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Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.                      

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 696/BCT-ĐB ngày 05 

tháng 02 năm 2020 về kết quả triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của các Bộ, ngành, địa phương năm 2019, 

Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 

1. Hoan nghênh các kết quả bước đầu trong thực hiện Hiệp định CPTPP; 

cần đẩy mạnh nâng cao hiệu quả mở rộng thị trường trong CPTPP thời gian tới; 

nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang có nhiều khó khăn. 

2. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương: 

- Tiếp tục bám sát và nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được 

phân công trong Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP và các 

nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP cụ thể của từng 

Bộ, ngành, địa phương. Trong đó, chú trọng các biện pháp cải cách thủ tục hành 

chính, tăng cường các biện pháp hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các 

ngành hàng và doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về mặt chính 

sách 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. 

- Xây dựng Chuyên đề về CPTPP cập nhật tình hình thực hiện các nhiệm 

vụ được nêu trong Kế hoạch hành động 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 và 

các mạng truyền thông lớn khác. 

- Kiện toàn và nâng cao năng lực cho bộ phận phụ trách về hội nhập kinh 

tế quốc tế nói chung và thực hiện Hiệp định CPTPP nói riêng, chủ động kết nối 

và phối hợp với đầu mối thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Công Thương để 

nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định CPTPP. 

3. Bộ Công Thương: 

- Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các Hiệp hội 

ngành hàng, các tập đoàn kinh tế, truyền thông lớn để nâng cao hiệu quả  

hoạt động tuyên truyền: Các Bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với  



Bộ Công Thương trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động tuyên truyền, 

bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh trùng lặp, lãng phí. 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương nghiên cứu xây dựng 

bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện Hiệp định CPTPP hàng năm của các Bộ, 

ngành và địa phương để nâng cao hiệu quả trong việc thực thi Hiệp định.  

4. Bộ Tài chính: 

- Sớm bổ sung đủ kinh phí năm 2020 cho các Bộ, cơ quan để thực hiện 

các nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP cũng như các nhiệm 

vụ phát sinh được giao, bảo đảm triển khai các hoạt động trong năm 2020 đạt 

hiệu quả và theo đúng tiến độ đã được phê duyệt; nghiên cứu xây dựng cơ chế 

linh hoạt hơn trong việc phân bổ ngân sách thực thi các nhiệm vụ trong            

Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP, có văn bản bản hướng dẫn các Bộ, ngành 

và địa phương trong việc xây dựng và phê duyệt ngân sách cho việc thực hiện 

Hiệp định CPTPP. 

- Xem xét, sửa đổi Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2019 

theo hướng đơn giản hóa yêu cầu về giấy tờ hải quan để xử lý quan ngại của các 

nước CPTPP, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. 

5. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà 

soát hệ thống pháp luật, kiến nghị bổ sung, sửa đổi các văn bản pháp luật để 

thực thi Hiệp định CPTPP, trong đó bao gồm việc lưu ý Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao về nhiệm vụ sửa đổi Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015 được nêu tại mục 

2.3.4 trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 

tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện       

Hiệp định CPTPP. 

Văn phòng Chính phủ thông báo các cơ quan biết, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, các PTTg; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN; 

- VPCP: BTCN, các PCN,  

các Vụ TH, KTTH, NC, KGVX, PL; 

- Lưu: VT, QHQT (2). HQ. 
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