
 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày       tháng     năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện 

Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Liên minh châu Âu (EVFTA) 

  

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

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

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

hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA); 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Hiệp định 

thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu 

(EVFTA). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Căn cứ Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA, các đơn vị thuộc Bộ chủ động 

xây dựng và chi tiết hóa các nội dung công việc thuộc trách nhiệm đơn vị mình. 

- Các đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm chủ động triển khai theo đúng 

kế hoạch, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các cam kết của Việt Nam tại 

Hiệp định EVFTA. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công Thương (để p/h); 

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, HTQT. 

  KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa  

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)  

trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-TTTT ngày      tháng      năm 2020  

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

I. MỤC TIÊU 

Quyết định này nhằm thống nhất kế hoạch hành động và phân công các đơn vị 

trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, điều hành và đưa ra các biện pháp 

triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do 

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

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

Chính phủ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

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

thường xuyên, các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cần cụ thể hóa 

và tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ cơ bản dưới đây: 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về các FTAs, bao gồm Hiệp 

định EVFTA và thị trường của các nước EU 

a) Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai các hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định EVFTA và thị trường các nước đối tác EVFTA 

cho các tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là các thành phần kinh tế, các đối 

tượng có thể chịu tác động từ Hiệp định. Các hình thức thông tin tuyền truyền phải 

được triển khai rộng khắp thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin 

điện tử, chương trình phát thanh và truyền hình; ấn phẩm, tài liệu; các lớp tập huấn, 

hội thảo và các hình thức khác; 

b) Triển khai các công tác phổ biến, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc đơn vị và các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Hiệp định để các doanh nghiệp, cán bộ trong Ngành thông tin 

và truyền thông hiểu rõ, hiểu đúng để thực hiện Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả; 

2. Công tác xây dựng pháp luật, thể chế 

a) Vụ Hợp tác quốc tế là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp và tham mưu cho 

Bộ Thông tin và Truyền thông trong quá trình thực thi Hiệp định EVFTA; 



 

 

b) Các đơn vị tiếp tục rà soát hệ thống quy phạm pháp luật trong quá trình thực 

thi Hiệp định EVFTA và tham mưu cho Bộ hoàn thiện hành lang pháp lý theo thẩm 

quyền, phù hợp với nội dung cam kết trong Hiệp định EVFTA. 

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

a) Định kỳ hàng năm, báo cáo đánh giá việc thực thi Hiệp định EVFTA trong 

lĩnh vực thông tin và truyền thông, và kiến nghị các biện pháp ứng phó phù hợp để 

nâng cao hiệu quả trong quá trình thực thi Hiệp định EVFTA. 

b) Các đơn vị chủ động xây dựng chương trình hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng 

lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ 

trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, phù hợp với cam kết quốc tế; hỗ trợ doanh 

nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng 

khu vực và toàn cầu; 

c) Triển khai các chương trình xúc tiến thương mại - đầu tư tại thị trường EU 

nói riêng và thị trường châu Âu nói chung để tìm kiếm các cơ hội phát triển quan 

hệ thương mại, đưa sản phẩm do Việt Nam sản xuất ra nước ngoài, cũng như tiếp 

cận công nghệ cao, thu hút đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực trọng điểm trong 

Ngành thông tin và truyền thông; 

d) Thúc đẩy việc công nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với EU, 

đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam sang EU. 

đ) Nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp; thông qua các hiệp hội 

doanh nghiệp nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh 

nghiệp ICT của Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Ngoài ra, 

định hướng cho các Hiệp hội đổi mới văn hóa sản xuất, khởi nghiệp, tạo điều kiện 

cho doanh nghiệp tư nhân nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, đáp 

ứng tiêu chuẩn chất lượng của Liên minh châu Âu (EU) và quốc tế. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch thực hiện này 

và căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Trưởng các đơn vị có trách 

nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định này và gửi về Vụ Hợp tác 

quốc tế để tổng hợp trước ngày 30 tháng 9 năm 2020. 

2. Trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch của Bộ. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, gửi báo 

cáo về Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp và báo cáo Bộ trưởng về tình hình thực hiện 

và kiến nghị các biện pháp cần thiết, bảo đảm việc thực hiện hiệu quả và đồng bộ. 



 

 

3. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc 

các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

4. Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và 

các nguồn tài chính hợp pháp khác của các đơn vị. Các đơn vị có trách nhiệm xây 

dựng dự toán kinh phí, Vụ Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm tổng hợp và trình 

Bộ trưởng phê duyệt và bố trí nguồn ngân sách để thực hiện Kế hoạch hàng năm. 

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần thấy sửa đổi, bổ sung những nội 

dung cụ thể của Kế hoạch này, các đơn vị chủ động gửi đề xuất về Vụ Hợp tác quốc 

tế để tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.



 

 

Phụ lục 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH EVFTA  

TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BTTTT ngày       tháng       năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì 
Đơn vị 

phối hợp 
Sản phẩm 

Thời hạn 

hoàn thành 

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thông 

tin tuyên truyền nội dung cam kết trong Hiệp định 

EVFTA trong ngành thông tin và truyền thông cho 

các đối tượng liên quan. 

Vụ Hợp tác quốc 

tế  

Các đơn vị liên quan. Các hội thảo, tập 

huấn, khóa đào tạo, 

bài viết, ấn phẩm. 

Hàng năm 

2. Phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên 

quan triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến thông 

tin về EVFTA và thị trường của các nước đối tác 

EVFTA. 

Cục Báo chí Cục PTTH-TTĐT, 

Cục Xuất bản, in và 

phát hành, và các 

đơn vị liên quan. 

Các hội thảo, tập 

huấn, khóa đào tạo, 

bài viết, ấn phẩm, 

chương trình PTTH. 

Hàng năm 

3. Xuất bản tin, bài tuyên truyền phổ biến thông tin trên 

về EVFTA trên trang thông tin điện tử vietnam.vn 

Cục Thông tin 

đối ngoại 

Các đơn vị liên quan Tin, bài Hàng năm 

4. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để 

chủ động thực hiện hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm 

pháp luật phù hợp với cam kết của Việt Nam trong 

Hiệp định EVFTA. 

Vụ Pháp chế Vụ Hợp tác quốc tế 

và các đơn vị liên 

quan. 

Báo cáo kết quả rà 

soát. 

Hàng năm 

5. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng 

và triển khai các biện pháp liên quan đến rào cản kỹ 

thuật thương mại (TBT) trong lĩnh vực thông tin và 

truyền thông. 

Vụ Khoa học và 

Công nghệ 

Các đơn vị liên quan Các biện pháp Hàng năm 

6. Chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đề 

xuất Chính phủ ký kết thoả thuận thừa nhận lẫn nhau 

về đánh giá sự phù hợp với Chính phủ các nước EU. 

Vụ Khoa học và 

Công nghệ 

Vụ Hợp tác quốc tế 

và các đơn vị liên 

quan 

Thoả thuận thừa 

nhận lẫn nhau giữa 

các Chính phủ. 

Hàng năm 



 

 

TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì 
Đơn vị 

phối hợp 
Sản phẩm 

Thời hạn 

hoàn thành 

7. Báo cáo đánh giá việc thực thi Hiệp định EVFTA, 

bao gồm các kiến nghị để nâng cao hiệu quả trong 

quá trình thực thi Hiệp định EVFTA. 

Vụ Hợp tác quốc 

tế 

Các đơn vị liên quan Báo cáo và kiến nghị Hàng năm 

(trước 15/12) 

 

./. 
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