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KE bACH 
Thçrc hin Hip dlnh  Thiro'ng m1i tiy do giii'a Vit Nam và 

Lien minh chãu Au (EVFTA) cfla tinh Thai Nguyen 

1. Mic tiêu, yêu cu 
1.1. Muc lieu 

- Nh.m cii th hóa và to chre trin khai thirc hin nhthTlg nhim vi d ra 
trong Ké hoch thixc hin Hip djnh thu'ang mii tir do gifla Vit Nam và Lien minh 
châu Au (Hip d'jnh EVFTA) dã duçc Thii tuâng ChInh phñ phê duyt ti 
Quyt djnh s 120 1/QD-TTg ngày 06/8/2020. 

- Phân cong nhirn vi, trách nhirn cho các so', ban, ngành, dja phuang và 

dan vj lien quan t chirc trin khai, thrc hin có hiu qua K hoch thirc hin 
Hip djnh EVFTA. 

- Tto slr dông thun ci1ia các cp, ngành, cong dông doanh nghip và nhân 
dan d trin khai thirc hin có hiu qua Hip djnh EVFTA. 

1.2. Yêu câu 
- Dam bão si.r chi cto, diu hành cüa ChInh phü, Thu tithng ChInh phü, 

các Bô, ngành Trung ilang, Tinh Oy, 1-IDNID, UBND tinh trong triên khai thirc hin 
Hip djnh EVFTA. 

- Xác djnh nôi dung cong vic phâi gãn vó'i trách nhirn và phát huy vai 
trO chü dng, tIch crc cüa co quan quán 1 nhà nu'ó'c trên da bàn tinh; báo darn 
cht 1ucng, tiêt kim và tiên d hoàn thành nhim v1i. 

- Trong qua trInh thixc hin phâi thu'o'ng xuyên, kjp tho'i kim tra, don dc, 
hu'ó'ng dn và tháo gO' nhQ'ng khó khãn vu'o'ng rnc, darn bão thit thirc, hiêu qua. 

1.3. Lô trinh i/nrc hiên 
- Giai doan 1 (náin 2020,). 
+ Tp trung hoàn hin các nhirn v lien quan den vic ban hành các van 

bàn can thit d thuc hiên EVFTA trên dia bàn tinh. 
+ Quán triêt v sr cn thiêt và 1'i Ich ciita vic thxc hin Hip djnh 

EVFTA den các so', ban, ngành, doàn the, UBND các huyn, thành ph, thi xa, 

cong dng doanh nghip, doanh nhân vâ nhân dan trên da bàn tinh; yêu cu cac 
co' quan, dan vj theo chu'c nãng, nhirn vi chu dng xây drng k hoch trong 
vic triên khai thi'c hin Hip dinh EVFTA. 

+ TO chc các hot dng tuyên truyên ye Hip djnh EVFTA, tap trung 
vào các ni dung chuyên sâu, cap thit di vó'i các co quan quán l, doanh 
nghip và ngu'O'i dan. 
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- Giai dogn 2 ('tIc nàm 2021 - 2025): 

+ Tiêp tlic triên khai thirc hin vic sra di, ban hành các van bàn d 
thtic hin Hip dnh EVFTA. 

+ Tip tuc tap hun, dào tao kiên thü'c, k nãng, nghip vi cho can ho lam 
vic ti các si, ban, ngành, doàn the, UBND các huyên, thành ph& thi xä, 
doanh nghip v Hip dlnh EVFTA. 

+ Tip tuc t chi'rc các hot dng tuyên truyn, cp nht tInh hInh và kip 
thi dnh giá két qua trong qua trInh thirc hin EVFTA cña doanh nghip, nguô'i dan. 

+ Xây dung các chu'o'ng trInh h tr nâng cao src cnh tranh cüa doanh 

nghip, nhât là các doanh nghip nhó Va vra trên dja bàn tinh, tap trung vào các 
linh vrc có tiêm näng, the mnh c1ia tinh. 

2. Nhfi'ng nhim vti chil yu 

2.1. Cong tác tuyên truyên, phô bièn thông till Vê Hip djnh EVFTA và 
thj trwô'ng cüa cdc nuó'c EU 

- Tang cu'è'ng phô biên ye EVFTA cho các dôi tupng lien quan, dc biêt là 

các di tung chju tác dng nhu': Nông dan, ca quan quán l cap tinh Va dia 
phisoiig, hpp tác xã, cong dông doanh nghip thông qua các phuong tiên truyên 

thông, trang thông tin din t1r, pano tuyên truyên, in an các n phrn, tài lieu, các 

chuo'ng trInh phát thanh và truyên hInh, các 1p  tp hun, hi thâo nhàm nâng 

cao nhn thirc, hiu bit ye ni dung cam kt cüng nhu các cong viêc cn trin 

khai d thirc thi hiu qua EVFTA. 

- Chñ trpng tp huân cho can b thuc các co' quan quán l2 nhà nithc lien 

quan den EVFTA và cho doanh nghip ye các quy djnh và cam kt cña EVFTA 

theo tmg chuyên ngành, linh vrc ci the, dam báo các doanh nghip cng nhu 

can b thuc co' quan quân 1 nba nu'ó'c hiêu rO, hiêu ding, tü' do giñp viëc thuc 

thi Hip djnh du'gc dy dü và hiu qua. 

- Thiêt 1p dâu mOi thông tin ye EVFTA dê phOi h9p cung cap thông tin, 

hucng dan, lam rO các ni dung cam kêt và các van dé có lien quan dn Hip dinh. 

- Tang cithng cung cap thông tin, dir báo ye th trung xut nhp khu, 

thuo'ng rnai - dâu tu' dé kjp thOi phO biên và ho tr xü l khó khãn cho các doanh 

nghip, nông dan, hçrp tác xã trong qua trInh triên khai Hip djnh. 

2.2. Cong tác xây di'ngpháp Iult, the 

- Các sO', ban, ngành thuOc tinh và UBND các huyn, thành phd, thi xã 

thirc hin rà soát các van bàn quy phrn pháp 1ut do dja phuo'ng ban hành trong 

qua trInh thrc hin Hip djnh; kjp thai kiên ngh co' quan có thm quyn sira di, 

b sung, thay the, bãi bO hoc ban hành mói các van bàn quy phm pháp luât 

dam bão phi hcp vói Hip djnh EVFTA. 
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Hoàn thin các van bàn quy phm pháp 1ut, nâng cao nãng 1i.rc thirc thi 
pháp 1ut trirc tip lien quan dn Hip djnh EVFTA, thuèng xuyên theo dôi tInh 
hmnh thi hành pháp 1ut trén dja bàn tinh; thirc hin t& cong tác h trg pháp 1 
cho doanh nghip. 

2.3. Nâng cao nàng 4rc cinh tranhi vàphát tri4n ngun nhân 4rc 
- Xây dmg các chuang trInh h trçl, nâng cao nàng lirc cnh tranh cho các 

ngành hang, doanh nghip, dc bit là doanh nghip viia, nhô và siêu nhô, nông 
dân hçTp tác xã phü hcp vri cam kt quc t; dng th?i chun b nhung giâi 
pháp irng phó, h trV di vó'i nhu'ng ngành hang, rnt hang chu tác dng 1&n, 
trirc tip tfi vic thirc thi Hip djnh; h trç doanh nghip trong tinh tham gia vào 
mng luôi san xut, chui giá trj, chui cung mg trong nuc và th giói. 

- Day mnh vic irng ding khoa hoc, cOng ngh trong san xut kinh 
doanh, nâng cao nãng suât lao dng ti doanh nghip và các ngành san xut. 

- Tp trung co cu li ngành cong nghip, to nn tang cho cong nghip 
hóa, hin di boa; dAy nhanh qua trmnh c0 cu li nông nghip và kinh t nông 
thOn theo mO hInh san xut tiên tin, irng ding khoa h9c cong nghê, an toàn, 
than thin vi môi trutrng. 

- Tang cumg các bin pháp, cci chê khuyn khIch, dnh hung các doanh 
nghip có vOn du tu nu'âc ngoài kt nOi vi doanh nghip trong tinh, gop phn 
vào vic hInh thành và phát trin chui cung iimg. 

- Chi'i trpng phát trin ngun nhân lixc cht lucmg cao, dc biêt là các 
ngành k thut - cOng ngh, lut, tài chInh. 

2.4. C/ia truvng và chInh sách dôi vó'i to chá'c cong doàn và các ti chá'c 
cáa ngu1i lao d3ng co' th 4zi doanh nghip 

- Triên khai thirc hin các chà tru'olTIg và chInh sách di vó'i t chiirc cOng 
doàn và các t chüc cüa ngu'ñ lao dng tti doanh nghip; thrc hin B lut Lao 
dng sira di nãm 2019 và van bàn lien quan ye diu chinh các quan h lao 
dng, tiêu c.hun lao dng phfii hcp vói các tiêu chun, cam kêt, cOng uic quc 
tmàVitNarndãtharngia. 

- Tiêp tiic nâng cao nàng lirc cho can b co' quan quàn l nhà nuc v lao 
dng; h trp' thiic dày các ho?t  dng di tho?i, thuong lu'çmg ti doanh nghiêp, 
các thit ch hôa giái, trong tài lao dng. 

2.5. Gum/i sac/i an sin/i xd hOi, bdo v rnOi tru'ô'ng vàphát trkn ben vfrng 
- Xây drng và ban hành dng b các chInh sách xâ hi, bao gOrn chInh 

sách h trç v tài chInh, diy ngh d chuyên dôi ngh nghip; cung cp các dich 
vu tu vn vic lam d giip ngu'à'i lao dng b mat vic lam do các doanh nghip 
khOng dirng vthg du'p'c trong qua trInh cnh tranh. 

- Tiêp tVc  thc dAy thrc thi dày dñ các cam két ca Vit Narn trong các 
hip djnh da phuo'ng ye rnOi trumg, bão ton và bão v dng thirc vt hoang dã ma 
Vit Narn dâ tham gia; chii trong cOng tácthanh tra, kiern tra và xñ 1 nghiêrn các 
vi phrn pháp lut v bâo v mOi tru'à'ng vâ da dang sinh hpc. 

(MOt so cong vic ci the triCn k1ai t1ii'c hin EVFTA tqi Phu luc kern theo) 
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3. To chfrc thu'c hiên 

3.1. Thi tri.rô'ng các s, ban, ngành, doàn the thuc tinh, Chü tjch UBND 

các huyn, thành phô, thj xã theo chirc nãng, nhim vi to chirc trin khai thuc 

hin, tang cuông kirn tra, don dc vic triên khai thixc hin K hoch nay; dinh 
kS' truóc ngày 05 tháng 11 hang nãrn, gri báo cáo ye S& Cong Thuang d ttng 
hçTp, báo cáo UBND tinh ye tInh hInh thuc hiên, kin ngh các biên pháp can 
thit, bâo dam K hoch dugc thiic hin hiu qua, dng b. Trong qua trInh t 

chüc th1rc hin K hoch nay, nu can sira di, b sung, các sO', nganh, dia 
phuong chñ dng gCri ye SO' COng Thuo'ng d tng hçip, báo cáo UBND tinh 

xern xét, quyêt djnh. 

3.2. Giao So' Cong Thuong chii trI, phOi h9'p vói các sO', ban, ngành, doàn 

th thuc tinh, UBND các huyn, thành ph thi xã theo dOi, dOn dc viêc trin 
khai thirc hin K ho?ch nay; djnh k' tru'óc ngày 20 tháng 11 hang nãm, báo cáo 

UBND tInh dê báo cáo B COng Thuo'ng, Van phOng Chjnh phñ theo quy dinh. 

3.3. Kinh phi thxc hin K hoch nay duçc lay tir ngun ngân sách nhà 

nuó'c, nguOn tài trg và các nguOn tài chInh hçp pháp khác theo quy djnh cüa 

pháp lut. Hang nãm, can cir nhirn viii duç'c giao tqi Phi lic dmnh kèm,), các sO', 
ngành và don vj lien quan có trách nhim xây dii'ng dir toán kinh phi chi tiêt dê 

thrc hin (lang ghép vào c4c tocn sr nghip hang nàrn cia cci' quan, dan vi) gfri 

SO' Tài chInh thâm dinh, trInh UBND tinh xem xét, quyêt djnh. 

Trên day là Ke hoch thirc hin Hip djnh Thuung mi t1r do giUa Vit Nam 

và Lien minh châu Au (EVFTA) cüa tinh Thai Nguyen; yéu câu Thu truO'ng các sO', 

ban, ngành, doàn thO thuc tinh, ChO' tjch UBND các huyn, thành ph& th xã và 
cac co quan, dcm vi có lien quan nghiêrn tue t chii'c triên khai th'c hin,/,,inv 

IVo'j n/ian: 
- B COng Thuong (de b/c); 
- ChO tjch và cOc PCT UBND tinh (dé b/c); 
- COc SO', ban, ngãnh, doân the thuôc tinh; 
- UBND các huyn, thành p]1& thj xâ; 

- Lãnh do Van phOng UBND tinh; 
- Luu: VT TH. 
Toannk, 8/2O2)" 

KT. CHU TICH 

 

Lê Quang Tiên 



MQT sO NHI 
(Kern theo Ké ho 

Phu luc 
RIEN KiIAI THIIC HIEN HhIP DNH EVFTA 
BND ngày f/8/2O2O cia UBND tinh Thai Nguyen) 

TT Ni dung cong viêc 
Co quan 

chü trI 

Co' quan 

phôi hç.p 
San phãm 

Thôi gian 
hoàn thành 

1 Cong tác tuyên truyn, phj bin thông tin v và thj tru'ông cüa các nuóc tham gia Hip d!nh Hiêp dinh EVFTA 

1.1 

T chrc phS bin, tap hun chuyên sâu v EVFTA 

ti Cac co quan quãn 1' nhà nuOc cAp tinh, dia 

phuong, cong dng doanh nghitp Va nguOi dan 

s Cong Thuong 

Các sO, ban, ngành, 

dia phuong, don vj 

lien quan 

Hi thào, Hi nghj, 

tap huân 
Näm 2020-2025 

1.2 
Xây dng vâ duy tn chuyên mc v EVFTA tren 

Dài PT -TH tinh, Báo Thai Nguyen. 

Dài Phát thanh - 

Truyn hinh tinh, 

Báo Thai Nguyen, 

Các sO, ban, ngành, 

dia phuong, don v 

lien quan 

Các chuong trInh 

truyn hinh; chuyên 

rnc trCn báo 

Nãm 2020-2025 

1 .i 

Tuyên truyn va xuAt bàn các An phâm, tài lieu 

giài thiu, nghiên ciru v EVFTA và vic tharn gia 

cüa Viêt Narn, djnh huOng du 1un xä hi tiêp cn 

tIch circ vOi nhtng thay di khi tham gia EVFTA 

S Thông tin và 

Truyên thông, 

SO Cong Thuong 

Các sO, ban, ngành, 

dja phuong, don vi 

lien quan 

Cãc bài vit, An phAm 

Trong qua trInh 

thc thi 

Hiêp dnh 

1.4 

Xây drng va nâng cAp trang thông tin din t11, tài 

khoàn x hi v EVFTA d cung cAp thông tin và 

kêt n& vOi Cng thông tin FTA ci:ia B Cong Thi.rcmg 

SO Cong Thuong, 

SO Thông tin và 

Truyên thông 

Các sO, ban, ngành, 

dja phuong, don vi 

lien quan 

Trang thông tin 

din tO, trang mang 

xã hi 

Nãm 2021 

1.5 
Thit Ip du mi thông tin v EVFTA cung 

các van d lien quan v Hip djnh 
SO Cong Thuong 

Các sO, ban, ngânh, 

dja phuong, don vj 

lien quan 

Näm 2020 

1 



2 Xây di'ng pháp Iut, the chê 

2.1 
Huóng dn, dOn dc, tng hop hoat dng rà soát 
van bàn, ph& hop xây dung c ch, chInh sách do 
tinh ban hành CO lien quan den Hiêp djnh EVFTA 

SO Tu' phàp 
Các sO, ban, nganh, 
dja phuong, dan v 

lien quan 

Van bàn quy pharn 
phàp 1u.t cña HDND 
tinh và UBND tinh 

Närn 2020-202 1 

2.2 
Cu th bOa du'ng lôi, chO tru'o'ng dOi ngoai và hi 
nh.p quOc t ciia Dàng và Nhà nu'Oc d thirre hin 
thông nhât trên da bàn tinh. 

SO Ngoai vv 

Các sO', ban, nganh, 
dja phu'ong, dan vj có 

lien quan 

Chuang trInh, 

Kê hoach 
Närn 2020-2025 

2.3 

Ph biên, huOng dn thuc hin các van bàn pháp 12, 
thO tue hành chinh lien quan dn cong tác di ngoai 
1sT hi nhp quôc tê t?i  da phu'ong. 

SO Ngoi vi 
Càc sO, ban, ngành, 

dja phu'ong, don vi có 
lien quan 

Näm 2020-2025 

2.4 
Di thoai chInh sách, lang nghe kiên tü nhtng 
thuân 1o. khO khãn cOa cong dông doanh nghip 
trong thirc thi pháp 1)'. 

Hip di Doanh 
nghip tinh 

Các doanh nghip, 
hi và hip hi ngành 

hang 

D xuât, kiên nghj ye 
ca ch, chInh sách 

Närn 2020-2025 

3 Nãng cao náng Iiyc cnh tranh và phát triên nguôn nhân h1'c 

3. 1 
T chü'c các hott d5ng khão sat, dánh giá nãng 1ic 
cüa các don vi trong viêc thrc hin các cam kêt 
FTAs. 

SO Cong Thuang 

Các sO', ban, nganh cO 
lien quan; Hip hi 
Doanh nghip tinh, 

doanh nghip 

Báo cáo dành giá Närn 2021-2025 

-. 2 

Dinh hi.ró'ng, dánh giá hoçtt dng xuât khu sang các 
nuoc EU, các giài pháp d tn dung ca hi t Hip 
dinh. 

SO COng Thuang 
HiphiDoanh 

nghip, ngành hang 
và các doanh nghip 

Hi nghj, Hi thào Näm 202 1-2025 

3.3 
Xây dung K hoach phát trin thuong mai  din tn 
tinh Thai Nguyen giai doan 202 1-2025 SO Cong Thu'ang 

Càc sO, ban, ngành, 
dja phuang, dan vj 

lien quan 
K hoach Nãm 2020 
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Xây dirng chixang trInh xUc tin thuang rni các 

mt hang th rntnh vao thj truô'ng EU. H tr doanh 

nghip tham gia doàn xüc tin, tim hiu thj trug, 

quãng bá san ph.m tai cac nuc EU. Thông tin CC 

hôi chçi, trin lam trong va ngoài nurc dë doanh 

nghip bitt, khai thác thj tru?Yng. 

sô Cong Thuang 

Các s, ban, nganh, 
dan v lien quan, Hip 

hôi Doanh nghip 

Chuang trInh xüc tiên 
thuong mai 

Nãm 2021-2025 

3.5 

Tang cuông kát ni giüa các doanh nghip trong 

tinh vó'i Ca nuâc va rnthc ngoài d hinh thânh phát 
.. 

trien chui cung irng, trao di cong ngh, kinh 

nghim tip cn thj tri.rmg EU. 

S Cong Thuang 
Sâ K hoch và 

Dâu tu 

FIip hôi Doanh 
nghip tinh 

Các s ban, ngành, 

dja phuang, dan vi 
lien quan 

trao dôi, din dan xüc 
tin thuang rni, 

dâu tu 

Trong qua trInh 
thuc thi 1-Iiêp 

dinh 

3.6 

T chirc các lap tap hun v nghip vi dôi ngo?i, 

kin thc di ngoai, nghi thc 1 tan, darn phãn, 

giao tiêp quôc të. 

SaNgoi 
Các sO, ban, ngành, 

dan vi lien quan 
Các lap tap hun Nãrn 202 1-2025 

3.7 

Tip can, nrn bt thông tin kinh të dôi ngoti, ca 

hôi hap tác du tu, chInh sách uu dai, bão h rnu 

dich và tlnh hInh an ninh - chInh tn ca các nuâc 

EU. Tham mi.ru trin khai có hiu qua chuang trInh 

thOa thun hap tác giüa tinh Thai Nguyen vâi cáo 

tinh thuôc các nuàc EU. 

S& Ngoi vi 
Các ca quan, dan v 

lien quan 

Trong qua trinh 
thrc thi Hip 

dinh 

3.8 

Dy minh quan h ngoti giao, thu ht du tu va xtc 

tin thuang rni vâi các quc gia EU gOp phAn tao 

thun igi cho san phm, hang hóa xut khu và báo 

v lcii Ich chInh dáng cüa doanh nghip. 

S& Ngoi vi,i 
Các sa, ban, ngành, 

dan vi lien quan 

Chuang trinl, 

K hotch 

Trong qua trinh 
thuc thi Hip 

dinh 
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Xây drng chuang trInh xiic tiên dãu tu, miñ gci dâu 

tu vao các 1mb vuc san xuât, chê biên hang xuât 

khu va cac ngành hang cong nghip h trç, tp 

trung vao cac du an than thin vo moi truOng, cO 

cong ngh tiên tin, tao  ra phuGng thirc san xut 

kinh doanh imi mang Iai  giá trj gia tang và có cam 

kêt chuyn giao cOng ngh trong qua trInh thirc hin. 

Si Kê hoach và 
Dau tu 

Các sâ, ban, ngành, 
da phuang, dn v có 

lien quan 

Chuang trinh xüc tiên 
dâu tu' 

Trong qua trinh 
thrc thi Hip 

djnh 

3.10 

Xãy ding chmnh sách h trçr doanh nghip thành 1p 

moi v phI, kinh phi và tich h9p cac djch vi tin ich 

trong quy trinh thirc hin các thO tiic hành chInh ye 

dãng k' kinh doanh, nhäm giñp doanh nghip giim 

bó't thOi gian, chi phi thuc hiên các thu tuc hãnh 

chinh, tao mOi truO'ng kinh doanh thun 1çi cho 

doanh nghip khO'i nghip. 

SO' Kê hoach và 
. 

Dâu tu' 

Các sO', ban, nganh, 
dja phu'cmg, don v 

Co lien quan 

Quy dnh Nãrn 2020-2021 

3.1 1 

Day mtnh irng ding khoa hQc cong ngh trong san 

xuCt kinh doanh, nâng cao nãng suât lao dng tai 

doanh nghip và các ngành san xut 

SO Khoa hoc và 
Cong ngh 

Các sO', ban, ngành, 
dia phuong, don vi 

lien quan 

Trong qua trinh 
thirc thi I-1ip 

dinh 

3. 12 

Nâng cao nang 1irc cOa các co quan quán 1' và c 

quan thrc thi quyn sO' hü'u trI tu nhm dáp 1rng 

các yCu câu mó'i cOa I-Iip dinh. 

SO' Khoa hoc và 
Cong ngh 

Các sO', ban, nganh, 
don vj lien quan 

Các khóa dào tao,  tp 
huân, an phâm, tài 

lieu hu'O'ng dn 

Trong qua trinh 
thrc thi Hip 

djnh 

3.13 
Tang cu'Ong cOng tác h trçi pháp l cho doanh 

nghip 
SO' lu pháp 

Các sO', ban, ngành, 
don vj lien quan 

Chuong trinh, 

K hoach 
Hang näm 

3.14 
Xây dimg chInh quyên din tO' hu'ó'ng den xây dijng 

chInh quyn sO phiic v phat triên kinh t s xã hôi s. 

SO' Thông tin và 
Truyên thông 

Các sO', ban, ngành, 
don vj lien quan 

Närn 2020-2025 
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3.15 

Thirc hin co cu li ngành nông nghip và kinh tê 
nông thôn, thüc dy áp diing rnô hInh san xuât tiën 
tiën, 11ng diing khoa hpc k5 thut cong ngh, an 
toàn, than thin vâi rnôi tnr?mg, hInh thành các 
chui giá tn, lien kt vüng trong san xut các san 
phm có th manh cña tinh, tao  co sO' xây dirng nën 
san xut hin dai, dáp iling yeu câu khät khe tr thi. 
tnrO'ng EU. 

S& Nong nghip 
và PTNT 

Các sO', ban, nganh, 
don vj lien quan 

Chucing trinh, Dê an, 

Kê hoach 

Trong qua trinh 
thc thi Hiêp 

dinh 

3.16 
T chirc cac khóa dào tao day ngh nâng cao chit 
lu'ong ngun nhân ire cho các doanh nghip. 

SO' Lao dng, 
Thuang binh và 

Xahi 

Các sO', ban, nganh, 
dia phuong cO lien 

quan 
Các khóa day nghe Nãrn 2020-2025 

4 Chü tru'o'ng, chInh sách di vó'i to chü'c cong doàn và các t cli irc cüa ngu'ôi lao dng ti co so' doanh nghip 

4.1 

Tp hun, bi du'O'ng nâng cao näng Iirc cho can b 
co quan quãn l nhà nuO'c ye lao dng; hO ti thuc 
dày cãc hott dng di thoai, thuong 1ung tai  doanh 
nghiêp, các thit ch hOa giái, trQng tài lao dng. 

SO' Lao ding, 
Thuong binh và 

hOi 

Các sO', ngành, di,a 
phuong, don vi có 

lien quan 
Các lO'p tp huân 

Trong qua trinh 
thc thi hip 

dinh 

4.2 

- Tuyên truyn kip thO'i cãc quy djnh cña phãp lut 
ye lao dng, nht là B Lut lao dng sñ'a di nãrn 
20 19, Luât An toàn ye sinh lao dng, Lut Bão 
him xi hôi, Lut Vic lam; quy djnh cña pháp 1ut 
v quyn thành lap, gia nhp và tharn gia hoat dng 
cüa t chiirc dai din nguO'i lao dng t?i  co sO'. 

- H tra, cung cp thông tin cam kêt v lao dng 
theo quy dinh cüa Hip djnh tOi doanh nghip và 
các hip hi khi cO yêu cu. 

SO' Lao dng, 
Thuong binh và 

Xã hi 

Các sO', ngành, di,a 
phuang, don vi, cO 

lien quan 

Nãm 2020-2025 
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5 Chinh sãch an sinh xã hi, báo v môi tru'à'ng và phát triên ben vü'ng 

5.1 

PhOi lwp thirc hin CO hitu qua cOng tãc trçY gii.ip 

pháp 1 cho ngui ngheo, cac nhOrn di tucmg yu 

th trên dia bàn tinh. 

S& lu pháp 
Các s&, ngành, dja 

phuang cO lien quan 

Trong qua trinh 
th?c thi Hip 

dinh 

5.2 

Tham rnuu trong vic xáy dirng co ch chInh sách 

xa hOi ho tro, darn báo an sinh xã hi cho nguài lao 

dông ti CáC doanh nghip b ành huO'ng do qua 

trInh cnh tranh khi EVFTA có hiêu liic. 

S Lao dng - 
Thuong binh và 

Xà hOi 

CáC s&, nganh, dja 
phuang, dan vi có 

lien quan 

Ca ché, chinh sách Närn 2020-202 1 

5.3 

TO chüc các hott d.5ng  nâng cao nhân thCrc v bào 

ye mOi truOng và phát trin ben vüng cho doanh 

nghip và nguôi dan trong tinh. 

SO Tài nguyen Va 
Môi trUOng 

Hip hi Doanh 
nghip tinh 

Các sO', ngành, dja 
phuang, dan vi có 

lien quan 
Nãrn 2020-2021 

5.4 

\7ân dng các nba tài trçY, CáC to chñc quôc tê h trçY 

các chu'ong trInh, du' an an sinh xã hôi, báo ye rnOi 

tru6'ng và phát trin ben vQng trên dja bàn tinh. 

SO' Ngoai vit 
Các sO', ngành, da 
phuo'ng, dan v cO 

lien quan 

Trong qua trInh 
thirc thi Hip 

djnh 

5.5 
lriên khai các biên pháp cbông la  các hànb vi rnua 

' 
ban dng thirc vt hoang dã bi khai thác trái phép. 

SO Nông nghip 
và PTNT 

Các sO', ngành, dja 
phu'ang có lien quan 

Phuang an, Kê hoach ThuO'ng xuyên 

5.6 

Xây dirng chu'o'ng trInh hO trçi, nâng cao nhin thtrc, 

tuyCn truyn v bàn ye mOi tru'O'ng và phát trin ben 

vüng cho cçng dng, nguO'i lao dng và doanh nghip. 

SO' Cong Thu'ang, 
Hiêp hôi Doanh 

ngbip tinh 

Các sO', ngành, dja 
phuang, dan vj có 

lien quan 

Chu'ang trmnh Nãrn 2020-2025 

6 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

		Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên - Phone: 02083 655 369 - Fax: 02083 655 339 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn
	2020-08-27T15:04:56+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÁI NGUYÊN
	Văn phòng Ủy ban nhân dân<vanthu.ubnd@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




