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KE HOACH 
Thirc hin Hip d!nh Thurong mi tuy do gifra 

Cong boa xã hi chü nghia Vit Nam và Lien minh châu Au EVFTA) ella 
tinh Ba Ria—Vung Tan 

Thirc hin Quyt djnh s 120 1/QD-TTg ngày 06/8/2020 cüa Thu tcng 
Chinh phü phé duyt Ké hoch thirc hin Hip djnhthucing mi t%r do giüa Cong 
boa xâ hi chü nghia Vit Nam và Lien minh châu Au (EVFTA), 

Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vllng Tàu ban hành K hoach th?c hin 
Hip djnh EVFTA vâi các ni dung nhu sau: 

I. MUC IMCH, YEU CAU 
1. Muic dIch 

- T chi.'rc trin khai thirc hin dy dü, dng b, có hiu qua Hip dinh 
EVFTA và Kê hoach cüa Thu tithng ChInh phü thirc hin Hip djnh EVFTA. 

- Nâng cao nhn thüc cho các cp, các ngành, t chirc, doanh nghip và 
ngrii dan trên dja bàn tinh hiêu ye tam quan tr9ng và sir tác dng cüa Hip dlnh 
EVFTA dôi vâi sir phát triên kinh tê - xã hi cüa dja phisang. 

- Tang cu&ng sir phi hçip giia các co quan, dcin vj, dja phrnmg trong vic 
triên khai Hip djnh EVFTA; tao cci s& dê các cap, các ngành, dja phung chü 
dng xây dirng kê hoach  trién khai Hip djnh EVFTA phO hcp vOi tInh hInh 
thizc tê. 

2. Yen cu 

- Cong tác trién khai thirc hin Quyêt djnh so 1201/QD-TTg ngày 
06/8/2020 cüa Thu ttrng ChInh phü phài Co sir phôi hçp chat ch thi.rng xuyên 
giia cac sâ, ban, ngành, huyn, thj xâ, thành phô; giüa cci quan quàn 1 nba 
nuâc vOi doanh nghip, các to chüc kinh tê và ngithi dan. 

- Thrc hin hiu qua vic ph bin thông tin chInh sách và h tr doanh 
nghip trong vic triên khai Hip djnh EVFTA. Day manh và nâng cao hiu qua 
tiên trInh hi nhp kinh tê quôc té. Tn d11ng tot các cci hi ye m rng thj 
tnring khi triên khai Hip djnh. 

H. NHUNG NHIM VJ CHU YEU 

1. Cong tác tuyên truyn, ph bin thông tin v Hip dnh EVFTA và 
th tru*ng cüa các nuric tham gia Hip djnh 
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- Tang cix&ng ph bin v EVFTA cho các d& ttrqng có lien quan, d.c 
bit là các dôi tucrng có the chju tác dng nhu nông dan, co quan quân l c.p 
tinh và dja phiicng, hip hi doanh nghiêp, hçp tác xã, cong dng doanh nghip 
thông qua các phucmg tin truyên thông, trang thông tin din ti:r, in n cac n 
phâm, tài 1iu, các chrnmg trInh phát thanh và truyên hInh, các lap tp hun, hi 
thâo nhãm nâng cao nhn thirc, hiêu biêt ye ni dung cam kêt cüng nhu các cong 
vic can triên khai dê thirc thi hiu qua EVFTA. 

- Thit 1p và cüng c mng luâi du mi thông tin v EVFTA trên dja 
bàn tinh dé cung cap thông tin, hir&ng dan và lam rO các ni dung cam kêt và 
các van dê có lien quan den Hip djnh. 

- Chü tr9ng dào tao,  ttp hun cho các can b thuc co quan quán l nhà 
nithc trong mt so linh c nhii: Thuê, dâu tu, throng mai, djch viii, hãi quan, 
môi tru&ng, sà hüu trI tue. . và cho doanh nghip ye các quy djnh và cam kêt cii 
the có lien quan den Hip djnh EVFTA theo tirng chuyên ngành, linh vrc ci the, 
dam bão các doanh nghip cling nhu các can b thuc co quan quàn l nhà niióc 
hiêu rô, hiêu dung, tlr do giiip vic thirc thi Hip djnh dugc day dü và hiu qua. 

A F A F A 2. Cong tac xay diyng phap Iut, the che 

- Thirc hin nghiôm tüc, d.y dü và hiu qua các cam kt và nghIa vi cüa 
Vit Nam khi tham gia Hip djnh EVFTA. 

- Rà soát các van bàn quy phm pháp lut hin hành d chü dng kin 
nghj các co quan Trung uong slra dôi, bô sung, bãi bó ho.c ban hành mói các 
van bàn quy pham pháp lust phü hçip vâi Hip djnh EVFTA. 

- Thumg xuyên theo döi, cp nht các van bàn quy pham pháp lust mâi 
ban hành trên h thông co sâ dI lieu Quôc gia ye van bàn pháp lut. Däng tâi 
cong khai, chInh xác ni dung các van bàn, nhäm tao  diêu kin thun li tOi da 
cho các &m vj, to chüc và cá nhan trong qua trInh tim hiêu và áp diing vào hoat 
dng diêu hành, san xuât, kinh doanh cüa don vi. 

- Nâng cao th.n thac và nang lirc pháp l, dc bit là lut pháp quc t, 
các diu iiâc ye thiiong mai quôc té, tnróc hêt là cho can b chü chôt các ngành 
va chInh quyên các cap, doanh nghip, can b lam Cong tac to tirng, di ngfl lust 
su và nhing ngix1i trirc tiêp lam cong tác hi nhp kinh te quôc te. 

- Nâng cao hiu qua hoat  dng cüa Ban chi dao hOi nhp quc t tinh và 
các Co quan dâu mi phi trách 11th c hi nhp quôc tê trong diêu kin hi 
nhp quc tê ngày càng sâu rng hin nay. Phân cOng thim vr cii the cho b 
phn, cá nhân phii trách vic thirc thi Hip djnh EVFTA tai các sà, ngành, dja 
phuong d nâng cao cong tác phôi hqp dam báo vic thc thi Hip djnh duçc 
hiu qua, day dü. 
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3. Nãng cao nãng lire cinh tranh vã phát trin ngun nhân hrc 

- Tiép tiic triên khai thrc hin dng b, có hiu qua các nhim vii, giâi 
pháp chü yeu nhäm cãi thin môi trtthng dâu tix kinh doanh, nâng cao chi s 
näng lire cnh tranh cap tinh (PCI) theo Quyêt djnh so 1 8691QD-UBND ngày 
19/7/2018 cüa UBND tinh. Dông thi nãng cao các chi so chat lirqng quân trj và 
djch vu hành chInh cong dê dam bão môi trir&ng dâu tu, kinh doanh thirc sir 
thông thoáng, rninh bach, bInh däng, hap dan và thu.n lçii cho các thành phn 
kinh té; t?o dieu kin thun lçii dê thu hut dâu ti' nithc ngoài, dáp lrng yéu cu 
phát triên cüa tinh dam bão phü hçip vâi 1 trInh cam kt cUa Hip djnh EVFTA. 

- Tp trung co cu lti cong nghip, tao  nn tang cho cong nghip hóa, hin 
dai hóa. Xây dirng chInh sách phát triên cong nghip phâi dam bão sir gn kt 
gila phát triên cong nghip vói thi.rong mai,  thüc day cong nghip hoá - hin dai 
hóa nông nghip nôngthôn, gän san xuât vâi thj truông. Dâu tu thiêt bj, Cong 
ngh hin dai trong ché biên nâng cao giá trj san phâm; "U tiên dâu tu phát trin 
cong nghip ché biên tinh, chê biên sâu; áp diing tiêu chuân, chat luqng quôc t 
vào qua trInh quan l va san xuât, kinh doanh hang hóa. To chüc triên khai có 
hiu qua Quyêt djnh so 895/QD-UBND ngày 09/4/2018 cüa UBND tinh ye vic 
phé duyt diêu chinh Quy hoach phát triên cong nghip tinh Ba Rja — Vüng Tàu 
den nAm 2025, tam nhIn den näm 2035. 

- Co cu !ai  ngành Nông nghip gn vói dii mâi mô hInh tang tnr&ng và 
xay dirng nông thôn mâi. DOng thi phát triên kinh tê nông thôn theo mO hlnh 
san xuât tiên tiên, lrng diing khoa hçc - cong ngh, an toàn, than thin vâi môi 
tnr&ng. Phát triên san xuât quy mô 1&n, tp trung gàn vOi báo quán, ché bien va 
tiêu thii theo chuôi giá trj, tao  san phâm chat hrqng cao có giá trj xuât khâu. Gan 
hoat dng kinh tê cua cac lang nghê vth hoat  dng djch v11 du ljch và báo ton 
phát triên van hóa truyên thông; xay dirng thuon hiu, dAng k quy täc xuât th 
hang hóa, dam bão các yêu câu ye bang sang chê, nhân hiu, ban quyên, bI mt 
thuong mai, các hInh thüc khác cüa quyên s& hftu trI tu cho san phâm nông 
nghip cUa dja phuong dam bão ni dung cam kêt cüa hip djnh quôc tê. 

- Tip t,c xây dijng các chuong trInh h trçi, nâng cao nàng 1irc canh  tranh 
cho các ngành hang, doanh nghip, dc bit doanh nghip viira, nhó và siêu nhO, 
nông dan, hqp tác xâ phü hçp vói các cam kêt quôc tê. Triên khai thirc hin Ké 
hoach hành dng nâng cao näng 1iic canh  tranh cáe mt hang xuât khâu cüa tinh 
den näm 2020, djnh huóng den nãm 2030, có lông ghép ni dung cüa Dê an 
"Nghiên ciru kha näng tIch img gia h thông cãng biên và djch vii logistics tinh 
Ba Ria — Vüng Tàu vi nang 1rc san xuât, xuât khâu hang hóa cüa vüng, khu 
kinh tê vâ tiêm näng tiêu thii hang hóa cüa vüng, khu kinh té và tiêm näng tiêu 
thii hang n4p khâu cüa çáç diem den tiêu dUng". 

- Thông qua các hoat dng trao di doãn các cap, nhm cUng c và tang 
cismg quan h hthi nghj, hçxp tác, tao  thun 1i cho chiên luc phát triên kinh te 
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- xa hi cüa tinh; chü trng sir hçip tácv kinht& thumg mai, Mu tir, lao dng, 
khoa hçc - cong ngh; darn phán, k kêt các diêu hOc, thOa thun quôc té vOi các 
nilOc, các tO chOc quOc té, nhàm tao diêu kin cho tinh trong quan h hqp tác 
kinhtê. 

4. Chü trirong và chInh sách di vói t chfrc cong doàn và các t chuc 
cüa ngu*i lao dng ti co' s& doanh nghip 

- Cüng c, nâng cao vj th và hiu qua boat dng cüa Lien doàn Lao dng 
tinh và các to chOc cOng doan. Phôi hqp, chi dao  cong doàn các cap t chOc trin 
khai giOi thiu ye hip djnh EVFTA den ngi.rOi lao dng. Tp huân, bôi duôTlg, 
thông tin ye B Lut Lao dng sira dôi nAm 2019, Lut Cong doàn... dôi vOi các 
tO chOc cong doàn, các tO chirc cüa ngithi lao dng tai c sO cüa các doanh 
nghip. 

- Tang cr&ng quán l có hiu qua sir ra dOi và hoat dng cüa t chirc cüa 
NguOi lao dng tai  doanh nghip nhàm báo v quyên và 1i Ich hqp pháp, chInh 
dáng cüa nguOi lao dng; tao diêu kin cho doanh nghip kinh doanh on djnh; 
dông thai tao  diêu kin dê to chOc nay boat  dng thun li lành math theo dung 
quy djnh cüa pháp lut Vit Nam, phü hqp vOi các nguyen tAc cüa To chüc Lao 
dng quOc tê (ILO), hoat dng không vj miic dich chInh trj, dông thOi giU vUng 
on djnh chInh trj - xã hi. 

5. ChInh sách an sinh xã hi, bão v môi trtrông và phát trin bn vfrng 

- Xây drng và thrc hin có hiu qua các chInh sách v trçi giiip xã hi cho 
các nhóm dOi tuqng yeu the, de bj ton th.wng cüa qua trInh triên khai các hip 
djnh thrnmg mai tir do the h mOi. Báo dam mOc song tôi thiêu cüa ngix&i lao 
dng và gia dlnh h9. Thirc hin nghiêm, day dü các chInh sách dôi vOi nguOi lao 
dng, ngi.rOi có cong và dôi thqng bão trq xâ hi. 

- Dy math ca cu lai  nn kinh t g.n vOi di mOi mO hInh tang tru&ng, 
nâng cao näng suât, hiu qua và süc canh  tranh, chü trQng hon tOi phát triên 
chiêu sâu ben canh  phát trién chiêu rng, dc bit là dâu tii cho khoa hçc cOng 
ngh. Trong ni dung bâo v và câi thin môi tnr&ng sê lay chat hrçing song cüa 
nguOi dan là trQng tam. Tang tnr&ng kinh te gän vOi sO diing tiêt kim näng 
krqng, nguyen 4t 1iu, khuyên khIch sO diing näng luçing tái tao, näng hrcing 
sach, các vt liu, nguyen lieu mOi, than thin vOi mOi tarOng; day manh  cong 
tác ap diing san xuât sach  ban trong rnçi linh virc san xuât kinb doanh, dông thai 
sO diing tiêt kim và có hiu qua nguôn 1irc tài nguyen cUa dja phi.rang. 

- Dánh giá nhOng tác dng cüa Hiep  djnh EVFTA dn vn d lao dng, 
vic lam, xâ hi... và d xuât các giãi pháp dë có the th?c hin hiu qua Hip 
djnh EVFTA tren dja ban tinh. Tiêp tiic trien khai thirc hin Kê hoach so 
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141/KH-UBND ngày 29/12/2017 v vic trin khai thirc hin Chin luqc hOi 
nhp quôc tê ye lao dng Va xã hi den näm 2020, tam nhIn den näm 2030. 

- Tip tiic trin khai chin hrçic bâo v môi trtriing quéc gia dn näm 2020 
vâi nhü'ng ni dung nhu: phôngngüa và kiêm soát nguôn ô nhim môi tnxng; 
khai thác và sü diing hiu qua ben vüng các nguôn tài nguyen thiên nhiên; giàm 
nhç phát thai khI nhà kInh. 

III. DI' TOAN KINH PHt THIIC HIN 

- Ngun kinh phi thirc hin: Ngân sách trung irnng, ngân sách dja phiicing 
và nguôn kinh phi khác theo quy djnh cüa pháp lut. 

- Hang nàm, tai  thôi dim xây drng dir toán, các Sâ, ngãnh, dja phizcrng 
can cü chirc näng, thim vii xay dirng ké hoch và dii toán kinh phi triên khai ké 
hoch, g1ri Sâ Cong Tlnrang dé tong hçip trInh UBND tinh phê duyt, dông gui 
Sâ Tài chInh dê tham mixu trInh UBND tinh, trInh HDND tinh bô trI dii toán 
thrc hin theo quy djnh cUa Lust  Ngân sách và khã näng can dôi ngân sách. 

IV. TO CHU'C THIJC HIN 

1. Giai doin nãm 2020 thurc hin các ni dung sau 

- Tp trung hoàn tht các cong vic lien quan dn vic ban hành các van bn 
can thiêt dé thiic hin Hip djnh EVFTA trên dja bàn tinh. 

- Quán trit ye sli can thit và lqi Ich cüa vic thrc hin Hip djnh EVFTA 
trong toàn b các si, ban, ngành cüa tinh và yêu câu xây drng ke hoch riêng 
cüa ngành, linh vrc dang quán l cüa minh trong vic triên khai thiic hin Hip 
djnh EVFTA. 

- T chüc các hott dng tuyên truyn có h thng, bài ban v Hip djnh 
EVFTA a các cap do khác nhau, dc bit kru các ni dung có tInh chuyên sâu, 
mang tInh cap thiêt vâi các cci quan quán l, doanh nghip và ngithi dan, hn 
chê các hott dng tuyên truyên khái quát chung chung. 

- Xüc tin thiing mgi, quáng bá, tim kim thj tnrang, kt n6i cung cu. 

2. Giai don 2 (tiu' näm 2021 - 2025) thirc hin các ni dung sau 

- Tip tiic ph bin v Hip djnh EVFTA, tp hun nang cao nghip vi và 
cong tác xüc tiên thizang mi quâng bá, tim kiêm thj tnthng, kêt nOi cung câu. 

- Tip tuc trin khai thisc hiên viêc süa di, ban hành các van bàn d thc 
hin Hip djnh EVFTA. 
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- Xây drng các chi.rcing trInh h trçi nãng cao sue c?nh tranh cüa doanh 
nghip các ngành hang trong tinh, tp trung vào các linh vrc ma tinh Co the 
manh. 

- ChO trQng phát trMn ngun nhân lirc chit krçing cao, dc bit là trong 
ngành k5 thut — cong ngh. 

3. Các Sâ, ngành, UBND các huyn, thj xã, thành ph can cr chrc nàng, 
nhim vi dixçic giao, trên ca sâ nhUng nhim viii dixçc phân cong tai Kê hoach 
nay xây drng ké hoch thirc hin ci the, to cht'rc triên khai nghiêm tOe. Djnh kS' 
lruyfrc ngày 30 tháng 11 hang nám g1ri báo cáo cho S Cong Thng dê tong 
hçp và báo cáo UBND tinh, Bô Cong Thi.rcng. 

4. Giao Sâ Cong ThiiGng theo dOi, dOn dc các Sà, ngành, UBND các 
huyn, thj xã, thành phô triên khai thirc hin Ké hoach nay. 

Trong qua trmnh t chüc thirc hin K hoch, tnr?mg hçip d& nghj sàa di, 
bô sung ni dung Ké hoch, các Sâ, ngành, UBND các huyn, thj xâ, thành phô 
báo cáo UBND tinh (thông qua S Cong Thixcrng) xem xét, quyêt djnh. 

(Chi tié't nhim vy vàphán cong thtc hin theo Phy lyc dInh kèm) 

Noinhân: 
- B Cong Thtrcmg; 
- Thi.r0ng trirc Tinh üy; 
- Thu?mg trc HDND tinh; 
- Chü tich UBND tinh; 
- UBMTFQVN tinh; 
- Các Sâ, ban, ngành, cloãn th tinh; 
- UBND các huyn, thj xa, thành pho; 
- Hip hOi  doanh nghip tinh; 
- Chánh, cac Phó CVP UBND tinh; 
-Ltru:VT,KTN 



Phu lijc 
MQT SO CONG VIC CJ TIlE TRIEN KHAI THTJ'C HIN fflP DJMI EVVFA 

(Kern theo Ké hogch so'  4 9 /KH-UBND ngày  .2.2-/ 9  /2020 cla UBND tinh) 

,.t 

Ni dung cong vic Ci quan chü trl Cr quan phi hcrp 
Thôi gian 
thuc hiên 

A A X • Cong tác tuyen truyen, pho bien thông tin và th1 trurông cüa các nurórc EU v Hiêp djnh EVETA 

1.1 

- Phi hçp vâi Bc) Cong Thuang t chirc hc)i nghj 
quán trit v Hip djnh EVFTA cho các can b 
lam vic ti các Sâ, ban, nganh trong tinh; to 
chc các hc)i thão, khóa tp hun chuyên sâu v 
Hip djnh EVFTA cho các Co quan quãn l, 
doanh nghip trén dja bàn tinh; 
-Thi& 1p dâu mi thông tin ye EVFTA; 
- Dy mnh cong tác cung cp thông tin, dii 
báo v các thj trueing xuât nhâp khu, thj 
trung trong nixéc cüa các Co quan nba nithc 
có chüc näng cung cp thông tin ye thucing 
mi du tu dé các doanh nghip Vit Nam có 
th kjp th&i nm bt các thông tin, yêu cu v 
k5 thut, quy djnh ye quãn 1 xuât nhp khu 
hang boa cUa các nixOc EU. 
- Phát hành các n phm, tài 1iu giri thiu và 

 nghiên ciru v EVFTA 

Sà Cong Thiro'ng Các s&, ngành, dja 

phuang, don vj có 

lien quan 

2020, hang 

nàm 

1.2 

- H trçi doanh nghip tham gia cüng CC 

doàn lânh dto di các chircmg trinh XUC tien 

thixcng mai — du ftr, tim hiu thj trtthng, 

S& Ngoi vi Các sâ, ngành, dja 

phucing, don vi có 

Hang näm 
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: )
quáng bá san phm tai các ntr&cEU. 
- Thtthng xuyen thông báo den các doanh 
nghip trong tinh v thông tin các hi chçi, 
triên lam trong và ngoài nirâc nhàm giüp 
doanh nghiêp tim kiêm dM tác, m rng thj 
truông. 

lien quan 

1 3 

- Chi do, djnh hiiàng cong tác thôn tin 
tuyên truyn cho các cci quan báo chI de báo 
dam thirc hin các miic tiêu tuyên truyn 
dt ra thông qua vic cung cp tài lieu tuyén 
truyn v Hip djnh Tht.rang mi tir do gifta 
Viét Nam và Lien minh châu Au (EVFTA). 
- PMi hp tuyên truyn và xut ban các n 
phm, tài lieu giói thiu và nghiên cru ye 
EVFTA và vic tham gia cüa Vit Nam, djnh 
hrnrng dis 1un xã hi tip cn tich circ vói 
nhüng thay dôi khi tham gia EVFTA. 
- Tiêp tiic trin khai xuât ban Ban tin Thông 
tin dôi ngoi trong do có nhiu tin, bài tuyén 
truyn ye Hip djnh EVFTA. 

Si Thông tin & 
Truyn thông 

Các s&, ngành, dja 
phtxcing, dcrn vi có 
lien quan 

1.4 

Dy m.nh dào tao, tp hun, tuyén truyên, 
quáng bá, ph biên các thông tin Hip '' 
EVFTA tth cong dng doanh nghip và ngithi 
dan thông qua các n phm, Cong thông tin 

Trung tam xüc tin 
du tir, thiicing mi, 
du ljch tinh, VCCI 

Các sâ, ngành, dja 
phircing, &m vj có 
lien quan 

Hang nAm 

àng näm 



Dài phát thanh và 
truyn hInh tinh, 
BáoBàRja—Vüng 
Tàu 

2 

xüc tin d.0 tlx cüa tinh, sr kién xüc tin, 
kénh thông tin khac 

 

 

 

   

1.5 

Sà Lao dng, 
Thixong binh và Xã 
hi 

1.6 

2.1 

- T chirc tuyen truyn, ph bin các quy djnh 
pháp 1ut ye lao dng gop phân nâng cao 
thüc chap hành pháp 1ut lao dng cüa ngixài 
si diing và nguôi lao dng nhäm xây dirng 
môi quan h lao dng hãi hôa trong các doanh 
nghiêp, dam bão thirc hin nghiém tüc các 
cam kêt, nghia vi khi tham gia Hip djnh 
EVFTA. 

-Tang cu&ng cong tác truyn thông bng các 
hInh thiTrc da d.ng phong phü den các ca sã 
giáo diic nghe nghiep trên dja bàn tinh ye 
Hip djnh EVFTA.  
Thc hin các chrnmg trinh phát thanh và 
truyên hInh, các bài viêt tuyên truyen ye Hip 
djnh EVFTA. 

Xây dirng pháp Jut, th ch  
- T chirc thuc hién rà soát, kim tra các vAn 
bàn quy phm pháp lut do dja phixang ban 
hành, có ni dung lien quan den Hip djnh 
EVFTA. Qua do, kip thxi kiên ngh ca quan 
có thâm quyên süa dOi, bô sung, thay the, bäi 
bO hoc ban hành mâi các van bàn quy phm  

Các sO, ngành, dja 
phucing, dan vi có 
lien quan 

Các sà, ngành, dja 
phuxmg, dan vj có 
lien quan 

Hang nAm 

Hang nàm 

2020, hang 
nAm 

SO Tix pháp, SO 
COng Thuang 

Các sO, ngành, dja 
phucing, dan vj có 
lien quan 
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pháp 1ut dam báo phü hçp vâi Hip djnh 
EVFTA. 
- Hoàn thin các van bàn quy phm pháp 1ut 
và nãng cao näng 1irc th?c thi pháp 1ut trrc 
tip lien quan dn Hip djnh EVFTA, thix&ng 
xuyen theo dôi tInh hInh thi hành pháp 1ut 
trên dja bàn tinh; thirc hin t& cong tác h trçi 
pháp l cho doanh nghip. 

2.2 

- Kjp thvi ci th hóa drning li, chü truong 
dM ngoi và hi nhp quc t cüa Bang V 

Nba nuóc d thirc hin thông nht trén dja 
bàn tinh, phuc vi kjp thii các yeu cu phát 
trin kinh tê - xà hi. 
- Tip tc rà soát, diu chinh, b sung và d 
nghj xây drng các van bàn pháp luQtt lien 
quan dn cong tác quân 1 hot dng di 
ngoi va hi nhp quôc t trên dja bàn tinh d 
phü hçip vâi nhftng yêu cu cUa các FTA ma 
Vit Nam dä k két. Kjp th?ii ph bin, hii&ng 
dn thc hin các van bàn pháp l, thU tVc 
hành chinh lien quan dn cOng tác di ngoi 

 và hi nhp quc t ti dja phrang. 

Si Ngoi vii Các sâ, ngành, dja 

phtxcing, dan vj có 

lien quan 

2020, hang 

nàm 

3  Nâng cao nãng lirc canh tranh và phát trin ngu111 nhân ly'c 

3.1 
- Dánh giá nhüng tác dng cUa hip djnh 

EVFTA dn vn d kinh té, xà hi, du tii, 
S& Cong Thixang, 

Si K ho?ch và DAu 

Các si, ngành, dja 

phi.rang, dan vj có 

2020, hang 

nàm 
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lao ng, môi tru&ng... 
- To chüc chrnmg trInh lam vic v&i Hip hi 
doanh nghip và các doanh nghip trong tinh 
d khuyên khIch boat dng xuat khu sang 
các nuóc EU, xác dinh các giãi pháp cn triên 
khai d srm tn diing cci hi tr Hip djnh 

 EVFTA 

tu lien quan 

3.2 

- T chirc các cuc trao di, din dan xuc tien 

thrnmg mti, tang cuOng k& f101 giva CC 

doanh nghip trong tinh, trên phm V
? 

niiOc và nithc ngoài d hInh thành phát triên 

chui cung irng, trao di cong ngh, kinh 

nghim tiêp cn thj tri.rOngEU 

- Xây dijng, trin khai dôi mOi các chuang 

trInh xüc tiên thuang mai theo huOng tinh 

gQn, hiu qua, thüc day các chtnng trInh xüc 

tiên chuyên ngành theo các san phm th 

manh vào thj truOng các nithc dat thóa thun 

 cüa Hip djnh. 

So Cong Thucmg; 

SO Ngoi vii; 

Các sO, ngành, dja 

phuang, &m vj Co 

lien quan 

2020, hang 

näm 

1TXTDT 

- D.y manh vic dy ngh và gn kt dâo tao 

vOi doanh nghip trong do chü trng phát 

trin ngun nhân 1irc chat krqng cao, d.c bit 

trong các ngân.h khoa h9c, kT thi4t, cong 

ngh, xut nhp kh.u, logistics, dt may, giày 

da, lap rap, nông lam thüy san... 

- Dào tao ngun nhân hrc có trInh dO chuyên 

mon k thut 0 các cp trInh dO, dào tao các 

SO Lao dng, 

Thuang binh và Xã 

hi 

Các sO, ngành, dja 

phung, dn vi có 

lien quan 

2020, hang 

näm 
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nvh dat tiêu chun quc t, quc gia d dáp 
üng yêu cau nang cao nâng suât lao dng và 
cht hicing san phâm. 
- Dào tao tp hun v an toân thrc phm V 
kim djch dng, thirc vt khi tham gia vao 
EVFTA cho các can bt quãn 1 cüa ngành, 
các huyn, thj xA, thãnh phô vâ các doanh 
nghip chê biên nông san xut khu. 
- T chi'rc lai san xuât theo hung chui giá 
trj, phát trin các hInh thüc hip tác, lien kt 
san xut, ché bin, tiêu th nông san theo 
chui giá trj, kt nôi vâi h thng tiêu thi a 
câ trong niiac Va ngoài niiOc. 
- D.y manh lng diing khoa bce cong ngh 
vâo san xuât 

S& Nông nghip và 
Phát trin nông thôn 

Các sr, ngành, dja 
phuang, do'n vj có 
lien quan 

2020, hang 
nàm 

Dy manh qua trInh co cu lai nông nghip 
và kinh te nông thôn theo mô hInh san xuât 
tiên tin, trng diing khoa hc — cong nghê, an 
toàn, than thin vâi môi tnrYng. 

Sâ Nông nghiêp và 
Phát trin nông 
thôn; UBND các 
huyn, thj xã, thành 
ph 

Các sâ, ngành, dja 
phung, &m vj có 
lien quan 

2020, hang 
näm 

3.6 

Theo dOi, giám sat chat chê tInh hInh thanh 
khoãn cüa các TCTD, din bin thj tru&ng 
tin t, ngoi h& dam báo an toàn, thông suôt 
boat dng ngân hang trén dja bàn tinh. TIch 
circ dy math hçip tác và,phát trin các djch 
vii ngãn hang quôc té. Tiêp tiic thirc hin tot 

Ngân hang Nba 
Chi 

nhánh BR-VT 

Các sâ, ngành, dja 
phi.rong, dm vj có 
lien quan 

Hang näm 
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j" 
) Chucing trInh kt ni ngân hang — doanh 

nghip, kt ni cung — cau, h trçr giãi quyt 
 von cho san xut kinh doanh. 

33 

Tip c cãi thin manh me môi trug du 

tu, kinh doanh, nâng cao näng lirc canh tranh, 

chi s PCI, nh.t là các chi so thành phn con 

thp, tr9ng tam là trong các lTnh v1rc: quy 

hoch, du tu, dt dai, xây dirng, cap Giây 

chtmg than dàng k) kinh doanh, giây phép 

 dAu tu. 

Sâ K hoach và Du 

ti.r 

Các sâ, ngành, dja 

phuang, don vj có 

lien quan 

Hang näm 

3.8 

H trV, khai thác, áp diing sang ch/ giãi pháp 

hthi Ich vào thiic tin; Ho trV báo h, quán 1)' 

và phát trin nhãn hiu chirng nhn, nhàn hiu 

t.p th& chi dn dja l cho san phAm nông 

nghip, sànphm lang ngh mang dja danh 

cüa tinh; Ho trq phát trin sâ hüu trI tu cho 

nhân hiu tp the dâ ducic bâo h. 

S Khoa hçc và 

Cong ngh 

Các sà, ngành, dja 

phucing, dorn vj có 

lien quan 

Hang nàm 

A 
Chü truro'ng va chinh sach doi voi to chtrc cong doàn và các t chfrc cüa ngtrôi lao dng tii co s& 

doanh nghip 

4.1 

- T chüc trin khai, tuyên truyn kjp thai cac 

quy djnh cüa pháp 1ut v lao dng, th.t là 

Bô Luât lao dng süa di nàm 2019. 

- Rà soát các VBQPPL, cci ch chInh sách Vê 

các quan h lao dng, tiéu chun lao dng 

phü hqp v1i các tiêu chuân, cam kt, cong 

S& Lao dông, 

Thucmg bii và xa 

hôi; Ban Quan 1 

KCN 

Các s&, ngành, dja 

phuorng, dorn vj có 

lien quan 

Nhiçm vi 

thuing 

xuyen 



Nhiêm VU 

thuOng 
xuyên 

Lien doàn lao dtng 
tinh 

Các so, ngành, dja 
phi.ro'ng, dan vi có 
lien quan 

SO Lao dng 
Thi.rang binh và Xã 
hi 

SO Tâi nguyen và 
Môi truOng 

Các sO, ngành, dja 
phucing, don vj có 
lien quan 

Các sO, ngânh, dia 
phucing, don vi Co 

lien quan 

Nhiêm vu 
thix&ng 
xUyen 

Nhiêm vu 
thuOng 
xuyên 
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lrâc quôc té ma Vit Nam dã tham gia. 

- Tp huãn, bôi dxOng, thông tin ye Lut 
Cong doàn dôi vói các to cht'rc cong doàn, các 
to chüc cüa ngithi lao dng tai ca sâ cüa các 
doanhnghiep. 
- Tham mixu triên khai cac chInh sách, biên 
pháp cii the nhäm cüng co, nâng cao vj the và 
hiu qua hoat dng cüa các to chüc Cong 
doàn. 

V A• 9 A A. , . A Chinh  sach an sinh xa h9i, bao vç moi trirong va phat trien  ben  virng 
- Trin khai chInh sách cüa Trung ucrng v 
các giái pháp thirc hin chInh sách xâ hi 
giüp do, chuyên dôi nghê cho nguOi lao dng 
bj mat vic lam do các doanh nghiêp khOng 
dtrng v&ng duçc trong qua trInh canh tranh. 
- Thu&ng xuyen dánh giá tác dng cüa 
EVFTA den van dê lao dqng, vic lam, xã 
hi... và kiên nghj các bin pháp phü hçp.  
- Triên khai thirc hin Lut Da dng sinh h9c 
và các quy djnh pháp lut có lien quan tOi 
bão ton và phát triên da dng sinh h9c. Phô 
biên, tuyên truyên rng râi và hiking dn các 
Ca quan, dcm vj, doàn the và nhan dan thrc 
hin tot quy djnh ye quân 1 loài ngoi lai 
xâm hai, loài ngoi lai có nguy Co xâm hal;  

5.1 
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tang cu&ng kim soát vic buôn ban tiêu thii 
các loài dng vt hoang dã nguy cap. 
- To chüc các hoit dng tuyên truyên, phô 
bién giáo diic pháp 1ut và nâng cao nhn 
thi'rc ye bâo v môi trix&ng và phát triên ben 
vUng cho ngithi dan, to chirc và doanh 
nghip trén dja ban tinh. 
- Triôn khai quyêt 1it các bin pháp dê nâng 
cao hiu 1c hiu qua trong cong tác quân 1 
nhà nuâc ye bâo vmOi tnthng, phông ng1ra 
vâ kiêm soát ô nhiêm môi trnng, dam bão 
hài hôa gitra phát triên kinh té di dôi vi báo 
v môi trtthng hii&ng tOi phát triên ben vüng. 
- Tham mtxu chInh sách day mnh xã hi boa 
trong cong tác bâo v môi tru?mg. 
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