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CHỈ THỊ 

VỀ TĂNG CƢỜNG THỰC HIỆN VÀ KHAI THÁC HIỆU QUẢ CÁC HIỆP ĐỊNH THƢƠNG 

MẠI TỰ DO ĐÃ CÓ HIỆU LỰC 

Thực hiện chủ trƣơng, chính sách của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế, tiến trình hội nhập kinh 

tế quốc tế của Việt Nam đã đạt đƣợc những kết quả vững chắc, đặc biệt thông qua việc đàm phán 

và ký kết các hiệp định thƣơng mại tự do (FTA). Đến nay, nƣớc ta đã ký kết và đang thực thi 10 

FTA khu vực và song phƣơng, gồm: Khu vực thƣơng mại tự do ASEAN (AFTA), Hiệp định 

khung về hợp tác kinh tế ASEAN - Trung Quốc và Hiệp định thƣơng mại hàng hóa ASEAN - 

Trung Quốc để thành lập khu vực thƣơng mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA), Hiệp định 

thƣơng mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc để thành lập khu vực thƣơng mại tự do ASEAN - Hàn 

Quốc (AKFTA), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản để thành lập khu vực 

thƣơng mại tự do ASEAN-Nhật Bản (AJCEP), Hiệp định thành lập Khu vực thƣơng mại tự do 

ASEAN - Ốt-xtrây-lia - Niu Di-lân (AANZFTA), Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện 

ASEAN - Ấn Độ và Hiệp định thƣơng mại hàng hóa ASEAN- Ấn Độ để thành lập khu vực 

thƣơng mại tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA), Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 

(VJEPA), Hiệp định FTA Việt Nam - Chi Lê (VCFTA), Hiệp định FTA Việt Nam - Hàn Quốc 

(VKFTA) và Hiệp định FTA Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (VN - EAEU FTA). 

Trong thời gian qua, việc thực thi các FTA nói trên đã góp phần mang lại những tác động tích 

cực cho sự phát triển kinh tế và quá trình hiện đại hóa đất nƣớc, giúp mở rộng thị trƣờng xuất 

khẩu cho hàng hóa và sản phẩm của Việt Nam; giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá 

trị, mạng lƣới sản xuất toàn cầu; nâng cao giá trị xuất khẩu các mặt hàng chủ lực; cơ cấu kinh tế 

từ đó cũng đƣợc chuyển đổi theo hƣớng tích cực; cải thiện môi trƣờng kinh doanh theo hƣớng 

đơn giản, minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội để mở 

rộng phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh; tranh thủ đƣợc khối lƣợng lớn vốn đầu tƣ, công 

nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý; tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho ngƣời dân, ổn 

định an sinh-xã hội; ngƣời tiêu dùng có cơ hội tiếp cận hàng hóa và dịch vụ chất lƣợng cao, giá 

cả cạnh tranh v.v. Bên cạnh đó, về mặt chính trị, việc tham gia và thực hiện các FTA trong thời 

gian qua cũng góp phần nâng cao vị thế đối ngoại của đất nƣớc, tăng cƣờng đan xen lợi ích với 

các đối tác chủ chốt, góp phần bảo đảm môi trƣờng hòa bình, ổn định phục vụ phát triển đất 

nƣớc. Các bộ ngành cũng đã và đang nỗ lực triển khai những công việc cần thiết để thực thi hiệp 



định và hỗ trợ doanh nghiệp khai thác lợi ích của các FTA này nhƣ nội luật hóa các cam kết; 

tuyên truyền về tiến trình hội nhập và giải thích các cam kết; nghiên cứu, đánh giá tác động của 

các FTA v.v. 

Tuy nhiên, công tác thực thi các FTA nói trên vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Nhận thức của các 

bộ, ngành, địa phƣơng, đặc biệt của các doanh nghiệp, chƣa thực sự đầy đủ và thống nhất; công 

tác phối hợp triển khai chƣa nhịp nhàng, chặt chẽ; chƣa thực hiện hiệu quả việc phổ biến chính 

sách thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp trong triển khai các FTA nhằm tận dụng đầy đủ các cơ hội 

và đối phó với các thách thức của việc gia nhập các FTA; việc nội luật hóa để thực hiện các cam 

kết quốc tế cũng nhƣ sự chuẩn bị trong nƣớc, nhất là với doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân còn 

chậm và thiếu chủ động; vẫn còn tồn tại tình trạng phụ thuộc vào một số ngành hàng, một số thị 

trƣờng; cơ chế phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tƣ, thƣơng mại quốc tế còn bất cập v.v. 

Để tiếp tục thực hiện đồng bộ và khai thác hiệu quả các FTA đã có hiệu lực, đồng thời tích cực 

chuẩn bị trong nƣớc cho việc thực thi hiệu quả các FTA thế hệ mới ta sẽ tham gia trong thời gian 

tới, Thủ tƣớng Chính phủ, Trƣởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế chỉ thị các nhiệm 

vụ quan trọng, cấp bách cần thực hiện trong thời gian tới nhƣ sau: 

1. Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tích cực chỉ đạo: 

- Đẩy mạnh thực hiện “Nghị quyết Hội nghị lần thứ tƣ Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa 

XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã 

hội trong bối cảnh nƣớc ta tham gia các hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới” (Nghị quyết 06-

NQ/TW ngày 06 tháng 11 năm 2016). Đôn đốc các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra 

trong Chƣơngtrình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW. 

- Rà soát định kỳ, đảm bảo thực thi nghiêm túc các FTA; đánh giá kịp thời các vấn đề phát sinh 

và kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết FTA và việc triển khai các 

hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ doanh nghiệp, ngƣời dân khai thác hiệu quả các FTA. 

- Vận hành thông suốt, nhịp nhàng cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, đơn vị trung ƣơng cũng 

nhƣ với các cơ quan đầu mối hội nhập kinh tế quốc tế ở địa phƣơng. 

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: 

- Dành nguồn lực và ƣu tiên thỏa đáng cho việc thực thi các FTA, đồng thời hỗ trợ các bên liên 

quan khai thác hiệu quả các FTA đã có hiệu lực trong các lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách. 

- Đơn giản hóa thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo cơ chế một cửa nhằm cải 

cách công tác cấp các loại giấy phép liên quan cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian cấp giấy 

phép, giảm chi phí xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh 

và xuất nhập khẩu hàng hóa. 

- Phối hợp chặt chẽ, tích cực với Bộ Công Thƣơng khi cần rà soát, đánh giá tình hình, đề xuất 

giải pháp thực hiện và tận dụng các FTA đã có hiệu lực cũng nhƣ nghiên cứu, đánh giá khả năng 

tận dụng ƣu đãi của các nhóm ngành hàng cụ thể. 



- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách liên quan để thực hiện đầy đủ các 

cam kết FTA theo lộ trình đã đề ra. Trong việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy hiện hành, 

cần cố gắng đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, và duy trì ổn định môi trƣờng đầu tƣ, kinh doanh. 

- Thƣờng xuyên, kịp thời rà soát, sửa đổi, điều chỉnh, xóa bỏ các quy định không phù hợp với 

các cam kết FTA nhằm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong các điều ƣớc quốc tế song phƣơng, 

khu vực và đa phƣơng mà Việt Nam là thành viên. 

- Chủ động đề xuất với Bộ Công Thƣơng trình Thủ tƣớng Chính phủ những biện pháp cần thiết 

để bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam trong trƣờng hợp FTA bị vi phạm. 

- Tăng cƣờng chế tài và áp dụng xử phạt hành chính đối với các trƣờng hợp vi phạm. Chú trọng 

hơn đến việc kiểm tra giám sát quá trình thực hiện chính sách. 

- Phối hợp với Bộ Công Thƣơng trong việc hƣớng dẫn, giải thích cách hiểu và áp dụng thống 

nhất quy định của FTA trong lĩnh vực, ngành mình phụ trách trong trƣờng hợp có sự khác nhau 

về cách hiểu và áp dụng các quy định đó. 

- Chủ động đẩy mạnh việc phổ biến, hƣớng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức 

cho các đơn vị, cán bộ chuyên ngành, các địa phƣơng và doanh nghiệp về những cam kết quốc tế 

có liên quan để bảo đảm việc thực thi đƣợc đầy đủ, kịp thời, cần có chủ trƣơng, cơ chế nhằm 

khuyến khích đội ngũ tri thức, chuyên gia tham gia vào quá trình nghiên cứu, phân tích và đánh 

giá tác động của hội nhập quốc tế đối với Việt Nam trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. 

- Xây dựng chính sách và cụ thể hóa các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các FTA, phù 

hợp với các nhiệm vụ và giải pháp nêu tại “Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến 

năm 2020” (Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016). 

- Tăng cƣờng sự tham gia của ngƣời dân và đặc biệt là doanh nghiệp vào quá trình làm luật để 

vừa phù hợp cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế và cũng đảm bảo lợi ích trong nƣớc. 

- Chủ động tiến hành đánh giá mức độ cạnh tranh của các ngành để trên cơ sở đó xây dựng kế 

hoạch nâng cao khả năng cạnh tranh cho những ngành có lợi thế cạnh tranh và định 

hƣớng điềuchỉnh sản xuất cho các các ngành, doanh nghiệp không có khả năng cạnh tranh để tận 

dụng tối đa những lợi ích từ các FTA. Định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu, báo cáo Ban chỉ đạo 

liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế về kết quả thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao. 

Ngoài ra, từng bộ, ngành sẽ triển khai các công việc cụ thể sau liên quan đến lĩnh vực phụ trách: 

a) Bộ Công Thƣơng: 

- Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, viện, các cơ quan nghiên cứu, Hiệp hội liên quan và 

Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam nghiên cứu, đánh giá khả năng vận dụng ƣu đãi 

của các FTA theo các nhóm ngành hàng cụ thể, từ đó xây dựng các hoạt động tuyên truyền, 

khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực. 



- Chủ động phối hợp với các bộ ngành trong việc phát hiện những vấn đề phát sinh từ cả phía 

Việt Nam và các đối tác trong quá trình thực thi các FTA để đề xuất giải pháp trong khuôn khổ 

FTA tƣơng ứng. 

- Chủ động phối hợp với các bộ, ngành trong việc hƣớng dẫn, giải thích cách hiểu và áp dụng 

thống nhất quy định của FTA trong trƣờng hợp có sự khác nhau về cách hiểu và áp dụng các quy 

định đó. 

- Chủ động nghiên cứu, vận dụng các biện pháp phi thuế nhƣ các hàng rào kỹ thuật, các biện 

pháp phòng vệ thƣơng mại đƣợc phép áp dụng trong WTO và các FTA để hỗ trợ cũng nhƣ bảo 

vệ lợi ích chính đáng của các ngành trong nƣớc trƣớc sự cạnh tranh của hàng nƣớc ngoài. 

- Tăng cƣờng, đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thƣơng mại; thƣờng xuyên cập nhật 

thông tin thị trƣờng, sản phẩm; tìm kiếm và mở rộng các kênh bán hàng, phân phối v.v.; trong 

đó, chú trọng các nƣớc đối tác trong các FTA hiện hành và có tiềm năng đem lại tác động tích 

cực cho thƣơng mại Việt Nam. 

- Nghiên cứu, chú trọng việc phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, nâng cao chất lƣợng sản 

phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế để tăng giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất 

khẩu. 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phƣơng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến cam kết trong các FTA, trong đó lƣu ý tới các cam kết trong từng lĩnh vực hàng hóa cụ thể, 

để các doanh nghiệp trong ngành nắm vững đƣợc cam kết và các quy định đối với sản phẩm của 

mình, đặc biệt tại các thị trƣờng có tiêu chuẩn nghiêm ngặt. 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các UBND tỉnh xây dựng một trang thông tin điện tử nhằm 

giới thiệu tới doanh nghiệp cam kết trong các FTA và hỗ trợ doanh nghiệp về các thông tin, 

hƣớng dẫn liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa sang thị trƣờng các đối tác đã có FTA với 

Việt Nam; chủ động hợp tác với các cơ quan liên quan tại các nƣớc đối tác FTA để thông tin cho 

nhau về thay đổi chính sách, cảnh báo về những vụ việc có thể xảy ra tranh chấp thƣơng mại, đầu 

tƣ. 

b) Bộ Ngoại giao: 

- Chủ trì, theo dõi sát sao các diễn biến chính trị-an ninh-kinh tế trong khu vực và trên thế giới, 

tình hình quan hệ đối ngoại của Việt Nam nhằm dự báo và đề xuất giải pháp đối với các vấn đề 

có thể ảnh hƣởng đến quan hệ thƣơng mại giữa nƣớc ta với các nƣớc đối tác FTA. 

- Chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao kịp thời cung cấp các thông tin về chính sách của các 

nƣớc đối tác FTA và hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp và thu hút đầu tƣ. 

- Phối hợp với Bộ Công Thƣơng khi cần thiết nhằm trao đổi, vận động các nƣớc đối tác FTA dỡ 

bỏ các rào cản thƣơng mại, các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ áp dụng đối 

với hàng xuất khẩu từ Việt Nam cũng nhƣ trong quá trình giải quyết tranh chấp, nếu có. 



- Chủ trì vận động chính trị, ngoại giao các nƣớc sớm công nhận quy chế kinh tế thị trƣờng của 

Việt Nam, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và ngƣời lao động trong nƣớc. 

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ: 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành thƣờng xuyên rà soát các điều kiện đầu tƣ kinh doanh để 

phù hợp với các điều ƣớc quốc tế liên quan đến đầu tƣ mà Việt Nam là thành viên. 

- Phối hợp với Bộ Tƣ pháp để hƣớng dẫn phòng tránh và giải quyết các tranh chấp đầu tƣ quốc 

tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam. 

d) Bộ Tài chính: 

- Chủ trì thực hiện đầy đủ các cam kết về thuế và các cam kết khác trong lĩnh vực tài chính trong 

các FTA đã ký kết và có hiệu lực. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế và hải quan theo các chuẩn mực quốc tế trong khu vực nhƣ 

ASEAN-4 và một số chuẩn mực quốc tế khác. 

- Bố trí nguồn tài chính hàng năm phù hợp cho công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về các 

FTA đã ký kết cũng nhƣ công tác nghiên cứu, đánh giá mức độ tận dụng các FTA và các giải 

pháp tăng cƣờng khai thác hiệu quả các FTA này. 

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chủ trì nghiên cứu, đánh giá thực trạng sản xuất và xuất khẩu nông thủy sản sang các đối tác 

FTA và đề xuất các giải pháp nhằm phục vụ tái cơ cấu ngành hàng theo hƣớng nâng cao chất 

lƣợng và giá trị hàng nông lâm thủy hải sản. 

- Nghiên cứu, kiến nghị phƣơng án, giải pháp cụ thể trong cả ngắn hạn và dài hạn để hỗ trợ các 

ngành nông nghiệp cần đối phó với cạnh tranh khi thuế nhập khẩu đang và sẽ đƣợc xóa bỏ. 

- Chủ động theo dõi, cập nhật các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật do 

các đối tác FTA áp dụng để phổ biến cho doanh nghiệp trong nƣớc và đề xuất hƣớng đối phó. 

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật phù hợp với 

cam kết trong các FTA và tƣơng đƣơng với tiêu chuẩn quốc tế để kiểm soát chất lƣợng hàng hóa 

nhập khẩu. 

e) Bộ Khoa học và Công nghệ: 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tăng cƣờng tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu thông 

tin khoa học công nghệ quốc tế để phục vụ phổ cập, ứng dụng trong nƣớc cho sản xuất hàng xuất 

khẩu chất lƣợng tốt. 



- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành nghiên cứu, vận dụng các biện pháp 

bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhằm đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển khoa học công 

nghệ trong nƣớc, phù hợp với trình độ và định hƣớng phát triển công nghệ của ta trong thời gian 

tới, đồng thời đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. 

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong việc thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ, 

tăng cƣờng hợp tác quốc tế về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. 

- Chủ động theo dõi, cập nhật các biện pháp kỹ thuật do các đối tác FTA dự kiến ban hành và áp 

dụng để cảnh báo, phổ biến cho doanh nghiệp trong nƣớc và các cơ quan quản lý chuyên ngành 

nhằm đề xuất hƣớng đối phó. 

- Chú trọng nâng cao năng lực của các tổ chức đánh giá sự phù hợp để đáp ứng xu thế hội nhập 

từ các cam kết về đánh giá sự phù hợp trong các FTA. 

- Tăng cƣờng hoạt động thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp, kết quả công nhận giữa các tổ 

chức đánh giá sự phù hợp quốc tế, tổ chức công nhận của các nƣớc tham gia ký kết các FTA 

nhằm giúp giảm gánh nặng đầu tƣ cho hệ thống đánh giá sự phù hợp của mỗi quốc gia và 

tạo điềukiện thuận lợi trong xuất nhập khẩu cho tổ chức, doanh nghiệp (ví dụ nhƣ giảm chi phí 

bến bãi, giảm thời gian thông quan...) 

g) Bộ Giao thông vận tải: 

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục tăng cƣờng kết nối giao thông vận tải với 

các Thành viên ASEAN và các đối tác FTA phù hợp, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa 

của doanh nghiệp. 

h) Bộ Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thƣơng, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Ngoại giao và các bộ, 

ngành có liên quan xây dựng Cổng thông tin điện tử tích hợp cơ sở dữ liệu tổng hợp cung cấp 

đầy đủ các thông tin văn kiện, tài liệu thiết yếu về các sự kiện hội nhập quốc tế. 

- Phối hợp với Bộ Công Thƣơng và các bộ, ngành liên quan xây dựng, triển khai chƣơng trình 

tuyên truyền, giới thiệu về các FTA đã ký kết tới doanh nghiệp, ngƣời dân, trong đó tập trung 

làm rõ các quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp, ngƣời dân khi nƣớc ta tham gia các FTA. 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với Bộ Công Thƣơng và các bộ, ngành liên 

quan triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong nƣớc về các FTA đã ký kết. 

i) Bộ Tƣ pháp: 

- Chủ trì, điều phối các bộ, ngành liên quan tích cực rà soát và kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung 

các quy định của pháp luật Việt Nam để phù hợp với các cam kết FTA của Việt Nam. 



- Phối hợp các bộ, ngành liên quan triển khai quy trình ban hành văn bản pháp luật và chính sách 

theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Tăng cƣờng sự tham gia của 

ngƣời dân và đặc biệt là doanh nghiệp vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để 

vừa phù hợp với cam kết FTA, vừa đảm bảo lợi ích trong nƣớc. 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tăng cƣờng hợp tác đa phƣơng trong lĩnh vực pháp luật, đặc 

biệt là về pháp luật thƣơng mại và đầu tƣ quốc tế; chủ động phòng tránh và giải quyết các tranh 

chấp đầu tƣ quốc tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Chính phủ Việt Nam. 

k) Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng: 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phƣơng xây dựng các cơ chế phối hợp giải quyết các 

vấn đề phát sinh về môi trƣờng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến môi trƣờng 

theo hƣớng hài hòa với các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế nhằm tăng cƣờng việc thu hút đầu tƣ 

nƣớc ngoài, mở rộng thị trƣờng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. 

l) Ngân hàng Nhà nƣớc: 

Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và hoạt động ngân hàng hiệu quả, phối 

hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác nhằm kiểm soát lạm pháp, góp phần 

ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định hệ thống ngân hàng và thị trƣờng tài chính, phù hợp với các chuẩn 

mực quốc tế, điều kiện phát triển kinh tế, thị trƣờng tiền tệ, khuôn khổ điều hành chính sách tiền 

tệ Việt Nam và các cam kết trong các FTA mà Việt Nam đã tham gia. 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng: 

- Chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của 

doanh nghiệp địa phƣơng về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và các FTA đã ký kết nói riêng, 

đặc biệt là cơ hội và thách thức từ các FTA, cách thức tận dụng các cam kết FTA trong hoạt 

động kinh doanh với đối tác nƣớc ngoài, phù hợp với đặc thù và điều kiện phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phƣơng. 

- Chủ động nắm bắt sự quan tâm, mức độ sẵn sàng và năng lực sản xuất, xuất khẩu của các 

doanh nghiệp địa phƣơng để giúp định hƣớng, tranh thủ tận dụng các FTA; chú trọng nâng cao 

năng lực hội nhập, cạnh tranh của doanh nghiệp địa phƣơng; cung cấp các linh kiện, phụ kiện và 

tham gia chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp FDI trong các FTA; chủ động đề xuất các yêu cầu, 

vƣớng mắc cần sự hỗ trợ của trung ƣơng. 

- Chủ động thúc đẩy quan hệ hợp tác, kể cả việc tích cực đàm phán, ký kết và triển khai hiệu quả, 

thực chất các thỏa thuận hợp tác kinh tế-thƣơng mại cấp địa phƣơng với các nƣớc đối tác FTA; 

tham gia các chƣơng trình hợp tác tiểu vùng. 



- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao kiến thức và năng lực cho các cán bộ làm hội nhập 

kinh tế quốc tế của địa phƣơng trong việc xây dựng chính sách cũng nhƣ thực thi các cam kết 

quốc tế. 

4. Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam: 

- Chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả, chất lƣợng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, 

nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp thành viên về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và 

cam kết trong các FTA đã ký kết nói riêng; hƣớng dẫn, hỗ trợ, hợp tác với các hiệp hội ngành 

hàng và các doanh nghiệp hiểu rõ cơ hội và thách thức từ các FTA, cách thức tận dụng các cam 

kết FTA trong hoạt động kinh doanh với đối tác nƣớc ngoài. 

- Chú trọng nâng cao năng lực hội nhập, cạnh tranh của các doanh nghiệp thành viên; chủ động 

đề xuất các yêu cầu, vƣớng mắc cần sự hỗ trợ của các cơ quan Chính phủ. 

- Chủ động thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam với các 

đối tác nƣớc ngoài nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên tìm kiếm đối tác tiềm năng, mở 

rộng mạng lƣới kinh doanh; trao đổi thông tin, kinh nghiệm khai thác các FTA giữa các Phòng 

Thƣơng mại, Công nghiệp. 

5. Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tổng hợp tình hình, báo cáo 

Thủ tƣớng Chính phủ, Phó Thủ tƣớng Chính phủ - Trƣởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập 

quốc tế về kinh tế theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu. 

6. Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực 

hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, 
Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: VT, QHQT (2b). 

THỦ TƯỚNG 

  

  

 

 


