BỘ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 623 /QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 10 tháng09 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do
giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu của Bộ Nội vụ
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
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 Việt Nam và Liên minh Châu Âu;
Xét 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 Việt Nam và Liên minh Châu Âu của Bộ Nội vụ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng
Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các cơ
quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Công Thương (Vụ CSTMĐB);
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, HTQT.

BỘ TRƯỞNG

Lê Vĩnh Tân

BỘ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________________________

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2020

KẾ HOẠCH
Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa
Việt Nam và Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVFTA) của Bộ Nội vụ
(Kèm theo Quyết định số:

/QĐ-BNV ngày

tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

___________________

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

1. Cơ sở pháp lý
- Nghị quyết số 102/2020/QHVN14 ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Quốc
hội Việt Nam 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 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.
2. Sự cần thiết
- Hiệp định EVFTA thể hiện mức độ cam kết sâu rộng hơn của Việt Nam
vào các thể chế thương mại quốc tế, đem lại nhiều cơ hội to lớn nhưng cũng đi
kèm thách thức không nhỏ đối với Việt Nam, đòi hỏi tất cả các ngành, lĩnh vực
đều phải có sự quan tâm và chuẩn bị các giải pháp về thể chế, chính sách để đáp
ứng yêu cầu hội nhập, chủ động trong việc tận dụng các cơ hội, hạn chế các thách
thức đối với những lĩnh vực phụ trách.
- Nhu cầu tìm hiểu, nắm bắt thông tin của đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức về Hiệp định EVFTA rất lớn, đặc biệt sau khi Hiệp định được Quốc hội Việt
Nam thông qua. Vì vậy, các cơ quan của Chính phủ cần có hình thức tuyên truyền,
phổ biến, giới thiệu chính thức về Hiệp định EVFTA. Đồng thời cũng cần phải
chuẩn bị tham gia phối hợp xây dựng pháp luật, thể chế, chính sách có liên quan
để triển khai Hiệp định EVFTA một cách đồng bộ.
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II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, quán triệt để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội
vụ nắm được thông tin về Hiệp định EVFTA; triển vọng, cơ hội, thách thức của
Việt Nam khi tham gia Hiệp định EVFTA.
2. Triển khai có hiệu quả các cam kết của Hiệp định EVFTA và cách thức
thực thi cam kết Hiệp định trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
một cách hợp lý và hiệu quả thông qua kế hoạch thực hiện rõ ràng, nhất quán và
có tính kết nối với các cơ quan, tổ chức liên quan.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, tập trung vào việc giới
thiệu các thông tin về Hiệp định EVFTA và các nội dung cụ thể của Hiệp định (tổ
chức Hội thảo, Hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho công chức, viên chức
Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ về Hiệp định EVFTA).
- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các trang thông tin điện
tử, cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.
- Tăng cường chia sẻ thông tin về tình hình và tiến độ triển khai Hiệp định
EVFTA giữa Bộ Nội vụ với các Bộ, ngành, địa phương.
2. Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo việc sửa đổi, bổ
sung, xây dựng văn phạm pháp luật có tính đến các yêu cầu của Việt Nam khi gia
nhập Hiệp định EVFTA.
3. Hướng dẫn các bộ, ngành liên quan đưa những nội dung về Hiệp định
EVFTA vào chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức bộ,
ngành mình.
4. Thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán
bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” do Bộ Nội vụ được giao chủ trì
thành một trong những giải pháp triển khai các cam kết của Việt Nam trong việc
thực hiện Hiệp định EVFTA.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước.
- Việc quản lý và sử dụng kinh phí phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và thực
hiện đúng các quy định hiện hành
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì
a) Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo và đề xuất với
Bộ trưởng các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo Kế hoạch được thực hiện đồng
bộ, hiệu quả.
b) Phối hợp với Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức Nhà nước tăng
cường công tác thông tin, tuyên truyền về Hiệp định EVFTA.
2. Vụ Kế hoạch - Tài chính
Bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA.
(Có Phụ lục kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện chi tiết đính kèm)
Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ
được giao và các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch, có trách nhiệm chỉ đạo, hướng
dẫn và đôn đốc triển khai thực hiện, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu
của Thủ tướng Chính phủ hoặc của Bộ trưởng về tiến độ và kết quả thực hiện (qua
Vụ Hợp tác quốc tế) theo Kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ
cụ thể, đề nghị các đơn vị chủ động kiến nghị Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp,
báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
BỘ TRƯỞNG

Lê Vĩnh Tân
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PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH CHI TIẾT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
(Kèm theo Quyết định số

tháng

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Đơn vị
Đơn vị
chủ trì
phối hợp
1
Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên Vụ Hợp tác Các đơn vị trực
truyền, tập trung vào việc giới thiệu các quốc tế
thuộc Bộ
thông tin chung về Hiệp định EVFTA và
các nội dung cụ thể của Hiệp định (tổ chức
tọa đàm, hội nghị, hội thảo quốc tế, tập
huấn, bồi dưỡng kiến thức) cho đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ và
ngành Nội vụ.
1.1 Hội thảo quốc tế giới thiệu và thảo luận về Vụ Hợp tác - Văn phòng
Hiệp định EVFTA
quốc tế
Bộ,
- Vụ Kế hoạch Tài chính
1.2 Đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền Trung
tâm Vụ Hợp tác
trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, Tạp Thông
tin, quốc tế
chí Tổ chức Nhà nước và các trang thông Tạp chí Tổ
tin điện tử của Bộ Nội vụ
chức
Nhà
nước
1.3 Đẩy mạnh chia sẻ thông tin về tình hình và Vụ Hợp tác Văn phòng Bộ
tiến độ triển khai Hiệp định EVFTA giữa quốc tế
Bộ Nội vụ với các Bộ, ngành, địa phương
TT

Nội dung hoạt động

/QĐ-BNV ngày

Thời gian
Nguồn
thực hiện
kinh phí
Năm 2020 - 2025, Ngân sách nhà
tầm nhìn đến năm nước
2035, quá trình thực
hiện Hiệp định

Năm 2020 - 2025,
tầm nhìn đến năm
2035, quá trình thực
hiện Hiệp định
Năm 2020 - 2025,
tầm nhìn đến năm
2035, quá trình thực
hiện Hiệp định

Ngân sách nhà
nước

Ngân sách nhà
nước

Năm 2020 - 2025, Ngân sách nhà
tầm nhìn đến năm nước
2035, quá trình thực
hiện Hiệp định
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1.4 - Tọa đàm, hội thảo quốc tế về năng lực
cạnh tranh và tham gia vào chuỗi giá trị khu
vực và toàn cầu cho các ngành hàng hóa và
dịch vụ.
- Tọa đàm, hội thảo quốc tế và khóa bồi
dưỡng về xây dựng nâng cao năng lực mua
sắm của Chính phủ; hỗ trợ thúc đẩy các hoạt
động đối ngoại, các thiết chế hòa giải, giải
quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà
nước.
- Thực hiện Khóa Bồi dưỡng nâng cao năng
lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế cho công
chức quản lý lãnh đạo ở trung ương và địa
phương.
1.5 Hội thảo, tọa đàm, khóa tập huấn về xây
dựng năng lực cho cơ quan quản lý và cơ
quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhằm đáp
ứng các yêu cầu mới của Hiệp định
2
Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật, đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung, xây
dựng văn bản quy phạm pháp luật có tính
đến các yêu cầu của Việt Nam khi gia nhập
EVFTA
2.1 - Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung
cải cách hành chính theo quy định của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
- Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản
biên chế, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3 và 4, triển khai quy định về tiếp

Học
viện Vụ Hợp
Hành chính quốc tế
Quốc gia

tác Năm 2020 - 2025, Ngân sách nhà
tầm nhìn đến năm nước
2035, quá trình thực
hiện Hiệp định

Trường Đại Vụ Hợp
học Nội vụ Hà quốc tế
Nội

tác Năm 2020 - 2025,
tầm nhìn đến năm
2035, quá trình thực
hiện Hiệp định
tác Năm 2020 - 2025,
tầm nhìn đến năm
2035, quá trình thực
hiện Hiệp định

Vụ Pháp chế

Vụ Hợp
quốc tế

Vụ Cải cách - Vụ Tổ chức hành chính
Biên chế
- Vụ Hợp tác
quốc tế

Ngân sách nhà
nước

Ngân sách nhà
nước

Năm 2020 - 2025, Ngân sách nhà
tầm nhìn đến năm nước
2035, quá trình thực
hiện Hiệp định
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nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban
hành các quy định của pháp luật để thực thi
các phương án đơn giản hóa, cắt giảm điều
kiện kinh doanh và các hoạt động kiểm tra
chuyên ngành; đơn giản hóa thủ tục hành
chính còn rườm rà, phức tạp, nhất là các thủ
tục liên quan trực đến doanh nghiệp.
2.2 Phối hợp sửa đổi Luật phòng, chống tham Thanh tra Bộ
nhũng và một số văn bản hướng dẫn thi
hành
2.3 Đổi mới công tác khen thưởng tổ chức, cá
nhân nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng yêu
cầu hội nhập quốc tế
3

Hướng dẫn các bộ, ngành liên quan đưa
những nội dung về Hiệp định EVFTA vào
chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức bộ, ngành mình.
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Thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg
ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về
học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức,

Năm 2020 - 2025,
tầm nhìn đến năm
2035, quá trình thực
hiện Hiệp định
Ban Thi đua- Vụ Hợp tác Năm 2020 - 2025,
Khen thưởng quốc tế
tầm nhìn đến năm
Trung ương
2035, quá trình thực
hiện Hiệp định
Vụ Đào tạo, - Vụ Hợp tác Năm 2020 - 2025,
bồi dưỡng cán quốc tế
tầm nhìn đến năm
bộ, công chức, - Trường Đại 2035, quá trình thực
viên chức
học Nội vụ
hiện Hiệp định
- Học viện
Hành
chính
Quốc gia
Vụ Đào tạo, Vụ Hợp tác Năm 2020 - 2025,
bồi dưỡng cán quốc tế
tầm nhìn đến năm
bộ, công chức,
2035, quá trình thực
viên chức
hiện Hiệp định
Vụ Pháp chế

Ngân sách nhà
nước

Ngân sách nhà
nước

Ngân sách nhà
nước

Ngân sách nhà
nước
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viên chức giai đoạn 2019-2030” do Bộ Nội
vụ được giao chủ trì thành một trong những
giải pháp triển khai các cam kết của Việt
Nam trong việc thực hiện Hiệp định
EVFTA.

