
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-KT 
V/v triển khai Thông tư số 32/2022/TT-BCT 

ngày 18/11/2022 của Bộ Trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi Thông tư số 05/2022/TT-

BCT ngày 18/02/2022 quy định xuất xứ 

hàng hóa trong Hiệp định RCEP 

Thành phố Cao Bằng, ngày    tháng 12  năm 2022 
 

 
Kính gửi:  

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố; 
- UBND các xã, phường; 
- Doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP. 
(Gọi chung là các đơn vị) 

 

Ngày 18/11/2022 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 32/2022/TT-

BCT sửa đổi Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 của Bộ Công 

Thương về việc quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác 

Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023. 

Thực hiện nội dung Công văn số 1892/SCT-QLTM&XNK ngày 

28/11/2022 của Sở Công Thương Cao Bằng về việc triển khai Thông tư số số 

32/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 của 

Bộ Công thương, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau: 

1. Các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường, xã theo chức năng, 

nhiệm và quyền hạn chủ động nghiên cứu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển 

khai thực hiện Thông tư số 32/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư số 05/2022/TT-

BCT ngày 18/02/2022 của Bộ Công Thương về việc quy định Quy tắc xuất xứ 

hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023. 

2. Các doanh nghiệp, HTX, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến 

việc điều tra, áp dụng Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế 

Toàn diện Khu vực (RCEP) chủ động nghiên cứu hướng dẫn để thực hiện các 

biện pháp phòng vệ thương mại theo đúng quy định. 

Các đơn vị quan tâm nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của 

Thông tư nêu trên và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- Văn phòng HĐND&UBND TP; 

- Phòng Kinh tế TP; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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