
 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
______________________________________ 

Số:        /BTNMT-HTQT 

V/v triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp 

định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương (CPTPP) 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày      tháng 03 năm 2019 

 

Kính gửi: Bộ Công Thương 

Theo đề nghị của quý Bộ về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định 

Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) (Công văn số 

903/BCT-ĐB ngày 14 tháng 02 năm 2019), trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (TNMT) thực hiện nhiệm vụ tại Mục 5.2 của Phụ lục Quyết định số 

121/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2019, Bộ TNMT gửi kèm theo đây Kế hoạch 

thực hiện Hiệp định CPTPP (Phụ lục gửi kèm) để quý Bộ tổng hợp. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- TTr. Võ Tuấn Nhân; 

- Tổng cục Môi trường; 

- Lưu: VT, HTQTNBH (04). 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 Lê Công Thành 
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PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH CPTPP 

(Gửi kèm theo Công văn số              /BTNMT-HTQT ngày     /03/2019) 

 

 

TT Nội dung công việc 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Sản phẩm 

Thời gian 

hoàn 

thành 

1 Hoàn thiện dự thảo Luật 

Bảo vệ môi trường 2014 

sửa đổi, trình Quốc hội 

thông qua 

Bộ 

TNMT 

Các Bộ, 

ngành 

liên 

quan và 

địa  

phương  

Luật Bảo vệ môi 

trường sửa đổi được 

ban hành 

 

2020 

2 Xây dựng và hoàn thiện 

hệ thống tiêu chuẩn, quy 

chuẩn môi trường một 

cách hài  hòa, tiệm cận 

dần với hệ thống các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn quốc tế. 

Bộ 

TNMT 

Các Bộ, 

ngành 

liên 

quan và 

địa  

phương 

Hệ thống quy chuẩn, 

tiêu chuẩn về môi 

trường được hoàn thiện 

và ban hành 

2019 - 

2020 

3 Xây dựng các cơ chế phối 

hợp giải quyết giải quyết 

tranh chấp thương mại 

quốc tế liên quan đến môi 

trường (lĩnh vực liên quan 

đến bảo tồn đa dạng sinh 

học, sinh vật ngoại lai, 

biến đổi khí hậu, bảo vệ 

tầng ô-zôn (Nghị định thư 

Montreal) và các lĩnh vực 

quản lý liên quan khác). 

Bộ 

TNMT 

Các Bộ, 

ngành 

liên 

quan và 

địa  

phương 

Các cơ chế (quy chế) 

phối hợp  

2019 -

2020 

4 Xây dựng Đề án tăng 

cường năng lực hội nhập 

quốc tế lĩnh vực môi 

trường.  

Bộ 

TNMT 

Các Bộ, 

ngành 

liên 

quan và 

địa  

phương 

Đề án trình Thủ tướng 

Chính phủ 

2019 

5 Xây dựng và thực hiện kế 

hoạch truyền thông nâng 

cao nhận thức về hội nhập 

quốc tế và bảo vệ môi 

trường, về thực thi các 

cam kết và nghĩa vụ về 

môi trường trong các hiệp 

định thương mại tự do 

cho các cấp quản lý và 

Bộ 

TNMT 

Các Bộ, 

ngành 

liên 

quan và 

địa  

phương 

Kế hoạch hàng năm 

được thực hiện 

Thường 

xuyên 
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cho mọi đối tượng, thành 

phần xã hội 

6 Đào tạo, tăng cường kiến 

thức, năng lực hội nhập 

quốc tế và quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi 

trường cho đội ngũ cán bộ 

quản lý về bảo vệ môi 

trường ở trung ương và 

địa phương. 

Bộ 

TNMT 

Các Bộ, 

ngành 

liên 

quan và 

địa  

phương 

Kế hoạch hàng năm 

được thực hiện 

Thường 

xuyên 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
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