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KE HOACH
Thtrc hin Hip d!nh thirong mi tLy do giva Vit Nam Va
Lien minh Chãu Au (EVFTA) cüa tinh Quang Trj
Thixc hin Quyt djnh s 120 1/QD-TTg ngày 6/8/2020 cüa Thu ti.râng
ChInh phü phê duyt Kê hotch thrc hin Hip djnh thtrcing mi tr do gifa
CHXHCN Vit Nam và Lien minh Châu Au (EVFTA), Uy ban Nhân dan tinh
Quáng Tn xây dirng Kê hoch thirc hin Hip djnh EVFTA, cii the nhu sau:
I. MIJC DICH, YEU CAU
1. Myc dIch:
- Nhm ci th hóa và ti chirc trin khai thuc hin nhQng nhim vi co bàn
dê ra trong Ké hoch thirc hin Hip djnh EVFTA ban hành kern theo Quyêt
djnh so 120 1/QD-Tfg ngày 6/8/2020 cüa Thu tuàng Chinh phü.
- Giao nhim vi cii th cho các Sâ, Ban, ngành, dja phuong, dcm vj lien
quan to chc trién khai, thçrc hin Co hiu qua Kê ho?ch thirc hin Hip djnh
EVFTA.
2.
Yêu cu:
- Dam baa thirc hin hiu qua, kjp th?i theo sr chi d?o cüa Thu tixàng
ChInh phü trong vic to chirc triên khai thi hành Hip djnh EVFTA.
- Xác djnh ni dung cong vic phâi gn vâi trách nhim và phát huy vai
trô chü dng, tIch crc cüa c quan quãn 1 nhà nurc trên dja bàn tinh; báo dam
chat 1ucng, tiêt kim và tiên d hoàn thành cOng vic.
- Trong qua trInh thirc hin phãi thir&ng xuyên, kp thii kim tra, don d&,
hixOng dn và tháo g nhrng vung mac, khO khän dam báo hiu qua cüa vic
triên khai thi hành Hip djnh EVFTA.
II. NQI DUNG, NHIM VJ
•
.
. thong tin
1. Cong tac tuyen truyen, pho bien
ye EVFTA va th! triro'ng
cüa các nu'&c EU:
- Tang cil&ng ph bin v Hip djnh EVFTA cho các di tucmg có lien
quan, dtc bia là cac dôi tugng CO the chju tác dng nhu nông dan, ngu dan, co
quan quãn 1 cap tinh và dja phuong, hip hi nành nghe, hçp tác xâ, cong
dong doanh nhip thông qua các phuong tin truyên thong, trang thông tin din
t.ü, in an các an pham, tãi lieu, các chung trinh phát thanh vã truyCn hInh, các
lap tp huân, hi tháo nhäm nâng cao nhn thrc, hiêu biêt ye ni dung cam kêt
cling nhu các cong vic can triên khai dê thrc thi hiu qua Hip djnh EVFTA;
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- Chü tr9ng tp huAn cho các can b thuc cci quan quãn l nhà nuâc
trong môt so linh virc nhii dâu tir, djch vii, hãi quan, mua s.m cüa ChInh phü,
phOng v thuang mgi, sâ hUu trI tue, nông, lam, ngu nghip, lao dng, môi
trt.rmg và cho doanh nghip ye các quy djnh Va cam kt cüa Hip djnh EVFTA
theo tüng chuyên ngành, linh vrc cii the, bão dam các doanh nghip cüng nhix
các can bO thuOc cci quan quàn ! nhà nuyc hiêu rO, hiêu dung, tü do giOp vic
thirc thi Hip djnh dixçic day du và hiu qua;
- Thi& !p Du mi thông tin v Hip djnh EVFTA tai Si Cong Thucin
dé cung cap thông tin, huOng dn và lam rO các ni dung cam kt va cac vAn dê
cO lien quan den Hip djnh;
- Cüng c mtng lui, tang cu?ng näng 1irc và dAy mnh cong tác cung cAp
thông tin, dr báo ye các thj tnthng xuât nhp khau, thj tru&ng trong nwc cüa
các cci quan nba nuOc cO chtrc nang cung cap thông tin ye thucmg mai, dâu tu dé
các doanh nghip cO the kjp thi nãm bat các thông tin, yêu câu ye k5 thut, quy
dlnh ye quân 1 xuât nhp khâu hang hóa cüa các ni.râc EU.
2. Cong tác xây diyng pháp 1ut, th ch:
- Các S, Ban, nganh, dja phuang và các dcm vj lien quan nghien ciu
tham muu UBND tinh triên khai thirc hin nghiêm tüc, day dü và hiu qua các
cam kêt và nghia vi khác cüa Vit Nam khi tham gia Hip dtnh EVFTA.
- Rà soát cac van bàn quy phm pháp lust hin hành d chü dng thirc
hin hoac kiên ngh c quan có thâm quyên si.ra dôi, bô sung, bãi bO, hoc ban
hành mOi các van bàn quy phm pháp lust dam bão phü hcp vâi Hip djnh
EVFTA.
- Dam bão vic thrc hin Co ch tham vAn, lAy kin các di tuçlng có
lien quan trong qua trInh xay dmg chInh sách, pháp lut.
3. Nâng cao nãng lire cinh tranh Va phát trin ngun nhãn lçrc:
- Xây dimg các chuong trmnh h trq, nãng cao näng 1irc canh tranh cho các
ngành hang, doanh nghip, dc bit là doanh nghip vtra, nhO và siêu nhô,phü
hcp vOi cam ket quôc tê; dông thi, chuân bj nhUng giãi phá rng phó, ho trg
di vOi nhUng ngành hang, nit hang chu tác dng lan, trirc tiep tCr vic thirc thi
Hip djnh EVFTA; h trçY doanh nghip tham gia vào mang krai san xuât, chuôi
giá trj, chui cung 1rng khu virc và toàn câu.
- DAy manh vic trng diing khoa hQc, cong ngh trong san xuAt kinh doanh,
nâng cao näng suât lao dng tai doanh nghip Va các ngành san xuât.
- Tp trung dAy nhanh qua trInh cci cAu li nông nghip và kinh th nông
thOn theo mô hInh san xuãt tien tien, mg diing khoa h9c - cong ngh, an toàn,
than thin vài môi truang.
- Tang cu&ng cac bin pháp, co ch khuyn khIch, dlnh huàng các doanh
nghip cO vOn dAu tu nuâc ngoâi ket nôi vOi doanh nghip ni dja, gOp phan vao
vic hlnh thành và phát trien chuM cung mg.
- ChU tr9ng phát trin ngun nhân lire cht luçmg cao, dc bit l trong các
nganh k5 thut - cong ngh, lut, tài chInh...
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4. Chü trtro!ng và chmnh sách di vói t chfrc cong doan và các to chfrc
cüa ngtrôi lao dng ti cr s& doanh nghip:
- Trin khai thrc hiên cac chü timing vã chInh sách di vOi t chirc cong
doân và các tO chirc cüa ngui lao dng t?i cc s; thrc hin Bô Lust Lao dng
näm 2019 vã các van ban lien quan ye diêu chinh các quan h lao dng, tiêu
chuân lao dng phü hçip vOi các tiêu chuân, cam két, cOng uc quOc té ma Vit
Nam dã tham gia.
- Tip tic nâng cao nang lirc cho can b cci quan quãn l nhà nixâc v lao
dng; h trçl thüc day các hot dng dôi thoi, thircing krcing tai doanh nghip,
cac thiêt chê hOa giái, trçng tài lao dng.
5. Chinh sách an sinh xä hi, bão v môi trtr&ng và phát trin bn
v&ng:
Xây dirng và ban hãnh dng bO cac chInh sách xâ hi, bao gm chmnh
sách ho trci Ye tài chInh, diy nghe dê chuyên dOi nghê nghip; cung cp các djch
vi tu van vic lam... dê giüp nguôi lao dng bj mat vic lam do các doanh
nghip khOng dirng vüng di.rçrc trong qua trInh cnh tranh.
- Dánh giá nhUng tác dng cUa Hip djnh EVFTA dn vn d lao dng,
vic lam, xã hi... vã dé xuât các giãi pháp dê có the thijc hin hiêu qua Hip
djnh EVFTA.
- Tip t11c thüc dy thirc thi dy dü các cam k& cUa Vit Nam trong các
hip dnh da phuong ye môi truông, báo ton vá bão v dng thirc vt hoang da;
chü tr9ng cOng tác thanh tra, kiêm tra Va xi:r l nghiêm cac vi phtm pháp lut ye
báo v mOi trung Va da dng sinh h9c.
- Dy manh vic trin khai cac bin pháp ch6ng lai các hành vi dánh bt
thüy san bat hcip pháp, khong khai báo, không theo quy djnh và buôn ban dng
thçrc vt hoang dã bj khai thãc trái phép.
III. KINH PHI THIXC HIN
1. Kinh phi thirc hin K ho?ch bao gm: Ngun tir Ngân sách Nhà nhióc
di.rçc cci quan cO thâm quyên bô tn giao trong dkr toán chi ngân sách thuOng
xuyên hang näm cho các Sâ, Ban, ngành, dja phucng, dcm vj lien quan theo tiêu
chuân djnh mrc yà phU hçip vâi khá näng can dOi ngân sách; nguOn xâ hi hóa
cüa các to chirc, doanh nghip, cá nhân yà nguOn huy dng hp pháp khác.
2. Vic quãn l và scr dvng kinh phi phái dam bão có hiu qua, tit kim
và thrc hin dung các quy djnh hin hành.
IV. TO CHIJ'C THYC HIN
1. Tren c sâ nhQng ni dung thim vii chü yu trong K hoch thirc hin
nay và can ccr chirc näng, nhim vii dâ dtrcic phán cOng, yêu cau các Sâ, Ban,
ngânh, dja phuong, dcin vj lien quan chU dng xây drng Kê hoch thirc hin cüa
c quan, dn vj mInh ('Theo nç51 dung cy the dInh kèm); djnh kS' truàc ngày 05
tháng ii hang näm, gri báo cáo tInh hInh thrc hin va de xuát, kien nghj ye sa
Cong Thuong, d tang hp báo cáo UBND tinh truâc ngày 25 tháng 11 hang
näm.
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2. Giao Sâ Cong Thuong chU trI t chrc trin khai thirc hin; theo dOi,
don dOe các Sâ, Ban, nganh, dja phwng Va các to chtc, don vj lien quan trien
khai thrc hin Ké hoch nay.
Trong qua trInh thijc hin nu có khO khän, vuàng mac, các Co quan, dja
phuong can kjp th?i phãn ánh ye Sâ Cong Thixang dê tOng hqp, báo cáo UBND
tinh xem xét, giái quyêt./.
N.ii nhn:
- Bô Cong Thrcmg (b/c);
- ChCi tjch, các PCT UBND tinh (b/c);
- Các Sà, Ban, ngành, doàn the tinh;
- UBND các huyn, thành ph6, thj xA;
- CVP, PVP Lê Hthi Phuâc;
-LLruVT,TMD.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT.CHU T!CH
PHO CHU TICH
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Thirc thi quy djnh Hip djnh EVFTA trong vic tham
van, 1y kin các di tuçxng Co lien quan.

Sô lupháp

Các Sâ, Ban, ngành, VBQPPL cüa HDND Näm 2020&in vilien quan
tinh vãUBND tinh
2021

_______________________________
Các Sâ, Ban, ngành, VBQPPL cüa HDND Nãrn2020 Rà soát các van bàn quy pham pháp luât do HDND,
UBND tinh ban hành cOlien quan dn Hip dinh
tinh vâUBND tinh
don vilien quan
2021
EVFTA; kjp th?yitham muu xfr lkêt qua rà soát
theo quy djnh.
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Xãy dirng pháp Iu t, th ch

Fhuc hin cãc chucrng trinh tuyén truyên ye H i nhãp DàiPTTH t inh,
Các chixang trinh
E
Báo Quang Trj,
dja phuang, don vi
truy n hInh, truy n
iu ct vàHip dnh VFTA.
Dài truy n thanh lien quan, Hc iDoanh thanh, chuyên mic
các huy n, thành
trên báo
nghip tinh
h
p &thj xa
fuyên truy n và xuAt bàn các n phm, tàilieu giOi SâThông t in và Các sâ, ban, nganh, Các bài vit, bài nói,
hiu và nghiên cthi ye Hip djnhEVFTA và vic Truyên thông, Sâ dja phuong, don vj
an phâm
ham gia cüa Vit Nam, djnhhuOng du 1un xãh i Cong Thuong lien quan, I-IiDoanh
tip c n tIch circ vài nhüng thay dikhi t ham gia
ngh ip tinh
EVFTA.

Ni dung côn

Cr quan
Co quan
San phm
h
c ü trI
phóihçp
E ông tác tuyên truy n, phbin thông tin v Hip djnhEVFTA và thj trirô'ng cüa các ntr tc di tác EVFTA
Hi nghj, tp huAn
r6 chirc phb in,tp hu n chuyên sâu v Hiêp djnh Si Cong Thuung Các Si, Ban, nganh,
VFTA tài các co quan quãn l nhà nuâc, cong dng
dja phixong, dcin vi
loanh nghip và ngu? idan trên da bàn tinh.
lien quan, H iDoanh
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nghip cOliênquan

Các Si, Ban, ngánh,
dja phi.rang, doanh

Khóa dào tao, tp
Trong qua
h
à
lieu
uAn, n p Am, t i
trinh thrc
hiiâng dn
hi Hip djnh

Các Sâ, Ban, ngãnh, (Theo Cht.rang trinh Trong qua
dja phxcing, doanh cüa Bô Cong Thuang) trInh thirc
nghip và dan vj lien
hi Hip djnh
quan

Báo cáo UBND tinh
(thông qua SàCong
Thi.rang tng hçip)

Thiring
xuyen

Báo cáo UJ3ND t inh Trong qua
(thông qua Sâ Cong trInh thi rc thi
Hip djnh
Thrang tng hcip)

-

Các Si, Ban, ngành,
Các hp tp hu n,
Trong qua
dja phuxmg COlien Chung trInhdâo tao, trmnh thirc thi
quan
di thoai
Hip djnh

hInh sách an sinh xã hi, bão v môi trirO'ng và phát trin bn vfrng
£ánh giádjnhluçing nhthig tác dng cüa Hip dnh S&Lao dng Các Sâ, Ban, ngành,
a
EVFTA dn vn d lao dng, vic lam, x hi.. .và Thuang binh và
dja phuang cO lien
kin nghj các bin pháp phühcip.
Xâht i
quan
Trin kha i các bin pháp chng lai các hành vi dánh Sâ NOng nghip Các Si, Ban, ngành,
bt thUy san bAt hcrp pháp, thông khai báo va không vã Phát trin nOng dja phuang CO lien
theo dung quy djnh, mua ban dng thrc v t hoang dã
thOn
quan
bj khai thác trái phép.

E'p hun, bt i dixOng nâng cao nang lrc cho can b cc S6Lao dng,
ivan q uãn 1 nhà niràc v lao dng; h trq thüc dy Thuung binh vã
:ác hoat dng d i tho i, thro'ng krçxng ta i doanh
Xâ hi
ighip, các thit ch hOa giái, tr9ng tài lao dng.

hü tru'o'ng và chInh sách d6i vói t chfrc cong doàn và các t chfrc cüa ngtrOi lao dng taico s& doanh nghip

âng cao nAng lrc cüa các ca quan quãn 1,2 và cc SâKhoa hQc Va
Cong ngh
ivanthtrc thi quy n sâhthitrI tu nhm dáp rng các
VFTA.
(êu cu mâi cüa Hiêp ctinh E

Kay drng và t chrc thirc hin các chixang trinh phát
:rin thj tnr rng cho các m t hang xu t khu cO tim
lang Valç i th cüa tinh vào các nuàc thành viên Hip
ljnhEVFTA.

âng cao náng kjc cnh tranh và phát trin nguàn nhân liic
U

