
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
________  

Số: 328/QĐ-TTg 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________  

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022 

   

  QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai  

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) 
___________ 

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 về việc phê 

duyệt Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP); 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2022 về việc phê 

duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại văn bản số 997/BCT-ĐB 

ngày 02 tháng 3 năm 2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách các cơ quan đầu mối 

triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP).  

Điều 2. Trong quá trình triển khai Hiệp định, trường hợp cần điều chỉnh để 

phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- VCCI; 

- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các 

Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, QHQT (3). đh  

KT. THỦ TƯỚNG 

                     PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

 

 

 Phạm Bình Minh 
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