
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 
Số:        /SCT-QLTM&HTQT 
V/v  tuyên truyền, phổ biến các Hiệp 

định Thương mại tự do, Hiệp định 

CPTPP và Hiệp định EVFTA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về 

thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 

trên địa bàn tỉnh Sơn La, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 16/KH-SCT 

ngày 20/01/2020 về tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến “Một số điều cần lưu ý 

khi xuất khẩu các sản phẩm nông sản của Việt Nam trong bối cảnh thực thi Hiệp 

định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định 

thương mại từ do Việt Nam EU (EVFTA)”  

Do dịch bệnh Covid - 19 ngày càng diễn biến phức tạp, Sở Công Thương 

chưa tổ chức Hội nghị tập huấn một số nội dung về các Hiệp định thương mại tự do 

(FTA), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), 

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) theo 

như kế hoạch. Để các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã nắm bắt một số nội dung 

chính cũng như những cơ hội, thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPP 

và Hiệp định EVFTA, phục vụ cho công tác chuyên môn và phục vụ hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. 

Sở Công Thương giới thiệu khái quát về các hiệp định thương mại tự do 

(FTA), một số nội dung chính của 02 Hiệp định CPTPP và EVFTA một số tác động 

của các FTA đối với tỉnh Sơn La (có phụ lục nội dung chi tiết kèm theo). Đề nghị 

các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã quan 

tâm nghiên cứu, phổ biến tới cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị nghiên 

cứu, thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/c) 

- Lãnh đạo sở;            

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;                                                                                    

- Lưu: VT, QLTM&HTQT (Tuấn). 

 

      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Thị Doan 
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