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PHẦN I

THÔNG TIN CHUNG
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NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ HIỆP ĐỊNH CPTPP

Giữ nguyên nội dung của Hiệp định TPP nhưng cho

phép các nước thành viên tạm hoãn 20 nhóm nghĩa

vụ;

Giữ nguyên các cam kết về mở cửa thị trường hàng

hóa, dịch vụ và đầu tư;

Là một FTA thế hệ mới, tiêu chuẩn cao và toàn diện;

Đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về minh bạch

hóa, đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp có tính ràng

buộc và chặt chẽ;

Là hiệp định thương mại quan trọng nhất trong hơn

hai thập kỷ qua, thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu

vực Châu Á – Thái Bình Dương.
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QUY MÔ THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC CPTPP

Nguồn: Ngân hàng Thế giới
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KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM VỚI 10 NƯỚC 

CPTPP (SỐ LIỆU NĂM 2018)

Nguồn: Chinhphu.vn, Tổng cục thống kê
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Tình hình phê chuẩn

Ngày 08 tháng 3 năm 2018, các Bộ trưởng của 11 nước

tham gia Hiệp định CPTPP đã chính thức tham gia Lễ

ký Hiệp định này tại thành phố San-ti-a-gô, Chi-lê.

Nhóm 6 nước phê chuẩn đầu tiên: Mê-hi-cô, Nhật 

Bản, Xinh-ga-po, Niu Di-lân, Ca-na-đa và Úc  

 HĐ đã có hiệu lực từ ngày 30/12/2018

Việt Nam: đã phê chuẩn ngày 12/11/2018

 HĐ đã có hiệu lực từ ngày 14/01/2019

Các nước còn lại: Tiếp tục hoàn thành thủ tục trong 

nước. Mục tiêu: Tất cả phê chuẩn trong năm 2019. 
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PHẦN II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH 

CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BỘ CÔNG 

THƯƠNG
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CPTPP CỦA CHÍNH PHỦ

Chính phủ đã ban hành Kế hoạch về việc

thực hiện Hiệp định CPTPP tại Quyết định

số 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019;

Mục tiêu: bảo đảm các cam kết của Hiệp

định CPTPP được thực thi một cách đầy đủ,

nhất quán giữa các cơ quan quản lý nhà

nước cấp trung ương và địa phương .
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NỘI DUNG CHÍNH  TRONG KH CỦA CHÍNH PHỦ

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến
1

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế2

Tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao năng

lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực

3

Xây dựng chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ

chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp
4

Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ

môi trường và phát triển bền vững
5
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TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KH CỦA CHÍNH PHỦ

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng

Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa

phương và các tổ chức đại diện doanh nghiệp triển

khai thực hiện và có báo cáo định kỳ về kết quả

thực hiện;

Ngày 03 tháng 4 năm 2019, Bộ Công Thương đã

có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình

hình xây dựng Kế hoạch của 13 Bộ, ngành, cơ

quan cấp trung ương và 35 cơ quan cấp địa

phương.
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KẾ HOẠCH THỰC THI HĐ CPTPP CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Ban hành tại Quyết định số 456/QĐ-BCT ngày 01

tháng 03 năm 2019, gồm 2 phần:

 Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Công

Thương;

 Phụ lục các công việc cụ thể được phân công cho

từng đơn vị trong Bộ Công Thương.

Nhóm công việc chính gồm 02 giai đoạn:

(i) Giai đoạn 1: Năm 2019;

(ii) Giai đoạn 2: Từ năm 2020-2025, tầm nhìn đến

năm 2035.
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NỘI DUNG CHÍNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Khẩn trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

thực thi Hiệp định CPTPP;

1

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định

CPTPP thông qua tất cả các hình thức khác nhau;
2

Khẩn trương xây dựng và triển khai các biện pháp

nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp;

3

Điều phối và tham gia các hoạt động của Hội đồng

CPTPP, các Ủy ban chuyên môn CPTPP và các công

việc khác trong khuôn khổ Hiệp định

4
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PHẦN III

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỰC THI 

CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC
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TÌNH HÌNH THỰC THI CỦA VIỆT NAM

CHUYÊN TRANG VỀ 
CPTPP

• Tổng quan, văn kiện, kết
quả của các phiên họp
Hội đồng;

• Thông tin cho nhà XK;

• Kế hoạch thực hiện Hiệp
định CPTPP và các văn
bản pháp luật liên quan;

• Nghiên cưu, câu hỏi
thường gặp về CPTPP;

• Đầu mối tiếp nhận và trả
lời thắc mắc về CPTPP…

HỘI THẢO

• Trước thời điểm Hiệp
định có hiệu lực: tổ
chức tại Hà Nội, Hải
Dương, TP. Hồ Chí
Minh, Lào Cai;

• Sau thời điểm Hiệp
định có hiệu lực: tổ
chức tại Cần Thơ,
Đồng Tháp…

 Công tác thông tin, tuyên truyền về Hiệp định
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TRANG WEB VỀ HIỆP ĐỊNH CPTPP

 Địa chỉ: http://cptpp.moit.gov.vn/

16

http://cptpp.moit.gov.vn/


TRANG WEB VỀ HIỆP ĐỊNH CPTPP

 Đầu mối tiếp nhận và trả lời câu hỏi về CPTPP:

 Email: wto_mtpd@moit.gov.vn

 Điện thoại:  024 22205420, 024 22202245
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TÌNH HÌNH THỰC THI CỦA VIỆT NAM

 Công tác sửa đổi pháp luật để phù hợp với Hiệp định:

 Đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT quy định

quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP, có

hiệu lực ngày 08 tháng 3 năm 2019;

 Dự thảo Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật

Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ đã được

Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê duyệt;

 Đang khẩn trương xây dựng và sớm hoàn tất các văn

bản pháp luật ở cấp Nghị định và Thông tư trong lĩnh

vực cạnh tranh và phòng vệ thương mại để hướng

dẫn thực hiện Hiệp định CPTPP.
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TÌNH HÌNH THỰC THI CỦA CÁC NƯỚC

 06 nước thành viên mà Hiệp định CPTPP đã có hiệu 

lực đã thực hiện nghĩa vụ thông báo hoặc công bố một 

số nội dung liên quan như:

 Thông tin đấu thầu mua sắm Chính phủ, ngưỡng mở 

cửa; 

 Cơ chế cấp phép xuất nhập khẩu;

 Biện pháp cấm/hạn chế XK lương thực;

 Cung cấp thông tin về DNVVN trên trang web về 

CPTPP.  
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LOGO

Lâm Đồng, ngày 05/4/2019
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