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KẾ HOẠCH
Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa nước CHXHCN Việt Nam
và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) lĩnh vực công
thương trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh
về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Nước CHXHCN Việt Nam và
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định
thương mại tự do giữa Nước CHXHCN Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc
Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Sơn La.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Cụ thể hóa nhiệm vụ của Sở Công Thương được UBND tỉnh giao tại Kế
hoạch số 145/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh.
2. Yêu cầu
Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng phòng, đơn vị, tạo điều kiện
thuận lợi trong công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa các phòng, đơn
vị.
II. NHIỆM VỤ
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin
- Chủ động tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến về UKVFTA cho đội
ngũ công chức, viên chức và người lao động với nội dung tuyên truyền phù hợp
với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng
như các công việc cần thiết để thực hiện hiệu quả Hiệp định UKVFTA và các
FTA.
- Tham mưu tổ chức các hội nghị tập huấn quán triệt, phổ biến các nội
dung của Hiệp định và Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND
tỉnh về việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Nước CHXHCN Việt
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Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len cho cán bộ, công chức, viên
chức và doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, công chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản
xuất kinh doanh tham gia lớp tập huấn hoặc đào tạo chuyên sâu (trực tiếp và trực
tuyến) về Hiệp định UKVFTA và một số lĩnh vực như: Tiếp cận thị trường, quy tắc
xuất xứ, phát triển bền vững, sở hữu trí tuệ, … do bộ, ngành Trung ương tổ chức.
- Nắm bắt thông tin về các yêu cầu kỹ thuật, quy định về quản lý xuất
nhập khẩu hàng hóa, phòng vệ thương mại của Vương quốc Anh, dự thảo nhu
cầu của thị trường trong nước để kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp, hợp
tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
2. Công tác xây dựng, triển khai thực hiện pháp luật, thể chế
- Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến
Hiệp định UKVFTA, kịp thời kiến nghị sửa đổi cho phù hợp vơi Hiệp định
UKVFTA. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao năng lực
thực thi pháp luật liên quan đến Hiệp định UKVFTA; thực hiện tốt công tác hỗ
trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
- Thông tin danh sách các trọng tài viên đã được các bộ, ngành chỉ định theo
quy định của Hiệp định để xử lý các vụ việc giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa
hai bên đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên đ ịa bàn
tỉnh.
3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực
- Phối hợp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ
công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp dịch
vụ công trực tuyến.
- Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh
doanh, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tham gia các chương trình xúc tiến thương
mại do bộ, ngành Trung ương tổ chức để giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hòa
chủ lực của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh
cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhất là doanh
nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nông dân thông qua các hoạt động khuyến công,
ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, xây dựng nhãn hiệu sản
phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi giá trị để nâng cao sức
cạnh tranh của sản phẩm.
- Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia
vào mạng lưới sản xuất, chuối cung ứng của các doanh nghiệp nước ngoài nhất
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là các chuỗi có sự tham gia của các doanh nghiệp Vương quốc Anh để tận dụng
lợi ích của Hiệp định.
(Các nhiệm vụ cụ thể được chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao các đồng chí Phó giám đốc Sở chỉ đạo các nội dung theo lĩnh vực
được phân công phụ trách liên quan đến Hiệp định UKVFTA trong lĩnh vực công
thương.
Đồng chí phó giám đốc sở phụ trách lĩnh vực thương mại trực tiếp chỉ đạo
việc tham mưu, đôn đốc các ngành thực hiện các nội dung liên quan đến Hiệp định
UKVFA và các FTA của tỉnh.
2. Giao Phòng Quản lý Thương mại và Hợp tác quốc tế làm đầu mối chủ
trì, theo dõi, đôn đốc các phòng và đơn vị thực hiện Kế hoạch này; tham mưu,
tổng hợp báo cáo thực hiện Kế hoạch 145/KH-UBND ngày 09/6/2021 của
UBND tỉnh.
3. Giao Văn phòng Sở phối hợp với phòng Quản lý thương mại và hợp tác
quốc tế xây dựng dự toán, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này;
tổng hợp dự toán thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch 145/KH-UBND ngày
09/6/2021 của UBND tỉnh.
4. Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc sở cử công chức thực hiện các
nhiệm vụ liên quan đến Hiệp định UKVFTA theo lĩnh vực quản lý được giao;
chủ động phối hợp với phòng Quản lý thương mại và hợp tác quốc tế trong triển
khai Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh và thực hiện
chế độ báo cáo triển khai thực hiện Hiệp định UKVFTA 6 tháng, hàng năm hoặc
đột xuất khi có yêu cầu.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do
giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc
Ai-len (UKVFTA) lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong quá
trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung Kế
hoạch này, đề nghị các phòng, đơn vị gửi văn bản về Phòng Quản lý thương mại
và hợp tác quốc tế để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Chánh văn phòng Sở;
- Lưu: VT, QLTM&HTQT (Huyền)

GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Doan
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Phụ lục
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH UKVFTA
(Kèm theo Kế hoạch số

STT

/KH-SCT ngày

tháng 6 năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Sơn La)

Nội dung, nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian
thực hiện

Năm 2021,
Hàng năm

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định UKVFTA và thị trường Vương quốc Anh
1.1

Tổ chức các hội nghị tập huấn quán triệt, phổ biến các nội dung của Hiệp định và Kế
hoạch số 145/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh cho cán bộ, công chức,
viên chức và doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Phòng
QLTM&HTQT,
Thanh tra Sở

Các phòng, đơn vị
thuộc và trực thuộc
Sở

1.2

Hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ công chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh
doanh tham gia lớp tập huấn hoặc đào tạo chuyên sâu (trực tiếp và trực tuyến) về Hiệp
định UKVFTA và một số lĩnh vực như: Tiếp cận thị trường, quy tắc xuất xứ, phát triển
bền vững, sở hữu trí tuệ, … do bộ, ngành Trung ương tổ chức

Phòng
QLTM&HTQT

Các phòng, đơn vị
thuộc và trực
thuộc Sở

1.3

Nắm bắt thông tin về các yêu cầu kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng
hóa, phòng vệ thương mại của Vương quốc Anh, dự thảo nhu cầu của thị trường trong
nước để kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh
doanh

Phòng
QLTM&HTQT

Các phòng, đơn vị
thuộc và trực
thuộc Sở

Thường
xuyên

Thanh tra Sở

Các phòng, đơn vị
thuộc và trực
thuộc Sở

Hàng năm

Năm 2021,
Hàng năm

2. Công tác xây dựng, triển khai thực hiện pháp luật, thể chế

2.1

Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Hiệp định
UKVFTA, kịp thời kiến nghị sửa đổi cho phù hợp vơi Hiệp định UKVFTA
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STT

2.2

Nội dung, nhiệm vụ

Thông tin danh sách các trọng tài viên đã được các bộ, ngành chỉ định theo quy định
của Hiệp định để xử lý các vụ việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa hai bên đến các
doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian
thực hiện

Phòng
QLTM&HTQT

Các Sở, ban
ngành, UBND
huyện, thành phố;
các phòng, đơn vị
thuộc và trực
thuộc Sở

Hàng năm

Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị
thuộc và trực
thuộc Sở

Hàng năm

Phòng
QLTM&HTQT

Văn phòng, Trung
tâm Khuyến công
và Tư vấn phát
triển công nghiệp

Hàng năm

Năm 2021
Hàng năm

Năm 2021
Hàng năm

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực
3.1

Phối hợp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ
thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực
tuyến

3.2

Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất
khẩu trên địa bàn tỉnh tham gia các chương trình xúc tiến thương mại do bộ, ngành
Trung ương tổ chức để giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hóa chủ lực, sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh, .... đến cộng đồng doanh nghiệp trong
nước và nước ngoài

3.3

Hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản
xuất, kinh doanh nhất là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nông dân thông qua các
hoạt động khuyến công, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh để
nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Phòng Quản lý
công nghiệp

Trung tâm
Khuyến công và
tư vấn phát triển
công nghiệp

3.4

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia vào mạng lưới
sản xuất, chuối cung ứng của các doanh nghiệp nước ngoài nhất là các chuỗi có sự
tham gia của các doanh nghiệp Vương quốc Anh để tận dụng lợi ích của Hiệp định.

Phòng
QLTM&HTQT

Các phòng, đơn vị
thuộc và trực
thuộc Sở

