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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 3720/BCT-ĐB ngày 24 

tháng 6 năm 2021 về việc kết quả triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến 

bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa    

Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) của các Bộ, cơ quan và địa phương 

trong năm 2020, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau: 

1. Bộ Công Thương:  

- Bám sát, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 

63/NQ-Chính phủ ngày 29 tháng 6 năm 2021 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền 

vững những tháng cuối tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. 

- Chủ động, tăng cường phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương xây 

dựng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Hiệp định CPTPP và 

EVFTA. 

2. Bộ Tài chính: 

- Bố trí bổ sung kinh phí cho các cơ quan thực hiện các nhiệm vụ trong Kế 

hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP và EVFTA để bảo đảm việc triển khai các 

hoạt động đạt được hiệu quả và theo tiến độ đã được phê duyệt.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 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 và EVFTA, 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 và EVFTA. 

- Theo dõi số liệu xuất nhập khẩu của Việt Nam với các nước tham gia 

Hiệp định CPTPP và EVFTA theo từng địa phương và từng thời kỳ, cung cấp 

cho Bộ Công Thương để tổng hợp. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các địa phương theo dõi số liệu đầu 

tư với các nước tham gia Hiệp định CPTPP và EVFTA, cung cấp cho Bộ Công 

Thương để tổng hợp. 

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu biện pháp để tạo điều kiện 

thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận các khoản tín dụng để tận 
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dụng các FTA của Việt Nam. 

5. Các Bộ, cơ quan và địa phương: 

- Xây dựng chuyên mục về FTA trên các trang thông tin điện tử chính thức 

của mình và kết nối trực tiếp với Cổng Thông tin điện tử FTA (FTAP); thường 

xuyên cập nhật các nội dung liên quan và cung cấp thông tin cho Bộ Công 

Thương để đăng tải trên FTAP.  

- 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 và EVFTA 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.  

- Nghiêm túc triển khai 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, Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 

6 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện 

Hiệp định EVFTA. Đặc biệt, 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.  

6. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, các cơ quan, 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội có liên quan tăng 

cường việc định hướng các doanh nghiệp chủ động mở rộng thị trường xuất 

nhập khẩu, tăng cường tận dụng cơ hội từ các thị trường mới có FTA trong 

CPTPP và EVFTA. 

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

 

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- TTg, các PTTg; 

- Ban KTTW, UBĐNQH; 

- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg,  

các Vụ: KTTH, KGVX, TH; 

- Lưu: VT, QHQT (3). ĐT 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thành 
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