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KẾ HOẠCH 
Thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Sở Tư pháp 

 

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương (sau đây viết tắt là Hiệp định CPTPP), Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch 

thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu đã được đề ra trong Kế 

hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ (sau đây viết tắt là Quyết định số 121/QĐ-TTg) và Kế hoạch số 

99/KH-UBND ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Hiệp định  

CPTPP. 

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về tầm quan trọng và sự tác 

động của Hiệp định CPTPP đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

qua đó chủ động khai thác có hiệu quả những mặt tích cực của Hiệp định 

CPTPP. 

2. Yêu cầu  

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm đúng tiến độ, bám sát 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ của ngành và tình hình thực tế của cơ quan, gắn với 

triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đơn vị. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ 

chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, THỜI GIAN THỰC HIỆN  



2 
 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai Quyết định số 121/QĐ-TTg, Kế 

hoạch số 99/KH-UBND và các văn bản có liên quan đến Hiệp định CPTPP 

đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan.   

- Đơn vị thực hiện: 

+ Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục 

pháp luật tham mưu thực hiện tại các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

+ Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện tại đơn vị. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP và thị 

trường của các nước tham gia Hiệp định CPTPP 

- Nội dung: Tăng cường phổ biến về Hiệp định CPTPP và thị trường của 

các nước tham gia Hiệp định CPTPP đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chịu sự tác động 

như nông dân, cơ quan quản lý cấp tỉnh và các huyện, thành phố, hợp tác xã, 

cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các 

phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, các lớp tập huấn, hội thảo 

nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc 

cần triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định CPTPP. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở; đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022 và các năm tiếp theo. 

3. Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 

3.1. Nội dung: Nâng cao chất lượng kiểm tra đề nghị xây dựng quyết định 

của UBND tỉnh, thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh và dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh có nội dung liên quan 

đến Hiệp định CPTPP. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu. 

3.2. Nội dung: Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, 

UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến Hiệp định CPTPPP, kiến nghị 
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sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn 

phù hợp hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để thực thi Hiệp định 

CPTPP 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; các phòng, đơn vị 

thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở và trực thuộc Sở có trách nhiệm triển khai 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; báo cáo kết quả 

thực hiện theo quy định. 

2. Giao Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo 

dục pháp luật tham mưu giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo 

kết quả thực hiện Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo);  
- Sở Công thương (tổng hợp); 
- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở;                       
- Các phòng, đơn vị, TT; 
- Trang TTĐT STP (đăng tải); 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.(Lan.15b). 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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