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Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2021

V/v tiếp tục triển khai
Hiệp định EVFTA và CPTPP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ;
- Các Vụ trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ;
- Trung tâm Công nghệ thông tin.
Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại văn bản số
4721/VPCP-QHQT ngày 14/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai
Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) và
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Bộ
Giao thông vận tải (Bộ GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị như sau:
1. Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ, các Vụ trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ
chú trọng triển khai cải cách thủ tục hành chính, tìm kiếm giải pháp và tăng cường
các biện pháp hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp GTVT
trong quá trình triển khai Hiệp định EVFTA và CPTPP.
2. Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát các
văn bản quy phạm pháp luật trong nước có liên quan đến việc thực thi Hiệp định
EVFTA và CPTPP, tham mưu lãnh đạo Bộ để sửa đổi, ban hành văn bản pháp luật
phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định nêu trên đảm bảo tính khả
thi trong triển khai áp dụng.
3. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp Vụ Hợp tác quốc tế
và các đơn vị liên quan nghiên cứu, báo cáo Bộ GTVT về việc xây dựng chuyên
mục các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ
GTVT và kết nối trực tiếp với Cổng Thông tin điện tử FTA của Bộ Công Thương.
4. Giao Vụ Hợp tác quốc tế đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ triển

khai các Hiệp định EVFTA và CPTPP và kết nối, tìm kiếm nguồn lực, cơ hội đào
tạo nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung
và thực hiện Hiệp định EVFTA và CPTPP nói riêng./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT.
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