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Thực hiện Công văn số 3800/UBND-KTN ngày 11/10/2022 của UBND 

tỉnh về việc tham mưu báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg về tăng 

cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu 

lực. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp thông tin báo cáo tình hình triển 

khai năm 2021 - 2022 với những nội dung, cụ thể như sau: 

1. Hoạt động tuyên truyền 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai công tác tuyên truyền tới các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên toàn tỉnh nội dung các Hiệp định 

thương mại tự do và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và địa phương thông 

qua các hình thức như: 

- Lồng ghép trong cac hoạt động truyền thông lưu động của ngành. 

- Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai và sao gửi nội dung các văn bản cần 

triển khai đến Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; Hiệp hội Du lịch tỉnh Lai 

Châu để phổ biến, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh thuộc lĩnh vực quản lý nắm bắt và triển khai. Từ năm 2021 đến nay đã sao 

gửi các văn bản: Thông tư số 14/2021/TT-BCT ban hành ngày 29/10/2021 của Bộ 

Công thương “Thông tư Hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-

len về phòng vệ thương mại”; Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 của 

Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác 

Kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP)”. 

3. Nâng cao kiến thức và năng lực hội nhập cho cán bộ, công chức, viên chức 

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đã cử cán bộ, công chức, viên chức tham 

gia các lớp tập huấn như: Lớp Tập huấn, cập nhật kiến thức đối ngoại, do Sở 

Ngoại vụ chủ trì tổ chức; Hội nghị Tập huấn chuyên sâu về hiệp định đối tác toàn 

diện và tiến bộ xuyên thái bình dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 

2022, do Sở Công Thương tổ chức 



2 

 

3. Tăng cường hợp tác giao lưu văn hoá, du lịch 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tích cực tham mưu mời các đối tác nước 

ngoài tham gia các sự kiện văn hoá, du lịch do tỉnh tổ chức nhằm thúc đẩy quan hệ 

hợp tác kinh tế nói chung và du lịch nói riêng. Cụ thể:  

- Thực hiện Kế hoạch 677/KH-UBND ngày 9/3/2022 của UBND tỉnh về Tổ 

chức Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 và để tăng cường và phát triển 

hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 

hai Bên, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - 

Lào (05/9/1962 - 05/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt 

Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), Ban tổ chức Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu 

năm 2022 đã mời Đoàn đại biểu các tỉnh: Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pha 

Băng sang tham dự Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022. 

- Thực hiện Công văn 3142/UBND-TH ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc đồng ý cho người nước ngoài vào làm việc tại tỉnh và Công thư 

số 727/SNgV ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Phông Sa Lỳ, 

nước CHDCND Lào về việc Đoàn công tác của Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch 

tỉnh Phông Sa Lỳ sang khảo sát địa điểm du lịch tại 03 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, 

Lào Cai, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch đón và  mời các 

sở, ngành liên quan tham dự buổi làm việc với Đoàn công tác Sở Thông tin, Văn 

hóa và Du lịch tỉnh Phông Sa Lỳ, nước CHDCND Lào, phố hợp với  Sở Ngoại 

vụ, Công an tỉnh chuẩn bị tốt công tác hậu cần đón, tiếp và làm thủ tục cấp phép 

cho đoàn trong thời gian làm việc, khảo sát các điểm du lịch tại tỉnh và khu vực 

vùng biên giới  theo đúng quy định. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp 2 bên tăng cường liên kết hợp tác trao đổi nguồn khách du lịch và tiến tới 

mở rộng hợp tác trên các lĩnh kinh tế. 

Trên đây là nội dung cung cấp thông tin báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị 

số 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định 

thương mại tự do đã có hiệu lực. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính gửi Sở 

Công thương tổng hợp, báo cáo./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

-  Lưu: VT, QLDL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  

Trần Quang Kháng 
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