BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2482 /QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam
và Liên minh Châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt
Nam và Liên minh Châu Âu (EVIPA) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ
tướng Chính phủ về việc 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);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Hiệp định
Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) và Hiệp định
Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVIPA) của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các Thứ trưởng;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Bản quyền tác giả;
- Cục Văn hóa cơ sở;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, KHTC, THN.18

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thiện

2

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA)
VÀ HIỆP ĐỊNH BẢO HỘ ĐẦU TƯ GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVIPA)
CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 2482/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
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Nội dung công việc
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI HIỆP ĐỊNH
Xây dựng tài liệu tuyên truyền Hiệp
Vụ Kế hoạch, Tài
Các đơn vị liên quan
định EVFTA, EVIPA (Xuất bản và
chính
phát hành sách Tìm hiểu Hiệp định
EVFTA, Hiệp định EVIPA và những
vấn đề liên quan tới văn hóa, thể thao
và du lịch; Dịch thuật tài liệu nghiên
cứu, tham khảo;…)
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Xây dựng báo cáo chuyên đề về tác
động của Hiệp định EVFTA và Hiệp
định EVIPA với các ngành, lĩnh vực
văn hóa, thể thao và du lịch
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Đề án hỗ trợ và nâng cao năng lực trên Vụ Kế hoạch, Tài
nền tảng kinh tế số của các tổ chức, chính
doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt
Nam trong lĩnh vực văn hóa nghệ
thuật khi tham gia các Hiệp định
thương mại tự do (FTA) thế hệ mới
Tổ chức “Hội nghị triển khai Hiệp định Cục Văn hóa cơ sở
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Vụ Kế hoạch, Tài
chính

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

Tài liệu tuyên truyền,
phổ biến

Năm 2020 và những
năm tiếp theo

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Năm 2020 và những
năm tiếp theo

Các đơn vị liên quan

Đề án

Năm 2020 và những
năm tiếp theo

Các đơn vị liên quan,
Hiệp hội quảng cáo

Hội nghị, tài liệu phục
vụ hội nghị

Trong năm 2021
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2

3
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EVFTA lĩnh vực quảng cáo” tại Hà
Nội và TP. Hồ Chí Minh
CÔNG TÁC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, THỂ CHẾ
Tổng kết, rà soát các cam kết hiện
Vụ Pháp chế
hành của Việt Nam trong EVFTA và
EVIPA, đối chiếu, rà soát với hệ thống
văn bản pháp luật hiện hành và đưa ra
đề xuất kiến nghị sửa đổi, xây dựng
VBPL.
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 Cục Bản quyền tác giả
(sửa đổi, bổ sung năm 2009) theo lộ
trình cam kết trong EVFTA.
Tiến hành thủ tục gia nhập các Hiệp
Cục Bản quyền tác giả
ước về quyền tác giả của Tổ chức Sở
hữu trí tuệ thế giới (WCT) và Hiệp
ước về Biểu diễn và bản ghi âm của
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới
(WPPT)
Tổng hợp và xây dựng đề xuất, vận
Vụ Kế hoạch, Tài
động và chủ trì tiếp nhận các hỗ trợ kỹ chính
thuật, viện trợ, tài trợ từ các đối tác
nước ngoài trong quá trình thực thi
EVFTA và EVIPA

Các đơn vị liên quan

Kết quả rà soát và văn
bản đề xuất, kiến nghị

Từ năm 2020 và
những năm tiếp theo

Bộ Khoa học và Công
nghệ và những đơn vị
liên quan
Các đơn vị liên quan

Tờ trình của Chính
phủ trình Quốc hội về
dự án Luật
Tờ trình Chính phủ
phê duyệt Hiệp ước
quốc tế

Năm 2021

Các đơn vị liên quan

Đề án, dự án , kế
Từ năm 2020 và
hoạch và chương trình những năm tiếp theo
vận động tài trợ, hỗ trợ

Năm 2022

