
 

 

Phụ lục 

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH EVFTA 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng 12  năm 2020 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 EVFTA và thị trường của các nước đối tác EVFTA 

1.1 

Tăng cường phổ biến về EVFTA 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 trung ương và địa phương, hiệp hội 

ngành nghề, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp, công nhân, các 

thành phần lao động khác thông qua các phương tiện truyền thông, 

trang thông tin điện tử, in ấn các ấn phẩm, tài liệu, các chương 

trình phát thanh và truyền hình, các lớp tập huấn, hội thảo 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 EVFTA;  

Chú trọng tập huấn cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà 

nước cũng như các doanh nghiệp về một số lĩnh vực như thuế, quy 

tắc xuất xứ, tiếp cận thị trường EU, đầu tư, dịch vụ, hải quan, mua 

sắm của Chính phủ, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, lao động, 

môi trường v.v. bảo đảm các doanh nghiệp và các cán bộ thuộc cơ 

quan quản lý nhà nước hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó giúp việc tận 

dụng và thực thi Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả; 

Sở Công Thương 

Các sở ban ngành, 

UBND các huyện, thành 

phố và doanh nghiệp 

Hàng năm 

1.2 
Thông tin tuyên truyền về Hiệp định EVFTA trên các phương tiện 

thông tin đại chúng 

Đài phát thanh và 

truyền hình tỉnh, Báo 

Nam Định 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành 

phố 

Hàng năm 

1.3 
Biên tập, đăng tải thông tin về Hiệp định EVFTA trên Cổng thông 

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

Các sở ban ngành, 

UBND các huyện, 

Các sở ban ngành, 

UBND các huyện, thành 

Hàng năm 
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thành phố phố và doanh nghiệp 

1.4 

Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại tại các nước EU 

nhằm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp các nước về cơ hội 

và lợi thế môi trường kinh doanh đầu tư của Nam Định 

Sở Công Thương 

Các sở ban ngành, 

UBND các huyện, thành 

phố và doanh nghiệp 

Hàng năm 

1.5 

Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến đầu tư tại các nước EU nhằm 

thu hút đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực trọng điểm; tận 

dụng công nghệ nguồn, công nghệ hiện đại 

Sở Kế hoạch và đầu tư, 

Trung tâm xúc tiến đầu 

tư và hỗ trợ doanh 

nghiệp tỉnh 

Các sở ban ngành, 

UBND các huyện, thành 

phố và doanh nghiệp 

Hàng năm 

2 Xây dựng pháp luật, thể chế 

2.1 

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

ban hành có liên quan đến Hiệp định EVFTA; kịp thời kiến nghị sửa 

đổi cho phù hợp với Hiệp định EVFTA. 

Sở Tư pháp 

Các sở ban ngành, 

UBND các huyện, thành 

phố 

Hàng năm 

2.2 
Tổ chức  tham vấn, lấy ý kiến các đối tượng có liên quan trong quá 

trình xây dựng chính sách, pháp luật. 
Sở Tư pháp 

Các sở ban ngành, 

UBND các huyện, thành 

phố 

Hàng năm 

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

3.1 

Đánh giá định lượng về tác động của EVFTA sau đại dịch Covid-19 

đối với các mặt kinh tế - xã hội cũng như các ngành cụ thể, kiến nghị 

các biện pháp ứng phó phù hợp. 

Các sở ban ngành, 

UBND các huyện, 

thành phố 

 

Căn cứ 

vào tình 

hình thực 

tế 

3.2 

- Triển khai các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh 

cho các ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiêp vừa, 

nhỏ và siêu nhỏ, nông dân, phù hợp với cam kết quốc tế; đồng thời, 

chuẩn bị những giải pháp ứng phó, hỗ trợ đối với những ngành hàng, 

mặt hàng chịu tác động lớn, trực tiếp từ biến động thị trường quốc tế 

của Chính phủ; Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới sản 

xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Tập trung tổ 

chức triển khai thực hiện: Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 

17/8/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 

Sở Kế hoạch & Đầu 

tư 

Các Sở, ban, ngành liên 

quan; UBND các huyện, 

thành phố Nam Định 

Hàng năm 
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58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 

20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính 

sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến 

năm 2030; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 6/8/2020 của UBND 

tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nm Định năm 2021. 

- Tăng cường các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nội địa 

trong tỉnh góp phần vào việc hình thành và phát triển chuỗi cung 

ứng. 

3.3 

Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất kinh 

doanh, nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp và các ngành 

sản xuất. Xây dựng chiến lược chủ động tiếp cận, nắm bắt kịp thời xu 

thế phát triển mới gắn với khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt 

ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

vào sản xuất như trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, công nghệ 5G.. 

.Thực hiện tốt các chính sách thu hút chất xám, khuyến khích các nhà 

khoa học trong và ngoài nước chuyển giao kết quả nghiên cứu vào 

thực tiễn sản xuất; 

- Tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả sàn giao dịch công nghệ, 

thiết bị và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Nam Định. Hỗ trợ doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất lao 

động và chất lượng sản phẩm.  

- Triển khai, thực hiện các biện pháp kỹ thuật (tiêu chuẩn quốc gia, 

quy chuẩn kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, xuất xứ, bảo vệ môi 

trường...) phù hợp với các cam kết quốc tế để hỗ trợ cho sự phát triển 

của các doanh nghiệp, sản phẩm trong tỉnh và bảo vệ người tiêu 

dùng. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các Sở, ban, ngành liên 

quan; UBND các huyện, 

thành phố Nam Định 

Hàng  năm 

3.4 

Tập trung cơ cấu lại công nghiệp, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa: triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 71/KH-

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

Sở Công Thương 

Các Sở, ban, ngành liên 

quan; UBND các huyện, 

thành phố Nam Định 

Hàng  năm 
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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 để huy động mọi nguồn lực phát triển các ngành 

công nghiệp có lợi thế cạnh tranh của tỉnh nhất là các ngành, lĩnh vực 

công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, chế biến nông sản thực phẩm, 

công nghiệp phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. 

3.5 

Đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn 

theo mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học - công nghệ, an 

toàn, thân thiện với môi trường: Tiếp tục triển khai có hiệu quả 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; Đẩy mạnh 

hợp tác quốc tế và thực hiện có hiệu quả các dự án nông nghiệp: 

Chương trình hợp tác song phương giữa Nam Định với các tỉnh 

Ibaraki, Miyazaki, Fukui (Nhật Bản); Dự án GCF 

Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

Các Sở, ban, ngành liên 

quan; UBND các huyện, 

thành phố Nam Định 

Hàng  năm 

3.6 

Củng cố, nâng cấp các trường đào tạo nghề của tỉnh, mở thêm các 

ngành, lĩnh vực đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường, đặc biệt là 

trong các ngành kỹ thuật – công nghê, luật, tài chính... Xây dựng cơ 

chế gắn kết giữa các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo dạy nghề với 

doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực đào tạo lao động, cung ứng nguồn lao động đáp ứng 

nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực cho sản xuất kinh doanh của 

tỉnh.  

Sở Lao động thương 

binh xã hội 

Các Sở, ban, ngành liên 

quan; UBND các huyện, 

thành phố Nam Định 

Hàng  năm 

3.7 

Đẩy mạnh liên kết với các trường đại học, các doanh nghiệp nước 

ngoài trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển 

sản xuất hàng hóa của tỉnh 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Các Sở, ban, ngành liên 

quan; UBND các huyện, 

thành phố Nam Định 

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, 

Liên đoàn lao động 

tỉnh; Sở Lao động - 

Các Sở, ban, ngành liên 

quan; UBND các huyện, 
Hàng năm 
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công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; trong đó có việc xây 

dựng nghị định hướng dẫn thực thi Bộ luật lao động sửa đổi năm 

2019 và sửa đổi Luật Công đoàn, đồng thời triển khai thực hiện 

các chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ 

chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp. 

Thương binh và Xã hội thành phố Nam Định và 

các tổ chức công đoàn 

4.2 

Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ quan quản 

lý nhà nước về lao động; hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đối thoại, 

thương lượng tại doanh nghiệp, các thiết chế hòa giải, trọng tài lao 

động. 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Các Sở, ban, ngành liên 

quan; UBND các huyện, 

thành phố Nam Định và 

các tổ chức công đoàn 

Hàng năm 

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

5.1 

Thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, 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... để giúp người lao động bị mất việc 

làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình 

cạnh tranh. 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Các Sở, ban, ngành liên 

quan; UBND các huyện, 

thành phố Nam Định 

Hàng năm 

5.2 

Tổ chức đánh giá những tác động của Hiệp định EVFTA đến vấn 

đề lao động, việc làm, xã hội... ở tỉnh và đề xuất các giải pháp để 

có thể thực hiện hiệu quả Hiệp định EVFTA. Hướng dẫn và tổ 

chức các hoạt động tư vấn, đối thoại giữa doanh nghiệp và người 

lao động về pháp luật Lao động 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Các Sở, ban, ngành liên 

quan; UBND các huyện, 

thành phố Nam Định 

Hàng năm 

5.3 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi 

phạm 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 liên 

quan; UBND các huyện, 

thành phố Nam Định 

Hàng năm 

5.4 
Triển khai thực hiện các biện pháp chống lại các hành vi đánh bắt 

thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không đúng quy định. 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Các Sở, ban, ngành liên 

quan; UBND các huyện, 

thành phố Nam Định 

Hàng năm 
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