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 TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KTTH Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2020 

V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ triển khai 

Hiệp định CPTPP 

 

              

               

Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn.  

 

Thực hiện Công văn số 1153/VPCP-QHQT ngày 15/02/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc thực hiện kết quả triển khai Hiệp định CPTPP của các Bộ, 

ngành, địa phương năm 2019, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:  

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình chủ động nghiên 

cứu, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1153/VPCP-QHQT.  

- Tiếp tục triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công tại Kế 

hoạch số 52/KH-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết 

định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế 

hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, chú trọng thực hiện các biện 

pháp cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các biện pháp hỗ trợ, nâng cao 

năng lực cho các ngành hàng và doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

về mặt chính sách và các lĩnh vực có liên quan để tạo điều kiện cho việc phát 

triển nguồn nguyên liệu trong nước giúp doanh nghiệp đáp ứng quy tắc xuất xứ 

của Hiệp định CPTPP.   

- Xây dựng chuyên đề về Hiệp định CPTPP, cập nhật tình hình thực hiện 

các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 52/KH-UBND cũng như các thông 

tin liên quan trên trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan mình, kết nối 

trực tiếp với trang thông tin điện tử chính thức về Hiệp định CPTPP đặt tại Bộ 

Công Thương (http://cptpp.moit.gov.vn/) và các mạng truyền thông chính thống 

lớn khác (http://www.trungtamwto.vn/;...); chủ động đề xuất, triển khai các 

chương trình, đề án, dự án ngoài nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch 52/KH-

UBND (nếu cần thiết) nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.  

- Chủ động lồng ghép, kết hợp với các chương trình, đề án, dự án khác 

đảm bảo tiết kiệm hiệu quả; khuyến khích phát triển, đa dạng hóa các hình thức 

hoạt động thương mại nhằm tận dụng các ưu đãi theo Hiệp định CPTPP nói 

riêng và các Hiệp định thương mại tự do (FTA) nói chung. 

http://cptpp.moit.gov.vn/
http://www.trungtamwto.vn/
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- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về 

kinh tế tỉnh khi có thay đổi về nhân sự thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cần 

thông tin kịp thời tới Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành (Sở Công 

Thương) để tổng hợp kiện toàn, đồng thời chủ động kết nối, phối hợp với cơ 

quan đầu mối thực hiện Hiệp định CPTPP (Sở Công Thương) trong triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ được giao cũng như các chế độ báo cáo theo quy định.  

2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục 

đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực, đồng thời 

tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, thúc 

đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

trên địa bàn tỉnh.    

3. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND các huyện và thành phố tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật có nội 

dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan để thực thi Hiệp định CPTPP 

phù hợp; giao Sở Tư pháp đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát các văn 

bản pháp luật theo quy định. 

4. Sở Công Thương tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện và thành phố về tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Công văn số 1153/VPCP-QHQT ngày 15/02/2020 của Văn phòng 

Chính phủ và Kế hoạch số 52/KH-UBND của UBND tỉnh; tổng hợp báo cáo 

theo quy định./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ;    (B/c) 

- Bộ Công Thương; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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