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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG   
 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 903/SCT-XNK Lạng Sơn, ngày 14 tháng 8  năm 2019 

V/v phối hợp tuyên truyền phổ 
biến về Hiệp định CPTPP 

 

 

           Kính gửi: - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn 

                            - Trung tâm Khuyến công và XTTM Lạng Sơn 
 

Thực hiện Công văn số 5649/BCT-BĐ ngày 06/8/2019 của Bộ Công 

Thương về phối hợp tuyên truyền phổ biến về Hiệp định CPTPP. Theo đó, Bộ 

Công Thương đồng ý về chủ chương và các nguyên tắc cơ bản trong việc phối hợp 

với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức các sự kiện 

truyền thông “Đẩy mạnh tuyên truyền và khai thác lợi ích từ các Hiệp định 

thương mại tự do FTAs mà Việt Nam tham gia”. 

Trên có sở đó, Sở Công Thương trân trọng đề quý Cơ quan phối hợp triển 

khai, nội dung cụ thể như sau: 

1. Công tác cập nhật thông tin 

- Phối hợp triển khai cập nhật thường xuyên và kịp thời các thông tin  từ các 

chương trình trong chuỗi sự kiện này tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Tuyên truyền để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường tương tác 

trực tiếp hoặc gián tiếp qua hình thức trực tuyến trước, trong và sau khi các sự 

kiện có liên quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

được thực hiện. 

Các thông tin về CPTPP và Chương trình được cập nhật thường xuyên tại 

trang thông tin điện tử: http://cptpp.moit.gov.vn của Bộ Công Thương và trang 

thông tin điện tử của Sở Công Thương Lạng Sơn: http://soct.langson.gov.vn  

2. Tuyên truyền, vận động Doanh nghiệp tham gia và đăng ký đại biểu 

tham dự sự kiện Diến đàn “Thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam khi thực 

hiện Hiệp định CPTPP trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung” là 

hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện truyền thông “Đẩy mạnh tuyên truyền và 

khai thác lợi ích từ các Hiệp định thương mại tự do FTAs mà Việt Nam tham 

gia”. 

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 30/8/2019. 

- Địa điểm: Số 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. 

- Thành phần: Mỗi đơn vị cử 01 đại biểu (theo Danh sách gửi kèm). 

- Chương trình Hội nghị: Như văn bản gửi kèm theo. 
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(Xin gửi kèm Công văn số 5649/BCT-BĐ ngày 06/8/2019 của Bộ Công 

Thương). 

Danh sách đại biểu tham dự Diễn đàn đề nghị gửi về Sở Công Thương trước 

ngày 21/8/2019 để tổng hợp đăng ký Ban tổ chức. Thông tin liên quan liên hệ: 

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương. ĐT: 0205.3875.493. 

Sở Công Thương trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, phối hợp thực 

hiện ./. 
  

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 
- BCĐ HNQT tỉnh (Sở Ngoại vụ); 
- Cơ quan Thành viên BCĐLN HNQT về kinh tế;   
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, Trung tâm thuộc Sở; 
- Lưu: VT, XNK. 

 
 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
Nguyễn Quốc Hải 
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DANH SÁCH 
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU THAM DỰ DIỄN ĐÀN 

 
 

STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Điện thoại Ghi chú 

1      

2      

3      
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