
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MAI SƠN 

 

Số:              /UBND-KTHT 

V/v tuyên truyền, phổ biến các 

Hiệp định Thương mại tự do, Hiệp 
định CTTPP và Hiệp định EVFTA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

Mai Sơn, ngày          tháng  5  năm 2020 

   

 

    

Kính gửi: 

 

 

- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan đơn vị;  
- UBND các xã, thị trấn; 
- Chi hội doanh nghiệp huyện Mai Sơn; 

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

 

 Thực hiện Công văn số 694/SCT-QLTM&HTQT ngày 28/4/2020 của Sở 

Công thương tỉnh Sơn La về việc tuyên truyền, phổ biến các Hiệp định Thương 
mại tự do, Hiệp định CTTPP và Hiệp định EVFTA (có văn bản gửi kèm). 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiệp định 
thương mại tự do, Hiệp định CPTTP và Hiệp định EVFTA; một số tác động 

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

2. Đề nghị Chi hội doanh nghiệp huyện Mai Sơn, các doanh nhiệp, hợp tác 

xã trên địa bàn nghiên cứu triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của các 
doanh nghiệp./. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Chi hội 

doanh nghiệp huyện Mai Sơn, các doanh nhiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện 
quan tâm, triển khai, thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, (Hà 01b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 
Hoàng Thị Hồng  
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