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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2020 

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 737/XNK-NS 

ngày 14/7/2020 của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương về việc cơ chế 

quản lý hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với một số mặt hàng nông, thủy 

sản theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu 

(EVFTA). Theo đó, Bộ Công Thương đã đăng tải thông tin về cơ chế quản lý 

hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của EU đối với một số mặt hàng nông, thủy 

sản theo Hiệp định EVFTA cũng như các thông tin liên quan khác trên các 

trang thông tin điện tử: 

1. Quy định của EU về quản lý và phân bổ hạn ngạch thuế quan đối với 

mặt hàng gạo trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA:  

http://evfta.moit.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=033ca8

b3-c407-46da-85e8-0e099a73c022 

2. Quy định của EU về quản lý và phân bổ hạn ngạch thuế quan đối với 

các mặt hàng nông sản khác (trừ gạo) trong Hiệp định EVFTA: 

http://evfta.moit.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=302702

ae-3e75-452f-9db8-17d003197652 

3. Các quy định và thông tin liên quan khác trong Hiệp định EVFTA: 

http://evfta.moit.gov.vn/ 

Để góp phần giúp các doanh nghiệp nắm bắt và tận dụng hiệu quả cơ hội 

mang lại từ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu 

Âu, Sở Công Thương đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp cung cấp 

thông tin liên quan tới các quy định về quản lý và phân bổ hạn ngạch thuế quan  

đối với mặt hàng gạo và các mặt hàng nông sản khác tới các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh trên cơ sở thông tin đăng tải chính 

thống trên trang thông tin điện tử về Hiệp định EVFTA của Bộ Công Thương, 

đồng thời trong thời gian tới tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương thực hiện 

tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt thông tin và các quy định liên quan khác 

trong Hiệp định EVFTA cũng như các Hiệp định thương mại tự do khác mà 

Việt Nam là thành viên. 

http://evfta.moit.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=033ca8b3-c407-46da-85e8-0e099a73c022
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http://evfta.moit.gov.vn/
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(Gửi kèm Công văn số 737/XNK-NS ngày 14/7/2020 của Cục XNK - Bộ 

Công Thương) 

Sở Công Thương đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh quan tâm, phối 

hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng tải trên trang tin); 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Liễu Anh Minh 
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