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UYBANNHANDAN 
T'NH BA R!A  - VUNG TAU 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dôc 1p  - Tu do - llanh phii 

 

S&  A /KH-UBND Ba Rja - Vüng Tàu, ngày..*,tháng 7 nàm 2019 

KE HOACH 
Thtrc hin Hip djnh 06i tác Toàn din và Tin b xuyên Thai BInh Durng 

trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu (CPTPP) 

Can cr Nghj quyts 72/2018/QH14 ngày 12/11/2018 cüa Quc hi v vic 
phê chuân Hiêp djnh Dôi tác Toàn din và Tiên bO xuyên Thai BInh Di.rng 
(CPTPP) và các van kin Co lien quan; 

Can cir Quyt djnh s 121/QD-TTg ngày 24/01/2019 cüa ThU tu0ng Chmnh 
phil ye vic Phé duyt Kê hoach thrc hin Hip djnh CPTPP; 

Can cir Quytdjnh s 456/QD-BCT ngày 01 tháng 3 närn 2019 cUa Bô Cong 
Thuong ban hành Ké hoch thrc hin Hip dnh CPTPP. 

Uy ban nhãn dan tinh ban hành Ké hoch th1rc hin Hip djnh CPTPP voi 

các ni dung nhir sau: 

I. ML)C DICH, YEU CAU 

1. Mtc dIch 

- To chirc triên khai thc hin day dU, dong b, có hiu qua Hip djnh 
CPTPP Va Kê hoch cUa ThU tuàng ChInh phU, Kê hotch cila B Cong Thu'ong 
thi,rc hin Hip d!nh  CPTPP. 

- Nâng cao nhtn thrc cho các dtp, các ngành, t chirc, doanh nghip và 
ngu'âi dan trên dja bàn tinh hiêu ye tarn quan trQng và sir tác dng cUa Hip djnh 
CPTPP dôi vOi sr phát triên kinh tê - xã hi cüa dja phi.rang. 

- Day rnnh và nâng cao hiêu qua tin trInh hi nhãp kinh t quc t, khai 
thác hiu qua Hip djnh CPTPP và các hiêp djnh thixcing mai tir do dã có hiu 1irc, 
dông thyi tIch circ chuân b cho vic thirc thi hiu qua các Hip dnh thixang mti tr 
do (FTA) the he m1i sap có hiu 1irc trong thi gian tài. 

2. Yêu cu 

- Cong tác triên khai thrc hin Quyt dnh s6 121/QD-TTg ngày 24/01/2019 
cüa ThU ti.râng ChInh phU, Quyêt djnh so 456/QD-BCT ngày 01 tháng 3 nAm 2019 
ye phé duyt Kê hoach thrc hitn Hip dnh CPTPP phãi có su phôi hp chat chê 
thu&ig xuyên giüa các sà, ban, nganh, huyn, th xã, thânh phô; giia co quan quán 
1' nhà nu'Oc vói doanh nghip, các to chile kinh tê và nguâi dan. 



- Thirc hin hiu qua vic ph bin thông tin chInh sách vâ h trçi doanh 
nghiêp trong viêc triên khai Hiêp dinh CPTPP va cac Hiép dinh FTA Day manh va 
nâng cao hiu qua tiên trmnh hi nhp kinh tê quôc té. Ttn diing tot các ca hi ye 
mô rng thj tnràng khi triên khai hip djnh. 

II. NHIM VIJ TRQNG TAM 

1. Cong téc tuyên truyn, pho biên thông tin v Hip dnh CPTPP và thi 
trLr?Yng cüa các nu6c tham gia Hip d!nh  CPTPP 

- DAy mnh cong tác thông tin tuyên truyn, ph bin Hip djnh CPTPP và 
thj tnr&ng cüa các ni.ràc tham gia Hiép djnh CPTPP cho can b, cong chüc, viên 
chüc và doanh nghip, nguài dan trén các phi.rang tin thông tin truyên thông nhi.r 
Báo Ba Ria — Vüng Tàu, Dài Phát thanh truyén hInh tinh Ba Rja — Vüng Tàu, trang 
thông tin din t1r cña các Sâ, ngành, UBND các huyn, th xà, thành phô nhäm 
nâng cao nhn thirc, hiêu biêt ye nOi dung cam kêt cüng nhu các cong vic can triên 
khai dê thirc thi hiu qua Hip djnh CPTPP. 

- Chü trçng tp huAn cho các can b quàn 1' nhà nithc, doanh nghip v cac 
nOi dung nhu: däc diem thj twang các nuâc trong CPTPP; các ca hi và thách thüc 
khi thrc hin Hip djnh CPTPP; dâu Ut, dich vii, hãi quan, phOng v thumg rnai, sO 
hi:i'u tn tue;  nông, lam, ngu nghip; lao dng, môi twang và các cam kêt ci the có 
lien quan trong Hip djnh CPTPP dê báo dam hiêu rö, hiêu dung, tir do giüp vic 
triên khai và thrc thi Hip dinh dtrqc day dU và hiu qua. 

- Xây dirng các tài 1iu tuyên truyn v hi nhp kinh t quc th, thông tin thj 
tw&ng (cam nang doanh nghip dôi vài mt so nhóm ngành, hang, linh vrc lien 
quan den thông tin thj twang hoc các cam kêt trong Hip djnh CPTPP). Thirc hin 
cO hiu qua cong tác xüc tiên thixang mai,  tim kiêm và mO rng thj trithng xuât 
khâu, nhât là dôi vOi các san phâm chU hjc cO lqi the cüa tinh Ba Rja — VUng Tàu. 

2. Cong tác xây diyng pháp IuIt 

- Thirc hin nghiêm tüc, day dü va hiu qua các cam kt và nghia vii cüa Vit 
Nam khi tharn gia Hip djnh CPTPP. 

- Rà soát các yän bàn quy pham pháp lut hin hành d chü dng kin nghj 
CaC co quan Trung uang süa dôi, bô sung, bãi bó hoc ban hành mOi các van bàn 
quy phm pháp lut phU hçip vOi Hip dnh CPTPP. 

- Thithng xuyên theo dôi, cp nhtt các van bàn quy phm pháp 1ut mOi ban 
hành trên h thông ci sO di 1iu Quôc ia ye van bàn pháp lut. Däng tái cong 
khai, chInh xác nOi  dung các van bàn, nhãm tao  diêu kin thun Igi tôi da cho các 
dan vl,  to chirc và cá nhân trong qua trinh tim hiêu và áp ding vào hoat dng diêu 
hành, san xuât, kinh doanh cüa dan vj. 
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- Dy rnanh cong tác cài each hành chInh, nht là các thu tiic hành chinh lien 
quan den dau tu, xuât nhp khâu, thuê; giárn sat cht chë vic thirc hin thu t1ic 
hành chInh; day rnnh üng diing cong ngh thông tin trong cong tác quán l' diêu 
hành, tao diêu kiên thuân lcii cho các to chüc, cá nhân, doanh nghip trong và ngoài 
nucc dâu tu, kinh doanh t?i  tinh Ba Rja — VUng Tàu. 

- Nâng cao nhn thüc và näng hrc pháp li', dc bit là lut pháp quôc tê, các 
dieu uOc ye thu'ong mi quôc té, tnràc hêt là cho can b chü chôt các ngành và 
chinh quyên các cap, doanh nghip, can b lam cOng tác to tting, di ngü lut su và 
nhüng ngui trrc tiêp lam cOng tác h0i nhap kinh té quôc tê. 

- Nâng cao hiêu qua hott dng cüa Ban Chi dao  hti nhp kinh t qu& té cüa 
tinh Va các Ban chi dto lien ngành thuOc  các linh virc trong diêu kin h0i  nhp kinh 
tê quôc tê ngày càng sâu, rng hin nay. Phân cOng nhim vii cii the cho bO phtn, 
Ca nhân phi trách vic thirc thi Uip djnh CPTPP tai  các Sâ, ngành, Uy ban nhân 
dan các huyn, thj xã, thành phô dê nâng cao chat luqng cong tác phôi hçip dam bão 
vic thirc thi Hip djnh duct hiu qua và day dü. 

3. Nâng cao náng hue qtnh tranh cp tinh và phát trin ngun nhân 1iuc 

- TiE tic trin khai thrc hin dng bO,  cO hiu qua các nhim vii, giái pháp 
chU yeu nhärn cài thin môi tnthng dâu tu, kinh doanh, nâng cao chi sO näng lirc 
canh tranh cap tinh (PCI) theo Quyêt djnh so i 869/QD-UBND ngày 19/7/2018 cUa 
UBND tinh. Dông thai nâng cao các chi sO chat hxqng quãn tn và djch vii hành 
chinh cOng (PAPI) dê dam bào môi truthig dâu tu, kinh doanh thirc s1r thông 
thoáng, minh bach, bInh dàng, hap dn và thun igi cho các thành phân kinh té; tao 
diêu kin thun 1i dê thu hut dâu tu nirOc ngoài, dáp üng yêu câu phát triên cüa 
tinh dam báo phü hqp vi 10 trInh cam kêt cüa Hip djnh CPTPP. 

- Nâng cao hiu qua quán l'nhâ nithc di vth cOng tác xây dirng và quán i3c 
quy hoach phát tniën kinh tê vâi tam nhIn dài han  và có 10 trinh cii the. Gän kêt 
dOng bO các quy hoach ngành, linh virc và san phârn chü yêu nhäm dáp 1rng nhu 
câu phát triên kinh tê - xâ h0i.  Tp trung uu tiên ca câu lai các ngành và linh vrc 
phü hçrp vâi diêu kin phat triên cüa dja phirong. 

- Phát trin khi nghip, di imi sang tao  gn vâi thrc hin hiu qua Dê an 
H trçi h sinh thai khâi nghip cüa tinh den nãm 2020 và tam nhIn den nàm 2030. 
Tnên khai tich cue cac chinh sach h tra doanh nghiêp va tao rnoi diêu kiên thuân 
1i thüc day phát tniên rnnh me khu vrc kinh tê tu nhân cã ye sO li.rqng, chat lu'qng 
a hâu hêt cac ngành và linh virc kinh té, dê khu virc kinh tê nay thrc sr tra thành 
mOt dng 1irc quan tr9ngtrong phát triên kinh te, mOt  1rc luqng nông cot trong h0i 
nhp kinh tê quOc tê. TriOn khai thirc hin có hiu qua Chung trInh hp tác quOc tê 
ye khoa hc và cOng ngh tinh B Rja - Vüng Tàu den nàm 2020, djnh huàng den 
narn 2025. 
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- Tap trung co cãu la  cong nghip, tto nén tang cho cong nghip hóa, hin 
di hóa. Xây dirng chinh sách phát triên cOng nghip phãi dam bão sir gän kêt gita 
phát triên cong nghip vâi thung rni, thüc day cong nghip hoá - hin d?i  hóa 
nông nghip nông thOn, gán san xuât véfi thj tru'Yng. Dâu tu thiêt bj, cong nghê hin 
di trong chê biên nâng cao giá trj san phâm; Uli tiên dâu tx phát triên cong nghip 
chê biên tinh, chê biên sâu; Ap diing tiêu chuân, chat krqng quôc tê vao qua trInh 
quàn I và san xuãt, kinh doanh hang hóa. To chirc triên khai có hiu qua Quyêt 
djnh so 895/QD-UBND ngày 09/4/2018 cüa UBND tinh ye vic phê duyt diêu 
chinh Quy hoach phát triên cOng nghip tinh Ba Rja — Vüng Thu den nàm 2025, 
tarn nhin den nàrn 2035. 

- C€I cAu 1ii ngành Nông nghip gAn vth di rnói mO hInh tang tnrng và xây 
dmg nOng thôn rnói. Dông thai phát triên kinh tê nông thOn theo mO hinh san xuãt 
tiên tiên, irng diging khoa hc - cong ngh, an toàn, than thin vâi mOi tnthng. Phát 
triên san xuât quy mô tOn, tp trung gän vOi báo quán, ché biên vã tiêu thigi theo 
chui giá tn, t?o  san phâm chat 1ung cao có giá tr: xuãt khâu. Gän hoat dng kinh 
té cüa các lang nghê vOi hot dng dch vigi du ljch và bão ton phát triên van hóa 
truyên thông; Xãy digrng thung hiu, däng k' quy tAc xuât xü hang hóa, dam bão 
các yêu câu ye bang sang chê, nhãn hiu, bàn quyên, bI mt thixang mi, các hInh 
thüc khác cCia quyên sO hQu tn tu cho san pharn nông nghip cüa dja phirong dam 
bão nôi dung cam kêt cüa hip djnh quOc té. To chüc triên khai có hiu qua Quyt 
dnh 2929/QD-UBND ngày 26/10/2016 cüa UBND tinh phé duyt Dé an tái ci cu 
ngành nông nghip trén dja bàn tinh theo hirOng nâng cao giá trj gia tAng và phát 
triên ben virng den nAm 2020 và djnh hirOng den nãm 2030, Quyêt dnh sO 
1819/QD-TTg ngày 16/11/2017 cUa ThU tuOng Chinh phU ye phé duyt Kê hoch 
co câu li ngành nông nghip giai don 2017 — 2020. 

- Tip tigic xây dirng các chucmg trInh h trçY, nâng cao nAng 1irc cmnh tranh 
cho các ngành hang, doanh nghip, dac bit doanh nghip vüa, nhO và siêu nhO, 
nông dan, hçrp tác xA phU hqp vOi các cam kêt quOc tê. Triên khai thirc hin K 
hotch hành dng nâng cao nAng 1c canh tranh các mt hang xuât khu cUa tinh 
den nAm 2020, dinh huOng den nAm 2030, có lông ghép ni dung cUa Dé an 
"Nghién ciru khã nAng tIch rng giüa h thông cãng biên và djch vigi logistics tinh Ba 
Rja — Vüng Thu vOi nAng lirc san xuât, xuât khâu hang hóa cUa vUng, khu kinh té 
và tiém nAng tiêu thigi hang hóa cUa vUng, khu kinh te và tiêm nAng tieu this hang 
nhp khâu cUa các diem den tiéu dUng". 

- Tang cirOng quàn 1' và sr diing có hiu qua qu phát trin khoa hQc Va cong 
ngh cUa tinh de hO trq cho các doanh nghip dâu tr dôi mOi cong ngh, thiét b; 
xây dirng chinh sách h trci cho cácdoanh nghip dâu tirdOi rnOi img dung khoa 
hçc cOng ngh mOi vào san xuât nhäm nâng cao nàng suât, chat krçing san phäm, 
tang sirc cnh tnanh cUa các san phâm trên thj tnirOng. ChU tr9ng crng ditng nhQng 
cOng ngh phU hçip vOi diêu kiin phát triên cUa tinh nhAm nâng cao chit krcmg 
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hang hóa và khá nãng cnh tranh cüa các san phArn cong nghip - tiéu thu cong 
nghip. Tang cung cong tác ye Si hiu tn tu cho các san phâm cüa dja phucing. 
Triên khai cóhiu qua Quyêt djnh so 3 1/2014/QD-UBND ngày 10/7/2014 cüa 
UBND tinh ye vic ban hành chixcmg trInh khoa h9c và cOng ngh h trq doanh 
nghip nâng cao näng suât và chat h.rcing san phâm, hang boa tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu giai doin 20 14-2020; Quyet djnh so 1475/QD-UBND ngày 06/6/2018 cüa 
UBND tinh ye vic phé duyt De an phát triên doanh nghip khoa hpc và cOng 
ngh tinh Ba Rja — VUng Thu den närn 2020. 

- Tang cii&ng hoat dng xüc tin thung mai,  kt nôi cung cu, xây dimg 
chInh sách ho tr doanh nghip tham gia vao mang hthi san xuât, chui giá trj, 
chuôi cung i:rng khu vrc và toân câu. Xây drng chinh sách, chucing trInh lam vic, 
kêt nôi gitra doanh nghiêp Va &rn vj hoat dông san xuât kinh doanh vth các ca quan 
hüu quan trong vic tim kiêrn ma rng thj tru'ang, djnh huâng san phârn cQng nhu' 
vic cung cap thông tin ye nhn djnh, cánh báo sam trong Iinh virc phOng v 
thixyng rnai, nhàrn ho trçi cho doanh nghip xuât khâu ye nguy cci bj áp ding các 
bin pháp phông v thucing mai  dê chü dng xây dirng các bin pháp phông v phü 
hçvp vâi các quy dinh va cam kêt quOc tê dé báo v san xuât cüa da phucing cüng 
igi Ich chInh dáng cüa doanh nghip. 

- H trV các doanh nghip, dc bit là các doanh nghip vra, nhO và siêu nhO, 
các dcm vi có lien quan trong cOng tác dào tao  nguôn nhân 1irc theo huàng gãn két 
giira cci sO dào tao  vOi doanh nghip. Thng buó'c thçrc hin dào tao  theo yêu câu, 
djnh huóng cüa các doanh nghip, dáp üng nhUng tiêu chuân, diêu kiin ye lao dng 
dt ra tü phIa cac nhà nhp khâu. H trV dào tao ye cOng tác nghip vi quãn tn 
nhân hrc, khOi sr doanh nghip, quãn trj doanh nghip... Chü trQng phát tniên 
nguôn nhân lire chat hrgng cao, dc bit là trong các ngành k thut - cong ngh, 
lut, tài chmnh. 

- T chüc các lOp tp hun và hi thão nhm trao d& kin thüc v hi nhtp 
kinh th quôc tê, thucmg mai  quôc tê, các hip djnh thuung mai  tr do, k9 näng xüc 
tiên thucing mai,  k nAng nghip vi1 xuât nhâp khâu, giOi thiu thj truOng, hi nhp 
kinh té quôc té, k9 näng phát triên san phãm, xây drng yà phat triên thucing hiu, 
tim kiém thông tin thucing mai...  nhärn trang bj kiên thüc, nãng 1irc cOng tác cho 
can b quãn l' yà di ngU lam cong tác chuyên mon ye hoat dng xuât nhp khâu, 
tao diêu kin nâng cao süc cnh tnanh cho doanh nghip. ThuOng xuyên to chc các 
phiên giao djch vic lam t?i  Trung tam giOi thiu vic lam yà các phién luu dng dê 
tao nguôn lao dng có chat luqng, trng bi.rOc giài quyêt tInh trng thiêu lao dng có 
tay nghê tai  các doanh nghip. 

- Thông qua các hot dông trao di doàn các cp, nhArn cüng c yà tang 
cuOng quan h h&u nghj, hqp tác, tao  thun lqi cho chiên luc phát triên kinh tC - 
xã hi cüa tinh; chu trçng sr hqp tác ye kinh t, thuong mai,  dâu tis, lao dng, khoa 
h9c - cong ngh; darn phán, kS'  kêt các diêu trOc, thOa thun quôc tê vOi các ntthc, 
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các t chirc qu6c tE, nhm tao  diu kin cho tinh trong quan h hçp tác kinh t. T 
chüc triên khai có hiu qua Kê hoach so 108/KH-UBNID ngày 09/10/2017 ye hoat 
dng dôi ngoi giai doan 2017 — 2020 cüa tinh Ba Ra — Vüng Tàu. 

4. Chü trwxng và chmnh sách di v61 to chü'c cong doàn và các t chñc cüa 
ngirôi lao dng ti co' sr doanh nghip 

- Cüng c& nâng cao vl the và hiu qua hot dng cüa Lien doàn Lao dng 
tinh và các to chirc cOng doàn. Phôi hqp, chi dao  cong doàn các cap tO chüc triên 
khai giài thiu ye hip djnh CPTPP den ngithi lao dng. Thuc hin tot chüc náng 
dai din, bão v quyên, lqi ich hçip pháp chInh dáng cüa doàn viên và ngtr&i lao 
dng. 

- Tang cu'âng quãn 1' có hiu qua sir ra dâi Va hoat dng cüa to chüc cüa 
Ngthi lao dng tai  doanh nghip nhàm bão v quyên và lci Ich hqp pháp, chInh 
dáng cüa ngixôi lao dng; tao  diêu kin cho doanh nghip kinh doanh on djnh; dông 
thai t?o  diu kin d t chi'rc nay hoat dng thun Içi lành rnanh theo dung quy dnh 
cña pháp Iut Vit Nam, phü hçip vâi các nguyen tàc cüa To chüc Lao dng quOc té 
(ILO), hot dng không vi rniic dIch chinh trj, dông thai giit vüng on dnh chInh trj 
-xähôi. 

5. Chinh sách an sinh xã hi, báo v môi tru*ng và phát triên bn vü'ng 

- Triên khai thirc hin có hiu qua Chuang trInh rnitc tieu quc gia giãm 
nghèo ben vng trén dja bàn tinh Ba Ria — Vüng Thu theo Quyêt djnh so 1 722/QD-
TTg ngày 02/9/2016 cüa Thu tuang Chinh phü và Nghj quyêt so 47/2016/NQ-
HDND ngày 04/8/2016 cüa Hi dông nhân dan tinh ye vic phê duyt Dê an giãm 
nhèo ben vüng tinh Ba Rja — Vüng Tàu giai doan 2016 - 2020, nhäm cái thin d?yi 
song, tinh than, vt chat cüa ngix&i nghèo, gop phân thu hp khoãng cách chénh 
lch ye mtrc song giüa nong thôn và thành thj, gia các itng, các dan tc, các 
nhóm dan cu; Cüng cô h thông an sinh xã hi dam báo hoat dng linh hoat, hiu 
qua; th?c hin day du, kjp thöi các chinh sách bão dam an sinh xa hôi. Dam báo hài 
hôa giUa phát triên kinh tê vâi giãi quyêt tOt các van dé xã hi và môi trthng, nâng 
cao müc song cüa nhân dan. 

- Xây dirng và thirc hin có hiu qua các chinh sách v trq giüp xã hOi  cho các 
nhórn dôi tugng yêu the, dê bj ton thung cUa qua trInh triên khai các hip djnh 
thung mai  tr do the h mai. Bão dam rnüc song tôi thiêu cUa nguxôi lao dng và 
gia dinh hQ. Thrc hin nghiém, day dU các chInh sách dOi yOi ngithi lao dng, 
nguai có cOng và dôi tuçlng báo trci xà hi. 

- Dy rnanh c cu lai  nn kinh th gn vài dM mâi mô hinh tang truthng, nâng 
cao nãng suât, hiu qua vã sirc canh tranh, chü trçng hn t&i phát triên chiêu sâu 
ben canh  phát triên chieu rng, dtc bit là dâu tu cho khoa hQc cOng ngh. Trong 
ni dung bão v và cãi thin rnôi truang së lay chat hxqng sOng cüa nguxai dan là 
trQng tam. Tang trux&ng kinh tê gän vài sr dung tiêt kim nAng krqng, nguyen vt 
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lieu, khuyn khIch sü' dung näng luçmg tái tao, näng 1ung sach,  các 4t lieu, 
nguyen lieu rnâi, than thin vói rnôi trung; Day rn.nh cong tác áp diving san xuât 
sach hn trong moi linh virc san xuât kinh doanh, dông thii sr diing tiêt kim và có 
hiu qua nguôn lirc tài nguyen cUa da phucing. 

- Dánh giá nhthig tác dng cüa Hip djnh CPTPP dn vn d lao dng, vic 
lam, xa hôi... va dê xuât các giái pháp dé có the thirc hin hiu qua Hip djnh 
CPTPP trên dja bàn tinh. Tiêp tic triên khai thrc hin Ké hoach so 14 1/KH-UBND 
ngày 29/12/20 17,  ye vic triên khai thirc hin Chiên lixcic hi nhp quôc té v lao 
dng và xà hi den närn 2020, tarn nhIn den näm 2030. 

- Tip tiic trin khai chin hrçic bâo v môi trixàng qu& gia dn nàm 2020 vâi 
nhüng ni dung nhu: phông ngüa và kiêm soát nguôn ô nhiêrn môi truYng; khai 
thác va si'r diing hiu qua ben viing cac nguôn tài nguyen thiên nhiên; giãm nhç 
phát thai khi nhà kinh. 

Ill. D TOAN KINH PHI THLTC HIIN 

- Ngun kinh phi thrc hiên: Ngân sách trung ung, ngân sách da phuong Va 
nguon kinh phi khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Hang narn, ti thai dirn xay dmg dr toán, các So', ngành, dja phucing can 
cü chüc nàng, nhirn v11 xây dirng kê hoach và dir toán kinh phi triên khai Ké 
hoch, g&i Sâ Cong Thiro'ng dê tOng hç'p trInh UBND tinh phé duyt, dông gii Si 
Tài chInh dê tham imm trInh UBND tinh, trinh HDND Tinh bô tn du toán thrc 
hin theo quy djnh cüa Lu.t Ngân sãch và khã näng can dôi ngân sách. 

IV. TO CHU'C THV'C H1N 

Giai doin 2019-2020, thii'c hin các ni dung sau: 

1. T chrc ph bin v Hip djnh CPTPP tâi các co quan quãn 1' Nhà nthc 
tai dja phixcmg, cong dông doanh nghip và ngthi dan. 

2. Thrc hin các chircTng trInh phát thanh và truyn hmnh; dàng tin, bài trên 
báo din tr, báo viêt tuyén truyên ye Hip djnh CPTP. 

3. Tp hun nâng cao nghip vii cho các can b thuc co quan quáfl I' nht 
nuàc a dja phuong, doanh nghip. 

4. Xüc tin thu'oiig rnti, quãng bá, tIm kim thj tnrang, kt nôi cung cãu. 

Giai doin 2021-2025, thi'c hin các ni dung sau: 

1. Tip tic ph bin v Hip djnh CPTPP, tp hun nâng cao nghip vu và 
cong tác xüc tiên thixcing rni quãng bá, tim kiêrn thj trtthng, kêt nôi cung câu. 

2. H tro doanh nghip du ti.r d,i mai cOng ngh, nâng cao chat hxçing san 
phâm xuât khâu. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
T. CHU TICH 

CHU TCH1,,yV 

3. Xây dung và phát triên thrang hiu, däng k tiêu chuAn chAt luvng, truy 
suât nguôn gôc, si hüu tn tue. 

4. Dào to lao dng có tay ngh& k thut theo nhu cu cUa doanh nghip gAn 
vâi nhu câu cüa thj tmng xuât khâu. 

Các Sâ, ngành, UBND các huyn, thj xã, thành ph can cü chüc näng, nhim 
vi dirqc giao, trên cci sâ nhfrng nhim vv dixac phân cong ti Kê hotch nay xây 
drng kê hoch thjc hiên ci the, to chüc tniên khai nghiêm tue. Djnh k' tnrâc ngày 
15 tháng 11 hang näm gri báo cáo cho Sâ Cong Thucing dê tong hcip và báo cáo 
UBND tinh, B Cong Thu'ang. 

Giao Sâ Cong Thuung theo döi, don dc các So, ngành, UBND các huyn, 
thj xA, thành phô triên khai thirc hin Kê hoach nay. 

Trong qua trInh t6 churc thirc hin K hoch, tri.rOng hçip d ngh süa di, b 
sung nOi  dung Kê hoach, các SO, ngành, UBND các huyn, th xã, thành ph báo 
cáo UBND tinh (thông qua SO Cong Thu'ang) xern xét, quyêt djnh. 

(Chi tkt nhim vy và phán cong thyv hin theo Phy lyc dInh kern.) 

Nol nhân: 
- I3 Cong ThLrang; 
- Thi.thng title Tinh Oy; 
- Thtthng trtrc I-tDND tinh; 
- Chü tjch, các Ph6 Cho tch UI3ND tinh; 
UBMTFQVN tinh; 

• Các Sâ, ban, nganh, doân thã tinh; 
- UBND dc huyn, th xã, thành phO; 
- Hip bçi doanh nghip tinh; 
- Chánh, các PhO CVP/UBND tinh; 
- Luu: VT. SCF. 

Nguyen Thành Long 
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Phu Iic 
NHUNG CONG VIEC CAN TRIEN KHAI THVC HIN HIEP D!NH  CPTPP 

(Ban hành kern theo Kê hoqch sô4OKH-UBND ngày41háng, närn 2019 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu 

Ni dung cong vic Co quan chü trI Co quan ph6i hqp mi gian 

Cong 
tác tuyên truyên, phô bin thông tin v Hip dlnh  CPTPP và thl trirong cüa các ntroc tham gia Hip 

dLnh CPTPP 

1.1 

To chüc các buôi hi thão, tp huân ye Hip djnh CPTPP 
cho các can b quãn nhà nuOc, doanh nghip và nguOi 
dan trên dja bàn tinh ye các ni dung: Ni dung các cam kêt 
cüa Hiép djnh; däc diem thj tnthng các nixOc trong CPTPP; 
các co hôi và thách thtrc khi thiic hiên Hiêp dinh CPTPP; 

,. . 
dau til, mua sam chinh phu; phong vç thi.rong ma!;  so huu 
tn tue; nông, lam, ngix nghip; lao dng, rnôi tnthng 
Phát hành các tài 1iu, an phârn phô biên ye Hip djnh 
CPTPP; Thông tin th trumg xuât khâu ye các ntrOc thành 
viên Hiêp dinh CPTPP... 

, 
So Cong Thuong 

các sO, ngành, dia 
. 

phuung, don vl 
2019 

1.2 

Clii dao  các co quan báo chi xây drng chuyên trang, chuyên 
1mic tuyên truyên ye Hiêp djnh CPTPP vOi ni dung và hInh 
thirc tuyên truyên phong phü, da dng; Huó'ng dan h thông 
thông tin co sO trén dja bàn tinh day manh  cong tác thông 
tin, tuyên truyên ye Hip djnh CPTPP. 

XuAt bàn các An phAm, tài lieu gOi thiu v Hip djnh 
CPTPP, dnh huOng du luân xã hi tiêp cn tich crc vOi 
nhüng thay dôi khi tham gia Hiêp djnh CPTPP. 

SO Thông tin và 
Truyn thông 

các sO, ngành, don 
Hang narn 

1.3 Thrc hin các Chuong trInh phát thanh và truyn hinh Dài Phát thanh các sO, ngành, don Hang näm 
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tuyên truyn v Hip djnh CPTPP Va Truyn hInh 
tinh 

vl 

1.4 
Tip tl?c trin khai xut bàn Bàn tin Thông tin di ngoai 
trong do có nhiu tin, bài tuyên truyn v Hip djnh 
CPTPP. 

Sâ Thông tin và 
Truyn thông 

các sâ, ngành, don 
vj 

Hang näm 

1.5 

To chirc các chtrcing trInh truyn thông (truyn hInh), và các 
lap dào tao  tp huân dê nâng cao nhn thirc, näng 1irc phát 
triên tài san tn tu cho can b chuyên trách ye sO hüu tn 
tue, ngithi san xuAt và kinh doanh san phm lang nghê và 
nông nghiép trên dja bàn tinh. 

Sâ Khoa hoc và 
Cong ngh 

các sâ, ngành, dcin 
vi 

Hang näm 

1.6 

TO chüc tuyên truyên, ph bin các quy djnh pháp luât v 
lao dng gop phn nâng cao ' thrc chap hành pháp lut lao 
dông cüa nguOi scr dicing và ngithi lao dng nhäm xây dirng 
môi quan h lao dông hài hOa trong các doanh nghip, dam 
báo thirc hin nghiêm ti:ic các cam kt, nghia vu khi tham 
gia Hiêp djnh CPTPP. 

Tang cuOng cong tác truyn thông bAng các hInh thüc da 
dng phong phñ dn các cci sO giáo diic ngh nghip trên 
dja bàn tinh ye Hiêp djnh CPTPP. 

SO Lao dng, 
Thi.rang binh 
Xã hi 

các sO, ngành, don 
V! 

Hang näm 

1.7 

DAy manh  dào tao, tp huAn, tuyên truyn, quáng bá, ph 
biên các thông tin Hip dinh CPTPP tOi cong dông doanh 
nghiêp và nguOi dan thông qua các An phAm, Cong thông tin 
xüc tiên dAn tu cüa tinh, sir kin xüc tin, kênh thông tin 
khác 

TTXTDT, VCCI 
cac sO, ngàn1i, dcm 

. 
Vi 

Hang nâm 
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g tác xây dirng pháp IuIt 

êp tic rà soát các van ban quy pham pháp luãt hin hành 
d chü dng kin nghi các c quan Trung wing sra di, b 
sung, bãi bô hoäc ban hành mâi các van ban quy phm pháp 
1ut dam báo phü hcip vâi Hip djnh CPTPP 

Sâ Tu pháp 
các sâ, ngãnh, din 
vi 

Hang nàm 2.1 

2.2 
Rà soát, kin nghj dê sra di, b sung mt s Lut, Ngh djnh, Thông tu Co lien quan theo dung vOi 1 trInh dã quy 
djnh cüa Hip djnh CPTPP và triên khai thic hin di vâi các VBQPPL sau: 

2.2.1 Bô 1ut Lao dng 2012 
Si Lao dng, 
Thi.rang binh và 
Xã hOi 

2019 - 2020 

2.2.2 

Lut Sâ hthi trI tu 2005; Luât sira dôi bô sung mt so diêu 
cüa Lut Si h&u trI tu näm 2009; Nghj djnh so 
105/2006/ND-CP ngày 22/9/2006 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tit và hithng dn mt s6 diu cüa Lut Sâ hüu tn tu vã 
quán 1' nhà nu,c v so hthi trI tu 

Sâ Khoa h9c và 
Cong ngh 

2021,hàng 
närn 

2.2.3 Bô 1ut Hinh sr COng an tinh 
2021, hang 

nãm 

2.2.4 
Nghj djnh cüa ChInh phü quy djnh chi tit Va hixOng dn thi 
hành môt s diu cüa Lut C?nh  tranh 

SO Cong 
Thwing 

2019, hang 
näm 

2.2.5 
Các van ban 1ut cO lien quan dn vic yêu cu m9 ph&m 
nhp khu phái CO giây chi:rng nhn liru hành tr do (CFS) 

2019, hang 
näm 

2.2.6 
Tham gia gop ' Nghj djnh huOng dn th?c thi Hip djnh 
CPTPP v dâu thtu. 

SO K hoach và 
Du tu 

2019 

2.2.7 
Nghj dnh ban hành biu thu xut khu, nhp khu theo 
quy dnh cüa CPTPP 

Cuc Thu ti 
2019, hang 

nàm 
2.2.8 Thông tu huOng dn thrc hiên quy tc xut xir hang hóa SO Cong Hang näm 
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Thi.rang, BQL 
các KCN, VCCI 

2 2 9 
Tip tic rà soát, hoàn thin Quy dnh v quãn l du fir các 
dir an dâu ti.r von ngoài ngân sách trên dja bàn 

SO K hoich và 
Dâu fir 

các sO, ngành, dan 
vj 

2019 

3 Nâng cao Hang 1ic cinh tranh cp tinh và phát triên ngun nhân h'c 
Tiêp tic day mnh triên khai các ni dung h tr doanh 
nghip thuôc chrcing trInh, kê hoach, dê an ho try doanh 
nghip dã duçic UBND tinh ban hành 
Tiêp tue cãi thiên manh me môi tnthng dâu tu kinh doanh 
nâng cao näng 1irc canh  tranh, chi so pci, nhât là các chi so 
thành phãn con thãp, trQng tam là trong các linh virc: quy 
hoch, dâu ttr, dat dai, xây dijng, cap Giây cht'rng nhng 
däng k' kinh doanh, giây phép dâu fir. 

SO Kê hoach và 
Dâu t 

các sO ngành, don 
vj 

3.2 

Theo döi, giám sat chat chê tInh hInh thanh khoãn cüa cac 
TCTD, diên biên th4 tnrOng tiên t, ngoti hôi dam bão an 
toàn, thông suOt hoat dông ngân hang trên dia bàn tinh. TIch 
cixc day manh  hcip tac va phat tnen cac dich vungan hang 
quôc tê. Tiêp tic th:rc hin tot Chi.rang trmnh kêt nôi ngân 
hang — doanh nghip, kêt nôi cung — cau, ho tro giái quyêt 
vOn cho san xuât kinh doanh. 

Ngân hang Nhà 
rnroc VN Chi 
nhánh BR-VT 

cac so, nganh, don 
Hang nam 

3.3 

Tp trung khuyên khIch h trY phát triên doanh nghip, 
chuyên dôi ho kinh doanh cá the thành doanh nghip; Kjp 
thOi tháo gO khO khän, vuOng mac, xóa bO rào can, phát 
trien manh doanh nghiçp theo Ngh quyet 35/NQ-CP cua 
CHInh phü. To chOc trien khai thirc hin Nghj quyêt Trung 
uung 5 (khOa XII) ye phát triën kinh tê fir nhân trO thành 
mt dông hrc quan trQng cüa nén kinh tê thj tnrOng djnh 

So Ke hoach 
DAu 

cac so, nganh, don 
Hang nam 
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xã hi chü nghTa. 

I'ng 

ô trg doanh nghip san xuât, kinh doanh nông lam thüy 
san tham gia vào mãng lithi san xut, chui giá trj, chuôi 
cung irng khu v1rc và toàn cu. Trong do chü trong du tu 
cong ngh tiên tin, hin dai,  ch biên sâu nông san hang 
hóa, tao  giá trj gia tang cao, phü hcp vOi nhu câu thj trithng 
và xuât khu. 

Sâ Nông nghip 
Phát tn 

nông thôn 

các sO, ngânh, don 
vi 

Hang näm 

Tip tiic triên khai các Chiiang trInh: h trg doanh nghip 
xay dirng và phát trin thtrcmg hiu, phát triên cong nghip 
ho tro, Chrcing trInh phát triên san phm cong nghip chü 
hrc, Quy hoach phát triên Cum cong nghiêp... 

SO COng 
Thucrng 

các sO, ngành, dja 
p1urng, dn vi Hang näm 

3.6 

Tiêp tiic thrc hin các giãi pháp phát triên ngánh Cong 
nghip: Phát trin san xuât côngnghip theo chiêu sau, thüc 
day dôi rnOi cong ngh, câi tién quy trInh san xuAt, chü 
dng tham gia vâ tn ding thành qua cüa cuc Cách mng 
cong nghip Ian thu tu dé nâng cao näng suAt lao dng, phát 
triên ngành cong nghip mOi cO igi the, tung bithc tao ra 
nhcrng san phm có thixcmg hiu quc gia và có si:rc canh 
tranh trên thj tnrOng khu vrc và the giOi, tham gia sâu hon 
vào chui giá trj toàn cAu. Thüc day phát triên lang ngh 
theo huOng nâng cao chAt lixçing, hiu qua và süc canh  tranh 

SO Cong 
Thuang 

các sO, ngành, dia 
phuong, &m v 

Hang nàm 

Day manh  img ditng cong ngh thông tin phát triên chInh 
quyên din tO, tOng buOc xây dirng thânh phô thông minh 

SO Thông tin và 
Truyên thông 

các sO, ngành, don 
vi 

Hang närn 

3.8 

Thirc hin tt các nhim vi quán 1' nhà ntrOc ye khoa hQc 
và cong ngh. Trin khai xây dirng D an h trq Doanh 
nghip Dôi rnOi sang tao;  H trV kinh phi nghiên cOn, hoàn 
thin cong ngh dê da dng hOa san phAm hoc dôi mOi 

SO Khoa hçc và 
Cong ngh 

các sO, ngãnh, dcin 
vi 

Hang närn 
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cong ngh, phát trin cong ngh mâi dê tao  ra san phâm 
mâi Co süc cmnh tranh trên thj tnr&ng; H trçY kt ni, thñc 
dy phát trin doanh nghip KH&CN gOp phn hoàn thin 
h sinh thai khi nghiêp sang tao;  Xây dimg h sinh thai 
khth nghip, thñc day dOi mâi sang t?o. 

3.9 

H trçT, khai thác, áp diing sang ch/ giãi pháp htiu ich vào 
thuc tin; H trçl bão h, quán l' và phát triên nhãn hiu 
chirng nhn, nhãn hiu tp th, chi dn dja l cho san phâm 
nông nghiêp, san phâm lang ngh mang dja danh cüa tinh; 
H trçi phát triên s hihi trI tu cho nhãn hiêu tap th dà 
duoc bão h. 

Sâ Khoa hQc và 
Cong ngh 

các sà, ngành, dia 
phucmg, don vi 

Hang nAm 

3.10 

Ban hành và thrc hin các chuong trinh, k hoach, d an, co 
ch chinh sách, các giái pháp phát triên dào t?o  ngh& dâo 
tao ngh chit lung Ca9... 
Du tu nâng cAp he thông Trung tam d!ch  vi vic lam, San 
giao djch vic lam, thành l.p các dim giao djch viêc lam v 
tinh tai  các dja phuong noi Co thj trtthng lao dng phát trin 
nhm gop phân kt nôi cung — câu lao dông, giãi quyêt vic 
lam cho nguYi 1aodcng. 

Sâ Lao dng, 
Thucing binh 
Xa hOi 

cac so, ngành, dja 
phuong, don vj 

Hang näm 

3.11 

Tang cuâng hcp tác thông tin quãng bá du Ijch theo huâng 
quáng bá dôi üng: trao dOi phucing thüc quãng bá thông tin 
giOi thiu v hinh ânh, dAt ni.râc, con nguôi, cánh quan... 
trên các phtrong tin thông tin dai  chi1ng cOa các Quôc gia 
k Hip djnh. 
Hcip tác phát trin du ljch, trao di kinh nghim trong phát 
triên du ljch thông minh nhAm nâng cao chAt luçing khách 

- 

Si Du 1ch 
cac so, ngành, don . 
V! 

Hang näm 
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CPTPP. 7 
 chat krqng djch vii giita các quc gia tham gia Hip 

ip tue thirc hin các Chuong trmnh, d an, dir an phát trin 
san xuât nông nghip, xãy dung ha tang nông thôn 

SO Nông nghip 
Va Phát tnên 
nông thôn 

cac sc, ngành, da 
phrnmg, don vj Hang nãrn 

3.13 

Tang cu&ng cong tác thanh tra, kim tra trong linh virc Báo 
v ngun igi thüy san, viéc chAp hành chi th1 so 
01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 cüa Thu tuOng ChInh 
phü ye vic nghiêm cam sir diing chAt no, xung din, chat 
dc d khai thác thüy san và Chi thi s 1 9/CT-TTg ngày 
30/7/20 14. Thithng xuyên kim tra, xir l nghiêm các nghê, 
ngl.r cii cAm sr dung khai thác thüy san. 

SO Nông nghip 
và Phát triên 
nông thôn 

cac s, ngành, do 
. 

vi 
Hang näm 

Chü trLro'ng và chInh sách d6i vó'i to chüc cong doàn và các t chfrc cüa ngtrôi lao dng tai co s& doanh 
ngiip 

4.1 
Rà soát các VBQPPL, ca chE chInh sách v các quan h lao 
dng, tiêu chuân lao dng phU hqp vOi các tiêu chuAn, cam 
kêt, cong uóc quc tê ma Vit Nam da tham gia 

SO Lao dng, 
Thuong binh và 
xã hi; BQL các 
KCN 

the sO, ngành, doTi 

vi 
2019-2020 

4.2 

Tap huAn, bi dirOng nâng cao näng lire cho can b ca quan 
quân 1' nhà nuOc ye lao dng, nguOi lam cOng tác nhân sr 
tai  doanh nghip; to chüc tuyên truyên, phô bin các quy 
djnh cüa pháp 1ut ye lao dng nhAm xây dirng mi quan h 
lao dông hài hOa trong doanh nghiêp... 

SO Lao dng, 
Thuong binh vâ 
xA hi; BQL các 
KCN; Lien doàn 
lao dng tinh 

cac so, ngành, don 
. 

vi Hang närn 

5 
ChInh sách an sinh xã hi, bão v môi tru*ng và phát . 
trien ben vOng 

5.1 
Tip tue trin khai chin luac bão v môi tnrOng quôc gia 
den nãm 2010 vOi nh&ng ni dung nhu: phông ngra và 

SO Tài nguyen 
và Môi truOng 

các sO, ngành, don 
vi 

20192020 
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kim soát ngun ô nhim môi tnr&ng; khai thác và sü dung 
hiu qua ben vng các nguôn tài nguyen thiên nhiên; giãm 
nbc phát thai khI nhà kInh 
Xây drng kê hoach th?c hin các giái pháp, nhim vi 
phông ngüa, cãi thin, khãc phic ô nhim các diem nóng 
môi truô'ng, trng buâc han chê và tiên tOi ngän chn mc 
do gia tang ô nhiêm trên da bàn tinh, xir l' trit dê các cci 
sO gay ô nhiêm và các cor sO gay ô nhim môi tru0ng 
nghiêm trçng. 

So Tài nguyen 
và Môi tnrOng 

các sO, ngành, dja 
pht.rcrng, thin vi 

Han näm g 

5.3 
Dánh giá nhng tác dông cüa Hiêp dinh CPTPP dn van dê • 
lao dçng, viçc lam, xa h9l... va de xuat cac giai phap de co 
the thirc hiên hiu qua Hip djnh CPTPP trên dja bàn tinh 

SO Lao dông, . . 
Thuorng binh va 
Xâ hOi 

cac so, nganh, don 
Hang nam 

5.4 

Kjp thOi xây drng và ban hành the k hoach, chtrong trInh 
ye cong tác lao dng, vic lam; Thrc hin dông bô các giái 
pháp phát triên thj tnr&ng lao dOng. Day manh cOng tác dij 
báo và thông tin thj tnrOng lao dng; hoàn thành các chi 
tiêu giám t' I that nghiêp. 

SO Lao dng, 
Thrnmg binh và 
Xã hôi 

SO, ngan 'YII h d 
Hang nãm 
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