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BÁO CÁO 

Tình hình xây dựng, triển khai thực thi Kế hoạch thực hiện  

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

Kính gửi: Bộ Công Thương. 

Thực hiện Công văn số 7767/BCT-ĐB ngày 02/12/2022 của Bộ Công 

Thương về việc báo cáo tình hình xây dựng, triển khai thực thi Kế hoạch thực hiện 

Hiệp định RCEP năm 2022 của các địa phương, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo cụ 

thể như sau: 

I. KẾT QUẢ CHUNG 

Trong năm 2022, tỉnh Lạng Sơn đã tích cực triển khai công tác hướng dẫn, 

hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của tỉnh tìm hiểu, mở rộng kết nối với các 

đối tác thuộc các quốc gia thành viên các Hiệp định thương mại tự do mà Việt 

Nam đã ký kết và có hiệu lực, điển hình là các quốc gia thành viên RCEP như 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Singapore… Tuy nhiên, với những lợi thế đặc thù 

về vị trí địa lý và mối quan hệ hợp tác thương mại truyền thống với Trung Quốc, 

các hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng như xuất khẩu hàng 

hóa của tỉnh hiện nay vẫn chủ yếu tập trung vào thị trường Trung Quốc… Tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh năm 2022 ước đạt 3.100 triệu USD, 

bằng 72,6% so với cùng kỳ, cụ thể: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 940 triệu USD, 

bằng 68,6% so với cùng kỳ (trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa địa phương 

ước đạt 142 triệu USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 

2.160 triệu USD, bằng 74,5% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa 

bàn tỉnh giảm so với cùng kỳ chủ yếu là do phía Trung Quốc tiếp tục thực hiện 

nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch với chiến lược “Zero Covid”, khi 

phát hiện các ca lây nhiễm lập tức thực hiện khoanh vùng, phong tỏa, cách ly, hạn 

chế đi lại, thường xuyên thay đổi phương thức giao nhận hàng hóa tại các cửa khẩu 

dẫn đến kéo dài thời gian thông quan, khó khăn trong quá trình thực hiện các thủ tục 

xuất nhập khẩu hàng hóa; hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có 05/12 cửa khẩu đang duy 

trì hoạt động1. 

Qua công tác nắm bắt tình hình, trao đổi với các thương nhân, hộ kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh, một số mặt hàng như hoa Hồi, gỗ ép đã được thu mua để 

xuất khẩu sang một số thị trường ngoài Trung Quốc như các nước châu Âu, Tây 

                   
1 04 cửa khẩu trọng điểm, chủ lực hiện đang duy trì hoạt động là: cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu quốc tế 

Ga đường sắt Đồng Đăng, cửa khẩu chính Chi Ma, cửa khẩu phụ Tân Thanh; Riêng cửa khẩu phụ Cốc Nam được 

phía Trung Quốc thử nghiệm khôi phục thông quan từ cuối tháng 9/2022, hiện đang trong quá trình xem xét, đánh 

giá hiệu quả hoạt động. 
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Nam Á... nhưng tỷ trọng còn thấp. Hầu hết các doanh nghiệp, thương lái đều hoạt 

động đơn lẻ, chủ yếu thu mua nguyên liệu, cung cấp sản phẩm thô cho đối tác, 

không thực hiện xuất khẩu trực tiếp. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRONG KẾ HOẠCH 

TRIỂN KHAI HIỆP ĐỊNH RCEP 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định 

a) Công tác tuyên truyền, phổ biến 

Nhằm mục đích quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 

các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh về nội dung của các 

Hiệp định, đồng thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ, phù hợp 

với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 69/KH-UBND ngày 01/4/2022 về thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế 

Toàn diện Khu vực (RCEP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng thời chỉ đạo các sở, 

ban, ngành liên quan tích cực theo dõi tiến trình đàm phán, ký kết các Hiệp định 

thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với các đối tác thương mại chủ chốt. Tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã có 

hiệu lực, phổ biến các cam kết, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của Việt Nam khi 

tham gia vào các tổ chức kinh tế trong khu vực và thế giới. Thường xuyên cập 

nhật các sự kiện, chương trình hợp tác song phương, đa phương, có sự tham gia 

của Việt Nam và thông tin rộng rãi tới tập thể cán bộ, công chức, viên chức, các tổ 

chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan thông qua các 

chương trình, hội thảo, hội nghị chuyên ngành như: Hội nghị Triển khai Kế hoạch 

thực hiện Hiệp định RCEP; Hội nghị giao thương trực tuyến thủy sản Việt Nam 

với các thị trường RCEP 2022; Diễn đàn thực thi cam kết về SPS trong Hiệp định 

EVFTA và RCEP; Hội thảo đánh giá tình hình tận dụng các FTA và kiến nghị giải 

pháp. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông, các 

hiệp hội, ngành hàng nhằm cập nhật và đăng tải những thông tin mới nhất về các 

FTA, các quy định về thuế quan, quy tắc xuất xứ hàng hóa, cơ chế quản lý hàng 

hóa xuất nhập khẩu... trên các nền tảng thông tin chính thống như Trang thông tin 

điện tử của tỉnh, của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Báo Lạng 

Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh... 

b) Công tác thiết lập Đầu mối thông tin 

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương làm đầu mối thông tin về 

các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện 

Khu vực, đồng thời là cơ quan đầu mối phối hợp với Bộ Công Thương triển khai 

Đề án xây dựng Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các Hiệp định thương mại tự 

do hàng năm của các địa phương. 

2. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực 

a) Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng 

Công tác cải cách hành chính được quan tâm triển khai thực hiện sâu rộng, 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn 



3 
 

 

giai đoạn 2021 - 2025, trong đó xác định đầy đủ 06 nội dung về cải cách thể chế, 

cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải 

cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 21/11/2021 tổ chức thực 

hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 10/6/2022 về 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI) năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tổ chức các 

hội nghị, hội thảo phổ biến kiến thức pháp luật về hội nhập kinh tế quốc tế, môi 

trường đầu tư và kinh doanh, thuế, phí và các vấn đề liên quan cho doanh nghiệp2; 

hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc pháp lý trong quá trình hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của các tổ chức, cá nhân. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến 

năm 2030 giai đoạn 2021 - 2025 được phê duyệt kèm theo Quyết định số 527/QĐ-

UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh với 20 dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể, 

nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm địa phương. Chỉ đạo các 

cơ quan chuyên môn phối hợp với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ thuộc 

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo “Phổ biến chính sách kết nối hỗ trợ 

doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ, ứng dụng và đổi mới công nghệ”; 

thực hiện khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp. 

b) Hỗ trợ tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu 

Trong năm 2022 đã tổ chức tuyển chọn và triển khai 05 dự án về nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021 - 2025. Khảo sát, lựa chọn, hỗ trợ xây dựng 05 chuỗi sản xuất liên 

kết, tiêu thụ sản phẩm; tập trung hỗ trợ trang thiết bị sản xuất, bao bì, nhãn mác, tổ 

chức sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn. Tập trung tuyên truyền, khảo sát vùng 

trồng, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, 

hoàn thiện hồ sơ báo cáo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) đề nghị cấp mã số vùng trồng, trong năm 2022 đã được cấp mới 58 mã số, 

với diện tích 298,349 ha, nâng tổng số mã vùng trồng được cấp trên địa bàn toàn 

tỉnh đến nay lên 182 mã, với diện tích là 938,174 ha, chủ yếu là mã số vùng trồng 

xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. 

c) Công tác xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp 

Tăng cường triển khai các hoạt động đối ngoại, xúc tiến thương mại, hợp 

tác quốc tế, tiếp tục củng cố, mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác với các đối 

tác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Singapore… nhằm tạo nền tảng thúc đẩy 

hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, góp phần thực hiện  hiệu 

quả Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Trong năm 2022, tỉnh đã tổ 

                   
2 Hội nghị hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu dược liệu qua 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Hội nghị kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc - Lạng Sơn; phối hợp với Cục Phòng vệ Thương 

mại, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo tuyên truyền, phổ biến về phòng vệ thương mại năm 2022 trong tháng 

11/2022... 
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chức làm việc với tỉnh Wakayama (Nhật Bản) để xúc tiến hợp tác về đầu tư, 

chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất và chế biến nông sản đối với 

một số loại nông sản chủ lực của tỉnh hướng tới xuất khẩu; phối hợp, tham gia 

các dự án, hoạt động quảng bá, xúc tiến về du lịch, văn hóa, ẩm thực do Hiệp hội 

Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản - Việt Nam tổ chức. Tổ chức 02 đoàn/17 lượt cán 

bộ, công chức đi công tác xúc tiến, kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác tại Hàn 

Quốc và Thái Lan; tiếp đón và làm việc 49 đoàn/154 lượt người đến từ các quốc 

gia Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... đến khảo sát tìm hiểu cơ hội 

đầu tư tại tỉnh. 

d) Đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực 

UBND tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương 

chỉ đạo tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức hội nhập kinh tế quốc 

tế, phổ biến các Hiệp định thương mại tự do, đào tạo kỹ năng, ngoại ngữ cho các 

cán bộ, công chức, viên chức phục vụ công tác hội nhập quốc tế, công tác đối 

ngoại. Phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế về kinh tế Trung 

ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế về kinh tế 

tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Tiếp tục triển khai nội dung Bản thỏa thuận giữa Cơ 

quan quản lý doanh nghiệp công được ký kết năm 2018 giữa UBND tỉnh và 

Chính quyền tỉnh Kangawa, Nhật Bản (PEA-KPG) về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh 

vực cấp nước. Kết nối tổ chức TET (Australia) và phối hợp tổ chức khóa bồi 

dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành thông minh thời kỳ hậu đại dịch và 

cải cách hành chính công tại Australia vào cuối tháng 11/2022. Tiếp tục thực 

hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tăng cường công tác 

tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp. Công tác Giáo dục nghề 

nghiệp được quan tâm đầu tư, người lao động đã chủ động tham gia học nghề để 

tìm kiếm việc làm; quy mô tuyển sinh đào tạo tăng nhanh, các loại hình và hình 

thức đào tạo phát triển đa dạng và phong phú. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, địa 

phương chủ động rà soát nhu cầu đào tạo các cấp trình độ trên địa bàn tỉnh, thống 

kê và tổng hợp nhu cầu đào tạo cho lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã; 

tăng cường gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. 

3. Chính sách đối với các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh 

nghiệp, chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn Bộ Luật Lao động, tuyên truyền, 

hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động trong việc thực hiện 

pháp luật lao động (hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, 

quản lý và sử dụng lao động nước ngoài...) đảm bảo tiêu chuẩn lao động phù hợp 

với các tiêu chuẩn, cam kết quy định theo các công ước quốc tế mà Việt Nam đã 

tham gia. Thực hiện tốt mục tiêu kết nối cung - cầu lao động, kịp thời hỗ trợ cho 

doanh nghiệp trong tuyển chọn và sử dụng lao động3. Thúc đẩy hoạt động của các 

                   
3 Trong năm 2022 đã tổ chức 07 hội nghị tập huấn triển khai các quy định mới về an toàn vệ sinh lao động, bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với 381 người tham gia. Tuyên truyền, tư vấn chính sách pháp luật về lao 

động - việc làm cho 24.441 lượt người lao động; tổ chức 87 phiên giao dịch việc làm; số kinh phí chi trả trợ cấp thất 

nghiệp, hỗ trợ học nghề: 61.641.503.000 đồng. Giới thiệu 03 doanh nghiệp để phối hợp triển khai tuyển dụng lao 

động làm việc cho công ty; hỗ trợ 18 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
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tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, đề cao vai trò phối hợp, chủ động làm việc 

với các chủ doanh nghiệp giải quyết những nội dung kiến nghị, vướng mắc, đảm 

bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.  

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên đất, nước, khoáng sản, môi 

trường trên địa bàn, bảo đảm sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên bền vững 

trong phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức cộng đồng về Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật; tổ chức thực việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi 

trường cho các dự án, cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn kịp thời, 

đảm bảo quy định; tổ chức tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực 

thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cho các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố với tổng số 120 người tham dự. 

III. ĐÁNH GIÁ 

Nhìn chung, công tác thông tin, tuyên truyền về các Hiệp định thương mại 

tự do nói chung và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đa dạng về nội dung và hình 

thức, nhờ đó đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, 

doanh nghiệp, người dân trên địa bàn cơ bản nắm được các thông tin về việc Việt 

Nam tham gia và thực thi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) 

cùng các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao và toàn diện như 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp 

định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định 

Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA). Các chương trình 

hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới 

phương thức kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng, sản xuất 

hàng hóa được triển khai và đem lại nhiều kết quả tích cực. Các hợp tác xã, doanh 

nghiệp sản xuất trên địa bàn dần thay đổi theo hướng hiện đại, số hóa, chủ động 

tìm kiếm đối tác tiêu thụ, nghiên cứu và cập nhật các quy định về xuất xứ hàng 

hóa, chất lượng sản phẩm phù hợp với thị trường xuất khẩu… Tuy nhiên, trên thực 

tế số lượng doanh nghiệp của tỉnh tận dụng hiệu quả các ưu đãi từ các Hiệp định 

thương mại tự do nêu trên còn rất hạn chế. Việc đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, hợp 

tác kinh tế quốc tế với các quốc gia thành viên phát triển trong Hiệp định Đối tác 

Kinh tế Toàn diện Khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia... chưa đem lại 

hiệu quả cao do các doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm chú trọng mở rộng thị 

trường, chủ yếu đang tập trung phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác Trung 

Quốc. Mặt hàng xuất khẩu của tỉnh đa phần là nông lâm sản thô, giá trị gia tăng 

thấp, sức cạnh tranh không cao nên chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, rất 

ít sản phẩm của tỉnh thâm nhập được vào các thị trường đối tác nói trên. 

                                                         
theo hợp đồng triển khai chương trình truyền thông, đào tạo, tư vấn, tuyển dụng nguồn lao động đi làm việc ở nước 

ngoài. Dự kiến trong năm 2022 có khoảng 140 người lao động của tỉnh xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài tại các 

thị trường lao động như: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc,... qua các doanh nghiệp do Sở Lao động - Thương Binh 

và Xã hội tiếp nhận, giới thiệu trong dự kiến khoảng trên 600 lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng (người lao động chủ động tìm kiếm và xuất cảnh theo các doanh nghiệp có năng lực và uy tín đã được Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội cấp phép). 
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Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng “Đề án Phát triển thị trường xuất khẩu 

hàng nông sản chủ lực của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030”, trong đó tập trung nghiên cứu, đánh giá các mặt hàng nông sản xuất khẩu 

chủ lực của tỉnh và các thị trường xuất khẩu tiềm năng khác, đặc biệt là các thị 

trường là thành viên các Hiệp định thương mại tự do nhằm tạo lập môi trường xuất 

khẩu đa dạng hơn. 

IV. KIẾN NGHỊ 

UBND tỉnh Lạng Sơn đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Bộ Công Thương 

và các Bộ, ngành Trung ương như sau: 

1. Tiếp tục quan tâm, định hướng và hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn trong công tác hội 

nhập kinh tế quốc tế, triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, xúc 

tiến đầu tư và thương mại; hỗ trợ mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quan 

trọng như Nhật Bản, Australia, Singapore và một số quốc gia khác; giới thiệu, kết 

nối các nhà đầu tư có nhu cầu, tiềm năng đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Lạng Sơn, 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, khu công nghiệp, các khu du lịch, 

thương mại. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản 

phẩm, tìm hiểu và mở rộng thị trường xuất khẩu đối với hàng hóa của Việt Nam, 

đặc biệt là những thị trường tiềm năng, giảm bớt sự phụ thuộc vào một thị trường 

truyền thống. 

3. Thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ trong việc tăng 

cường năng lực, cập nhật kiến thức, kỹ năng về hội nhập kinh tế quốc tế cho đội ngũ 

công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh, 

đặc biệt xem xét tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu theo nhu cầu của doanh nghiệp 

về lộ trình thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực trong từng lĩnh 

vực, ngành hàng.  

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Công Thương xem xét./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Vụ Chính sách TM đa biên - Bộ Công Thương;  

- Sở Công Thương; 

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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