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KE HOACH 
Triên khai thy'c hin Hip dlnh  thu'o'ng mti tr do 

giu'a Cong hôa xä hi chñ nghia Vit Nam vã Lien rninh Châu Au (EVFTA) 
trên da bàn thành phô Dà Näng 

Thuc hiên Quyt dinh s 1201/QD-TTg ngày 06 tháng 8 näin 2020 cüa Thu 
tuóng ChInh phü phê duyt Kê hoch thirc hin Hip djnh Thu'ang rni tii do giü'a 
Cong hôa x hi chü nghTa Vit Narn và Lien rninh châu Au (EVFTA) vâ Cong van 
sO 6548/VPCP-QHQTngay 10 tháng 8 närn 2020 cüa Van phàng Chmnh phü ye 

Ph Iiic kern theo Quyêt djnh so 120 1/QD-TTg phê duyt Ké hoach thirc hin Hip 
dinh EVFTA, UBNI) thành phO Dà Ning ban hành Kê hoch triên khai thirc hin 
Hiêp dinh EVFTA trên dia bàn thành phô Da Nng cii the nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

Nhrn c th hOa va t chirc thuc hin chi d.o cüa Thu tu'ó'ng ChInh phü ti 
Quyêt djnh sO 120 1/QD-TTg dôi vó'i các nhirn vi7i giao UBND các tinh, thành phô 
truc thuôc trung u'o'ng; gop phân du'a Hiêp djnh EVFTA di vào thixc tin cuc sOng; 
van diing và phát huy hiu qua các co hôi den ti1r Hip djnh, han ché thâp nhât các 
thách thi'i'c dC tOi uu hóa lcii Ich ma Hiêp djnh mang 1i cho doanh nghip và nguOi 
dan trén dja bàn thành phô. 

2. Yêu CILI 

a) f)ãm bão thirc hin sir chi dio cüa ChInh phü, Thu tu'ó'ng ChInh phü trong 
viêc tO chirc triên khai thi hành Hiêp djnh EVFTA. 

b) Xác dinh nôi dung cOng vic c1i th g.n vi trách nhirn Va phát huy vai 
trO chü dng, tIch cuc cüa các sO', ban, ngành, dja phuong, don vj lien quan trên dja 
bàn thành phO, darn bão to chi.rc triên khai, thxc hin Co hiu qua Kê ho?ch thuc 
hin Hip djrih EVF'I'A trên dja bàn thành phô. 

c) Trong qua trInh thirc hin phãi thu'O'ng xuyên kiêm tra, don dOc, huO'ng 
dn và kjp thO'i tháo gO' nhQ'ng vu'O'ng mac, khO khãn, darn bão chat !u'çing, tiêt kim 
vã tiên d hoàn thành cong vic. 



2 

II. LQ TRNII THIIC HIIN 

1. Giai don 1 (tr tháng 8 den hêt näm 2020): T.p trung vào các nhiêrn vu 
chInh nhu sau: 

a) Rã soát, ban hành các van bàn can thiêt dé triên khai thrc hin Hip djnh 
EVFTA trên dja bàn thành phô theo hurng dan tir các b, ngành Trung l.rang. 

b) Quán trit ye si,r can thiêt và 1ci Ich cüa vic thirc hin Hip dinh EVFTA 
trong toàn b các sâ, ban, ngành cia thành phô. 

c) To chüc các ho?t dng tuyên truyCn có h thng ye I-Jip djnh EVFTA O 
các cap do khác nhau, dc bit tp trung các ni dung có tInh chuyên sâu, mang 
tInh cap thiêt vài các ca quan quàn 1)2, doanh nghip và ngu'ài dan; u'u tiên các hiiih 
thirc hi thào, tp huân, dào to trixc tuyCn, bàn tin hi nhp EVFTA dnh kI và 
theo thj tnthng... trong bôi cành djch bnh COVID-19 con diên biên phiirc tap. 

d) H tr doanh nghip närn bat thông tin thj truäng các nuOc trong Lien 
minh châu Au (EU), nhu câu và xu the chuyên dch thuong rni — dâu tu cüa EU, 
trong và sau di djch COVID-19; tAng cing triên khai các hot dng xüc tin 
thixcing rnai và cãc chu'ong trInh ket nôi, ho tr9' doanh nghip dê khai thác loi the tü 
Hip djnh EVFTA. 

2. Giai doin 2 (tfr näm 2021 den näm 2025): T.p trung vào các nhirn vu 
chInh nhu sau: 

a) Tiêp tic triên khai thirc hin vic rà soát, scra dôi, ban hãnh các vAn bàn 
quy phm pháp 1ut (VBQPPL) thuc thâm quyCn cüa thành phô và tharn gia gOp 

)2, xay dirng VBQPPL cp Trung wmg dé thirc hin Hip djnh EVFTA. 

b) Theo döi, don dôc vic quán trit ye Hip djnh EVFTA ti các s, ban, 
ngành, dan vj trên dja bàn thành phô. 

c) Xây dirng co chê phôi hpp d ngbgiUa các sá, ban, ngành, cac hip hOi, 
các hi có lien quan nhäm to mt câu nôi tOt cho cac doanh nghip và huó'ng dn 
doanh nghip thirc thi hiu qua Hip djnh EVFTA; 

d) Tiêp tic thirc hin hiu qua vic t.p huân, dào tao  các can bO lam viêc tai 
s&, ban, ngânh, các doanh nghip trên dja bàn thânh phô ye I1ip djnh EVFTA; to 
ch(rc tpa dam chuyCn sâu gifia chuyên gia kinh tC vi các doanh nghip, trao dOi, 
giài dáp các v.n d vithng mAc, thti tVc  hành chInh khi thii'c hin Hip djnli 
EVFTA; cO co ch dánh giá chat 1ung và hiu qua cüa vic tp huân, dào tao. 

d) Tip ti1c trin khai dông b và có hiu qua các chuang trInh h trçc nâng 
cao sirc canh  tranh cCia doanh nghip, các ngàn.h hang; t.p trung yào các linh virc, 
ngành hang cO th manE cüa thành phô. Tang cuäng hoat dng két nOi doanh 
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nghip thông qua hcip tác gita Dà Nng và các dja phiing và thông qua các co 
quan dai  din Vit Nam tai  các ntxàc EU. 

e) Dy rnanh vic dy ngh vã gn kt dào tao  vâi doanh nghip; chiii tr9ng 
phát triên nguôn nhân lrc chat krqng cao. 

g) Tip tllc trin khai các chInh sách an sinh x hi, tang cu'à'ng cong tác báo 
v môi tru&ng và phát triên ben vting. 

III. CAC NHIM VEJ CHU YEU 

1. Cong tác tuyên truyên, phô bin thông tin ye Hip dnh EVFTA vã thj 
tru'orng cüa cc nuó'c EU 

a) Tang cithng ph bin v I-Iip djnh EVFTA cho các cti tung. có lien 
quan, tp trung vào 03 nhóm dôi tu'çing chInh: Cong chtrc, viên chirc, ngui lao 
dng tai  cac co quan quàn 1 nhà ni.râc; cong dông doanh nghip (dc bit là doanh 
nghip viira, nhô và siêu nhô); nguâi dan (dc bit là các dôi tlxcing có the chju tác 
dng nhix ngu dan, nông dan) thông qua các phuong tin truyên thông, trang thông 
tin diên tu, cac an phâm, tal lieu, cac lop tap huân, hôi nghi, hôi thao , nhàm nâng 
cao nhn thirc, hiêu biêt ye ni dung cam kêt cüng nhu' các cOng vic can triên khai 
d thirc thi hiu qua Hip djnh EVFTA. 

b) Các sr, ban, ngành, don vj chü dng d xut, d nghj các cci quan Trung 
u'ong thuc ngành, lTnh virc phi trách h trçi trong cong tác t.p huân cho các can 
b, cong chtrc tai  don vj, doanh nghip thuc 1mb virc quàn 1 a tlrng linh v1rc c11 
the nhu dâu tu, djch v, hãi quan, phông v thuong mai,  sâ hüij trI tue, nông, lam, 
ngu nghip, lao dng, môi truäng... ye các cam kêt cii the có lien quan trong Hip 
djnh EVFTA, bâo dam hiêu rô, hiêu dung, tü' do giüp vic thixc thi Hip djnh dugc 
day dU và hiu qua. 

c) Giao S& Cong Thuong (trirc tip là Trung tam v các vn d WTO thành 
phô Dà Nng) darn nhim vai trô dâu môi thông tin ye Hip djnh EVFTA cCia thành 
phô; chü dng lien h thuOng xuyên và chat ch vOi Dâu môi thông tin ye Hip 
djnh EVFTA tai  B Cong Thuong, dê cp nht, cung cap thông tin, huOng dan và 
lam rö các ni dung cam kêt và các van dê có lien quan den Hip djnh cho các to 
chrc, Ca nhân có nhu câu. 

d) Giao Sâ Thông tin và Truyn thông có trách nhim hLrang dn các Ca 
quan báo chI và h thông thông tin co s& trên dja bàn thành phô thrc hin tuyen 
truyên, phô biCn ye Hip djnh EVFTA và các ni dung cam kêt cüa Vit Nam trong 
Hiép dinh EVFTA. 

d) Các só, ban, nganh, don vi (dec bit là CáC co quan Co chüc näng cung cap 
thông tin ye thuong rnai dâu tis) tang cuâng näng hrc và day manh  cong tác cung 
cap thông tin, dçr báo theo 1mb virc quàn l ye các thj trix&ng xuât nhp khâu, th 
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truO'ng trong nuc, yéu câu ye k thuit, quy djnh ye quán 19 xut nhp khâu hang 
hóa cüa các nuc thành viên Hip djnh EVFTA, ho trçy doanh nghip kp thai nm 
bat các thông tin, d1r báo du'çrc nhu câu cüa thj tru'Ong trong nuc và ing phó vol sir 
canh tranh ci:ia hang hóa nhp khâu. 

e) Nâng cao vai trO cüa các hip hi doanh nghip; thông qua các hip hôi 
doanh nghip kjp thñ närn bat, giài quyêt nhng khó khàn, vung mac cOa cong 
dng doanh nghip, nhât là các doanh nghip nhó vá vera. Djnh huOng cho các 
Hip hi doanh nghip dOi mO'i van hóa san xuât, khôi nghip, tao  diêu kiên cho 
doanh nghip ttx nhân nâng cao näng ltrc san xuât, chat lup'ng san phâm, dap rng 
tiCu chuân chat liicng cüa EU và quOc tê. 

2. Cong tác xãy dirng pháp Iut, the chê 

a) Các s, ban, ngành, dan vj chü dng theo dOi tmnh hinh xây dirng, ban 
hãnh rnâi, süa dOi, bô sung hoc bãi bO các VBQPPL thuc lTnh vu'c quàn 19 6 cp 
Trung rang; kjp thai dê xuât ban hành hoc râ soát, sira dOi, bô sung, bãi bO các 
vAn bàn hin hành cap dja phuang do ngành rninh tharn muu, dé triCn khai I-Iiêp 
djnh EVFTA trên co' s& phii hgp vi quy djnh pháp 1ut và cam kêt quOc tê. 

b) Phôi hp cht che vci co' quan dâu rnôi quôc gia v thirc thi Hiêp dinh 
EVFTA; t chüc thirc thi nghiêm t11c các cam kêt và nghia vu cOa Viêt Narn d6i vol 
cap dja phuong khi tharn giaHip djnh EVFTA, gop phân darn bäo viêc thuc thi 
Hip djnh duçc hiu qua và day dO. 

c) Darn bão viëc thirc hin co chê tharn van, lay 9 kiCn các dôi tuqng có lien 
quan trong qua trinh xây dirng chInh sách, pháp lut tai  dja phirong. Thiic hiên tt 
cong tác h trç pháp 19 cho doanh nghip. 

3. Nng cao näng Iii'c cinh tranh vã phãt triên nguôn nhân lu'c 

a) Các s&, ban, ngành, doTi vj tiêp t11c triên khai cO hiu qua các chuong 
trinh, de an, ke hoch ye ho tr, phát triên doanh nghip, phát triên các ngành, linh 
vuc cOa thành phO; dOng thai tIch circ phOi hgp xây dirng và thirc thi các chuang 
trinh, dê an, các giãi pháp theo lTnh vrc quàn 19 do các b, ngành Trung irang trin 
khai v h trg, nâng cao nAng lirc canh  tranh cho các ngành hang, doanh nghiêp 
(d.c bit là doanh nghip vO'a, nhO và siCu nhO), hO trg doanh nghip tharn gia vào 
rnng 1ixái san xuât, chui giá trj, chuOi cung 11ng khu vuc và toàn cãu. 

b) Tang cuàTig các hoat dng chuyên giao, irng diing khoa hpc, cong nghê, 
nhât là các thành tru cOa cuc cách rnng cOng nghip Ian thir 4 trong san xu.t kinh 
doanh, nâng cao nAng suât lao dng tai  doanh nghip và các ngành san xu.t. 

c) Trin khai kê hoach phát triên doanh nghip cOng ngh 50, h3 ti-a doanki 
nghip chuyên dOi sO trong hoat dng san xuât kinh doanh 



d) Tang cismg các hot dông kêt nôi doanh nghip; khuyn khIch các doanh 
nghip có von dâu tu' nuó'c ngoài két ni vi doanh nghip trong nu'c, gop phân 
vào viêc hInh thành và phát triên chui cung irng. 

d) Day manh viêc day nghê và g.n kêt dào to vói doanh nghip. Chii trpng 
phát triên nguôn nhân 1irc chat 1ung cao, dc bit là trong các ngành k thut - 
cong ngh, lut, tài chInh, djch vçi logistics... 

4. Chili truong và chmnh sãch d6i v&i to chfrc cong doàn và các to chtic 
cilia nglrô'i lao dI)ng tii CO.  s& doanh nghip 

a) Phi hap tham gia hoàn thiên he thng pháp lut diu chinh các quan h 
lao dng, lieu chuân lao dng phü hop vó.i các tiêu chuân, cam kêt, cong uc quôc 
tê ma Vit Narn dã tham gia. 

b) Tip tic nâng cao nãng hrc cho can b ca quan quãn 1 nhà nuc v lao 
dng; ho trçy thüc day các hoat dng dôi thoai, thu'ang lucing ti doanh nghip, các 
thiêt chê hàa giái, tr9ng tài lao dng 

5. ChInh sIch an sinh xã hôi, bão v môi trirOng và phát trién ben vüng 

a) Tip tiic tritn khai dng b,có hiu qua các chInh sách an sinh xa hôi, bâo 
v rnOi tru'äng trén dja bàn thành phô dam bão phiii hop vi cam kêt cüa Vit Narn 
trong các DiCu uó'c quôc tê nói chung, Hip djITh EVFTA noi riêng. Tp trung ho 
In ngwi lao dông bj mat viêc hoãc có nguy ca mat vic ti các doanh nghip bi 
yêu the, không tru vcngtrong qua tninh canh tranh trên thj truâng thông quah trçY 
ye tài chInh, day nghê dê chuyên dOi nghê nghiêp, cung cap các djch v tu' van vic 
lam... 

b) Phi hçip tham gia các hoat dông dánh giá nhUng tác dng cüa Hip djnh 
EVFTA den van dê lao dâng, viêc lam, xâ hi, mOi tru'Yng... do các b, ngành chü 
trI triên khai (khi cO yeu câu) va dê xuât các giãi pháp dC có the thirc hin hiu qua 
Hiêp djnh EVFTA": 

c) Chü trg cong tác thanh tra, ki&n tra và xü l2  nghiêm các vi phrn pháp 
luât ye bao ye iriOi twang va a dang sinh hoc Thuc hiCn nghiêm cac biên phap 
chOng li cãc hành vi dánh bat thüy san bat hgp pháp, khOng khai báo và khOng 
theo dáng quy dinh, mua bàn dng thi.rc vt hoang dâ bj khai thác trái phép. TniCn 
khai hiu qua Hip djnh dOi tác tx nguyen giüa nuâc CHXHCN Vit Nam và Lien 
rninh Châu Au ye thirc thi Lut Lam nghip, quãn trj rth và thuong mi lam san 
(VPA/FLEGT) trCn dja bàn thành phO Dâ Nang 

IV. KINII Pill THçC IHN 

1. Kinh phi thirc hin Ké hoch bao gôrn: Ngun tr Ngan sách Nhà nuó'c 
du'oc co quan cO tham quyên bO trI giao trong dix toán chi ngân sách thuông xuyên 
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hang närn cho các so, ban, ngành, dja phuang, dGn vi lien quan theo tiCu chuân 
djnh và phi hçip vói khã näng can dOi ngân sách; nguôn xa hôi hOa cüa các t 
chirc, doanh nghip, Ca nhân và nguOn huy dng hcp pháp khác. 

2. Vic quân l và sCr ding kinh phi phái darn báo cO hiu qua, tit kiêrn vâ 
thirc hin dung các quy djnh hin hành. 

V. TO CHU'C THIJ'C HIN 

1. Can cir ni dung, nhirn viii duc giao ti K hoch nay và Phçi luc dinh 
kern, Thu tru'&ng các s, ban, ngành, Chü tjch UBND các qun, huyn và länh dao 
CaC co quan, don vi cO lien quan cO trách nhirn cii the hóa, xây dtrng kê hoch 
thirc hin chi tiêt hoc lông ghép vào CáC chuong trInh, nhirn vii cOng tác hang 
närn cua co quan, don vi và to chüc triên khai th1rC hin dat hiu qua, darn bão tin 
d; djnh kS'  hang närn (trtc&c ngây 01 tháng 12) báo cáo tinh hinh, kCt qua triên 
khai th1rC hin, de xuât, kiên nghj gui ye S& Cong Thuang de tong hcip, báo cáo 
UBND thành phô. 

2. Giao S Cong ThuGng chü trI, phôi hgp vâi Van phOng Doàn DBQH, 
HDND và UBND thânh phô theo dOi, dOn dOc các sO, ban, ngành, UBND các 
qun, huyn, các co quan, dan vj lien quan triên khai thi.ic hin Kê hoach; dinh k' 
truâc ngây 10 tháng 12 hàngnAm, tong hcp tInh hInh thirc hin t'i CáC Co quan, 
don vi, trInh UBND thành phô báo Cáo Thu ti..ràng Chinh phii (thông qua Bô COng 
Thuang) theo quy djnh. 

Trong qua trInh t chirc trin khai thirc hin, nu Co phát sinh k.hO khãn, 
vuàng mac hoc can sira dôi, bO sung nhüng ni dung C11 the cüa Ke hoch, CáC CO 

quan, don vj chu dung phán ánh ye SO Cong Thuang d tong hgp, báo Cáo UBND 
thành phO xem xét, quyêt djnh. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
'CHU TJCH 

OcAi --it;i- 

Ncrinh?In: 
- Van phông ChInh phii (de b/c); 
- B Cong Thuong (dé b/c); 
- TTTU, TT HDND TP. DN (dé b/c); 
- UBMTTQ \TN TP. DN; LDLD TP. DN; 
-. Chü tich, các PhO Chii tjch IJBND TP. DN; 
- Các sO, ban, ngành, UBND các qun, huyn; 

VCCI — CN Dà Nang, các Hip hi doanh nghiêp TP. DN; 
- VP Doàn DBQH, HDND và UBND TP; 
- LLEU: VT, KTTC, SCT. 
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Phu Itic 
NG VIEC CU THE TRIEN KFIAL THU'C HIEN HIP DNH EVFTA 

11 s 514t? /KH- UB1VD ngàyj.- tháng närn 2020 cla UBND thành ph Dà Nang) 

    

Co quan 
chü ti-I 

Co'quan 
phôi ho'p 

San phm ThO'i gian 
hoàn thãnh 

Ghi chü 

  

Giai doan 1: Tn' thángWen hêt nàm 2020 

Cong tác tuyên truyn, phô biên thông tin ye Hip dlnh  EVFTA và th tru'&ng cüa các nu'ó'c EU 

Chü dng to chirc hoc phOi h9p vOi 
Ca quan dau môi là B Cong 
Thuang to chirc các hi nghj, hôi 
thào, các khOa tp huân, dào tao 
chuyên sâu ye Hip dlnh  EVFTA cho 
cac co quan quàn li', doanh nghitp 
trên dia bàn thành phô. Uu tiên CaC 
hInh tliiirc hôi thào,tâp huân, dào tao 
trrc tuyên trong bôi cánh dch bnh 
Covid-19 din biEn phirc tap. 

Chi tn, phi hçp blOn soan và phát 
hành các tài lieu phô blOn, tuyOn 
truyOn cam kOt Hip dinh EVFTA, 
tp trung vào ni dung nhu: huOng 
dn d9c - hiCu ni dung cam kêt; ni 
dung cam kOt ye thuO quan, quy tãc 
xuât xtr, tiép cn thi truàng... 

Nâng cao chat liscmg tin, bài trOn 
Trang thông tin din tCr cüa Trung 
tarn WTO Dà Nng, kOt nôi vói 
Cong thông tin FTA (FTA Portal) 
cCia B  Cong Thuong. 

SO Cong 
Thu'o'n g 

Các sO, ban, 
ngàn h, U BN D 

Các hi nghj, hi 
thão, khóa tp 

Qu lJ-IV Dà triên 
khai tr 

cac qun, huyên, 
VCCI—CNDà 

huãn, dào tao tháng 
4/2020 

Nng, Hip hi 
doanh nghip, 

ngành hang, các 
co quan, dan vl 

liOn quan.... 

SO• Cong 
Th uon g 

Các so, ban, 
ngành,UBN D 

các qun, huyn, 
VCCI—CNDà 

Các an phãm,sO 
tay tuyOn truyOn.. 

Qu9 III-IV 

Nng, Hip hi 
doanh nghip, 

ngành hang, các 
co quan, don vi 

liOn quan.... 

SO Cong Thirong Các SO, ban ngành 

cO liOn quan 
Tin, bài trOn Trang 

thông tin din tir 
Qu2 IJI-IV 



STT 
Co quan 
chü trI  

Co q u an 
phôi hqp 

ThOi gian 
hoàn thãnh  

Ghi chO 
Ni clung cOng vic San phâm 

Só Thông tin và 
Truyên thông, 

So Cong 
Thuong, các sô, 
ngành, UBND 

các qutn, huyn, 
VCCI Dà Nng, 

các hip hi 
doanh nghip Va 

don vi có lien 
q uan 

1.4 Thyc hin các chuong trinh phát 
thanh vã truyên hlnh, chuyên myc 
báo chI tuyên truyên, pith biên ye 
Hip djnh EVFTA và các ni dung 
cam kt cCta Vit Nam trong Hip 
djnh EVFTA phi iiçip vOi chO'c näng 
và ca chê ho?t dng cOa d0n vj. 

Các chuong trinh, 
phóng sy, chuyên 

muc... trên báo, dài 

Dâi Phát thanh 
-Truyên hlnh 
Dà Nng, Báo 
Dà Nng, Cong 
Thông tin din 
t& thành phO 

Qu' III-IV 

1.5 Các so, ban, 
ngành vâ các ca 

quan, doii vi 
lien quan 

Các tài 1iu, An 
phám, bài viêt, bàn 

tin, thông tin, so 
1iu cung cap... 

Tang cLrOng cung cap thông tin cho 
doanh nghip ye các thj trLrOng xuât 
nhp kháu, th trrOng trong nuóc, 
linh vçrc xiic tiên thLrang rnai - dâu W, 
các thông tin, yêu cãu ye tiCu chuân 
k9 thut, quy djnh ye quãn 1' xuãt 
nhp khâu hang hóacOa thj tru&ng 
các niróc EU và các dôi tác khác. 

So Cong 
Thuong, SO 
Ke hoach và 
DAu tir. Ban 
X(tc tiên và 

H trç dâu tLr, 
Ban quàn l 
Khu CNC vâ 
các KCN, So 
Khoa hoc và 
Cong ngh, 

Cçic E-lái quan 

ThuOng xuyên 

2 Xãy drng pháp mat, the chC 

2.1 Các so, ban, 
ngânh, thin 

UBND các 
qun, huyên 

SO Ttr pháp Rà soát các VBQPPL d chO dng 
thrc hin hoäc kiên nghj co quaii có 
thAm quyên sCra dôi, bô sung, bi bO, 
hoãc ban hành mói các VBQPPL 
thuôc linh virc theo dOi, quàn 1?, dam 
bão phii hcp quy d(nh pháp lut và 
cam kCt quOc tê, bao gOnl l-{iep dnh 
EVFTA. 

Các BC rã soát; 
Các VBQPPL 

thuc thãm quyên 
ban hành cüa dja 
ph song dLr9C dé 
xuãt süa dôi, bô 

sung, bai bO. hoäc 
ban hânh mOi 

Sau khi các van 
bàn quy phm 
pháp Iut cüa Co.  
quan nhà nuac 
cap trên duac 
sCra dOi, bô sung, 
bai bO, hoãc ban 
hânii mói 



STT oi dung cono viec 
Co quan 
chu tn 

Co quan 
. 

phoi hqp 
San pharn 

Th&i gian 
hoan thanh 

Ghi chli 

3 Nâng cao thing lirc cnh tranh và phat trin ngun nhân hrc 

3. 1 Tp tuc trin khai cO hiu qua các 
chuong trInh, d an, kê hoach nhäm 
h tra, nâng cao nãng lrc canh tranh 
cho các ngành hang, doanh nghip, 
dc bit là doanh nghip vüa, nhO và 
siêu nhô phii hap vói earn kêt quc 
te toi u•u hoa lai ich rnan lai tu Hiep 
dinh EVFTA. 

Các s0, ban, 
ngành, don vi, 

UBND các 
qun huyn 

(Don vi chi 
cacdean, 
tYfl trw/i, 

ke hoach,,). 

VCCI Dà Nng, 
các hiëp hi 
doanh nghip, 
các doanh 
nghip 

Bâo cáo tInh hInh 
triên khai các 
chuang trInh, dé 
an, kê hoch theo 
chê d báo cáo quy 
dinh 

Thuông xuyên 

3.2 Xáy dirng và trin khai chuo'ngtrInh 
xic tin thuong rni va phát triOn th 
triiông cho các rnt hang the mnh cO 
kha nAng xuãt khãu sang các nuóc 
thành viên l-flêp dnh EVFTA (co the 
lông ghép vào Chuong trInh XTTM 
giai don 2021 — 2025 thành phô Dà 
Nng). Uu tiên to chc/ phôi hp to 
chirc, tao diêu kiên, h tro, vn dng 
doanh nghip tharn gia các cuc trao 
dôi, din dan kêt nOi doanh nghip 
theo hInh thrc trire tuyên. 

SO Cong Thuang Các so, ban, 
ngành, don v. 
doanh nghitp 
cO lien quan 

K hoach, chuong 
trInh xic tiên 

thuong rni; các 
chuong trInh két 
nôi doanh nghip 

Qu' 111-IV 

4 ChC tru'ang Va chInh sách di voi t chfrc cong doàn sa các to chü'c cüa ngu'ôi lao dng ti co s& doanh nghip 

4. 1 Phi hp thani gia hoàn thin h 
thông pháp lut diêu chinh các quan 
he lao dong, tiêu chuân lao dng phili 
hop vOi cactiêu chuân, cam kët, cong 
uóc quOc tê ma Vit Narn dã thani 
gia, bao gôm Hip dnh EVFTA. 

SO Lao dng 
Thu'ong binh 
và Xâ hi; 

Lien doàn Lao 
dngthành 

phO Dà Nng 

SO Ni vy, các 
sO, ban, ngành, 
don v có lien 
quan 

Các van bàn gop , 
dê xuãt, kiên nghj 

Khi Co yêU câu tr 
B, ngãnh Trung 

uong 

5 ChInh sàch an sinh xä hi, bão v mOi trirông vã phát tniên ben vfrng 
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STT Noi dung cong viec Co' quan • 
chu tn 

Co' quan 
. phox hqp 

.. San pham Thôi gian 
hoan thanh 

Ghi chá 

5.1 Nghn cru, d xut các chInh sách 
h trg ngt.rOi lao dng bi mat vc 
hoäc CO nguy co mat ViC t?i các 
doanh nghip b yêu the, khong try 
vng trong qua trInh Canh  tranh trén 

 thj tm&ng. 

Sô Lao dng 
Thirong binh 

và X hi; 
Lien doàn Lao 

dng thành 
pho Dà Nng 

Các so, ban, 

ngành, don vi 
có lien quan 

ChInh sách h tro Qu 111-IV 

5.2 Tip tyc tang c.rOng cong tác thanh 
tra, kiCrn tra và xr l nghiêrn các vi 
phm pháp 1ut ye báo v môi truOng 

 vàdadngsinh h9c. 

SO Tài nguyen 
vá Môi trtthng 

Các sO, ban, 
ngành, don v 

CO lien quan 

Báo cáo trinh 

UBND thânh phô 
ThirOng xuyën 

5.3 Tip tyc tang cithng Cong tác tuyên 
truyên vá thçrc hin nghiêrn các bin 
pháp chông l?i các hành vi dánh bat 
thüy san bat hcip pháp, khOng khai 

báo và không theo d(tng quy djnh, 
mua ban dcng thçrc vt hoang d b 

 khai thác trái phép. 

SO'Nông 
nghip và Phát 

triên nOng 
thôn 

Các sO, ban, 
ngành, doi v 
co lien quan 

Báo cáo trInh 
UBND thành phô 

Thtr&ng xuyên 

Gial doan 2: Närn 2021-2025 

Cong tác tuyên truyn, ph bin thông tin v I-1ip c1nh EVFTA vã th trtthng cüa các nuó'c EU 

1.1 Tip tic chti trl, phi hop vài Co 
quan dâu mOi là Bô Cong Thtsong, 
các B. ngánh có lien quan to chrc 
CáC hi ngh, hôi thào. khOa tp huán, 
ye Hip dnh EVFTA và CáC co chê, 
chInh sách thyc thi Hip dnh 
EVFTA cho các co quan quán l, 
doanh nghip trên da bàn thánh phO. 
To ch(rc các buOi t9a dam gifta các 
chuyên gia kinh té vOi các doanh 
nghip; trao dôi. giãi dáp cac van dC 
virOng mac. thu tuc hành chInh khi 

SO COng 
ThLrong, các 

sâ, ban. ngành 
theo linh vçrc 

quãn l 

Các sâ, ban, 
ngành,UBND 

các qun, huyên. 
VCCI — CN Dà 

Nng. Hip hi 
doanh nghip, 

ngánh hang, các 
co quan, don vi 

lien quan.... 

Các hi ngh, hi 

thào, khOa tp hun 

2021-2025 



STT No duni cono viec Co quail 
... chu tn 

Co' quan 
. phoi hop 

.. San pham ThO1 gian 
hoan thanh 

Ghi ch 

thrc hin Hip dlnh  EVFTA cho các 
doanh nghip. 

1 .2 Tip tc duy trI vâ cp nht thung 
xuyên nôi dung hoc trang thông tin 
dien tcr ye các FTA cüa Sà Cong 
Thu'og và các các sO chuyen ngành 
(trên co s0 kCt nôi vài Cong thông 
tin FTA ciia B Cong Thuong). 

SO Cong Thuo'ng Các so, ban, 

ngânh cO lien quan 
Tin, bài trên các 

trang thông tin din 

2021-2025 

1 .3 Tip tc thyc hin các chuong trinh 
phát thanh và truyên hinh, chuyên rnc 
báo chI tuyen truyên, phO biên ye Hip 
dinh EVFTA, các nôi dung cam két 
cua Vit Nam trong EVFTA, thông tin 
giói thiu ye thi truOng cac nuO'c EU 
và luu dôi vol doanh nghiêp... ph 
hcp vói chrc nang V co chê ho@t 
dng cUa don v. 

Dài Phát thanh 
-Truyên hinh 
Ba Nang, Báo 

Ba Nng, Cong 
Thông tin din 
t1r thãnh phô 

SO Thông tin và 
Truyên thOng, 

S& Cong 
Thuong, các sO, 
ngành, UBND 

CáC qun, huyn, 
VCCI — Chi 

nhánh Ba Nng, 
cac hiêp hi 

doanh nghip Va 

don vi có lien 
quan 

Các chuDng trinh, 
phóng su, chuyên 

myc... trên báo, dài 

202 1-2022 

1 .4 Cung cp thông tin cho doanh nghiêp 
ye các th tnthng xuãt nhp khâu, th 
trLrcYng trong nu0c, linh virc XÜC tiên 
thuong mi - dâu tu, CáC thông tin, 
yêu cu ye tiêu chuàn k5 thuât, quy 
dnh ye quail i xuàt nhp khâu hang 
hóa cia thj trirOng các nuOc thành 
viên Hip dnh EVFTA và các dOi tác 
khác lien quan. 

So COng 
Thuo'ng, So 
Ké hoch và 
Dâu tu, Ban 
Xic tiên và 

H6 tr9 dâu tu, 
Ban quán 1 
Khu CNC vá 
các KCN, SO 
Khoa hoc và 
Cong ngh, 

Cyc l-{ãi quan 
thành phO 

Các so, ban, 
ngành vã dan vj 
lien quan 

Các tâi lieu, n 
phãrn, bãi viêt, ban 

tin, thông tin, so 

lieu cung cap.. 

ThuO'ng xuyên 
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STT Not dung cone  viec Co' quan 
chu trt 

Co' quan 
. phot hçp San pham Thô'i gian 

hoan thanh 
Chi chñ 

1 .5 Nâng cao vai trO cia các Hip hi 
doanh nghip; thông qua các hip hôi 
doanh nghip kjp thO'i näm bat, giái 
quyt nhthig khó khän. virOng mac 
ccia cong dng doanh nghip, nhât là 
cac doanh nghip nhô vã vra. Dnh 
hu'ó'ng cho các Hip hi doanh nghip 
dM mói van hóa san xuãt, khO'i 
nghip, to dieu kin cho doanh 
nghip tir nhân náng cao iiang lrc san 
xuát, chat Iuçmg san phâm, dáp (mg 
tiêu chuãn chat 1ung ccia EU và 
quôc tê. 

SO K hoch 
và Dãu tu, SO' 
COng Thtsang 
vã các sO', ban, 

ngành theo 
linh vtrc quán 

19 

Các sO', ban, 
ngânh lien 

quan, UBND 
các qu.n, 

huyn, VCCI — 
CN Dà Nang, 
các Hip hi 

doanh nghip, 
doanh nghip 

Các chuong trInh 
dOi thoi, tça dam, 
tp huân xây dtrng 
nãng lçrc cho các 

Hip hi 

Trong qua trInh 
thçrc th Hip djnh 

2 Xãy th.rng pháp lut, th ch 

2.1 Tip tuc rà soát các VBQPPL d chi 
dng thyc hin hoc kiên ngh co' 
quan Co thãm quyên sü'a dôi, bO sung, 
bâi bO, hoc ban hành mnO'i cac 
VBQPPL thuôc linh vuc theo dOi, 
quán 19, dam báo phi hop vol quy 
dnh pháp lut và Hip dnh EVFTA. 

Các sO', ban, 
ngành, don v, 

UBND các 
qun, huyn 

SO' Tim pháp Các báo cáo rà 
scat; Các 

VBQPPLthuOc 
thãm quyên ban 

hành cia da 
phiro'ng duc dé 
xuât sCra dOi, bô 

sung, bai bO, hoc 
ban hành rnói 

Sau khi các 
VBQPPL cua co' 
quan nhà niróc 
cap trén duc 

s(ma dOi, bô sung, 
bai bô, hoc ban 

hành mói 

2.2 T ch(mc tham vn, ly 9 kin các di 
tu'ng có lien quan trong qua trinh 
xãy dmng chInh sácli, VBQPPL. 

Các sO', ban, 
ngành, doti vi, 

UBND quin, 

huyn 

Các co quan, don 

v, di tung cO 

lien quan 

Báo cáo tng hp, 

giái trinh 
202 1-2025 



7 

STT Ni dung cong VIC 
Co quan 
chü trI 

Co'quan 
phôi hqp 

. 
San phâm Thôi gian 

hoàn thành 
Ghi chIi 

2.3 Phi hp chat ch vói các ca quan 
du môi quôc gia v thrc thi Hip 
dnh EVFTA (các co quan duc chi 
dnh theo Quyt dnh s I 175/QD- 
TTg ngày 04/8/2020 cüa Thu tuóng 
ChInh phu), t chrc thrc thi nghiêrn 
tuc cac cam kt và nghia vi cfa Vit 
Narn di vó'i cap da phtrcrng khi tham 
gia Hiêp djnh EVFTA, gop phn dam 
bão vic thirc thi Hip dnh dU'QC hiu 

 quávàdydü. 

S& Cong Thuang 

vá the sO, ban 

ngành theo linh 

VC quán 1' 

Các sO, ban, 
ngành, da 

phL1o1g, dan v 

lien quan 

Báo cáo tinh hInh 

phi h9p 

202 1 -2025 

3 Nãng cao náng hrc cnh tranh vã phát triên ngun nhân 1ic 

3.1 Tip tic triên khai cO hiu qua các 
chu'ang trInh, d an, k hoach nhm 
h try, nâng cao nang 1irc canh tranh 
cho các ngành hang, doanh nghip, 
dc bit là doanh nghip vira, nhO và 
siêu nhO phu hgp vài cam kt quc tê 

ma Viêt Nam là thành viên, bao gôm 
Hip djnh EVFTA. 

Các s&, ban, 
ngành, don vi, 

UBND các 
qun huyên 

'Dan vi chü trI 
các d an, 

chu'o'ng trInh, 
ké'hoach,). 

VCCI Dà Nng, 
các hip hi 

doanh nghiep, 
các doanh 

nghip 

Báo cáo tinh hInh 
trn khai các 

chuong trinh, d 
an, k hoach theo 

chê d báo cáo quy 
djnh 

Trong qua trinh 
thrc thi Hip dnh 

3.2 
.xuc 
Xây drng và trin kha'i chu'ang trInh 

tiên thuD'ng nii và phát triên th 
tru'O'ng cho các rnt hang th manh cO 
khã nãng xut khâu sang các nu'o'c EU. 
Tang cu'O'ng hot dng kt ni doanh 
nghip thông qua hop tác giu'a Dà Nng 
vâ các da phuang và thông qua các co 
quan di din Vit Nam ti các ni.rO'c 
EU. 

SO' Cong 

Thu'o'ng, SO' 

Ngoi 

Các sO, ban, 
ngành, dan vi, 
hip hi doanh 
nghip/ ngành 

ngh& các doanh 
nghiêp, các co' 

quan, dan vi lien 

quan 

Chisong trInh, hoat 
dng xóc tin 
thi.rang mai 

Hang närn 
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STT Noi dung Cong VICC 
Co quan 
chu tn 

Co quan 
. 

phoi hçp 
.. San pham 

ThOi gian 
hoan thanh 

Chi chi 

3.3 Phi h9p vói các b, nganh xáy dirng, 
triên khai các chuong trmnh, d an, gói 
h trç doanh nghip theo trng chuyên 
dê, lTnh vçrc cci the. 

Các s0, ban, 
ngành theo 
chi:ic näng, 

ph?m vi quán 
l nhâ ntxOc 

Các so, ban, 
ngánh, don vj 
Co lien quan 

Báo cáo tInh hInh 
phôi hp thyc hin 

Trong qua trinh 
th'c thi Hip dnh 

3.4 Tang cisông các hot dng chuyn 
giao, lrng ding khoa h9c, cong ngh, 
nhât là các thành tiru cia cuc cách 
mng cong nghip Ian thir 4 trong san 
xuât kinh doanh, nãng cao näng suãt 
lao dng t?i  doanh nghip và các 
nganh san xuát. 

SO Khoa h9c 
vá Cong ngh 

Các s&, ban, 
ngánh, don vj, 
doanh nghip 
có lien quan 

Báo cáo tInh hinh 
triên khai 

Hang närn 

3.5 Triên khai k hoach phát triên doanh 
nghip cong ngh s, h tro doanh 
nghip chuyen di s trong hoat dng 
san xuât kinh doanh 

Sà Thông tin 
Va Truyên 

thông 

Các sO, ban, 
nganh, don vi, 
doanh nghip 
Co lien quan 

Báo cáo tInh hInh 
triên khai 

Hang näm 

3.6 Dy mnh vic dy ngh và gn kt 
dào t?ovói  doanh nghip. Chti tr9ng 
phát triCn nguOn nhân lçrc chat Luvng 
cao, dc bit Là trong các ngành k5 
thut - cong nghê, Lut, tãi chInh, dch 
vçl Logistics... 

SO Lao dng - 
Thuung birth 

và Xa hi 

Các sO, ban, 
ngành, don vi, 
doanh nghip 
có lien quan 

Báo cáo tInh hinh 
triên khai 

Hang näm 

4 Chü trucrng vã chInh sách c1i vOi t ch(rc cong doán và các t chñ'c cüa ngu'&i lao dng ti co sO doanh nghip 

4. I Tip tctc  tham gia hoàn thin h thng 
pháp Lust  diêu chinh các quart h Lao 
dông, tiêu chuân Lao dng phit h9p 
voi các tiêu chuán, cam kCt, cong uác 
quOc tê ma Vit Narn d tham gia. 

SO Lao dng 
Thuong binh 

và Xa hOi;  
Lien doân Lao 

dng thành 
phO Dà Nng 

SO Ni vy, các 
sO, ban, ngành, 
don vj CO Lien 
quart 

Các van ban gop ', 
de xuât, kiên ngh 

202 1-2025 
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STT Noi dune cono viec Co' quan 
... 

chu tn 
Co' quan 

.. phoi hop San pham Th&i gian 
hoan thanh 

Ghi cht 

4.2 Tp hun, b du'ng nâng cao näng 
h,rc cho can b co quan quân l' nhà 
nu'O'c ye lao dng; h tIV thc dày 
các hot dng dôi thoal, thu'o'ng 
lu'ong tai doanh nghiêp, các thiêt chê 
hOa giài, tr9ng tài lao dng. 

Só Lao dng 
Thuo'ng binh 
và Xâ hi; 
Lien doàn 
Lao dng 

thânh phô Dà 
Nng 

Các so', ban, 
ngành, don vi, 
doanh nghip 
cO lien quan 

CAc lO'p tp huàn 2021-2025 

5 ChInh sách an sinh xä hôi, bão v rnôi truO'ng vA phát trin bn vü'ng 

5.] Titp tuc trin khai dng bô, cO hiêu 
qua các chmnh sách an sinh xâ hôi; 
dc bit các chInh sách h trçl ngsO'i 
lao dng bj mat vic hoc cO nguy co 
mat vic t?i  các doanh nghip bi yêu 
the, không try ving trong qua trinh 

 cnh tranh trên thl tru'ng. 

So' Lao dng - 
Thu'ong binh 

và Xà hi 

Các sO', ban, 
ngành, dan vj 
có lien quan 

Báo cáo tInh hInh 
triên khai thirc 

hiên 

2021-2025 

5.2 Phi h9'p tham gia các hot dng 
dánh giá nh'ng tác dng ca Hip 
dnh EVFTA den van dê lao dng, 
viêc lam, xã hôi, môi trtthng... do các 
b, nganh chü Irl tniên khai (khi co 
yêu càu) va dé xuãt các giái pháp dê 
CO the thirc hin hiu qua Hip dnh 

 EVFTA". 

Vin Nghiên 
c(ru Phát triên 

Kinh tê - Xã 
hôi thành phO 

Các sO', ban, 
ngành, do'n vl 
có lien quan 

Ni dung tham gia 
các hot dng 

dánh giá 

202 1-2025 

5.3 Tang cu'ng cOng tác thanh tra, kim 
tra vàxii' l' nghiëm các vi phm pháp 
lut ye báo v môi truO'ng vá da dng 
sinh hoc. 

SO' Tài nguyen 

và Môi tru'O'ng 
Các sO', ban, 

ngánh, don v 
có lien quan 

Báo cáo trInh 
UBND thãnh phô 

Thu'O'ng xuyën 
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STT Noidungcongviec 
Co quan 
chu tn 

Co quan 
phoi hçrp 

San pham 
Thô'i gian 

hoan thanh 
Ghi chá 

5.4 Thçrc hin nghiêm các bin pliáp 
chông 1i cac hành vi dánh bat thcty 
san bat h9p pháp, khong khai báo Va 
không theo dng quy djnh, mua ban 
dong thc vtt hoang dä bj khai thác 
trái phép. Triên khai thirc hin hiu 
qua Hip djnh dôi tác tx' nguyen giüa 
nuóc CHXHCN Viêt Nam và Lien 
minh Châu Au ye thuc thi Luãt Lam 
nghip, quán trj rmg vâ thuong mi 
lam san (VPA/FLEGT) trên dia bàn 
thành phô Dã Näng 

Só Nong 
nghip vã Phát 

triên nông 
thôn 

Các so, ban, 
ngành, do,n vj 
cá lien quan 

Báo cáo trInh 
UBND thành phô 

Hang närn 
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