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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Triển khai Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
(Kèm theo Quyết định số 663/QĐ-BNG ngày 18/03/2019 của Bộ Ngoại giao)

I. MỤC TIÊU CHUNG
- Tiếp tục triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW khóa XII ngày 05/11/2016 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế
quốc tế trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
- Quán triệt, triển khai Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện CPTPP trong các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao và
các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
- Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và
nâng tầm đối ngoại đa phương.
- Xác định việc đôn đốc, tham gia thực hiện Hiệp định CPTPP là một trong một trong
những trọng tâm trong công tác Ngoại giao kinh tế của Bộ Ngoại giao.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
1. Tiếp tục đóng góp đề cao vai trò quan trọng của CPTPP trong việc thúc đẩy
xu thế hợp tác liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu; phát huy vai trò của Việt Nam là
một trong những thành viên đầu tiên phê chuẩn CPTPP để tham gia đóng góp vào
quá trình định hình cấu trúc liên kết kinh tế khu vực.
1.1. Nhiệm vụ:
- Phối hợp với Bộ Công Thương trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các thiết chế
cần thiết để thực thi Hiệp định CPTPP (thành lập và hoạt động của Hội đồng CPTPP,
các Ủy ban chuyên môn, Nhóm công tác, các thiết chế về giải quyết tranh chấp…).
- Nghiên cứu, phối hợp với Bộ Công Thương trong xây dựng chủ trương của ta về
mở rộng thành viên CPTPP nhằm tiếp tục đề cao vai trò của Hiệp định đồng thời bảo đảm
các lợi ích của ta.
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1.2. Phân công thực hiện:
- Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia nghiên
cứu, kiến nghị chủ trương của ta về việc mở rộng thành viên; đóng góp triển khai cơ chế
hoạt động của Hội nghị Bộ trưởng CPTPP và các khuôn khổ khác như Ban Thư ký, Nhóm
công tác v.v…; tham gia đóng góp để ta đảm nhiệm thành công vai trò Phó Chủ tịch
Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng CPTPP lần lượt trong các năm 2025 và 2026.
- Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương, Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế, các Vụ khu
vực, các Cơ quan đại diện tại nước ngoài theo dõi chủ trương của các thành viên về vấn đề
mở rộng thành viên và hình thành các các thiết chế hoạt động của CPTPP… nhằm kịp thời
thông tin-tham mưu cho Chính phủ trong quá trình Việt Nam tham gia CPTPP.
- Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên
cứu, theo dõi xu thế liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu, khả năng hình thành Khu vực
mậu dịch tự do Châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP) để kịp thời kiến nghị chủ trương
của ta.
2. Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định
CPTPP; phối hợp, hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tận dụng
hiệu quả các cơ hội và hạn chế thách thức từ việc thực thi các cam kết của Hiệp định
CPTPP.
2.1. Nhiệm vụ:
- Tăng cường phổ biến về Hiệp định CPTPP, nhất là đối với cán bộ làm công tác
đối ngoại tại các địa phương, các doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như những công việc cần triển
khai để thực thi hiệu quả Hiệp định, chú trọng đánh giá cơ hội và thách thức cụ thể và những
vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai.
- Thúc đẩy và hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp thực hiện nghiêm
túc, đầy đủ và hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Hiệp định
CPTPP; phối hợp, hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tận dụng các cam kết
của các nước thành viên CPTPP dành cho Việt Nam.
- Vận động các nguồn lực quốc tế, nhất là của các thành viên CPTPP và các tổ chức
quốc tế liên quan để hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi CPTPP cho các địa phương,
doanh nghiệp.
2.2. Phân công thực hiện:
- Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương phối hợp với Vụ Báo chí, Báo Thế giới và Việt Nam
lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến về CPTPP vào nội dung các phát biểu,
tiếp xúc, bài viết, trả lời phỏng vấn, tọa đàm trực tuyến (talk show)… của Lãnh đạo Cấp cao
và Lãnh đạo Bộ Ngoại giao về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại đa phương.
- Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương, Cục Ngoại vụ, Học viện Ngoại giao phối hợp với
các đơn vị liên quan trong Bộ thúc đẩy các hoạt động: (i) Phổ biến thông tin, tuyên truyền về
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Hiệp định CPTPP cho cán bộ làm công tác đối ngoại tại các Bộ, ngành, địa phương;
(ii) Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế, trong đó có nội dung
về CPTPP.
- Các đơn vị trong Bộ chú trọng lồng ghép nội dung liên quan đến CPTPP trong các
báo cáo, bản tin chuyên đề của Bộ Ngoại giao; chủ động cập nhật tin, bài về công tác
hội nhập quốc tế và đối ngoại đa phương trên cổng thông tin của Bộ Ngoại giao.
- Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế phối hợp với Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương
bổ sung nội dung thực hiện các cam kết CPTPP vào báo cáo hàng năm của Bộ Ngoại giao
gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai các cam kết quốc tế và thỏa thuận quốc tế.
- Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phổ biến thông tin về Hiệp định
CPTPP tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam ở nước ngoài; tích cực phối hợp,
hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai các hoạt động xúc tiến kinh tế
đối ngoại nhằm tranh thủ cơ hội từ Hiệp định CPTPP, bao gồm: (i) cơ hội thúc đẩy xuất
khẩu, nhất là vào các thị trường ta chưa có quan hệ FTA và tận dụng các ưu đãi về mở cửa
thị trường dành cho hàng hóa Việt Nam; (ii) xúc tiến đầu tư từ các nước CPTPP, bao gồm
hoạt động đầu tư mới, mua cổ phần, mua bán/sáp nhập doanh nghiệp trong các lĩnh vực
ta đã cam kết mở cửa từ các nước thành viên CPTPP cũng như từ các nền kinh tế lớn;
(iii) tận dụng các ưu đãi các nước dành cho Việt Nam như thỏa thuận tiếp nhận lao động
Việt Nam sang làm việc.
- Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương phối hợp với các đơn vị liên quan vận động nguồn
lực quốc tế, tranh thủ hỗ trợ của các thành viên CPTPP và các tổ chức quốc tế liên quan
để tăng cường công tác nâng cao năng lực cho các địa phương, doanh nghiệp trong quá trình
thực thi cam kết CPTPP cũng như các cam kết FTA thế hệ mới.
3. Chủ động theo dõi tình hình, tham mưu chính sách, đóng góp triển khai
đầy đủ và hiệu quả Hiệp định CPTPP.
3.1. Nhiệm vụ:
- Chủ động theo dõi, cung cấp thông tin về tình hình triển khai Hiệp định CPTPP của
các nước thành viên, đặc biệt là kinh nghiệm thực thi hiệu quả các cam kết, các động thái
chính sách có khả năng tác động đến Việt Nam… để kịp thời kiến nghị các biện pháp ứng
phó phù hợp.
- Chú trọng công tác tham mưu, cảnh báo về quan tâm của các nước, doanh nghiệp
nước ngoài trong quá trình triển khai CPTPP, điều chỉnh chính sách kinh tế - thương mại của
các nước thành viên CPTPP, các vấn đề có khả năng nảy sinh trong quá trình thực thi
Hiệp định, nhất là các tranh chấp thương mại, các vụ kiện nhằm vào Chính phủ Việt Nam,
những vấn đề chính trị - xã hội phức tạp có thể phát sinh.
- Theo dõi sát và cảnh báo sớm về khả năng các thành viên CPTPP áp dụng các
biện pháp phòng vệ thương mại nhằm vào các doanh nghiệp Việt Nam; kịp thời thông tin
cho các Bộ, ngành liên quan, đóng góp kiến nghị chính sách và biện pháp phòng vệ thương
mại phù hợp với các quy định và cam kết quốc tế để bảo vệ sản xuất trong nước.
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-Tham gia vận động chính trị ngoại giao nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam
trong trường hợp phải ứng phó với các vụ điều tra về phòng vệ thương mại đối với hàng hóa
của Việt Nam.
3.2 Phân công thực hiện:
- Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương phối hợp với các đơn vị liên quan và các Cơ quan
đại diện theo sát tình hình triển khai Hiệp định CPTPP của các nước thành viên, chú trọng
tham mưu về các cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam với các
nước thành viên và những vướng mắc nảy sinh; thực hiện vận động chính trị-ngoại giao
nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam trong các vụ điều tra về phòng vệ
thương mại đối với hàng hóa của Việt Nam; chủ trì vận động các nước đối tác công nhận quy
chế kinh tế thị trường của Việt Nam.
- Vụ Tổng hợp Kinh tế phối hợp với Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương đưa thông tin về
tình hình triển khai Hiệp định định CPTPP vào các báo cáo, bản tin định kỳ về kinh tế
thế giới và công tác ngoại giao kinh tế.
- Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế phối hợp, hỗ trợ Bộ Công Thương và các Bộ,
ngành trong quá trình giải quyết các tranh chấp kinh tế-thương mại liên quan đến các điều
khoản trong Hiệp định CPTPP.
4. Tích cực đóng góp trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật, thể chế
để bảo đảm thực thi nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả Hiệp định CPTPP
4.1. Nhiệm vụ:
Phối hợp, hỗ trợ Bộ Công Thương và Bộ Tư pháp trong quá trình sửa đổi, ban hành
các văn bản pháp luật theo đúng với lộ trình đã quy định của Hiệp định CPTPP và đồng thời
đối chiếu, rà soát các quy định của CPTPP với các dự thảo văn bản và chính sách pháp luật
để bảo đảm sự tương thích của hệ thống pháp luật Việt Nam với các quy định của CPTPP.
4.2. Phân công thực hiện:
Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế phối hợp với Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương theo
dõi, rà soát quá trình sửa đổi, ban hành các văn bản pháp luật nhằm thực thi Hiệp định
CPTPP1; đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản pháp luật nhằm bảo đảm sự phù hợp về
nội dung của các văn bản này với các cam kết trong CPTPP.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương phối hợp với Vụ Tổng hợp Kinh tế và các
Vụ khu vực đưa nhiệm vụ triển khai Hiệp định CPTPP vào kế hoạch ngoại giao kinh tế của
Bộ Ngoại giao và của các Cơ quan đại diện, nhất là các Cơ quan đại diện tại các nước thành
viên CPTPP. Các đơn vị trong Bộ, các Cơ quan đại diện chủ động triển khai các nhiệm vụ
được phân công theo Kế hoạch; cung cấp thông tin về kết quả triển khai trong báo cáo về
công tác ngoại giao kinh tế hàng năm của đơn vị và cơ quan mình.
Dự kiến ta sẽ phải sửa đổi, bổ sung 7 Luật gồm Hình sự, Tố tụng hình sự, Lao động, Phòng chống tham nhũng, An toàn thực phẩm,
Kinh doanh bảo hiểm, Sở hữu trí tuệ.
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2. Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương làm đầu mối đôn đốc các đơn vị liên quan và các
Cơ quan đại diện triển khai Kế hoạch, xây dựng báo cáo định kỳ của Bộ Ngoại giao
gửi Bộ Công Thương về việc triển khai Quyết định số 121/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP; phối hợp với
Vụ Tổng hợp Kinh tế đưa nội dung báo cáo về kết quả tham gia triển khai Hiệp định CPTPP
của Bộ Ngoại giao vào báo cáo về công tác ngoại giao kinh tế.
3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho
Bộ Ngoại giao, nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Cục Quản trị Tài vụ
chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương bố trí nguồn ngân sách để thực hiện
Kế hoạch này./.
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