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DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CHI TIẾT VÀ THỜI HẠN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 30/KH-UBND  NGÀY 01/3/2019 

CỦA UBND TỈNH NAM ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH CPTPP 

(Kèm theo văn bản số           /UBND-VP6 ngày      tháng 9  năm 2019 của UBND tỉnh Nam Định) 

 

STT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP và thị trường của các nước đối tác CPTPP 

1.1 

Tổ chức các hội nghị, hội thảo phổ biến, tuyên truyền 

về Hiệp định CPTPP cho cán bộ thuộc cơ quan quản lý 

nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp  
Sở Công Thương 

Văn phòng BCĐ liên 

ngành hội nhập quốc tế 

về kinh tế, các Cục, Vụ 

chức năng của Bộ Công 

Thương 

Năm  2019 

1.2 

Phổ biến Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019 

của Bộ Công Thương Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa 

trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP). 

Sở Công Thương 
Cục xuất nhập khẩu (Bộ 

Công Thương) 
Năm  2019 

1.3 

Cung cấp thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản 

lý xuất nhập khẩu hàng hóa, dự báo về các thị trường thuộc 

các nước CPTPP cho doanh nghiệp  

Sở Công Thương 
Các Sở, ban ngành liên 

quan 
Hàng năm 

1.4 

Cung cấp thông tin về: Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia; Các quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương 

mại (TBT) thuộc các nước CPTPP; Sở hữu trí tuệ cho các 

doanh nghiệp  

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Các Bộ quản lý chuyên 

ngành và các Sở liên 

quan  

Hàng năm 

1.5 

Tập huấn Nghị định, Thông tư quy định xác minh xuất xứ 

đối với hàng hóa nhập khẩu, hợp tác hải quan và giám sát 

hải quan (bao gồm cả dệt may); biểu thuế xuất khẩu, nhập 

khẩu theo quy định của CPTPP. 

Chi cục Hải Quan 
Sở Công Thương và các 

Sở, ban ngành liên quan 
Năm 2019 
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1.6 
Thông tin tuyên truyền về Hiệp định CPTPP trên các 

phương tiện thông tin đại chúng 

Đài phát thanh và 

truyền hình tỉnh, Báo 

Nam Định 

Sở Thông tin và Truyền 

thông, các sở, ban, 

ngành, UBND các 

huyện, thành phố  

Năm  2019-2020 

1.7 
Biên tập, đăng tải thông tin về Hiệp định CPTPP trên Cổng 

thông tin điện tử của các sở, bản tin chuyên ngành... 

Sở Công Thương, Sở 

Thông tin và Truyền 

thông 

Các Sở, ban ngành liên 

quan 

Trong quá trình 

thực thi Hiệp 

định 

 

2.  Xây dựng pháp luật, thể chế 

2.1 

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành 

để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ, hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm 

bảo phù hợp với Hiệp định CPTPP  

Sở Tư pháp 
Các Sở, ngành có liên 

quan 

Trong quá trình 

thực thi Hiệp 

định 

2.2  
Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Luật sửa đổi một số 

Luật để thực thi Hiệp định CPTPP  
Sở Tư pháp 

Sở Công Thương và các 

Sở, ngành liên quan 
Năm 2019 

2.3 

Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm 

pháp luật theo đúng lộ trình đã quy định của Hiệp định 

CPTPP 

Sở Tư pháp 
Các Sở, ban, ngành có 

liên quan 

Trong quá trình 

thực thi Hiệp 

định 

2.4 

Thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành 

chính (Par Index) tỉnh Nam Định năm 2019 và những năm 

tiếp theo 

Triển khai Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 26/10/2018 về 

triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 

của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

Sở Nội vụ 

Các Sở, ban, ngành; 

UBND các huyện và 

thành phố Nam Định  

Hàng năm 

2.5 
Thành lập, triển khai hoạt động Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh Nam Định 
Văn phòng UBND tỉnh Các Sở, ban, ngành Từ năm 2019 
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3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực 

3.1 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 

01/7/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành 

chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu 

tư giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 

25/9/2018 về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Nam 

Định năm 2018 và những năm tiếp theo và  Kế hoạch triển 

khai các Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Chính phủ. 

Sở Kế hoạch & Đầu tư 

Văn phòng UBND tỉnh; 

các Sở, ban, ngành liên 

quan; UBND các huyện, 

thành phố Nam Định 

Năm 2019-2020 

3.2 

Triển khai Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 19/10/2018 của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 

15/6/2018 của Thủ tướng chính phủ về tổ chức triển khai 

thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 

25/12/2018 của UBND tỉnh thực hiện cắt giảm chi phí cho 

doanh nghiệp đến năm 2020.  

Sở Kế hoạch & Đầu tư 

Các Sở, ban, ngành liên 

quan; UBND các huyện, 

thành phố Nam Định 

Năm 2019-2020 

3.3 

Củng cố, nâng cấp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh, 

mở thêm các ngành, nghề đào tạo gắn với nhu cầu thị 

trường. Xây dựng cơ chế gắn kết giữa các trường, trung 

tâm, cơ sở đào tạo dạy nghề với doanh nghiệp 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Các Sở, ngành có liên 

quan 
2019 - 2025 

3.4 

Tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ tài chính trong 

hoạt động KH&CN (Tiêu chuẩn, chất lượng; sở hữu trí tuệ; 

đổi mới công nghệ; chuyển giao công nghệ...) cho doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị Quyết số 

42/2017/HĐND ngày 10/7/2017 của HĐND  

Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ 

KH&CN thuộc chương trình KH&CN quốc gia (các chương 

trình: đổi mới công nghệ quốc gia đến 2020; phát triển 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Các Sở, UBND huyện, 

thành phố  

 

Hàng  năm 
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doanh nghiệp KH&CN; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo quốc gia đến 2025; năng suất chất lượng quốc gia; 

phát triển tài sản trí tuệ... );  

Hướng dẫn các doanh nghiệp khai thác cơ sở dữ liệu Quốc 

gia về các kết quả nghiên cứu; các công nghệ có ứng dụng 

cao; các sáng chế...  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng; về SHTT...  

3.5 

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình khuyến 

công; ứng dụng thương mại điện tử;  xúc tiến thương mại 

tìm kiếm, mở rộng thị trường cho các mặt hàng có tiềm 

năng và lợi thế của Nam Định vào các nước CPTPP 

Sở Công Thương 
Các Sở, ngành có liên 

quan 
Hàng năm 

3.6 

Hỗ trợ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp trong tỉnh về 

các yêu cầu kỹ thuật, quy định, thực tiễn về quản lý xuất 

nhập khẩu hàng hóa và  phòng vệ thương mại của các nước 

đối tác CPTPP nói riêng và các đối tác nói chung . 

Sở Công Thương 
Các Sở, ngành có liên 

quan 

Trong quá trình 

thực thi Hiệp 

định 

3.7 

Tổ chức triển khai Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 

28/6/2018 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành 

động số 25-CT/TU ngày 29/5/2018 của Tỉnh ủy thực hiện 

Nghị quyết số 23/NQ-TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị 

về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp 

quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  

Sở Công Thương 

Các Sở, ngành có liên 

quan; UBND các huyện, 

thành phố Nam Định 

Hàng năm 

3.8 

Tiếp tục triển khai các nội dung của Đề án Tái cơ cấu ngành 

Nông nghiệp Nam Định theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 – 2020; Đề án 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm(OCOP) tỉnh Nam Định 

giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Triển khai 

các chương trình, đề án, dự án phát triển sản xuất nông 

nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn: các chương trình  hợp  

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Các Sở, ngành có liên 

quan; UBND các huyện, 

thành phố Nam Định 

Hàng năm 
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tác song phương giữa Nam Định với các tỉnh Ibaraki, 

Miyazaki, Fukui (Nhật Bản);  các dự án ứng phó với BĐKH 

(Dự án GCF) 

3.9 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống 

buôn lậu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và 

sở hữu trí tuệ.  

Cục Quản lý thị trường 

Nam Định 

Các ngành thành viên 

Ban chỉ đạo 389/ĐP; 

UBND các huyện, thành 

phố Nam Định; Hội bảo 

vệ quyền lợi người tiêu 

dùng tỉnh. 

Hàng năm 

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

4.1 

Tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan 

hệ lao động, tiêu chuẩn lao động phù hợp với các tiêu 

chuẩn, cam kết, công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; 

đề xuất các chính sách, biện pháp cụ thể nhằm củng cố, 

nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động của các cấp công 

đoàn. 

“Phát huy vai trò của công đoàn trong việc hỗ trợ đại diện 

lấy ý kiến, thương lượng và ký kết, giám sát việc thực hiện 

thỏa ước lao động tập thể. Làm tốt công tác đối thoại để giải 

quyết các vấn đề người lao động bức xúc, quan tâm. Tập 

trung nâng cao hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, đại diện, 

bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại tòa án và các cơ 

quan hành chính khác.” 

Liên đoàn lao động 

tỉnh 

Các sở, ban, ngành có 

liên quan và các tổ chức 

công đoàn 

Trong quá trình 

thực thi Hiệp 

định 

4.2 

Kiện toàn, quản lý có hiệu quả sự ra đời và hoạt động của tổ 

chức của người lao động tại doanh nghiệp, nhằm bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; 

tạo điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh ổn định theo quy 

định của pháp luật. 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Các Sở, ngành có liên 

quan 

Trong quá trình 

thực thi Hiệp 

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

5.1 

Tổ chức thực hiện tốt các chính sách xã hội của Trung 

ương, bao gồm chính sách hỗ trợ về tài chính, dạy nghề để 

chuyển đổi nghề nghiệp, cung cấp các dịch vụ tư vấn việc 

làm…  

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Các Sở, ngành có liên 

quan 

Trong quá trình 

thực thi Hiệp 

định 

5.2 
Đánh giá tác động của Hiệp định CPTPP đến vấn đề lao 

động, việc làm, xã hội của tỉnh. 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Các Sở, ngành có liên 

quan 

Trong quá trình 

thực thi Hiệp 

định 

5.3 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

tỉnh 

Sở Tài Nguyên & Môi 

trường 

Các Sở, ban ngành có 

liên quan 
Hàng năm 

5.4 

Triển khai các biện pháp chống các hành vi đánh bắt thủy 

hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo đúng 

quy định.  

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các quy định, chính 

sách và chương trình có liên quan nhằm thực thi cam kết về 

xóa bỏ trợ cấp khai thác thủy sản có tác động xấu đến nguồn 

lợi hải sản trong tình trạng bị khai thác quá mức 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Các Sở, ban ngành có 

liên quan 

Trong quá trình 

thực thi Hiệp 

định 

5.5 

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến 

đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 theo 

Quyết định số 1670/QĐTTg ngày 31/10/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ.  

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Các Sở, ban ngành có 

liên quan 

Năm 2019 - 

2020 
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