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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực 

(Hiệp định RCEP) 

 
 

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ phê duyệt 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP); 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 04/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực 

(Hiệp định RCEP); 

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối 

tác Kinh tế Toàn diện Khu vực với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Hiệp định 

RCEP, gắn với việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương trong việc 

triển khai Hiệp định RCEP phù hợp với tình hình thực tế. 

- Hỗ trợ nâng cao sự hiểu biết, nhận thức của các cấp, các ngành và địa 

phương, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng của Hiệp định RCEP 

đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vận dụng và phát huy hiệu quả các cơ 

hội đến từ Hiệp định, hạn chế tối đa các thách thức để tối ưu hóa lợi ích mà Hiệp định 

mang lại cho doanh nghiệp và người dân trong tỉnh 

2. Yêu cầu 

- Cần có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, địa phương 

trong tỉnh và các tổ chức, cá nhân trong ngoài tỉnh, có phân công trách nhiệm cụ thể 

rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện.  

- Công tác triển khai thực hiện đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, bám sát tình 

hình thực tế của địa phương nhằm đưa ra những đánh giá, dự báo giúp nâng cao hiệu 

quả hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo thực thi các cam kết và tận dụng tốt các cơ hội 

của Hiệp định RCEP để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định RCEP 

- Phổ biến, tuyên truyền về Hiệp định RCEP và các văn bản quy phạm pháp 

luật được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để thực hiện Hiệp định RCEP 

cho các đối tượng liên quan, đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như: cộng 

đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, cơ quan quản lý ở địa phương, 
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các thành phần lao động khác thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin 

điện tử, các ấn phẩm, tài liệu, các chương trình phát thanh và truyền hình, các lớp tập 

huấn, hội thảo, đối thoại nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết 

cũng như các công việc cần triển khai để thực hiện hiệu quả Hiệp định RCEP. 

- 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 chính như: thuế, quy tắc xuất xứ, tiếp cận thị 

trường các nước tham gia Hiệp định RCEP, đầu tư, dịch vụ, hải quan, mua sắm của 

Chính phủ, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ... 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 hiện Hiệp định đầy đủ và hiệu quả. 

- Sở Công Thương là đầu mối cập nhật, tiếp nhận thông tin về Hiệp định RCEP 

từ Bộ Công Thương và các Bộ, ngành Trung ương để cung cấp thông tin đến các cơ 

quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp,… trên địa bàn tỉnh. 

- Củng cố mạng lưới, tăng cường năng lực, chủ động phối hợp với các Bộ, 

ngành Trung ương, các hiệp hội ngành hàng trong nước đẩy mạnh công tác cung cấp 

thông tin, dự báo về các thị trường xuất, nhập khẩu, thị trường trong nước để các 

doanh nghiệp có thể kịp thời nắm bắt các thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về 

quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của các nước tham gia Hiệp định RCEP, từ đó tạo 

thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh trong 

nước và đầu tư ra nước ngoài. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông qua các hình thức phù hợp, 

đẩy mạnh sử dụng môi trường kỹ thuật số hoặc đăng tải tài liệu trên các trang thông 

tin điện tử của các cơ quan có thẩm quyền nhằm tăng khả năng tiếp cận của các doanh 

nghiệp, đồng thời đảm bảo tính tương tác, hiệu quả, tiết kiệm. 

2. Công tác xây dựng pháp luật, thể chế 

- Thường xuyên rà soát các văn bản, chủ trương, chính sách của tỉnh có liên 

quan đến Hiệp định RCEP để kịp thời tham mưu ban hành hoặc kiến nghị cấp có thẩm 

quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới cho phù hợp với thực 

tế, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương trong việc rà soát, sửa đổi, ban hành 

mới hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản 

quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với các cam kết trong Hiệp định RCEP và đáp 

ứng yêu cầu quản lý của từng lĩnh vực.  

- Triển khai đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 

trong thực hiện nhiệm vụ hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, 

trật tự an toàn xã hội kết hợp với phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế; phối hợp chặt 

chẽ với cơ quan đầu mối quốc gia về thực hiện Hiệp định, đảm bảo việc thực hiện 

hiệu quả và đầy đủ, đảm bảo giám sát chặt chẽ việc thực hiện cam kết của các đối tác 

cũng như theo sát tình hình xuất nhập khẩu để có biện pháp ứng phó kịp thời bảo vệ 

lợi ích của địa phương, phù hợp với các quy định của Hiệp định RCEP và luật pháp 

trong nước. 

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng hiệu quả Hiệp định RCEP 

- Tăng cường hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh 

nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, hợp tác xã, hộ nông dân phù 
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hợp với các cam kết quốc tế; đồng thời, xây dựng các giải pháp ứng phó, chính sách 

hỗ trợ cho những ngành hàng chịu tác động lớn, trực tiếp từ việc thực hiện Hiệp định. 

- Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cơ cấu lại ngành công thương, thực 

hiện chuyển đổi số hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật, mô hình sản xuất tiên tiến theo 

hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, truy xuất nguồn gốc, đáp 

ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.  

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm; 

tăng cường hỗ trợ hoạt động khuyến công, khuyến nông, thực hiện Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm,… nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, cơ sở để không 

những đáp ứng được yêu cầu của thị trường mà còn có thể ứng phó được những tác 

động từ quá trình hội nhập. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 

thông tin, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm xây dựng môi trường 

kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo thuận lợi hơn cho các thành phần 

kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, từng bước cải thiện nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh. 

- Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại - đầu tư tại các nước tham 

gia Hiệp định RCEP, thực hiện nghiên cứu và khai thác các thị trường thành viên 

nhằm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp các nước về cơ hội và lợi thế môi trường 

kinh doanh đầu tư của địa phương; tiếp tục hoàn thiện cơ chế khuyến khích, thu hút 

nguồn đầu tư nước ngoài, qua đó phát triển quan hệ thương mại, thu hút nguồn vốn từ 

các nước thành viên Hiệp định RCEP vào những lĩnh vực trọng điểm; tận dụng công 

nghệ nguồn, công nghệ hiện đại, thành quả của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ 4 

nhằm tháo gỡ những nút thắt có thể gây cản trở một số ngành của địa phương trong 

việc tận dụng Hiệp định RCEP 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng chuyên sâu cho doanh nghiệp, nghiên cứu và khai thác 

thị trường thành viên; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị, chuỗi 

cung ứng toàn cầu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh doanh bền vững; thúc đẩy 

kết nối doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp từ các nước đối tác tham gia 

Hiệp định RCEP. 

- Nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp; thông qua các hiệp hội doanh 

nghiệp nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp 

nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, định hướng cho các Hiệp hội đổi mới 

văn hóa sản xuất, khởi nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân nâng cao năng 

lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. 

- Đánh giá thường xuyên những tác động của Hiệp định RCEP đối với các 

ngành sản xuất, cung cấp dịch vụ và đề xuất các biện pháp cụ thể trong việc nâng cao 

năng lực cạnh tranh cho các ngành này. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương chủ trì, theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế 

hoạch này. 

2. Kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp, nguồn tài 

trợ và nguồn vốn hợp pháp khác. Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm 

xây dựng dự toán kinh phí theo quy định hiện hành, phối hợp với Sở Tài chính tổng 

hợp vào dự toán hàng năm, trình cấp có thẩm quyền bố trí theo khả năng cân đối để 
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thực hiện đối với đơn vị cấp tỉnh. 

3. Trên cơ sở những nội dung theo Kế hoạch này và căn cứ nhiệm vụ được 

phân công (Phụ lục kèm theo), các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan có 

trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ 

hàng năm và từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. 

Định kỳ trước ngày 05 tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công 

Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực 

(Hiệp định RCEP) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trong quá trình triển khai thực hiện, 

nếu cần phải sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch này cho phù hợp với tình hình thực 

tế, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

 
 Nơi nhận: 

- Bộ Công Thương; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh;   

- Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh;                                                                               
- LĐ. VPUBND tỉnh; 

- CT. UBND các huyện, thị xã và thành phố;  

- Phòng KT-NV;  

- Lưu: VT, 6.11.05. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Phụ lục 

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH RCEP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG 

(Kèm theo Kế hoạch số………/KH-UBND ngày…..tháng…..năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

 

STT NỘI DUNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ CƠ QUAN PHỐI HỢP 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

1 Công tác thông tin, tuyên truyền    

 
Tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức, tập huấn 

chuyên sâu về Hiệp định RCEP đến các đối tượng liên quan 
Sở Công Thương 

Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố và 

các đơn vị liên quan 

Hàng năm 

 

Thực hiện cấp thông tin, dự báo về thị trường trong nước, 

thị trường xuất, nhập khẩu, thị trường trong nước để các 

doanh nghiệp có thể kịp thời nắm bắt các thông tin, yêu cầu 

về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa 

của các nước tham gia Hiệp định RCEP 

Sở Công Thương 

Các Sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và các đơn vị liên quan 

Thường xuyên 

2 Công tác hoàn thiện pháp luật, thể chế    

 

Thực hiện rà soát các văn bản, chủ trương, chính sách của 

tỉnh có liên quan đến Hiệp định RCEP để kịp thời tham 

mưu ban hành hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phù 

hợp với thực tế, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Thủ trưởng các Cơ quan 

chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Sở Tư pháp; các Sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các huyện, 

thị xã, thành phố và các đơn 

vị có liên quan 

Thường xuyên 

3 
Nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng hiệu quả Hiệp 

định RCEP 
   

 
Tăng cường hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các 

ngành hàng, doanh nghiệp 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các Sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và các đơn vị liên quan 

Thường xuyên 

 

Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cơ cấu lại ngành công 

thương, thực hiện chuyển đổi số hóa, áp dụng khoa học kỹ 

thuật, mô hình sản xuất tiên tiến theo hướng nâng cao chất 

lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, truy xuất nguồn gốc, đáp 

ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế 

Các Sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và các 

đơn vị liên quan 

 Thường xuyên 
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Thực hiện các chính sách hỗ trợ xây dượng thương hiệu, nhãn 

hiệu sản phẩm; tăng cường hỗ trợ hoạt động khuyến công, 

khuyến nông, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm,… 

Sở Công Thương, Sở 

Nông nghiệp và PTNT 

Các Sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và các đơn vị liên quan 

Thường xuyên 

 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng 

mạnh mẽ công nghệ thông tin, tăng cường cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến nhằm xây dựng môi trường kinh doanh 

thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo thuận lợi hơn cho 

các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, từng 

bước cải thiện nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh. 

Các Sở, ban, ngành, địa 

phương trên địa bàn tỉnh 

Các Sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các đơn vị liên 

quan 

Thường xuyên 

 

Thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư 

phù hợp với tình hình thực tế nhằm tận dụng cơ hội và lợi 

thế môi trường kinh doanh đầu tư của tỉnh, phát triển quan 

hệ thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài vào những lĩnh 

vực trọng điểm. 

Sở Công Thương 

(Trung tâm Xúc tiến 

thương mại), Sở Kế 

hoạch và Đầu tư (Trung 

tâm Xúc tiến đầu tư và 

Hỗ trợ doanh nghiệp) 

Các Sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các đơn vị liên 

quan 

Hàng năm 

 

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 

thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của tỉnh và các Sở ban ngành, doanh nghiệp, đặc 

biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các Sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và các đơn vị liên quan 

Thường xuyên 

 

Hỗ trợ đào tạo kỹ năng chuyên sâu cho doanh nghiệp, 

nghiên cứu và khai thác thị trường thành viên; có chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung 

ứng toàn cầu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh 

doanh bền vững; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp trong nước 

với các doanh nghiệp từ các nước đối tác tham gia Hiệp 

định RCEP 

Các Sở, ban, ngành tỉnh 

liên quan 

Các Sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các đơn vị liên 

quan 

Thường xuyên 

 

Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh 

nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố và 

các đơn vị liên quan 

Thường xuyên 
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