
 

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG  

 

Số:              /SCT-QLĐT&HTQT 

V/v thông báo hiệu lực thực thi  

Hiệp định CPTPP của Pê-ru 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                

Hải Phòng, ngày        tháng 9 năm 2021 
 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu 
 

 

Căn cứ Công văn số 616/XNK-XXHH ngày 10/09/2021 của Cục Xuất 

nhập khẩu, Bộ Công Thương về việc thông báo hiệu lực thực thi Hiệp định 

CPTPP của Pê-ru, Sở Công Thương Hải Phòng thông báo tới các doanh nghiệp 

nội dung sau:  

Theo thông báo LGL/CPTPPD/2021-13 ngày 22/7/2021 của Niu Di-lân 

cơ quan lưu chiểu Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương (CPTPP), Cộng hòa Pê-ru đã chính thức hoàn tất các thủ tục trong nước 

phê chuẩn Hiệp định CPTPP và thực hiện thủ tục thông báo cho Niu Di-lân vào 

ngày 21/7/2021. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 (Hiệu lực) của Hiệp định 

CPTPP, Hiệp định CPTPP sẽ chính thức có hiệu lực với Cộng hòa Pê-ru vào 

ngày 19 tháng 9 năm 2021. Điều này có nghĩa là, kể từ ngày 19/9/2021, hàng 

hóa xuất nhập khẩu giữa Việt nam và Pê-ru sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan 

theo cam kết của hai nước tại Hiệp định CPTPP khi đáp ứng quy định về quy tắc 

xuất xứ hàng hóa của Hiệp định này. 

Để đảm bảo việc thực thi hiệu quả và kịp thời quy định về quy tắc xuất xứ 

hàng hóa trong Hiệp định CPTPP giữa Việt Nam và Pê-ru kể từ thời điểm Hiệp 

định có hiệu lực với Cộng hòa Pê-ru, Sở Công Thương Hải Phòng thông báo tới 

các doanh nghiệp được biết và thực hiện nhằm tận dụng hiệu quả ưu đãi mà 

Hiệp định mang lại.  

Thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác 

quốc tế, Sở Công Thương Hải Phòng; Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải 

Phòng; SĐT: (0225) 3951056; Email: congthuong.xnk@haiphong.gov.vn; 

Chuyên viên: Nguyễn Bá Thịnh – DĐ: 0966.542.056.  
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- VP Sở (đăng lên trang Web Sở); 

- Lưu: VT, QLĐT&HTQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hân 

mailto:congthuong.xnk@haiphong.gov.vn


 

2 
 

 

 


		2021-09-14T14:16:04+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Công Hân <nguyenconghan@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-09-14T16:01:08+0700
	Việt Nam
	Sở Công thương <socongthuong@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-09-14T16:01:09+0700
	Việt Nam
	Sở Công thương <socongthuong@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-09-14T16:01:09+0700
	Việt Nam
	Sở Công thương <socongthuong@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




