UBND TỈNH GIA LAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 614 /SKHCN-CCTĐC

Gia Lai, ngày 16 tháng 6 năm 2022

V/v hỗ trợ doanh nghiệp giải đáp các
thông tin về hàng rào kỹ thuật trong
thương mại theo Hiệp định RCEP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 04/01/2022 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực.
Ngày 17/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số
286/KH-UBND triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực
(Gọi tắt là Hiệp định RCEP) của tỉnh.
Vấn đề Hàng rào kỹ thuật trong thương mại được đề cập tại Điều 6 của
Hiệp định RCEP, bao gồm các cam kết trong việc ban hành và thực thi các biện
pháp rào cản kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT - Technical Barriers to
Trade) - Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp.
Theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg
ngày 24/11/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng
lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật
trong thương mại, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học
và Công nghệ là cơ quan đầu mối hỗ trợ giải đáp và cung cấp thông tin cho doanh
nghiệp địa phương có các hoạt động xuất nhập khẩu về các biện pháp TBT của
Việt Nam và nước ngoài.
Vì vậy, các doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về các biện pháp TBT của
các nước tham gia Hiệp định RCEP và các hiệp định thương mại khác, xin liên hệ
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Địa chỉ 98A Phạm Văn Đồng,
TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (Bà Lê Thị Tuyết Mai, email: mailtt.skhcn@gialai.gov.vn,
điện thoại: 0975.038182) để được hỗ trợ.
Kính đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thông báo rộng rãi đến các thành
viên để biết và liên hệ khi có nhu cầu.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (p/h);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, CCTĐC.
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