
UBND 11NH GIA LA! CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
VAN PHONG Dc lap - Tir do - Hanh phñc 

S&o'69/VP - K1TH GiaLaz ngàyi'3tháng 8 nOin 2019 
V/v xCr I thông tin báo chI 

KInh gCri: 
- S& Cong Thuang; 
- Sâ Kê hoach và Dâu tir; 
- Hip hi Doanh nghip tinh. 

Thrc hin van bàn s 6507/VPCP-QHQT ngày 23/7/2019 cüa Van phông 
ChInh phü ye xir 1 thông tin báo chI trên trang báo din tà Bnews (Bnews.vn) ngày 
10/7/20 19 có bài "Si'rc I cüa doanh nghip trong don bat EVFTA". 

1iJy ban nhân dan tInh giao So Cong Thwmg chü trI, phi hqp vOi SO K hoch 
và Dâutu, Hip hi Doanh nghip tinh thông báo cho các doanh nghip trên dja bàn 
tinh biêt, 4n diing nh&ng lqi the tr Hip djnh thucng mi tr do Vit Nam — EU 
(EVFTA) dê phic vii hot dng san xuât kinh doanh. 

(Photo gui kern van ban sá 650 7/VPCP-QHQT ngày 23/7/2019 cia Van phông 
ChInh phñ) 

Van phOng Uy ban nhân dan tinh thông báo kin chi do cUa Uy ban nhân 
dan tinh dê SO Cong Thuang, SO Ké ho?ch  và Dâu ti.r biêt, Hip hi Doanh nghip 
tinh biêt, triên khai th1rc hin./. 

No-i nhin: 
- Nhu trén; 
- B/c Nguyn DCrc Hoàng- PCI UBND tinh (b/c); 
- B/c CVP, die I-là-PVP; 
- LLru: VI, KUH. 

KT. CHANH VAN PHONG 
PHO CHANH VAN PHONG 



VAN PHONG CHNH PHU CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

S: 6507/VPCP-QHQT Ha N$i, ngày 23 tháng 7 nàm 2019 

v/v xr 1 thông tin báo chi 

KInhgCri: 
- Các B: Ké hoch và Dãu fl.r, Cong Thtrong; 
- Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trrc thuc 
trung uung. 

Báo din tir Bnews (Bnews.vn) ngày 10 tháng 7 nãm 2019 có bài "sirc 1" 
cüa doanh nghip trong don bat EVFTA, theo do CO nêu: "cOn nhiêu doanh 
nghip, dc bit là các doanh nghiêp nhO và vra, thâ và Co "sirc 1" lan trong 
vic chuân bj don bat nhrng 1çi the tir Hip dnh Thucing mai tir do Vit Nam - 
EU (EVFTA)... Hin các dôi thu trong khu virc nhu Trung Quôc, Thai Lan, 
Myanmar, Malaysia. . chira có FTA vâi EU, nhung diêu do không phãi là 
mài mãi vi h9 cüng së tiêp cn FTA viii thj tnr&ng nay. Do vy, doanh nghip 
Vit Narn phài nhanh chOng tn diing co hi nay càng sam càng tot". 

V các thông tin trén, Thu tixOng ChInh phü yêu câu các B: Cong Thuyng, 
Kê hoach và Dâu ftr và Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trirc thuc 
Trung ucng có bin pháp triên khai. 

Van phOng ChInh phü xin thông báo d các c quan bit, thirc hin./. 

Noi nhin: 
- Nh.r trén; 
- TTgCP (dé b/c); 
- VPCP: BTCN, 

Vi,i TH, 
- Lru: VT, QHQT (2).GT 

BQ TRUUNG, CHU NHIEM 

Mai Tin Dung 
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