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BÁO CÁO  

Tình hình triển khai thực thi Kế hoạch thực hiện các Hiệp định năm 2022 

 

 

Thực hiện Công văn số 6691/UBND-TH3, ngày 22/11/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo tình hình xây dựng, triển khai thực thi 

các Kế hoạch thực hiện các Hiệp định năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Can 

Lộc báo cáo cụ thể như sau: 

1. Công tác tuyên truyền 

- Tuyên truyền các nội dung theo Kế hoạch 68/KH-UBND ngày 

13/3/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Hiệp định CPTPP; Kế hoạch 

số 338/KH-UBND ngày 14/9/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Hiệp 

định EVFTA và Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 23/02/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện các Hiệp định UKVFTA. 

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân 

nhận thức về Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

CPTPP. Cách thức tiếp cận các thông tin nhằm nâng cao tính chủ động, phòng 

ngừa ứng phó với sự cạnh tranh, tận dụng các hoạt động sản xuất kinh doanh 

phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương. 
- Phối hợp, lồng ghép trong các chương trình hội nghị tập huấn và qua hệ 

thống loa phát thanh của các xã, thị trấn với các nội dung liên quan đến chất 

lượng sản phẩm hàng hoá sản xuất tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hàng hóa 

sang thị trường nước ngoài. Đồng thời thông tin về các chính sách, cảnh báo 

những vụ việc xẩy ra tranh chấp thương mại, đầu tư. 

- Cập nhật, tiếp cận, đổi mới các hoạt động về xúc tiến thương mại, thông 

tin thị trường sản phẩm, hàng hoá; đôn đốc các doanh nghiệp mở rộng các kênh 

bán hàng, phân phối, đại lý có tiềm năng đem lại lợi thế cho hoạt động xúc tiến 

thương mại của địa phương. 

2. Kết quả thực hiện 

- Phối kết hợp với các Sở, ban, ngành liên quan bám sát các chương trình, 

chính sách, chủ trương của cấp trên để chỉ đạo thực hiện. 

- Triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh về xúc tiến thương mại; phát triển thương mại điện tử, tập 

huấn cho các doanh nghiệp, cơ sở nắm bắt các văn bản pháp quy có hiệu lực. 
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- Hướng dẫn, đôn đốc các sản phẩm chủ lực của huyện gắn với phát triển 

thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ, đăng ký bản quyền thương hiệu, 

nhãn mác nhằm bảo vệ cho doanh nghiệp và sản phẩm sản xuất ra thị trường. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, cập nhật thông tin các cơ sở sản xuất có 

đủ điều kiện theo quy định để đưa vào hỗ trợ theo chính sách, chương trình của 

các cấp. Nhất là ưu tiên hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia liên kết, tạo chuỗi 

giá trị sản phẩm bền vững. 

- Phối hợp với các ngành cấp tỉnh kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các 

chính sách về ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến mới đưa và sản xuất như: chế 

biến gỗ; cơ khí... một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực có bước đột 

phá theo hướng hiện đại bền vững chủ yếu tập trung vào các sản phẩm đặc thù 

có lợi thế như: Cam, bưởi, thanh long, sản xuất rau củ quả,...; hình thành một số 

vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của các dự án đầu tư sản xuất kinh 

doanh của các cơ sở nhằm đảm bảo các yếu tố về môi trường. 

3. Khó khăn, tồn tại 

            - Do đặc thù huyện thuần nông, các ngành nghề sản xuất có quy mô nhỏ 

lẻ, các sản phẩm sản xuất ra chưa cạnh tranh được để xuất khẩu ra thị trường 

nước ngoài. 

 - Việc tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại khu 

công nghiệp, các cụm công nghiệp trên địa bàn đang gặp nhiều khó khăn do các 

doanh nghiệp có quy mô lớn chưa thực sự quan tâm đầu tư vào thị trường của 

địa phương. 

- Công tác phối hợp triển khai thực hiện chưa kịp thời, một số địa phương 

chưa quan tâm. 

 Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc báo cáo Sở Công Thương biết để tổng 

hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Công Thương; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 
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