
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /BQLKKT-ĐTDN 

V/v đính chính triển khai, phổ biến 

Thông tư số 05/TT-BCT ngày 
18/02/2022 của Bộ trưởng  

Bộ Công Thương 

 
Trà Vinh, ngày        tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong KKT, KCN 

 

Ngày 11/3/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành Công văn số 

224/BQLKKT-ĐTDN về việc triển khai, phổ biến Thông tư số 05/TT-BCT ngày 
18/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, do sơ suất trong quá trình soạn thảo 
văn bản, Ban Quản lý Khu kinh tế đính chính nội dung triển khai, phổ biến như 

sau: 

Ngày 18/02/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 

05/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác 
Kinh tế toàn diện khu vực, có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2022, 

Ban Quản lý Khu kinh tế phổ biến Thông tư nêu trên đến các doanh nghiệp 

nắm biết quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn 
diện khu vực (RCEP) liên quan đến xuất xứ hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu. 

Đề nghị các doanh nghiệp truy cập trang website của Ban Quản lý Khu kinh 

tế tại đường dẫn: https://teza.travinh.gov.vn/ vào mục Thông tin chỉ đạo điều hành 
để tải về và biết chi tiết nội dung Thông tư nêu trên. 

(Công văn này thay thế Công văn số 224/BQLKKT-ĐTDN ngày 11/3/2022 

của Ban Quản lý Khu kinh tế) 

Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin đến các doanh nghiệp biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Công Thương (p/h); 
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, ĐTDN, V. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

Lưu Văn Nhạnh 
 

https://teza.travinh.gov.vn/
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