
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 271 /SKHĐT-QLĐTC 

V/v hướng dẫn áp dụng tạm thời 

Hiệp định Thương mại tự do giữa 

Việt Nam và Liên hiệp Vương 

quốc Anh và Bắc Ai Len 

(UKVFTA) 

Lạng Sơn, ngày  22  tháng 02 năm 2021 

 

                 Kính gửi:  

                                 - Các Sở, Ban, ngành; 

    - UBND các huyện, thành phố; 

    - Các chủ đầu tư. 

 

Căn cứ Công văn số 809/BKHĐT-PC ngày 09/02/2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc hướng dẫn áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa 

Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len (UKVFTA); Công văn 

số 5079/BKHĐT-QLĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 

thực hiện cam kết về đấu thầu trong hiệp định EVFTA.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành 

phố và các chủ đầu tư nghiên cứu tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện tự 

do hóa đầu tư theo Hiệp định UKVFTA và thực hiện cam kết về đấu thầu của 

Việt Nam trong Hiệp định EVFTA theo hướng dẫn tại Công văn số 809/BKHĐT-

PC ngày 09/02/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

(Có Công văn số 809/BKHĐT-PC ngày 09/02/2021và số 5079/BKHĐT-

QLĐT ngày 06/8/2020 và số 5079/BKHĐT-QLĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư kèm theo).  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND 

huyện, thành phố và các chủ đầu tư chỉ đạo, triển khai thực hiện theo nội dung 

tại Công văn này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: ĐKKD, QLĐTNNS; 

- Văn phòng (đăng trang thông tin); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Hứa Thị Hằng 
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