
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:   3280 /KH-UBND   Bình Thuận, ngày  28  tháng 8 năm 2020 

 

 KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam  

và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

giai đoạn 2020-2025 

 

 Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do 

giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA); 

Thực hiện Công văn số 2680/BCT-ĐB ngày 15 tháng 4 năm 2020 của 

Bộ Công Thương về việc triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện EVFTA; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ, SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

1. Cơ sở pháp lý 

- Nghị quyết số 102/2020/QH14 của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp 

định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh 

châu Âu. 

-  Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA). 

2. Sự cần thiết 

Cùng với Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA là Hiệp định FTA thế hệ 

mới mà Việt Nam đàm phán, ký kết và phê chuẩn. Hiệp định EVFTA dự kiến 

mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với 

doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và người dân tại tỉnh Bình Thuận. Do đó, 

việc xây dựng Kế hoạch sẽ giúp tỉnh chủ động trong việc tận dụng cơ hội cũng 

như đối phó với các thách thức đặt ra sau khi Hiệp định có hiệu lực. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ cơ 

bản đề ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA. 
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- Giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên 

quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định 

EVFTA. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương 

trong việc tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA. 

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai 

trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; bảo đảm 

chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc. 

- Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn 

đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn đảm bảo hiệu quả của 

việc triển khai thực hiện Hiệp định.  

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN  

1. Giai đoạn 1 (năm 2020)  

- Tập trung hoàn tất các công việc liên quan đến việc ban hành các văn 

bản cần thiết để triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Hiệp định EVFTA ở các cấp độ 

khác nhau, đặc biệt lưu ý các nội dung có tính chuyên sâu, cụ thể, mang tính 

cấp thiết với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân. 

2. Giai đoạn 2 (từ năm 2021 - 2025)  

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc sửa đổi, ban hành các văn bản để thực 

hiện Hiệp định EVFTA. 

- Tiếp tục thực hiện việc tập huấn, đào tạo các cán bộ, công chức làm 

công tác hội nhập quốc tế tại các sở, ban, ngành, lãnh đạo các doanh nghiệp về 

Hiệp định EVFTA, có cơ chế đánh giá hiệu quả của việc tập huấn, đào tạo. 

- Xây dựng các chương trình hỗ trợ nâng cao sức cạnh tranh của doanh 

nghiệp, các ngành hàng trong tỉnh, tập trung phát triển các sản phẩm có lợi thế 

của địa phương. 

IV. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ 

thường xuyên; các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực 

hiện các nội dung công việc sau đây: 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA 

và thị trường của các nước EU 
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1.1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng đại diện VCCI tại 

Bình Thuận 

- Tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp 

định EVFTA và các văn bản hướng dẫn thực hiện Hiệp định của các Bộ, ngành 

Trung ương cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt, là các đối tượng có thể 

chịu tác động như nông dân, ngư dân, cơ quan quản lý cấp tỉnh và địa phương, 

các Hiệp hội, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp thông qua các hình thức 

tuyên truyền, phổ biến thông tin như: tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập 

huấn, xuất bản các ấn phẩm, đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin 

truyền thông, báo viết, tạp chí, website của đơn vị quản lý nhằm nâng cao nhận 

thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để 

thực thi hiệu quả Hiệp định. 

- Đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo về các thị trường xuất 

nhập khẩu, thị trường trong nước của các cơ quan nhà nước có chức năng cung 

cấp thông tin về thương mại đầu tư để các doanh nghiệp Việt Nam có thể kịp 

thời nắm bắt các thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập 

khẩu hàng hóa của các nước EU. 

- Thiết lập đầu mối thông tin về EVFTA tại Sở Công Thương để cung 

cấp thông tin, hướng dẫn và làm rõ các nội dung cam kết và các vấn đề có liên 

quan đến Hiệp định.  

1.2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình 

tỉnh, Báo Bình Thuận chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Triển khai thực hiện tốt việc phát triển hạ tầng mạng phục vụ phát triển 

thương mại điện tử. 

- Phối hợp với Sở Công Thương trong việc hướng dẫn, phổ biến, tuyên 

truyền thực hiện Kế hoạch này; trong đó, tập trung các vấn đề về thương mại 

điện tử, chính sách xuất khẩu hỗ trợ doanh nghiệp…  

- Tổ chức thu thập thông tin, biên tập nội dung tuyên truyền phổ biến về 

hiệp định EVFTA. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi 

mới đất nước; thông tin về tình hình quốc tế, quan hệ đối ngoại của Việt Nam, 

của tỉnh Bình Thuận và phối hợp đưa thông tin quốc tế đến nhân dân trong nước 

nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, 

con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của Việt Nam và 
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của tỉnh Bình Thuận; tiềm năng thế mạnh của tỉnh; những chính sách mời gọi, 

thu hút đầu tư. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả đưa thông tin chính thống với bên 

ngoài, hạn chế những tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, 

xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch. 

1.3. Sở Giáo dục và Đào tạo  

Chỉ đạo các trường trung học phổ thông chọn lọc những nội dung của 

Hiệp định EVFTA có liên quan đến chương trình giáo dục để tích hợp vào bài 

giảng một số bộ môn văn hóa hoặc hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

1.4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đưa Hiệp định EVFTA vào giáo 

trình hoặc bài giảng các ngành kinh tế với nội dung và thời lượng thích hợp. 

1.5. Trường Đại học Phan Thiết 

Thường xuyên cập nhật giáo trình hoặc bài giảng các ngành kinh tế thông 

qua việc giới thiệu Hiệp định EVFTA và phân tích vai trò của Hiệp định 

EVFTA trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và Bình Thuận. 

2. Công tác xây dựng pháp luật, thể chế  

2.1. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công 

chức tư pháp – hộ tịch giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp thực 

hiện việc tự kiểm tra các văn bản liên quan đến Hiệp định EVFTA. 

2.2. Các cơ quan chuyên chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện việc rà soát các 

văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng 

cấp ban hành liên quan đến Hiệp định EVFTA để đề xuất, kiến nghị cơ quan 

có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời.  

2.3. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thường xuyên 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công; Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi tình hình pháp luật tại địa phương.  

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực 

3.1. Các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và năng lực pháp lý, đặc 

biệt là luật pháp quốc tế, thương mại quốc tế, trước hết là của cán bộ chủ chốt 

các ngành và chính quyền các cấp, doanh nghiệp, cán bộ làm công tác tố tụng, 

đội ngũ luật sư và những người trực tiếp làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp theo Kế hoạch 

số 4879/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
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triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 03 tháng 11 năm 2016 của 

Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh đến năm 2025; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo đội 

ngũ công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 

thích nghi với môi trường làm việc quốc tế; đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực 

có kỹ năng nghề cao của các công ty, tập đoàn đầu tư nước ngoài. 

3.2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp. 

3.3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các nội dung trong 

Chương trình xúc tiến thương mại của quốc gia và của tỉnh để thực hiện các 

hoạt động xúc tiến, quảng bá, khảo sát thị trường, kết nối giao thương với các 

doanh nghiệp cả trong nước và nước ngoài. Trong đó, tập trung chỉ đạo, triển 

khai: Kế hoạch số 4783/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham 

gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020; Kế hoạch 

số 1104/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

triển khai thực hiện Quyết định số 1467/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2015 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển các thị trường khu vực 

thời kỳ 2015-2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 4650/KH-UBND 

ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày triển khai thực hiện 

Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh... 

- Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thêm 

nhiều sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các Hội nghị gặp mặt Tham tán Thương 

mại Việt Nam ở nước ngoài (tổ chức tại Việt Nam), làm việc với đối tác nước 

ngoài đến làm việc tại Việt Nam để tìm hiểu về thông tin thị trường, cơ hội xuất 

nhập khẩu.  

- Tăng cường tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc các doanh nghiệp, 

kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì 

và phát triển sản xuất kinh doanh.  

3.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
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- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Chiến lược hội 

nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030 

của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức sản xuất theo hướng chuỗi giá trị, phát triển các hình thức hợp 

tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, kết nối với 

hệ thống tiêu thụ ở cả trong nước và ngoài nước. 

- Tăng cường phổ biến các quy định kỹ thuật, rào cản kỹ thuật trong 

thương mại nông lâm thủy sản của thị trường EU để định hướng người dân, 

doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, điều chỉnh sản xuất, kinh doanh đáp ứng theo 

yêu cầu của thị trường. 

- Tổ chức triển khai cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh theo lộ trình 

và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Gắn kết doanh nghiệp xuất khẩu với người sản xuất và vùng nguyên 

liệu bằng việc đẩy mạnh xây dựng các mối liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ đối 

với các sản phẩm nông, thủy sản lợi thế của tỉnh; tiếp tục phát huy mô hình tổ 

liên kết, nhóm liên kết, hợp tác xã sản xuất. 

3.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Tiếp tục phối hợp với sở, ban, ngành và địa phương triển khai có hiệu 

quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

- Đơn giản hóa, giảm đến mức tối đa thủ tục khởi sự kinh doanh; tăng 

cường hiệu lực bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư.  

- Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực 

sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, 

đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư để thu hút đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) và nguồn vốn đầu tư từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài. 

 3.6. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Quản lý tốt chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh 

long và nước mắm. 

- Khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ liên kết với doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đang và sẽ có lợi thế xuất khẩu của 

tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ, đào 

tạo nguồn nhân lực. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trên đầu tư 
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vào các hoạt động nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng dụng 

tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh 

vực có khả năng tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm. 

3.7. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 

sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên của 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm hoàn thiện và phát triển đội ngũ giảng 

viên, giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao. 

- Tập trung đào tạo, nâng cao trình độ năng lực cho lực lượng cán bộ quản 

lý, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp; nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân 

kỹ thuật có kỹ năng nghề cao, thích nghi với môi trường làm việc quốc tế; đáp 

ứng nhu cầu nguồn nhân lực của các công ty, tập đoàn đầu tư nước ngoài.  

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp, các hoạt 

động giao dịch việc làm, kết nối cung ứng nguồn lao động có chất lượng cao 

cho doanh nghiệp. 

- Thực hiện công tác thu thập dữ liệu thị trường lao động để kịp thời cung 

cấp thông tin thị trường lao động cho người lao động, người sử dụng lao động 

và các tổ chức có nhu cầu sử dụng thông tin. 

- Tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp, các hoạt động giao 

dịch việc làm, kết nối cung ứng nguồn lao động có chất lượng cao cho doanh 

nghiệp. 

3.8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Phối hợp với các sở, ngành tham mưu, theo dõi, đôn đốc triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu ra trong Kế hoạch. 

- Tiếp tục kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế 

đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hệ thống thương mại dịch 

vụ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và theo lĩnh vực quản 

lý, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của địa phương; thông 

tin hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh 

từ doanh nghiệp để đề xuất, kiến nghị những chính sách hỗ trợ, giải pháp tháo 

gỡ đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. 

3.9. Hiệp hội ngành hàng và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh để được cung cấp thông 

tin đầy đủ, chính xác về chương trình, kế hoạch triển khai hỗ trợ các doanh 

nghiệp về công nghệ, năng lực quản trị, bồi dưỡng nhân lực, nâng cao năng 

suất chất lượng sản phẩm ... đến thành viên của Hiệp hội. 
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- Các Hiệp hội tạo liên kết giữa các hội viên, nâng cao vai trò của Hiệp 

hội trong việc phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, chủ động 

tìm kiếm mở rộng thị trường, đầu tư cải tiến công nghệ, áp dụng tiêu chuẩn 

quốc tế vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Chủ động xây dựng 

chiến lược kinh doanh phù hợp với tiến trình thực thi Hiệp định EVFTA. Có 

biện pháp ứng phó khi thị trường có biến động bất thường. 

4. Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức 

đại diện của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp  

4.1. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 Củng cố, nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động của Liên đoàn Lao động 

tỉnh và các tổ chức công đoàn. Phối hợp, chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức 

triển khai giới thiệu về hiệp định EVFTA đến người lao động bằng các hình 

thức phù hợp. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

chính đáng của đoàn viên và người lao động. 

4.2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 

sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tại doanh 

nghiệp; phát huy tốt vai trò hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động 

tại các doanh nghiệp. 

- Tổ chức triển khai, tuyên truyền kịp thời các quy định của pháp luật về 

lao động, nhất là Bộ Luật lao động sửa đổi năm 2019, Luật An toàn vệ sinh lao 

động, Luật Việc làm và các văn bản mới…  

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về đăng ký nội quy lao động, 

ký kết thỏa ước lao động tập thể, quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt 

động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.  

- Đổi mới nội dung và phương thức, tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm 

nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giảm thiểu các tranh chấp, xung đột, tạo môi 

trường thuận lợi cho việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. 

5. Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

5.1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 

sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Thực hiện có hiệu quả chính sách xóa đói giảm nghèo bền vững. Thực 

hiện kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và đối tượng 

chính sách; xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho các đối tượng chính sách. 
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Tăng cường công tác bảo trợ xã hội, giáo dục chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới 

và tiến bộ phụ nữ. 

- Thực hiện việc tuyên truyền và hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động 

theo Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn hỗ trợ đào tạo nghề đối 

với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa nằm nâng cao năng 

lực cạnh tranh và phát triển nhân lực doanh nghiệp. 

- Tư vấn người lao động học nghề chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp; tăng 

cường công tác tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ tạo việc làm cho người lao 

động trong trường hợp bị mất việc do các doanh nghiệp giải thể, thu hẹp sản 

xuất vì không đứng vững trong quá trình cạnh tranh.  

- Thường xuyên khảo sát, thống kê, đánh giá tác động của Hiệp định 

EVFTA đến vấn đề lao động, việc làm, xã hội để kiến nghị có giải pháp thực 

hiện hiệu quả Hiệp định EVFTA. 

5.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông tuyên truyền vận động người 

dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; 

từng bước nâng cao ý thức bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, không sử dụng 

nghề cấm, công cụ cấm, đưa tàu ra vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản 

bất hợp pháp; ngăn chặn các hành vi khai thác và buôn bán động thực vật hoang 

dã trái phép. 

5.3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Tổ chức thẩm định chặt chẽ, đúng quy định pháp luật tất cả các loại hồ 

sơ môi trường; rà soát các dự án đầu tư, các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải 

áp dụng công nghệ sạch, được trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý 

chất thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường trước khi xả thải vào môi trường. 

- Thực hiện tốt kế hoạch giám sát, thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi 

trường theo thẩm quyền, đặc biệt chú trọng đến các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng, cơ sở phát sinh nhiều khí thải, chất thải độc hại; kiên 

quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

III. KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được sử dụng từ nguồn: Kinh phí chi 

thường xuyên của các sở, ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí trong dự toán 

chi ngân sách tỉnh hàng năm, kinh phí của doanh nghiệp, kinh phí tài trợ của 

quốc tế và nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
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2. Căn cứ những nội dung cụ thể và giải pháp thực hiện được nêu trong 

Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, địa phương, Hiệp hội 

xây dựng Kế hoạch thực hiện hàng năm và lập dự toán nhu cầu kinh phí lồng 

ghép trong nguồn kinh phí chi thường xuyên, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

theo quy định pháp luật.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp và đôn đốc các sở, ngành, các 

đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả 

thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố, Hiệp hội tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện tốt Kế hoạch này. Định kỳ (trước ngày 30 tháng 11) hoặc đột xuất 

theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi báo cáo đánh giá kết quả triển khai 

thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Công Thương) để tổng hợp.  

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, kịp 

thời báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Công Thương) để 

điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm kế hoạch được thực hiện có hiệu quả và đồng 

bộ./. 

Nơi nhận:                          KT. CHỦ TỊCH                        

- Bộ Công Thương;               PHÓ CHỦ TỊCH 

- Thường trực Tỉnh ủy;                      
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Mặt trận và các đoàn thể liên quan; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 
- Đài PTTH tỉnh; Báo Bình Thuận; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội ngành nghề của tỉnh;     Lương Văn Hải 
- Văn phòng Đại diện VCCI tại Bình Thuận; 

- Trường Đại học Phan Thiết; 

- Lưu: VT, TTTT, KT. Thường.                   

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục  

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM 

VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2020-2025 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số:  3280  /KH-UBND ngày  28  tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
   

 

STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

I Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước EU 

1 

Phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và các văn bản 

hướng dẫn thực hiện Hiệp định của các Bộ, ngành Trung 

ương cho các đối tượng có liên quan... bằng các hình thức, 

nội dung tuyên truyền phù hợp và hiệu quả, đặc biệt lưu ý 

các nội dung có tính chuyên sâu nhằm nâng cao nhận thức, 

hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần 

triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định 

Sở Công Thương 

Các sở, ngành, địa 

phương; Văn phòng đại 

diện VCCI tại Bình 

Thuận 

Năm 2020 - 2025 

2 

Đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo về các thị 

trường xuất nhập khẩu, thị trường trong nước của các cơ 

quan nhà nước có chức năng cung cấp thông tin về thương 

mại đầu tư để các doanh nghiệp Việt Nam có thể kịp thời 

nắm bắt các thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản 

lý xuất nhập khẩu hàng hóa của các nước EU 

Sở Công Thương 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Thường xuyên 

trong năm, giai 

đoạn 2020-2025 

3 

Thực hiện làm đầu mối đầu mối thông tin về EVFTA để 

cung cấp thông tin, hướng dẫn và làm rõ các nội dung cam 

kết và các vấn đề có liên quan đến Hiệp định 

Sở Công Thương 
Các sở, ngành, địa 

phương 
Năm 2020 - 2025 



 
 

12 
 

 

4 

Chọn lọc những nội dung của Hiệp định EVFTA có liên 

quan đến chương trình giáo dục để tích hợp vào bài giảng 

một số bộ môn văn hóa hoặc hoạt động ngoài giờ lên lớp 

Sở Giáo dục và  

Đào tạo 

Các trường trung học 

phổ thông trên địa  

bàn tỉnh 

Năm 2020 - 2025 

5 

Cập nhật giáo trình hoặc bài giảng các ngành kinh tế thông 

qua việc giới thiệu Hiệp định EVFTA và phân tích vai trò 

của Hiệp định EVFTA trong quá trình hội nhập kinh tế quốc 

tế của Việt Nam và Bình Thuận 

Trường Đại học  

Phan Thiết 
Các đơn vị có liên quan Năm 2020 - 2025 

6 

Đưa Hiệp định EVFTA vào giáo trình hoặc bài giảng các 

ngành kinh tế với nội dung và thời lượng thích hợp tại cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Các cơ sở giáo dục  

nghề nghiệp 
Năm 2020 - 2025 

7 

Triển khai thực hiện tốt việc phát triển hạ tầng mạng phục 

vụ phát triển thương mại điện tử 

 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, Đài Phát 

thanh – Truyền hình 

tỉnh, Báo Bình Thuận 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Năm 2020 - 2025 

8 

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

thông tin về tình hình quốc tế, quan hệ đối ngoại của Việt 

Nam, của tỉnh Bình Thuận và phối hợp đưa thông tin quốc 

tế đến nhân dân trong nước nói chung và tỉnh Bình Thuận 

nói riêng; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, 

lịch sử, văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của Việt 

Nam và của tỉnh Bình Thuận; tiềm năng thế mạnh của tỉnh… 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, Đài Phát 

thanh – Truyền hình 

tỉnh, Báo Bình Thuận 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Năm 2020 - 2025 

II Công tác xây dựng pháp luật, thể chế 

1 
Thực hiện việc tự kiểm tra các văn bản liên quan đến Hiệp 

định EVFTA 

Ban Pháp chế HĐND, 

Sở Tư pháp, Phòng Tư 

pháp, công chức tư 

pháp – hộ tịch 

Các cơ quan liên quan 

 
Năm 2020 - 2025 



 
 

13 
 

 

2 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 

cùng cấp ban hành liên quan đến Hiệp định EVFTA để đề 

xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp 

thời. Thường xuyên theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực được phân công, địa bàn phụ trách 

Các cơ quan chuyên 

chuyên môn thuộc 

UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện, Chủ tịch 

UBND cấp xã 

Các cơ quan liên quan 

 

Thường xuyên 

trong năm, giai 

đoạn 2020-2025 

III Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực 

1 

Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và năng lực pháp lý, đặc biệt 

là luật pháp quốc tế, thương mại quốc tế, trước hết là của 

cán bộ chủ chốt các ngành và chính quyền các cấp, doanh 

nghiệp, cán bộ làm công tác tố tụng, đội ngũ luật sư và 

những người trực tiếp làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Đơn vị có liên quan Năm 2020-2025 

2 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp theo 

Kế hoạch số 4879/KH-UBND ngày 27/12/2016 của UBND 

tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 

03/11/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân 

lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến 

năm 2025 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Đơn vị có liên quan Năm 2020-2025 

3 Thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Sở Tư pháp 
Các sở, ngành, địa 

phương 
Năm 2020-2025 

4 

Cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các nội 

dung trong Chương trình xúc tiến thương mại của quốc gia 

và của tỉnh để thực hiện các hoạt động xúc tiến, quảng bá, 

khảo sát thị trường, kết nối giao thương với các doanh 

nghiệp cả trong nước và nước ngoài. Trong đó, tập trung chỉ 

đạo, triển khai thực hiện các kế hoạch của Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã ban hành. 

Sở Công Thương 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Năm 2020-2025 

5 
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, phát 

triển thêm nhiều sản phẩm đạt thương hiệu Quốc gia 
Sở Công Thương 

Các sở, ngành, địa 

phương 
Năm 2020-2025 



 
 

14 
 

 

6 

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các Hội nghị gặp mặt Tham 

tán Thương mại Việt Nam ở nước ngoài (tổ chức tại Việt 

Nam), làm việc với đối tác nước ngoài đến làm việc tại Việt 

Nam để tìm hiểu về thông tin thị trường, cơ hội xuất nhập 

khẩu 

Sở Công Thương 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Năm 2020-2025 

7 

Tăng cường tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc các 

doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo 

điều kiện cho doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất 

kinh doanh. 

Sở Công Thương 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Định kỳ quý, 6 

tháng. 

Giai đoạn năm 

2020-2025 

8 

Đẩy mạnh việc triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 

vững, Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030 của Thủ tướng 

Chính phủ và Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh 

Bình Thuận giai đoạn 2018 – 2020; tiếp tục đẩy mạnh xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
Các sở, ngành, địa 

phương 
Năm 2020-2025 

9 

Tổ chức sản xuất theo hướng chuỗi giá trị, phát triển các 

hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản 

phẩm theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ ở cả 

trong nước và ngoài nước 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
Các sở, ngành, địa 

phương 
Năm 2020-2025 

10 

Tăng cường phổ biến các quy định kỹ thuật, rào cản kỹ thuật 

trong thương mại nông lâm thủy sản của thị trường EU để 

người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, thực hiện đúng 

theo quy định 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
Các sở, ngành, địa 

phương 
Năm 2020-2025 

11 

Tổ chức triển khai cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh 

theo lộ trình và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
Các sở, ngành, địa 

phương 
Năm 2020-2025 



 
 

15 
 

 

12 

Đẩy mạnh xây dựng các mối liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ 

đối với các sản phẩm nông, thủy sản lợi thế của tỉnh; phát 

huy mô hình tổ liên kết, nhóm liên kết, Hợp tác xã sản xuất 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Các sở, ngành, địa 

phương 
Năm 2020-2025 

13 

Tiếp tục phối hợp với sở, ban, ngành và địa phương triển 

khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải 

thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Các sở, ngành, địa 

phương 
Năm 2020-2025 

14 

Đơn giản hóa, giảm đến mức tối đa thủ tục khởi sự kinh 

doanh; tăng cường hiệu lực bảo vệ quyền và lợi ích của nhà 

đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Các sở, ngành, địa 

phương 

Thường xuyên rà 

soát, giai đoạn 

năm 2020-2025 

15 

Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, mời gọi đầu tư vào 

các lĩnh vực sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu và các ngành 

công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xúc tiến, 

kêu gọi đầu tư để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

và nguồn vốn đầu tư từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Các sở, ngành, địa 

phương 
Năm 2020-2025 

16 
Quản lý tốt chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm 

quả thanh long và nước mắm 

Sở Khoa học và  

Công nghệ 

Các sở, ngành, địa 

phương 
Năm 2020-2025 

17 

Khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ liên kết 

với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đang 

và sẽ có lợi thế xuất khẩu của tỉnh để thực hiện các nhiệm 

vụ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn 

nhân lực. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu 

tư vào các hoạt động nghiên cứu, phát triển, chuyển giao 

công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến 

vào sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực có khả năng 

tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm 

Sở Khoa học và  

Công nghệ 

Các sở, ngành, địa 

phương 
Năm 2020-2025 



 
 

16 
 

 

18 

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên của các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp nhằm hoàn thiện và phát triển đội 

ngũ giảng viên, giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

cao 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Các sở, ngành, địa 

phương; các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp 

Năm 2020-2025 

19 

Tập trung đào tạo, nâng cao trình độ năng lực cho lực lượng 

cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp; nâng 

cao chất lượng đội ngũ công nhân kỹ thuật có kỹ năng nghề 

cao, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của các công ty, tập 

đoàn đầu tư nước ngoài 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Các sở, ngành, địa 

phương; các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Năm 2020-2025 

20 

Thường xuyên tổ chức các hoạt động định hướng nghề 

nghiệp, các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung ứng 

nguồn lao động có chất lượng cao cho doanh nghiệp 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Năm 2020-2025 

21 

Thực hiện công tác thu thập dữ liệu thị trường lao động để 

kịp thời cung cấp thông tin thị trường lao động cho người 

lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức có nhu cầu 

sử dụng thông tin 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Năm 2020-2025 

22 

Tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp, các hoạt 

động giao dịch việc làm, kết nối cung ứng nguồn lao động 

có chất lượng cao cho doanh nghiệp 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Các sở, ngành, địa 

phương 
Năm 2020-2025 

23 

Tiếp tục kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp, các thành phần 

kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 

hệ thống thương mại dịch vụ. Tăng cường công tác quản lý 

nhà nước trên địa bàn và theo lĩnh vực quản lý, đẩy mạnh 

phát triển các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của địa phương; 

thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tổng hợp các khó 

khăn, vướng mắc phát sinh từ doanh nghiệp để đề xuất, kiến 

nghị những chính sách hỗ trợ, giải pháp tháo gỡ đẩy mạnh 

hoạt động sản xuất kinh doanh 

Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành 

phố 

Các đơn vị có liên quan Năm 2020-2025 



 
 

17 
 

 

24 

Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về chương trình, kế 

hoạch triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp về công nghệ, năng 

lực quản trị, bồi dưỡng nhân lực, nâng cao năng suất chất 

lượng sản phẩm ... đến thành viên của Hiệp hội 

Hiệp hội ngành hàng 

và Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Năm 2020-2025 

25 

Tạo liên kết giữa các hội viên, nâng cao vai trò của Hiệp hội 

trong việc phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến 

thương mại... Chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh phù 

hợp với tiến trình thực thi Hiệp định EVFTA. Có biện pháp 

ứng phó khi thị trường có biến động bất thường 

Hiệp hội ngành hàng 

và Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Năm 2020-2025 

IV Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp 

1 

Phối hợp, chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức triển khai giới 

thiệu về hiệp định EVFTA đến người lao động bằng các hình 

thức phù hợp. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người 

lao động 

Liên đoàn Lao động 

tỉnh 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Năm 2020-2025 

2 

Hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tại 

doanh nghiệp; phát huy tốt vai trò hoạt động của các tổ chức 

đại diện người lao động tại các doanh nghiệp 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Năm 2020-2025 

3 

Tổ chức triển khai, tuyên truyền kịp thời các quy định của 

pháp luật về lao động, nhất là Bộ Luật lao động sửa đổi năm 

2019, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Việc làm và các 

văn bản mới… 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Năm 2020-2025 

4 

Tuyên truyền các quy định của pháp luật về đăng ký nội quy 

lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể, quyền thành lập, 

gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức đại diện người 

lao động tại cơ sở 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Năm 2020-2025 



 
 

18 
 

 

5 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao ý thức tuân 

thủ pháp luật, giảm thiểu các tranh chấp, xung đột, tạo môi 

trường thuận lợi cho việc xây dựng quan hệ lao động hài 

hòa, ổn định, tiến bộ 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Năm 2020-2025 

V Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

1 

Thực hiện có hiệu quả chính sách xóa đói giảm nghèo bền 

vững. Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối 

với người có công và đối tượng chính sách... Tăng cường 

công tác bảo trợ xã hội, giáo dục chăm sóc trẻ em, bình đẳng 

giới và tiến bộ phụ nữ 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Năm 2020-2025 

2 

Thực hiện việc tuyên truyền và hỗ trợ đào tạo nghề cho 

người lao động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát 

triển nhân lực doanh nghiệp 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Các sở, ngành, địa 

phương 
Năm 2020-2025 

3 

Tư vấn người lao động học nghề chuyển đổi nghề nghiệp 

phù hợp; tăng cường công tác tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ 

trợ tạo việc làm cho người lao động trong trường hợp bị mất 

việc do các doanh nghiệp giải thể, thu hẹp sản xuất vì không 

đứng vững trong quá trình cạnh tranh 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Năm 2020-2025 

4 
Thường xuyên khảo sát, thống kê, đánh giá tác động của 

Hiệp định EVFTA đến vấn đề lao động, việc làm, xã hội 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

Các sở, ngành, địa 

phương 
Năm 2020-2025 

5 

Nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ, phát triển 

nguồn lợi thủy sản, không sử dụng nghề cấm, công cụ cấm, 

đưa tàu ra vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản bất 

hợp pháp; ngăn chặn các hành vi khai thác và buôn bán động 

thực vật hoang dã trái phép 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Năm 2020-2025 
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6 

Tổ chức thẩm định chặt chẽ, đúng quy định pháp luật tất cả 

các loại hồ sơ môi trường; rà soát các dự án đầu tư, các cơ 

sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch, 

được trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải 

đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường trước khi xả thải vào 

môi trường 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Năm 2020-2025 

7 

Thực hiện tốt kế hoạch giám sát, thanh tra, kiểm tra về bảo 

vệ môi trường theo thẩm quyền, đặc biệt chú trọng đến các 

cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cơ sở phát sinh 

nhiều khí thải, chất thải độc hại; kiên quyết xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

Sở Tài nguyên và 

 Môi trường 

Các sở, ngành, địa 

phương 

 

Năm 2020-2025 
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