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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ  

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 

(Kèm theo Quyết định số ……../QĐ-BGDĐT ngày…..tháng ….năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

  

 

 Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn 

diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến 

bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Quán triệt sâu rộng trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo 

dục đại học để giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh ý thức được tầm quan 

trọng của CPTPP trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, từ đó có sự 

nghiên cứu, tìm hiểu sâu những nội dung liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đến các chuyên ngành được đào tạo trong các 

trường, viện, học viện; trang bị cho đối tượng giáo dục, đào tạo những kiến 

thức chuyên môn, pháp lý cần thiết; đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng 

cao đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập. 

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU: 

1. Nghiên cứu việc đưa nội dung về Hiệp định CPTPP nói riêng và 

FTA nói chung vào chương trình đào tạo của các cấp học, trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; 

2. Xây dựng chương trình đào tạo về FTA trong các trường, viện 

đào tạo kinh tế, thương mại, luật. 

III. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN: Được trình bày 

trong Phụ lục kèm theo 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Trên cơ sở nội dung nhiệm vụ, phân công thực hiện trong Kế hoạch 

này, Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo việc lên kế hoạch chi tiết, gửi về Cục Hợp 

tác quốc tế trước ngày 26/4/2019 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. 

2. Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn 

đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hằng năm gửi 

báo cáo cho Cục Hợp tác quốc tế để tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình 

hình thực hiện và kiến nghị biện pháp cần thiết, bảo đảm kế hoạch được thực 

hiện hiệu quả và đồng bộ. 

3. Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các Vụ chức năng liên 

quan theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được lấy từ nguồn ngân sách nhà 

nước, nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Vụ Kế hoạch Tài 

chính chủ trì, phối hợp với các Vụ chức năng liên quan xây dựng và bố trí 

nguồn ngân sách để thực hiện Kế hoạch này. 

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu cần thiết phải 

sửa đổi, bổ sung nội dung cụ thể của Kế hoạch, các đơn vị chủ động báo cáo 

Lãnh đạo Bộ, đồng thời sao gửi Cục Hợp tác quốc tế, để Lãnh đạo Bộ xem 

xét, quyết định. 

 

  

 

 

 

 

                           KT. BỘ TRƯỞNG 

                           THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

 



STT
NỘI DUNG 

CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP
SẢN PHẨM

THỜI GIAN

 HOÀN THÀNH

1 Xây dựng nội dung giới thiệu về CPTPP đưa 

vào chương trình giảng dạy ở những ngành học 

có liên quan.

Trường Đại học Luật 

Hà Nội;

Trường Đại học Luật 

TP. Hồ Chí Minh

Các cơ sở giáo dục 

đại học

Tài liệu giới thiệu về 

CPTPP phù hợp với đối 

tượng sinh viên

7/2019

2 Khuyến nghị các CSGD đại học xây dựng học 

phần chuyên sâu về CPTPP để đưa vào chương 

trình đào tạo

Vụ Giáo dục Đại học Các cơ sở giáo dục 

đại học đào tạo 

chuyên ngành kinh 

tế, thương mại, luật

Văn bản khuyến nghị 

kèm theo tài liệu giới 

thiệu về CPTPP ở mục 

1 để tham khảo

8/2019

3 Bổ sung nội dung giới thiệu về CPTPP trong 

chương trình môn học và hoạt động giáo dục 

trong nhà trường phổ thông qua chương trình 

môn Giáo dục Công dân và hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp

Vụ Giáo dục Trung 

học

Các cơ sở giáo dục 

phổ thông

Nội dung giới thiệu về 

CPTPP dành cho đối 

tượng học sinh phổ 

thông

8/2018 hoàn thiện 

nội dung giới 

thiệu và được thực 

hiện  trong quá 

trình thực hiện 

CPTTP
4 Tổ chức tập huấn kiến thức về CPTPP cho tác 

giả sách giáo khoa, cán bộ quản lý,  giáo viên 

để phục vụ cho việc triển khai thực hiện nội 

dung giáo dục về CPTPP trong nhà trường phổ 

thông

Cục Hợp tác quốc tế Vụ Giáo dục Trung 

học;

Các chuyên gia về 

CPTTP

1-2 lớp tập huấn/ năm Từ tháng 10/2019

1 Xây dựng chương trình đào tạo về FTA Các cơ sở giáo dục 

đại học đào tạo 

chuyên ngành kinh 

tế, thương mại, luật

Các Vụ, Cục liên 

quan

Dự thảo chương trình 

của nhóm các ngành 

đào tạo

12/2019

2 Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình 

đào tạo về FTA 

Các Vụ, Cục liên 

quan

Các trường, viện 

đào tạo chuyên 

ngành kinh tế, 

thương mại, luật

Chương trình đào tạo 

được thực hiện trong 

các cơ sở giáo dục đại 

học đào tạo chuyên 

ngành kinh tế, thương 

mại, luật

Trong quá trình 

thực hiện Hiệp 

định

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nhiệm vụ 1.7: Nghiên cứu việc đưa nội dung về Hiệp định CPTPP nói riêng và FTA nói chung vào chương trình đào tạo của 

các cấp học, trình cấp có thẩm quyền quyết định

Nhiệm vụ 3.11: Xây dựng chương trình đào tạo về FTA trong các trường, viện đào tạo kinh tế, thương mại, luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP)

(Ban hành kèm theo Quyết định sô …../QĐ-BGDĐT ngày….tháng…..năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


