho mục đích quân sự khác với công dụng dự định ban đầu của chúng. Người nước ngoài liên kết với 
một quốc gia hoặc một tổ chức mà có thể đe dọa cho an ninh quốc gia cũng sẽ bị hạn chế việc đầu tư của 
họ trong các công ty Hàn Quốc. Các cơ quan chính phủ liên quan phải yêu cầu MKE để xem xét hồ sơ trong 
vòng 30 ngày về một nhà đầu tư nước ngoài nộp đơn xin phê duyệt điều chỉnh, và MKE cần phải đưa ra 
quyết định trong vòng 90 ngày tiếp theo. Đôi khi vẫn gặp phải các thủ tục quan liêu cũ hơn được thiết kế để 
gây ảnh hưởng đến các quyết định của doanh nghiệp và nhà đầu tư thông qua các quy định theo lệ này. 
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Theo Luật thủ tục hành chính của Hàn Quốc, các luật và các quy định được dự thảo (các đạo luật, các nghị 
định của Tổng thống hoặc các nghị định của Bộ trưởng) phải được công bố và trưng cầu ý kiến công chúng 
ít nhất 20 ngày trước khi ban hành. Các luật dự thảo này thường có sẵn trên các trang web của các Bộ liên 
quan mà không có thông báo rằng chúng đã được công bố. Quá trình làm luật thường vẫn không minh 
bạch, đặc biệt đối với người nước ngoài. Các quy tắc dự thảo có đôi khi được công bố với thời gian không 
đủ để cho phép công chúng có ý kiến và điều chỉnh ngành công nghiệp. Ví dụ, những thay đổi quy định 
pháp luật xuất phát từ luật do các thành viên của Quốc hội Hàn Quốc đề xuất không lệ thuộc vào thời gian 
lấy ý kiến công chúng. Khi các thông báo về các quy định dự thảo được công bố, chúng thường xuất hiện 
trong tờ Công báo, nhưng không nhất quán, và chỉ bằng tiếng Hàn Quốc; do đó, phần lớn thời gian góp ý 
20-ngày có thể được dùng chỉ để dịch tài liệu phức tạp. 

Tổng thống Lee Myung-bak đã thực hiện cải cách pháp luật- một trong các yếu tố chủ chốt của chính sách 
kinh tế của ông, và tiến độ dự kiến sẽ đạt được dần dần. Tổng thống Lee đã thành lập và đứng đầu Ủy ban 
Cạnh tranh quốc gia để xác định các biện pháp để cải thiện tính cạnh tranh của Hàn Quốc, kể cả cải cách 
pháp luật. Tương tự, Nhóm Đặc trách bãi bỏ quy định của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm giải quyết 
doanh nghiệp và Ủy ban thường trực Cải cách pháp luật tập trung cũng tập trung cải cách pháp luật. 

Thị trường vốn và đầu tư vốn 

Cải cách khu vực tài chính thường được trích dẫn như là một lý do cho sự phục hồi nhanh chóng từ cuộc 
khủng hoảng tài chính toàn cầu của Hàn Quốc. Cải cách khu vực tài chính nhằm mục đích để tăng tính minh 
bạch và sự tự tin của nhà đầu tư. Từ năm 1998, chính phủ Hàn Quốc đã tái tư bản hóa các ngân hàng và 
các tổ chức tài chính phi ngân hàng; đóng cửa hoặc sáp nhập các tổ chức tài chính yếu kém, giải quyết 
nhiều tài sản không hoạt động; giới thiệu phương pháp đánh giá rủi ro được quốc tế chấp nhận và các tiêu 
chuẩn kế toán cho các ngân hàng, người gửi tiền và các nhà đầu tư bắt buộc phải giả định các cấp độ riêng 
của rủi ro, và thực hiện các bước để giúp chấm dứt việc cho vay định hướng theo chính sách của quá khứ. 
Những cải cách này giải quyết sự giám sát yếu kém, các thông lệ cho vay yếu kém trong hệ thống ngân 
hàng Hàn Quốc đã góp phần gây ra và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998. 

Trong quá trình ổn định khu vực ngân hàng của Hàn Quốc trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, chính 
phủ Hàn Quốc đã bơm công quỹ, từ đó có được quyền sở hữu trên thực tế của nhiều ngân hàng thương 
mại của Hàn Quốc - mặc dù chính phủ công khai cam kết không can thiệp vào các quyết định vay và quản lý 
ngân hàng, ngoại. Cuối năm 2002, chính phủ Hàn Quốc bắt đầu kế hoạch đầy tham vọng để tư nhân hoá lại 
các ngân hàng dưới sự kiểm soát của chính phủ, với chương trình ban đầu kết thúc vào quý 1 năm 2005. 
Phần lớn việc tư nhân lại này đã được thực hiện, mặc dù chính phủ tiếp tục sở hữu phần lớn cổ phần của 
Ngân hàng Woori và cổ phần thiểu số trong một số ngân hàng khác. Các ngân hàng nước ngoài được phép 
thành lập công ty con hoặc chi nhánh trực tiếp. Hơn nữa việc nới lỏng các quy định đã mở rộng việc tiếp cận 
nước ngoài vào thị trường vốn của Hàn Quốc và cho phép các công ty tài chính nước ngoài tham gia vào 
các vụ sáp nhập không thù địch và mua lại các tổ chức tài chính địa phương. Hiện nay, lợi ích của nước 
ngoài kiểm soát ba trong số tám ngân hàng thương mại lớn của Hàn Quốc: Citibank Korea (trước đây là 
Ngân hàng KorAm); Korea Exchange Bank và SC/Korea First Bank. 

Hàn Quốc thường xuyên cho phép chuyển tiền về nước, nhưng có quyền hạn chế dòng ra trong trường hợp 
đặc biệt, chẳng hạn như tình huống khi dòng ra không kiểm soát được có thể làm tổn hại đến cán cân thanh 
toán, gây biến động quá mức lãi suất hoặc tỉ giá hối đoái, hoặc đe dọa sự ổn định của thị trường tài chính 
trong nước . Chính phủ Hàn Quốc đã không áp đặt các hạn chế đó ngay cả trong cuộc khủng hoảng tài 
chính châu Á hay cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nơi dòng vốn mạnh đã đóng một vai trò quan trọng. 

Các nhà đầu tư vốn nước ngoài bây giờ được tiếp cận tốt vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Tổng trần 
nhà đầu tư nước ngoài tại Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KSE) đã được bãi bỏ vào năm 1998, và 
các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 32,6 % cổ phiếu KSE và 7,8 % của KOSDAQ vào cuối năm 2009. Tỷ lệ 
doanh thu thị trường là 199,56 % vốn hóa thị trường trong năm 2009. Các nhà đầu tư bán lẻ rất năng động 
trong các thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Hơn 80 % kinh doanh bán lẻ KSE và KOSDAQ được thực hiện 
trực tuyến. Như vậy, một phần lớn của các nhà đầu tư bán lẻ là giao dịch hàng ngày, tức là một nguồn liên 
tục biến động cho thị trường. Chính phủ Hàn Quốc cho phép mua cổ phiếu trên lề, yêu cầu rằng giao dịch 
phải được giải quyết trong thời hạn ba ngày làm việc. 

Từ sự sụp đổ của Tập đoàn Daewoo vào năm 1999, sự phá sản doanh nghiệp lớn nhất của Hàn Quốc, thị 
trường trái phiếu của nước này đã gần như gấp đôi, vì số lượng người bán ít hơn người mua rất nhiều. 
Tổng tài sản của các ngân hàng thương mại của Hàn Quốc tính đến cuối tháng 9 năm 2009 là 1.177 nghìn 
tỷ won, hoặc khoảng 1,1 nghìn tỉ USD. 

Lãi suất ngắn hạn, ở khoảng 2,6 %, vẫn còn cạnh tranh cao. Trong khi đó lạm phát vẫn duy trì ở  mức 2,8 % 
trong suốt năm 2009. Sự lây lan giữa tiền ngắn hạn (tỷ lệ cuộc gọi qua đêm) và tiền bạc dài hạn (trong 3 
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năm chuẩn tỷ lệ trái phiếu doanh nghiệp) tăng tối đa từ 54 điểm cộng cơ bản của nó trong năm 2007 lên 153 
điểm cơ bản trong năm 2008 đến 318 điểm cơ bản trong năm 2009. Như một biện pháp đối phó với sự bất 
ổn định tài chính và suy thoái kinh tế tiềm năng, Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) cắt giảm lãi suất mục tiêu của 
nó sáu lần với các điểm 325 cơ bản từ 5,25 % vào tháng 8 năm 2008 xuống một mức thấp kỷ lục là 2.0 % 
vào tháng 2 năm 2009. 

Các vấn đề lao động 

Hàn Quốc tự hào có một lực lượng lao động cần cù, có học và có năng suất và mức độ cao của quyền lao 
động và biện pháp bảo vệ hợp pháp. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài cho rằng các mối quan hệ bất 
ổn giữa lao động và quản lý như là một trở ngại cho đầu tư. Theo một nghiên cứu của Diễn đàn kinh tế thế 
giới năm 2009, Hàn Quốc đã giảm từ vị trí thứ 13 xuống vị trí thứ 19 trên thế giới về năng lực cạnh tranh 
tổng thể, một phần do những báo cáo WEF mô tả là một thị trường lao động cứng nhắc. Mặc dù, ở mức 
10,5 % vào năm 2008, tỷ lệ tổ chức công đoàn của Hàn Quốc không phải là đặc biệt cao, các đoàn thể rất 
mạnh mẽ trong việc đưa ra yêu cầu về tiền lương, phúc lợi và điều kiện làm việc. 

Các nhà phân tích Hàn Quốc cho rằng nên quan tâm nhiều hơn việc tìm cách thúc đẩy sự chuyển động về 
lao động trong khi kích thích thị trường việc làm. Một vấn đề, theo một số học giả, là việc thực hành thúc đẩy 
theo chuẩn trong công ty. Việc công nhân không có khả năng bảo đảm việc làm ở một vị trí và mức lương 
tương đương tại một công ty khác có tác động tiêu cực đến sự biến chuyển về lao động. Đào tạo dạy nghề 
tại Hàn Quốc đứng sau các nước khác có cùng mức độ phát triển.  

Cải cách trong hệ thống lương hưu cũng sẽ giúp chuyển đổi trong lao động. Trong hệ thống Hàn Quốc, các 
nhân viên chính phủ và giáo viên có thể mang theo quyền trợ cấp lương hưu của họ khi họ bỏ một tổ chức 
nghề nghiệp và gia nhập vào tổ chức khác. 

Mặc dù các khu vực chính phủ, lao động và quản lý của Hàn Quốc vẫn còn đấu tranh để giải quyết xung đột, 
nhưng có cơ chế tại chỗ để cải thiện giao tiếp. Chính quyền trước đó đã lập một Uỷ ban ba bên (Người lao 
động, người sử dụng lao động và Chính phủ) để giải quyết những hoạt động bất thường trong khu vực lao 
động. Tổng liên công đoàn thương mại Hàn Quốc (FKTU), một trong hai tổ chức công đoàn bảo trợ của Hàn 
Quốc, thường xuyên tham gia các cuộc đàm phán với chính phủ và lao động, và để đối phó với cuộc khủng 
hoảng tài chính toàn cầu, đã đồng ý một "hiệp ước xã hội" để hạn chế nhu cầu tăng lương để đáp lại lời hứa 
tránh sa thải lao động của ban quản lý. Tuy nhiên, một liên đoàn lao động khác - Liên minh các công đoàn 
thương mại của Hàn Quốc (KCTU) - từ chối đàm phán với chính phủ và ban quản lý và tiến hành các cuộc 
đình công trong suốt cả năm và tiếp tục đình công nhiều hơn nữa trong năm 2010. Vào ngày 01 tháng 1 
năm 2010, Quốc hội thông qua luật cải cách lao động chi phối thời gian để thực hiện hai thay đổi gây tranh 
cãi đầu tiên được cơ quan lập pháp chấp thuận vào năm 1997. Nếu không có những sửa đổi như vậy thì cả 
hai thay đổi đã có thể tự động có hiệu lực vào tháng Giêng năm 2010. Tuy nhiên, theo luật sửa đổi, những 
hạn chế mới cấm các công ty trả lương cho lãnh đạo công đoàn chuyên trách được thực hiện từ tháng 7 
năm 2010 và khả năng thành lập những tổ công đoàn tại một nơi làm việc sẽ có hiệu lực vào tháng 7 năm 
2011. 

Từng bước thực hiện tuần làm việc năm ngày bắt đầu vào tháng 7 năm 2004. Là một phần của kế hoạch 
thực hiện, chế độ làm việc này đã được mở rộng sang khu vực công trong tháng 7 năm 2005. 

Hàn Quốc gia nhập Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) trong tháng 12 năm 1991. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn 
chưa phê chuẩn công ước ILO cơ bản về quyền của người lao động (Công ước 87 về tự do lập hội, Công 
ước 98 về quyền tổ chức và thương lượng tập thể, và Công ước 151 về quyền tổ chức của người lao động 
dịch vụ công), và một số nhóm lao động quốc tế và trong nước đã nộp đơn khiếu nại đối với chính phủ Hàn 
Quốc với Ủy ban nhân ILO về Tự do Hiệp hội. 

Năm 1997, Hàn Quốc sửa đổi luật lao động để cho phép có nhiều hơn một liên đoàn lao động quốc gia. Hàn 
Quốc hiện nay có hai liên đoàn quốc gia, đó là Liên minh các công đoàn Thương mại Hàn Quốc, Tổng Liên 
công đoàn Thương mại Hàn Quốc, cùng với một số 1.600 công đoàn lao động riêng biệt. Ngoài ra, năm 
1997, chính phủ bãi bỏ lệnh cấm về sự can thiệp của "các bên thứ ba" trong tranh chấp lao động, do đó cho 
phép các công đoàn lao động để tìm kiếm sự trợ giúp và tư vấn bên ngoài. 

Bạo lực chính trị 

Hàn Quốc không có một lịch sử của bạo lực chính trị nhằm chống lại các nhà đầu tư nước ngoài. Đại sứ 
quán cho biết chưa hề có bất kỳ các mối đe dọa mang động cơ chính trị gây thiệt hại cho các dự án đầu tư 
nước ngoài hoặc bất kỳ các cơ sở liên quan đến nước ngoài, cũng không phải của bất kỳ sự cố nào có thể 
được hiểu là có mục tiêu đầu tư nước ngoài. Bạo lực lao động không liên quan đến vấn đề quyền sở hữu 
nước ngoài, tuy nhiên, trong quá khứ đã có xảy ra tại các cơ sở nước ngoài làm chủ. 
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Tham nhũng 

Bất chấp có những cải tiến đáng kể trong những năm gần đây, cơ cấu chính trị của Hàn Quốc vẫn còn tồn 
tại một mức độ không minh bạch trong việc hình thành các luật và các quy định. Thể chế vẫn còn chưa hoàn 
chỉnh với cấu trúc xã hội chủ yếu dựa vào mối quan hệ cá nhân, các cơ hội và động cơ cho việc tham nhũng 
đôi khi vẫn xảy ra. 

Hối lộ một quan chức Hàn Quốc là một hành động tội phạm. Hình phạt cho vi phạm hối lộ từ quản chế đến 
tù chung thân. Pháp luật đã chấp thuận đưa Hàn Quốc thuận theo các sáng kiến OECD chống hối lộ quốc 
tế. Các công tố tối cao ở mỗi tỉnh có trách nhiệm truy tìm ra tham nhũng. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và 
viên chức trong đó có các cựu Bộ trưởng và cựu Chủ tịch đã bị kết tội tham nhũng trong những năm gần 
đây, đôi khi vì các tội đã phạm phải ở những năm trước đó.  

Rất ít người phải trả tiền phạt nặng hoặc phải ở tù trong thời gian lâu. Trước ý kiến của dân chúng lên án 
việc hối lộ và tham nhũng, đặc biệt là sau cuộc tổng tuyển cử năm 2000, các nhóm dân sự đã trở nên có 
tiếng nói và đạt được tiến bộ đáng kể bằng cách xác định các quan chức được cho là "tham nhũng" và tiến 
hành chống lại việc bầu cử của những quan chức này. Sự phẫn nộ của công chúng đã giúp đưa Roh Moo-
hyun trở thành tổng thống vào năm 2003, người được nhiều người xem như là một người ngoài không bị 
dính vết nhơ. Tuy chiến dịch của Roh đã hạn chế tham nhũng, ông Roh đã bị truy tố về tội tham nhũng sau 
khi ông rời nhiệm sở vào năm 2008 và tự tử năm 2009 khi cuộc điều tra đang được tiến hành. 

Luật chống tham nhũng gây tranh cãi được Quốc hội thông qua năm 2002 hiện đang có hiệu lực. Đáng chú 
ý nhất là điều luật này đã lập ra Ủy ban độc lập Hàn Quốc chống tham nhũng (KICAC), được bán tự trị và 
được quyền điều tra các khiếu nại của công chúng về việc tham nhũng ở mọi cấp của chính phủ. Ủy ban 
chống tham nhũng và Dân quyền (ACRC) đã được thành lập trong năm 2008 qua việc hợp nhất cơ quan 
thanh tra của Hàn Quốc, KICAC và Ủy ban kháng cáo Hành chính. Với sự hợp nhất của ba tổ chức này, 
công chúng sẽ được cung cấp dịch vụ một cửa để giải quyết các khiếu nại, gửi hồ sơ kháng cáo hành chính 
và chống tham nhũng.  

Tổ chức ACRC đánh giá các mức độ toàn vẹn của các tổ chức khu vực công mỗi năm qua bằng cách khảo 
sát ý kiến của công dân. ACRC cũng thường xuyên đánh giá các sáng kiến chống tham nhũng được thực 
hiện bởi các tổ chức công. ACRC đề ra các khuyến nghị để giúp các cơ quan chính phủ sửa đổi các luật 
không rõ ràng và định kỳ đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị. ACRC cũng chỉ đạo Đánh giá Tác động 
Tham nhũng (CIA), cơ chế phân tích thiết kế để nhận diện và loại bỏ trước các yếu tố gây ra tham nhũng 
trong các luật và quy định. 

Quốc hội đã thông qua Dự Luật Chống Rửa tiền vào năm 2001. Luật đó đáp ứng các mục tiêu của Lực 
lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính về bốn mươi khuyến cáo về rửa tiền, và lập ra một đơn vị tình báo 
tài chính (FIU) để theo dõi các giao dịch và tài khoản nghi ngờ và tạo điều kiện hợp tác quốc tế. Chính phủ 
đã hoàn toàn hợp tác với Liên Hiệp Quốc với nỗ lực xác định và đóng cửa các nguồn tài trợ khủng bố. 

Các khu thương mại nước ngoài và khu kinh tế tự do 

Hàn Quốc đặt mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài bằng cách xúc tiến sáu Khu Kinh tế tự do (FEZ): Incheon 
(gần sân bay Incheon, sẽ được hoàn thành vào năm 2020); Busan / Jinhae (ở tỉnh Nam Gyeongsan, sẽ 
hoàn thành vào 2020); Gwangyang Bay ( ở tỉnh Nam Gyeongsan, sẽ hoàn thành vào 2020); Hoàng Hải (ở 
tỉnh Nam Chungcheong, sẽ được hoàn thành 2025); Daegu/Gyeongbuk (ở tỉnh Bắc Gyeongsan, sẽ hoàn 
thành vào 2020); và Saemangeum/Gunsan (ở tỉnh Bắc Jeolla, sẽ hoàn thành vào năm 2030).  

Các FEZs khác với các khu khác được chỉ định cho đầu tư nước ngoài tập trung vào việc tạo ra một cuộc 
sống và môi trường làm việc toàn diện với công nghệ sinh học, hàng không, hậu cần, sản xuất, dịch vụ, và 
các cụm công nghiệp khác cũng như các trường quốc tế, các cơ sở giải trí, và các bệnh viện quốc tế. Trong 
năm 2009, Quốc hội đã thông qua Đạo luật đặc biệt về các Khu kinh tế tự do để gia tăng lợi ích về thuế đối 
với đầu tư, tăng ngân sách cơ sở hạ tầng FEZ, và tinh giản quá trình phê duyệt về phát triển đất. 

Ngoài ra còn có sáu khu công nghiệp phức hợp dành riêng cho nước ngoài tại Hàn Quốc ở các khu vực 
khác nhau của đất nước, được thiết kế để cung cấp các khu nhà xưởng giá rẻ, với các chính phủ quốc gia 
và địa phương hỗ trợ để cho thuê hoặc bán các khu đó ở mức giá giảm. Ngoài ra, có bốn "Khu thương mại 
tự do" tại Iksan, Gunsan, Daebul và Masan nơi các công ty có thể theo đuổi công việc kinh doanh của họ với 
sự hỗ trợ của chính phủ, nhưng không có các yêu cầu pháp lý thông thường như thủ tục phê duyệt cho xuất 
khẩu, nhập khẩu và thuế hải quan. Ngoài ra còn có bảy Khu đầu tư nước ngoài do chính quyền địa phương 
chỉ định để cung cấp các khu công nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài. Những xem xét đặc biệt cho các nhà 
đầu tư nước ngoài thay đổi giữa các tùy chọn này. 
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Một nguồn thông tin về hệ thống các khu thương mại tự do khác nhau của Hàn Quốc là ở "Đầu tư Hàn 
Quốc" do chính phủ điều hành - một tổ chức xúc tiến đầu tư vào thuộc Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Thương 
mại Hàn Quốc (KOTRA). Có thể liên hệ tại: 

Đầu tư Hàn Quốc, KOTRA Bldg. 300-9 

13, Heolleungno, Seocho-gu, Seoul, Hàn Quốc 

Tel: (82-2) 3460-7545 

Fax: (82-2) 3460-7946/7 

http://www.investkorea.org 

Chính phủ Hàn Quốc cũng tiếp tục đặt nỗ lực đáng kể vào các chương trình nâng cao chất lượng cuộc sống 
tại Hàn Quốc cho các nhà đầu tư nước ngoài và gia đình họ. Có 46 trường học nước ngoài tại Hàn Quốc 
mở cửa vào tháng 3 năm 2010 và hai trường học nước ngoài lớn mở cửa vào tháng 8 năm 2011 trong Khu 
kinh tế mở Incheon. Mới gần đây, Chính phủ đưa ra các chương trình ba năm nhằm tăng cường môi trường 
đầu tư nước ngoài tại Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đã cải thiện khung pháp lý cho những khu vực này 
do sửa đổi Luật Khu kinh tế mở và Luật Đầu tư nước ngoài để cung cấp các khoản trợ cấp hơn 10 triệu 
USD tiền mặt cho đầu tư nước ngoài. 

Hiệp định đầu tư song phương 

Ngày 27/4/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Hiệp định khuyến khích và Bảo hộ Đầu 
tư Việt Nam - Hàn Quốc.  

Căn cứ vào công văn số 68/2004/QĐ-TTg ra ngày 27/4, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Hiệp định 
khuyến khích và Bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ CHXHCNN Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc ký ngày 
15/9/2003.  

Hiệp định trên thay thế cho bản hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc năm 1993. 
Theo đó, hai nước sẽ dành cho nhau tiêu chuẩn đối xử quốc gia cao hơn, thống nhất về cơ chế giải quyết 
tranh chấp và lập ra một ủy ban hỗn hợp nhằm giúp Chính phủ hai nước điều hành tốt hơn lĩnh vực đầu tư. 

Việt Nam và Hàn Quốc cũng tăng cường trao đổi thông tin, nêu lên những nhu cầu và giải quyết những 
vướng mắc trong quá trình trao đổi đầu tư song phương. 

Thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài  

 Dòng tiền hàng năm Cổ phần tích lũy 

 2007 2008 2009 2009 

Tổng số FDI vào 10.515 11.711 11.484 160.512

   Hoa Kỳ 2.329 1.328 1.486 41.808

   EU 4.344 6.339 5.297 56.468

Nhật Bản 990 1.423 1.934 23.890

   Trung Quốc 385 336 161 2.676

   Khác 2.467 2.285 2.606 35.670

  

Tổng số vốn FDI ra 
nước ngoài 

29.556 35.981 13.353 188.895

  Trung Quốc 7.123 4.841 1.811 40.007

   Hoa Kỳ 4.105 5.919 2.912 34.071

   EU 3.013 2.987 1.264 21.165

   Nhật Bản 797 608 363 3.530

   Khác 14.519 21.626 7.003 90.1222

Nguồn: Ngân hàng Xuất nhập khẩu của Hàn Quốc và Bộ Kinh tế Tri thức 
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Lưu ý: dữ liệu này dựa trên các thông báo về trường hợp. Các dòng tiền năm 2009 là số liệu báo cáo trong 
chín tháng đầu năm nay. 

Các trang web hữu ích: 

Hội đồng Trọng tài thương mại Hàn Quốc: http://www.kcab.or.kr/servlet/kcab_adm/memberauth/5000 

Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc: http://www.ftc.go.kr 

Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc: http://www.kipo.go.kr/en/ 

Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc : http://www.mke.go.kr/language/eng/index.jsp 

Hàn Quốc Bộ Chiến lược và Tài chính: http://english.mosf.go.kr 

Hàn Quốc Bộ Ngoại giao và Thương mại: http://www.mofat.go.kr/english/main/index.jsp 

Bộ Lao động Hàn Quốc: http://english.molab.go.kr/ 

Đầu tư Hàn Quốc: http://www.investkorea.org 
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Chương 7: Thương mại và tài chính cho dự án 

Làm thế nào để tôi được trả tiền (Các phương pháp thanh toán) 

Hệ thống tài chính Hàn Quốc thường gặp khó khăn để đáp ứng nhu cầu tài chính và vốn cho các giao dịch 
thương mại quốc tế. Các công ty nước ngoài trong giai đoạn mới làm ăn với một đối tác Hàn Quốc thường 
đầu tư nguồn lực tài chính cho các liên doanh, trong khi đối tác Hàn Quốc của họ đầu tư bằng hiện vật như 
đất đai hoặc các cơ sở tiện ích, như là cổ phần sở hữu của Hàn Quốc. Các công ty liên doanh và công ty 
nước ngoài thường làm việc với chi nhánh ngân hàng nước ngoài về nguồn tài chính bằng tiền tệ địa 
phương, mặc dù các chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ sẵn có một phần nhỏ tiền Won Hàn Quốc. Nguồn 
tài chính tiền Won Hàn Quốc tiềm năng khác nằm ở các ngân hàng thương mại trên khắp Hàn Quốc, các 
ngân hàng khu vực, và các ngân hàng chuyên biệt, bao gồm Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc, Liên đoàn 
Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia, Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc và Ngân hàng Nhà ở Hàn Quốc. 

Có ba chứng từ để giải quyết thanh toán nhập khẩu: (1) thư tín dụng trả ngay và kỳ hạn xa, (2) Chứng từ đổi 
khi chấp nhận (D/A) và Chứng từ giao khi thanh toán (D/P), và, (3) tài khoản giao dịch mở. D/A và thư tín 
dụng kỳ hạn xa là hình thức tín dụng triển hạn, trong đó các nhà nhập khẩu không thanh toán tiền hàng cho 
đến ngày yêu cầu trong thư tín dụng; tuy nhiên, các nhà nhập khẩu có thể làm thủ tục hải quan giải phóng 
hàng hoá trước khi thanh toán. D/P cũng tương tự như D/A, ngoại trừ các nhà nhập khẩu không thể làm thủ 
tục hải quan giải phóng hàng hoá trước khi thanh toán. Trong một số trường hợp nhà nhập khẩu có thể làm 
thủ tục hải quan giải phóng hàng hoá trước khi thanh toán theo một thư tín dụng trả ngay. Giao dịch L/C 
thường thực hiện theo mã thực hành và hải quan (thống nhất UCP) tiêu chuẩn quốc tế. Các hạn chế về việc 
sử dụng các điều khoản thanh toán chậm cho nhập khẩu, D/A và thư tín dụng kỳ hạn xa đã được bãi bỏ. 

CS Korea khuyến cáo rằng các công ty nên xem xét việc thỏa thuận dựa trên L/C xác nhận với các khách 
hàng mới và thậm chí quen thuộc. Một L/C xác nhận thông qua một ngân hàng Việt Nam được khuyến khích 
bởi vì nó ngăn ngừa những thay đổi không mong muốn đối với bản L/C gốc, và nó đặt trách nhiệm việc thu 
tiền về cho các ngân hàng hơn là cho người bán. Điều này có thể chi phí nhiều hơn một chút, nhưng có thể 
cũng đáng giá. 

Để giảm nguy cơ không thanh toán, các công ty có thể liên hệ với cơ quan đánh giá tín dụng, có thể cung 
cấp có thu phí thông tin đánh giá tín nhiệm tài chính của các công ty Hàn Quốc. Dun & Bradsteet Hàn Quốc, 
Sở các nhà đầu tư Hàn Quốc, và Sở thông tin Hàn Quốc tại trang web http://www.kisinfo.com/eng/index.asp 
cung cấp dịch vụ đánh giá tín dụng có thu phí tại Hàn Quốc. CS Korea cũng có thể cung cấp thông tin có giá 
trị bao gồm cả kỳ hạn xa thư tín dụng của một công ty, thông qua dịch vụ Hồ sơ công ty quốc tế của mình. 
Trang web của Ban Trọng tài thương mại Hàn Quốc (KCAB) tại: 
http://www.kcab.or.kr/servlet/kcab_adm/memberauth/5000  và các cơ quan thu thập tư nhân có thể cung cấp 
các dịch vụ trọng tài và thu thập. KCAB là đội ngũ tư vấn viên tư vấn cho các công ty về hướng dẫn hợp 
đồng. 

Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về tín dụng đầu tư và tín 
dụng xuất khẩu của Nhà nước, xem chi tiết tại: 
http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,33345598&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=18915 

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính Việt Nam), cả nước hiện có ba doanh nghiệp bảo hiểm 
triển khai bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, gồm Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí (PVI), Tổng Công ty 
Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) và Công ty TNHH Bảo hiểm QBE. 

Hệ thống ngân hàng  

Hệ thống tài chính của Hàn Quốc bao gồm các ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Ủy ban 
Giám sát tài chính (http://www.fsc.go.kr/eng/) và Sở Giám sát tài chính (FSS), cơ quan điều tiết của Hàn 
Quốc, có trách nhiệm giám sát và kiểm tra tất cả các ngân hàng bao gồm cả các ngân hàng chuyên ngành 
và của chính phủ, cũng như các công ty chứng khoán và bảo hiểm. FSC đóng vai trò quan trọng trong tái cơ 
cấu tài chính và đã tăng cường khuôn khổ quản lý và giám sát toàn bộ khu vực tài chính. Các tiêu chuẩn 
giám sát đang được cải thiện để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Các chi nhánh tại Hàn Quốc của các công 
ty kế toán quốc tế thường thực hiện kiểm toán. Mặc dù chất lượng kiểm toán đang được cải thiện nhưng 
vẫn còn xa so với tiêu chuẩn toàn cầu. 

Kiểm soát ngoại hối 

Hàn Quốc đã tự do hoá kiểm soát ngoại hối phù hợp với tiêu chuẩn của OECD. 

Một công ty nước ngoài đầu tư theo các điều khoản của Đạo Luật Khuyến khích vốn nước ngoài (FCPA) 
được phép chuyển một phần đáng kể lợi nhuận của công ty, miễn là công ty gửi một báo cáo tài chính được 
kiểm toán cho các ngân hàng ngoại hối. Để rút vốn, báo cáo định giá cổ phiếu do công ty chứng khoán được 
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công nhận hoặc Ban thẩm định Hàn Quốc thực hiện cũng phải được đưa ra. Các công ty nước ngoài không 
đầu tư theo FCPA phải hồi vốn thông qua các ngân hàng ngoại hối được ủy quyền sau khi có phê duyệt của 
chính phủ. Mặc dù Hàn Quốc không thường xuyên hạn chế việc hồi vốn của các quỹ, nhưng Hàn Quốc có 
quyền làm như vậy trong trường hợp đặc biệt gây biến động quá mức về lãi suất hoặc tỉ giá, hoặc đe dọa sự 
ổn định của thị trường tài chính trong nước, chẳng hạn như trong các tình huống có thể gây hại cho sự cân 
bằng các khoản thanh toán quốc tế. Đến nay, chính phủ Hàn Quốc chưa có trường hợp hạn chế hồi vốn vì 
những lý do như thế này, ngay cả trong và sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997-1998. 

Ngân hàng Hàn Quốc (http://eng.bok.or.kr/) cung cấp thông tin chi tiết về chính sách kiểm soát ngoại hối của 
Hàn Quốc. 

Tài chính cho dự án 

Tín dụng trung và ngắn hạn sẵn có từ các ngân hàng Hàn Quốc và nước ngoài và thông qua phát hành trái 
phiếu. Các công ty trong nước thường có thể tiếp cận tốt hơn tới nguồn quỹ địa phương cũng như thị 
trường tài chính thứ cấp và không chính thức với mức lãi suất cao hơn. Trái phiếu là một nguồn tài chính 
thay thế, mặc dù hơi đắt hơn các nguồn tài chính ngân hàng. Nợ dài hạn sẵn có từ Ngân hàng Phát triển 
Hàn Quốc, nhưng nói chung dành cho các ngành công nghiệp ưu tiên cao. 

Một số công ty dịch vụ tài chính địa phương cung cấp tài chính cho các dự án cơ sở hạ tầng xã hội và các 
dự án tư nhân tại Hàn Quốc. Tài chính cho dự án được giới thiệu lần đầu tiên tại Hàn Quốc vào năm 1995 
cho một dự án xây dựng đường cao tốc giữa Seoul và Sân bay quốc tế Incheon. Hiện nay, hầu hết các dự 
án vốn chi phí xã hội của Hàn Quốc (SOC) được tài trợ bởi nguồn tài chính cho dự án. Tài trợ tài chính dự 
án cũng đã trở thành một phương pháp phổ biến để làm nguồn tài chính cho các dự án khu vực tư nhân, 
trong đó bao gồm phát triển bất động sản và mua lại của các công ty gặp khó khăn về tài chính. 

Là một nước đang phát triển, tại Hàn Quốc không có ngân hàng phát triển đa phương và cũng không có các 
dự án từ nguồn viện trợ. 

Các trang web  

Ngân hàng Hàn Quốc: http://eng.bok.or.kr/ 

Ngân hàng Xuất nhập khẩu của Hàn Quốc: http://www.koreaexim.go.kr/en/ 

Ủy ban Giám sát tài chính: http://www.fsc.go.kr/eng/ 

Dịch vụ Giám sát tài chính: http://www.fss.or.kr/ 

Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc: http://www.kdb.co.kr/ 
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Chương 8: Những vấn đề cần lưu ý khi làm ăn kinh doanh tại Hàn Quốc 

Phong tục kinh doanh  

Nhìn thoáng qua, Hàn Quốc dường như "giống như bất kỳ quốc gia nào khác." Thủ đô Seoul, là một đô thị 
hiện đại phát triển mạnh với tất cả các công nghệ mới nhất mà thế giới cung cấp. Khắp nơi trên Hàn Quốc, 
bạn sẽ tìm thấy hệ thống viễn thông hạng nhất, các khách sạn năm sao, nhà hàng phương Tây, hệ thống giao 
thông hiện đại (bao gồm cả mạng lưới tàu điện ngầm rất hiệu quả tại Seoul và Busan), kiến trúc sáng tạo, và 
v.v. Tuy nhiên, nó vẫn còn rất Hàn Quốc. Hàng năm Hàn Quốc trở nên hiện đại hơn, nhưng điều quan trọng để 
nhận ra rằng hiện đại không bằng phương Tây. Người Hàn Quốc sẽ không mong đợi bạn là một chuyên gia về 
các sắc thái văn hóa của họ, nhưng họ sẽ đánh giá cao việc thể hiện sự quan tâm về các vấn đề mà đối với họ 
là quan trọng. Thường người Hàn Quốc đánh giá cao sự nỗ lực của người nước ngoài trong việc bày tỏ một 
lời cảm ơn (gam-sa-ham-ni-da) hoặc một lời chào (mot-yong-ha-noi-yo) bằng tiếng Hàn Quốc. 

Mặc dù người Hàn Quốc đã có bước chuyển tiếp rất lớn vào xã hội phương Tây, nhưng những cách tư duy 
truyền thống trong nhiều lĩnh vực vẫn tồn tại. Người Hàn Quốc có một sự tôn trọng lớn đối với gia đình và 
phân cấp thứ bậc. Các gia đình mở rộng (nghĩa là, cha mẹ sống chung với "các con" trung niên đã kết hôn 
và cháu của họ) vẫn còn phổ biến, mặc dù điều này đang thay đổi nhanh chóng. Trong thế hệ trước, người 
cha là người kiếm tiền chính, trong khi người mẹ ở nhà. Do thay đổi tập tục xã hội và áp lực kinh tế, các gia 
đình cả hai có thu nhập ngày càng tăng nhanh tại Hàn Quốc. Mặc dù người cha là người kiếm tiền chính, 
trong đa số trường hợp, tiền lương được giao phó cho vợ và hầu hết các quyết định tiêu dùng hằng ngày là 
theo ý của người vợ. Các công ty có thể suy xét về các vai trò trong gia đình truyền thống này khi tiếp thị 
đến người tiêu dùng Hàn Quốc. 

Mặc dù có những thay đổi lớn về quan điểm của người Hàn Quốc và phụ nữ đang trở nên tiến bộ, nhưng 
các chuyên gia là phụ nữ ở các cấp cao nhất vẫn còn rất hiếm. Trong các công ty Hàn Quốc, đa số phụ nữ, 
nhiều người có trình độ đại học danh tiếng, vẫn bị chuyển xuống làm công việc thư ký, kế toán hoặc công 
việc về giáo dục. Nhiều phụ nữ có trình độ đã tìm cơ hội làm việc như một chuyên gia với công ty nước 
ngoài, nơi có thái độ bình đẳng giới và tôn trọng nghề nghiệp và trách nhiệm. Hàn Quốc vẫn giữ sự tôn kính 
đối với người cao tuổi, và thiết lập vị trí thứ bậc của họ so với những người khác dựa vào tuổi tác. Một trong 
những nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ Hàn Quốc dựa trên rất nhiều từ cuối, mà chỉ ra mức độ tôn trọng 
dành cho người khác. Ngoài ra, người đàn ông thường nhận được sự tôn trọng nhiều hơn trong thế giới kinh 
doanh so với phụ nữ. Phụ nữ độc thân thường nhận được ít sự tôn trọng hơn so với phụ nữ có chồng mà sự 
ràng buộc của họ với chồng đôi khi thiết lập vị trí của họ trong xã hội. Một doanh nhân là người nước ngoài, 
thường không được xếp vào hệ thống phân loại xã hội nêu trên, tuy nhiên người này nên chuẩn bị để trả lời 
các câu hỏi mà người Hàn Quốc thường đưa ra để thiết cấp bậc xã hội nhưng người nước ngoài có thể coi là 
riêng tư, chẳng hạn như câu hỏi về tuổi tác và tình trạng hôn nhân. 

Người nước ngoài phải sẵn sàng kết hợp kinh doanh với các mối quan hệ xã hội vì người Hàn Quốc đặt mối 
quan hệ kinh doanh của họ dựa trên các mối quan hệ cá nhân. Việc uống nhiều rượu Hàn Quốc, Soju, rượu 
uýt-ki, bia, hay rượu khác là phổ biến trong việc thiết lập một mối quan hệ cá nhân, quan hệ kinh doanh. Và 
nơi cũng phổ biến là "no-rae-bang", là nơi một nhóm các doanh nhân gặp gỡ để uống và hát karaoke. Vì 
hầu hết máy ở no-rae-bang được trang bị với các bài hát bằng tiếng Anh, một doanh nhân phải hát ít nhất 
một bài hát để có được đặc lợi xã hội với các đối tác Hàn Quốc của họ. Mặc dù không phổ biến như là no-
rae-bang, các nam doanh nhân cũng nên biết về "các cuộc họp trong phòng" nơi mà phụ nữ Hàn Quốc phục 
vụ thức ăn và nước uống cho các khách hàng quen của họ. Khi làm kinh doanh, người nước ngoài cần phải 
nhạy cảm với mối quan hệ lịch sử của Hàn Quốc với Nhật Bản, mà đã tạo nên một thuộc địa ảo của bán đảo 
Hàn Quốc. Vì thời kỳ thuộc địa Nhật Bản, người Hàn Quốc đôi khi có một phản ứng xúc cảm mãnh liệt về 
những điều về Nhật Bản, mặc dù có một sự ngưỡng mộ đối với sự nhạy bén kinh doanh của người Nhật 
Bản. Một doanh nhân nên thể hiện sự tôn trọng lớn đối với xã hội Hàn Quốc. Bất kỳ đề cập so sánh nào về 
Nhật Bản so với Hàn Quốc đều có thể gây hại cho việc thỏa thuận làm ăn. 

Hàn Quốc vẫn tôn trọng đạo đức Nho giáo dựa trên những rành buộc vào một nhóm chứ không chỉ nghĩ tới 
lợi ích cá nhân. Điều đó có nghĩa là người Hàn Quốc luôn nghĩ tới những gì là lợi ích tốt nhất cho nhóm và 
làm thế nào để giúp duy trì sự hòa hợp trong nhóm. Vì lý do này, đa số người Hàn Quốc rất yêu nước, gọi 
Hàn Quốc bằng thuật ngữ "oo-ri-na-ra," (đất nước "của chúng tôi"). Để đạt được một thỏa thuận khi đàm 
phán, những lợi ích cho nhóm, dù cho công ty hay quốc gia, cần được nhấn mạnh. 

Đối với người Hàn Quốc, các mối quan hệ là quan trọng hơn hết. Không nên gọi điện ngẫu nhiên và lời giới 
thiệu là rất quan trọng. Người Hàn Quốc muốn làm kinh doanh với người mà họ đã thiết lập mối quan hệ cá 
nhân hoặc nhờ vào lời giới thiệu của một mối trung gian. Vì các mối liên hệ với trường học là một nguồn 
giao thương chính tại Hàn Quốc, do đó người Hàn Quốc có mối liên hệ đặc biệt tốt sẽ phải tham dự một 
trường đại học danh tiếng của Hàn Quốc như Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Yonsei, Đại học Hàn Quốc 
hoặc Đại học Phụ nữ Ehwa. 
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Việc trao đổi danh thiếp là rất quan trọng và là t phương tiện để người Hàn Quốc biết về tên, chức vụ và tình 
trạng của người khác. Người Hàn Quốc tôn trọng luật lệ theo cấp bậc rất nghiêm ngặt, theo đó người Hàn 
Quốc nói chung sẽ gặp nhau để thảo luận về kinh doanh với người có thứ bậc tương đương. Các doanh 
nhân nên luôn cần phải có sẵn danh thiếp (tốt nhất là song ngữ) và nên cư xử tôn trọng việc trao đổi danh 
thiếp của đối tác Hàn Quốc. Để thể hiện sự tôn trọng, cần nhận và đưa bằng cả hai tay. Tuy nhiên, trong 
nghi thức kinh doanh, cần đưa và nhận danh thiếp bằng tay phải. Tránh đưa danh thiếp hoặc bất cứ món gì 
khác bằng tay trái vì người Hàn Quốc cho rằng đó là sự thiếu tôn trọng. Vì lý do lịch sử, các ký tự bằng tiếng 
Trung Quốc, mà người Hàn Quốc có thể hiểu, được xem là sành điệu hơn. Vì thế, danh thiếp được viết 
bằng chữ Trung Quốc có thể dùng cho việc làm ăn tại Hàn Quốc, Trung Quốc, và Nhật Bản. 

Phong cách đàm phán là đặc biệt quan trọng. Người Hàn Quốc là những người đàm phán tinh tế và hiệu 
quả, và do đó lập trường đàm phán cứng nhắc có thể gây bất lợi cho người nước ngoài. Lời chào mời của 
bạn có thể bao gồm giá tốt nhất, công nghệ và tiềm năng lợi nhuận nhưng vẫn bị từ chối bởi vì khách hàng 
Hàn Quốc không thích phong cách của bạn. 

Một điểm quan trọng cần lưu tâm liên quan đến bản chất của việc đạt được một thỏa thuận với một công ty 
Hàn Quốc. Người Hàn Quốc đánh giá một hợp đồng là một tuyên bố về sự đồng thuận có cấu trúc lỏng lẻo 
xác định chung chung những gì đã được đàm phán, nhưng chừa ra đủ chỗ để cho phép sự linh động và 
điều chỉnh. Chính phủ Hàn Quốc đã cố gắng để giải quyết việc nhận thức tay đôi này bằng việc xây dựng 
các hợp đồng "mẫu" về việc cấp giấy phép công nghệ và thỏa thuận khác. Cả hai bên phải được đảm bảo 
rằng các nghĩa vụ nêu ra trong một hợp đồng thỏa thuận là được hiểu rõ hoàn toàn. 

Hầu hết tên người Hàn Quốc có ba chữ. Những tên này thường thực hiện theo mô hình Trung Quốc là họ 
rồi tiếp theo là hai cái tên gọi. Trong một hộ gia đình Hàn Quốc, tất cả anh chị em có cùng họ và một tên gọi 
chung; dấu hiệu phân biệt duy nhất là tên gọi còn lại. Để gọi người Hàn Quốc, người nước ngoài nên quan 
sát việc sử dụng họ (ví dụ, ông Kim, bà Lee), nếu có thể thì sử dụng các chức danh trang trọng (ví dụ như 
tiến sĩ Yoo, Giám đốc Song). Họ phổ biến nhất tại Hàn Quốc là Kim, Lee, và Park. Để sử dụng các chức 
danh trang trọng thích hợp, ta nên gọi với tên đầy đủ, bao gồm hai tên gọi, cho các mục đích nhận diện, vì 
có thể có một số ông Park hoặc tiến sĩ Lee trong cùng một công ty và thậm chí cùng chỗ làm việc. 

Tư vấn đi lại 

Vào liên kết dưới đây để biết thông tin về đi lại tại Hàn Quốc. 

http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1018.html 

Yêu cầu thị thực 

Miễn thị thực du lịch 

Thị thực là một yêu cầu cơ bản cho nhập cảnh. Người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Hàn Quốc phải có 
thị thực. Tuy nhiên, người nước ngoài, những người đáp ứng các điều kiện sau đây, có thể nhập mà không 
có thị thực. (Luật xuất nhập cảnh điều 7, mục 2)  

o Đối với người đã nhận thị thực tái nhập cảnh hoặc người được miễn thị thực tái nhập cảnh, nhập 
cảnh trước khi thời hạn được cấp hết hạn.  

o Những công dân của một quốc gia mà quốc gia đó đã ký một thỏa thuận miễn thị thực với Hàn Quốc  

o Những người tị nạn du lịch có xác nhận rằng nhập cảnh trước khi hết hạn.  

o Những người rơi vào các loại sau có thể nhập vào Hàn Quốc mà không có thị thực: Quốc gia ký kết 
hiệp định miễn thị thực, theo sự chỉ định nhập cảnh không cần thị thực, người thường xuyên xuất 
nhập cảnh, khách du lịch thông qua nước thứ 3, miễn thị thực nhập cảnh vào đảo Jeju, người có 
chứng nhận cho phép tái nhập cảnh, người có thẻ du lịch của khối kinh tế APEC.  

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu thị thực nhập cảnh Hàn Quốc, vui lòng xem trang web của Bộ Tư 
pháp Hàn Quốc tại . http://www.moj.go.kr/HP/ENG/index.do

Những công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông nhập cảnh Hàn Quốc sẽ được miễn thị thực với thời 
gian lưu trú không quá 30 ngày phải bảo đảm tiêu chuẩn trong 24 tháng gần đây nhất đã nhập cảnh Hàn 
Quốc 4 lần và không vi phạm pháp luật Hàn Quốc.  

Công dân Việt Nam có thể xem thông tin về việc cấp thị thực nhập cảnh Hàn Quốc tại 
http://hanquocngaynay.com/embassy_detail.php?key=5
http://www.mofat.go.kr/english/visa/apply/index.jsp 

 hoặc  

Viễn thông 
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Có ba loại điện thoại công cộng: điện thoại trả trước, thẻ tín dụng và tiền xu. Nếu bạn muốn thực hiện một 
cuộc gọi địa phương trong cùng một thành phố hoặc tỉnh, chỉ cần quay số điện thoại mà không có mã vùng. 
Đối với cuộc gọi điện thoại quốc tế, nhấn nút đỏ và sau đó quay số 0072911 cho AT & T, hoặc 0072916 cho 
Sprint. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng thường rất khó để tìm thấy một điện thoại công cộng bởi vì Hàn Quốc là 
một trong những nước có tỷ lệ sử dụng điện thoại di động cao nhất thế giới. Cách thuận tiện nhất là thuê 
một chiếc điện thoại di động khi đến Sân bay quốc tế Incheon. Bạn cũng có thể liên hệ với các số điện thoại 
sau đây để đặt thuê hoặc đơn giản là đăng ký một điện thoại cho thuê tại quầy cho thuê tại sân bay: 

SK Telecom:  82-32-743-4011/4042 

KT:   82-32-743-4018/4078 

LG Telecom:  82-32-743-4001/4019 

Tính đến tháng 1 năm 2010, tỷ lệ sử dụng điện thoại di động tại Hàn Quốc là hơn 100 phần trăm, với 
khoảng 48.200.000 chiếc trong số 48.000.000 dân của Hàn Quốc đăng ký vào ba hãng truyền thông địa 
phương khác nhau là SK Telecom, KT, và LG Telecom. Hiện nay công nghệ di động Hàn Quốc dựa trên cả 
hai công nghệ CDMA và WCDMA, có thể cung cấp dịch vụ chuyển vùng toàn cầu cho các hệ thống thông tin 
di động (GSM) dựa trên các công nghệ. Nhiều hãng truyền thông nước ngoài đã thiết lập hợp đồng chuyển 
vùng tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể trong các loại hình điện thoại và kế hoạch cung cấp 
dịch vụ, do vậy du khách nên kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương để xác định xem kế hoạch của 
họ và loại thiết bị cầm tay sẽ họat động tại Hàn Quốc. 

Hàn Quốc là một trong số các quốc gia hàng đầu thế giới về sử dụng Internet và sự thâm nhập băng thông 
rộng, chủ yếu trên các mạng xDSL hoặc cáp. KT và SK Telecom là hai nhà cung cấp dịch vụ băng thông 
rộng và điện thoại hữu tuyến lớn. Ngoài ra còn có nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet nhỏ và vừa. Hàn 
Quốc cũng tự hào về ngành công nghiệp dịch vụ 'PC Baang' (có nghĩa là phòng PC) mạnh mẽ ở đây. Đây là 
một loại quán cà phê internet nâng cao với hệ thống thiết kế tùy chỉnh cung cấp các hệ thống máy tính, phần 
mềm, và phụ tùng mới nhất cho chơi game trực tuyến. Các trung tâm này chuyên cung cấp truy cập băng 
thông rộng và tính tiền du khách theo thời gian sử dụng. Các khách sạn lớn ở đô thị cũng được trang bị đầy 
đủ hệ thống truy cập băng thông rộng. Một số khách sạn cao cấp và các cửa hàng cà phê đã thành lập các 
khu điểm nóng tại sảnh khách sạn để truy cập Internet không dây. Đài phát thanh truyền hình vệ tinh kỹ 
thuật số đa phương tiện (S-DMB) và mặt đất DMB (T-DMB) và các dịch vụ hiện nay phổ biến rộng rãi tại 
Hàn Quốc thông qua nhà khai thác di động và các công ty phát thanh truyền hình tương ứng. Dịch vụ DMB 
cho phép người dùng xem các chương trình truyền hình kỹ thuật số DMB trên các thiết bị di động sẵn có 
của họ, bao gồm cả điện thoại di động, PDA, PMCs, và quan trọng nhất là hệ thống định vị GPS trong xe. 
Các nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn cũng tung ra dịch vụ TV giao thức Internet (IPTV) trong tháng 
11/2008 và đã chuẩn bị một phiên bản 2.0 tương tác nhiều hơn của các dịch vụ IP TV vào năm 2010. 

Giao thông vận tải 

Thời gian bay cho các chuyến bay trực tiếp từ Việt Nam đến Hàn Quốc khoảng 6 giờ, tùy thuộc vào điểm 
khởi hành. Các chuyến bay với các kết nối có thể mất hơn 6 giờ, đến từng nơi. 

Sân bay quốc tế Incheon là cửa ngõ chính cho du lịch quốc tế đến và đi từ Hàn Quốc. Sân bay mang tính 
nghệ thuật này là một trong những sân bay hiện đại nhất ở Đông Á. Sân bay này tiếp tục được bình chọn là 
một trong ba sân bay hàng đầu trên toàn cầu về sự hài lòng của hành khách qua tạp chí Skytrax. Sân bay 
Incheon có thể đi vào bằng xe hơi hoặc xe buýt, hoặc hệ thống tàu điện (A'REX). Xe buýt và taxi sân bay 
được phổ biến rộng rãi, mặc dù có thể bị chậm vào buổi tối. Thời gian đi đến Sân bay Incheon từ trung tâm 
thành phố Seoul thường mất khoảng một giờ rưỡi. 

Chi phí đi lại bằng taxi từ trung tâm thành phố Seoul đến sân bay Incheon trung bình 60.000 ~ 80.000 Won 
Hàn Quốc (khoảng 70 ~ 90USD), mặc dù có một số taxi lấy mắc hơn. Một số lái xe taxi cũng tính mức giá 
cao hơn để bù cho doanh thu bị mất do phải lái xe trở về Seoul mà không có hành khách. Nếu điều này xảy 
ra, các du khách nên liên hệ với cơ quan sân bay (032-741-2422) và cung cấp biển số xe taxi để các cơ 
quan có thể xử lý và người tài xế đó sẽ bị cấm lái xe đến sân bay. 

Một lựa chọn ít tốn kém hơn là dùng xe buýt sân bay, có thể đến/đi từ các thành phố lớn tại Hàn Quốc. Xe 
khách thành phố và xe buýt sân bay chi phí khoảng 8.000 ~ 13.000 Won Hàn Quốc (khoảng 9 ~ 14USD) và 
khởi hành từ các vị trí khác nhau khắp Seoul với tần suất khoảng 15 phút/chuyến. Hàng Không Hàn Quốc 
cung cấp dịch vụ xe buýt KAL LIMOUSINE đưa đón khách từ sân bay/khách sạn với chi phí 14.000 Hàn 
Quốc Won (khoảng 16 USD). Những xe buýt này có các tuyến đường khác nhau, do đó, nên kiểm tra các 
tuyến đường trước khi lên xe. Xe buýt sân bay KAL LIMOUSINE khởi hành 20 phút /chuyến từ các khách 
sạn lớn trong khắp thành phố. Mặc dù hai dịch vụ xe buýt này là rẻ hơn đáng kể so với đi taxi đến sân bay 
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Incheon, nhưng hành khách phải cộng thêm thời gian vì phải dừng tại các điểm đón khách tại các khách sạn 
khác nhau. 

Hệ thống giao thông công cộng của Seoul được tổ chức rất tốt. Với chín tuyến xe điện ngầm và xe buýt 
thành phố phục vụ toàn bộ thành phố, cũng như vô số taxi. Kẹt xe giờ cao điểm có thể mất nhiều thời gian, 
do đó, cần phải chuẩn bị sớm và cũng phải kiên nhẫn. May mắn thay, xe buýt phải mất thời gian đi lại ít hơn 
so với taxi vì có hệ thống giao thông dành riêng cho xe buýt. Chính quyền thủ đô Seoul duy trì một bản đồ 
xe buýt bằng tiếng Anh cho phép hành khách có thể tìm được tuyến đường xe buýt và thông tin lịch biểu 
dựa trên điểm đi và điểm đến. 

Giao thông vận tải công cộng cũng được sử dụng để đi khắp Hàn Quốc. Tàu siêu tốc KTX cung cấp dịch vụ 
vận chuyển tốc độ cao đến các thành phố lớn trên khắp Hàn Quốc. Ngoài ra còn có mạng lưới đường sắt đô 
thị liên tỉnh kết nối Seoul với phần còn lại của đất nước. Du lịch bằng xe buýt cũng là một cách hiệu quả để 
đi khắp Hàn Quốc. 

Ngôn ngữ 

Tiếng Hàn Quốc là ngôn ngữ giao dịch chính thức. Tiếng Anh được dạy trong trường tiểu học và trung học, 
và được sử dụng tại một số cơ quan chính phủ và các công ty tham gia vào kinh doanh quốc tế. 

Y tế 

Để biết thêm thông tin về các vấn đề y tế ở Hàn Quốc, xin vui lòng click vào liên kết dưới đây: 
http://www.cdc.gov/travel/eastasia.htm 

Giờ làm việc, và các ngày lễ 

Giờ làm việc: 

Giờ làm việc thường bắt đầu từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu, và từ 8:30 sáng đến 
01:00 trưa ngày thứ Bảy tại một số cơ quan chính phủ. 

Ngày nghỉ: 

Xem liên kết về các ngày nghỉ ở Hàn Quốc: 

 http://www.buyusa.gov/korea/en/holidays.html. 

Tạm nhập hàng hóa và đồ dùng cá nhân 

Du khách được phép mang theo hàng hóa trị giá 400USD miễn thuế vào Hàn Quốc. Hàng hoá mua ở nước 
ngoài hoặc mua miễn thuế trước khi rời khỏi Hàn Quốc được gộp lại khi xác định mức miễn thuế cho phép. 
Ví dụ thông thường các mặt hàng được chấp nhận bao gồm: máy ảnh, thiết bị điện tử, hàng da, nước hoa, 
đồ trang sức, đồng hồ, đồ thể thao, quần áo mới, giày dép, đồ vệ sinh cá nhân, một lít rượu cồn (bao gồm 
cả bia, rượu vang hay rượu mạnh) đối với du khách tuổi từ 20 tuổi trở lên. Mức thuốc lá cho phép là 200 
điếu thuốc lá, 50 xì gà và 250g sản phẩm thuốc lá, trừ thuốc lá điếu, đối với khách du lịch từ 19 tuổi trở lên. 

Đồ dùng cá nhân mà bạn đã sử dụng cũng có thể được mang vào Hàn Quốc mà không cần nộp thuế (có thể 
được yêu cầu bằng chứng ngày mua). Quần áo, đồ vệ sinh, đồ trang sức cá nhân (bao gồm cả đồng hồ) sẽ 
được chấp nhận miễn thuế hải quan và các loại thuế khác, không phân biệt chúng được mang theo bạn 
hoặc được gửi riêng biệt, miễn là: 

1) Chúng được dùng để sử dụng hoặc mặc cho riêng bạn; và 

2) Chúng không dành cho bất kỳ người nào khác, hoặc là để bán, tặng, hoặc trao đổi. 

Số lượng mua bán các vật dụng cá nhân không được phép sẽ được căn cứ theo quy định về quyền cho 
phép, chỉ bao gồm các vật dụng đã sử dụng hoặc những thứ cho là cần thiết để dùng cho nhu cầu cá nhân 
trong cuộc hành trình. 

Các thành viên của cùng một gia đình người đang đi du lịch cùng nhau có thể gộp chung những đồ được 
tính miễn thuế. 

Quà tặng (dành cho bạn hay dành cho những người khác) được tính như là một phần trong số 400 USD 
miễn thuế. 

Người không phải dân cư trú phải khai báo bằng văn bản cho Hải quan Hàn Quốc tất cả các loại tiền tệ 
nước ngoài với giá trị vượt quá 10.000 USD mà họ mang vào hoặc mua tại Hàn Quốc. Khi mua đồng Won 
Hàn Quốc tại Hàn Quốc, hãy giữ lại các biên nhận vì cho phép được đổi lại số tiền ghi trong các biên nhận. 
Nếu không có biên nhận, thì chỉ chuyển đổi được số tiền Won Hàn Quốc tương đương 500 USD. 
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Hàng hóa vượt quá mức miễn thuế cho phép 

Tất cả hàng hoá và bằng chứng mua bán phải được khai báo với Hải quan Hàn Quốc (KCS) để tính thuế 
phải nộp. Hải quan sẽ thu thuế hải quan, thuế VAT (thuế giá trị gia tăng) và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các 
mặt hàng nhập khẩu. Hải quan Hàn Quốc đã thông qua Biểu thuế đã đơn giản hóa phản ánh tất cả các loại 
thuế để thuận tiện khi làm thủ tục hải quan. 

Tổng quát về biểu thuế đã đơn giản hóa 

Tổng giá trị món đồ có 
hoặc mua ở nước ngoài 

Ít hơn 400 USD, hoặc đồ 
dùng cá nhân đã được sử 
dụng 

Nhiều hơn 400 USD 
(trên mức miễn thuế 
cho phép) 

Rượu, thuốc lá, 
v.v. 

Thuế hải quan và các loại 
thuế khác 

Không áp dụng 20~55% Chịu thuế riêng 

Điều quan trọng cần lưu ý rằng có những mức thuế khác nhau. Khi mua hàng, cần thận trọng để đảm bảo 
rằng các mặt hàng nhập khẩu không vượt quá mức thuế được miễn. Để biết thêm thông tin, liên hệ với Hải 
quan Hàn Quốc hoặc vào website của họ tại www.customs.go.kr/eng/. 

Cách tính thuế hải quan và phương thức thanh toán 

Thuế hải quan và các loại thuế khác, khi áp dụng, được đánh trên giá trị giao dịch của hàng hoá, tức là giá 
thực tế phải trả cho các hàng hóa. Trường hợp không có chi phí giao dịch nhận dạng (chẳng hạn như một 
món quà), Hải quan sẽ cố gắng để tính giá trị hàng hóa một cách độc lập. Thanh toán sẽ chỉ được chấp 
nhận bằng tiền mặt và bằng tiền Won Hàn Quốc. Hành khách không thể trả tiền thuế hải quan bằng thẻ tín 
dụng hay bất kỳ phương tiện thanh toán khác. 

Du khách kinh doanh 

Du khách kinh doanh mang hàng hóa thương mại hoặc hàng mẫu có thể cần phải có giấy phép đối với hàng 
hoá tùy theo tính chất của hàng hoá, không tính đến giá trị. Quy định kiểm dịch thực vật và động vật hoang 
dã và các hạn chế khác cũng có thể áp dụng đối với một số loại hàng hoá nhất định. Máy tính xách tay và 
thiết bị điện tử tương tự khác để sử dụng cá nhân/chuyên môn có thể được đưa vào diện miễn thuế, miễn là 
Hải quan được biết rằng những hạng mục này sẽ được đem ra khỏi Hàn Quốc vào ngày khởi hành. 

Tạm nhập khẩu hàng hoá thương mại 

Các giấy phép có thể phải nộp cho việc xét miễn thuế tạm nhập cho hàng hóa như hàng mẫu thương mại, 
đồ trang sức, hàng hóa để tham gia triển lãm quốc tế, thiết bị cho các sự kiện thể thao, truyền hình và thiết 
bị điện ảnh chuyên nghiệp, v.v. Liên hệ với Phòng Thương mại Quốc tế tại địa phương, để biết chi tiết các 
mẫu đơn. 

Để biết thêm thông tin về hàng hoá nhập khẩu, Bộ phận Hợp tác quốc tế của Ban quản lý Hải quan Hàn 
Quốc có thể cung cấp hỗ trợ để trả lời các câu hỏi liên quan tới hải quan nói chung. 

Hải quan Hàn Quốc 

Điện thoại: (82) -2-3438-1114 

Fax: (82) -2-3438-1665. 

Website: www.customs.go.kr/eng/ 

Các địa chỉ hữu ích  

Các vấn đề về y tế: http://www.cdc.gov/travel/eastasia.htm 

Sân bay Quốc tế Incheon: http://www.airport.or.kr/eng/airport/  

Thông tin về các loại visa vào Hàn Quốc: http://www.mofat.go.kr/english/visa/apply/index.jsp   

Tàu KTX: http://ktx.korail.go.kr/eng/  

Tư vấn du lịch ở Hàn Quốc: http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1018.html 
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Chương 9: Đầu mối liên lạc, nghiên cứu thị trường, và các sự kiện thương mại 

Đầu mối liên lạc        

Vào kết nối bên dưới để có được những liên hệ hữu ích ở Hàn Quốc:  

http://www.buyusa.gov/korea/en/partnerlinks.html 

Nghiên cứu thị trường        

Để xem các báo cáo nghiên cứu thị trường, hãy vào trang web sau đây: 
http://www.export.gov/mrktresearch/index.asp và chọn Quốc gia và các báo cáo thị trường ngành hàng: 

http://www.buyusainfo.net/z_body.cfm?dbf=ccg1%2Cbmr11%2Cmrsearch1&search_type2=int&avar=19999
&country=South%20Korea&logic=and&loadnav=no  

Các sự kiện thương mại         

Hãy chọn kết nối bên dưới để có thông tin về các sự kiện thương mại sắp diễn ra: 

http://www.export.gov/tradeevents/index.asp 

http://www.buyusa.gov/korea/en/cskoreaupcomingevents.html 
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Chương 10: Hướng dẫn các dịch vụ 

Các bạn có thể vào các kết nối sau để có được những thông tin về thị trường Hàn Quốc: 

 (1) KOIMA - Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn quốc - www.import.or.kr (trang tiếng Anh) / www.koima.or.kr 
(trang tiếng Hàn Quốc). KOIMA có cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường có thu phí. 

 (2) KITA– Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc - www.kita.org (tiếng Anh). 

 KITA cung cấp các số liệu thống kê vĩ mô về kinh tế - xã hội Hàn Quốc, trong đó có số liệu xuất nhập khẩu 
(Phải đăng ký làm thành viên). 

 Ngoài ra, KITA có trang www.tradekorea.com để người mua và người bán có thể đăng tải các yêu cầu 
mua/bán của mình trên đó. 

Ngoài ra, bạn có thể vào liên kết bên dưới: 

http://www.buyusa.gov/korea/en/ourservices.html 

hoặc vào trang web: http:// www.export.gov. 

Theo cách hiểu của chúng tôi, những thông tin có trong báo cáo này là chính xác kể từ ngày công bố, tuy 
nhiên, họ không chịu trách nhiệm về hành động mà độc giả có thể thực hiện dựa trên các thông tin ở đây. 
Người đọc cần tiến hành thẩm định trước khi bước vào dự án kinh doanh hoặc các thoả thuận thương mại.  
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