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BÁO CÁO  

Kết quả triển khai các Hiệp định CPTTP, EVFTA, UKVFTA năm 2022 
 

 

Thực hiện Công văn số 1775/SCT-QLTM&XNK ngày 14 tháng 11 năm 

2022 của Sở Công thương Cao Bằng về việc báo cáo tình hình xây dựng, triển 

khai thực thi Kế hoạch thực hiện các Hiệp định CPTTP, Hiệp định EVFTA, 

Hiệp định UKVFTA năm 2022. Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN THÔNG TIN HIỆP 

ĐỊNH 

- Thường xuyên phổ biến, quán triệt các Kế hoạch thực hiện các Hiệp định 

CPTTP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA năm 2022 đến tất cả các cán 

bộ, công chức, đảng viên lồng ghép nội dung tại các cuộc họp giao ban, các cuộc 

sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.  

 - Năm 2022 Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã ban hành các văn 

bản về triển khai các Hiệp định: 

+ Công văn số 345/UBND-KT ngày 28/02/2022 về việc tháo gỡ khó khăn, 

tạo thuận lợi, thúc đẩy tiêu thụ nông sản. 

+ Công văn số 448/UBND-KT ngày 14/3/2022 về việc triển khai Thông tư 

số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 của Bộ Công Thương về việc quy định 

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP. 

+ Công văn số 578/UBND-KT ngày 28/3/2022 về việc tiếp tục triển khai 

tuyên truyền Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiệu thụ và xuất khẩu nông sản. 

+ Công văn số 615/UBND-KT ngày 31/3/2022 về việc hướng dẫn quy định 

mới về an toàn thực phẩm xuất khẩu đến thị trường EU và Trung Quốc. 

+ Công văn số 709/UBND-KT ngày 13/4/2022 về việc triển khai Thông tư 

số 07/2022/TT-BCT ngày 23/3/2022 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn 

thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định RCEP. 
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 II. CÔNG TÁC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ PHÁT 

TRIỂN NGUỒN LỰC 

1. Công tác nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh 

nghiệp, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: 

- Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh:  

+ Kiểm soát thủ tục hành chính, niêm yết công khai, đúng quy định các thủ 

tục được công bố, sửa đổi, bổ sung tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC. 

Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính đi vào nề nếp, chất lượng phục vụ 

được nâng lên; công tác giải quyết TTHC tuân thủ theo đúng quy định của thủ 

tục hành chính. 

+ Duy trì tốt các hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục 

hành chính theo cơ chế "một cửa" liên thông hiện đại của UBND thành phố; 

UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt nhằm khắc phục tình trạng chậm, trễ trong 

giải quyết TTHC đủ điều kiện.  

- Chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng khoa học công 

nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, HTX, cơ sở SXKD; 

công tác phát triển, chuyển giao khoa học - công nghệ; công tác xây dựng nhãn 

hiệu sản phẩm:  

+ Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, 

hợp tác xã, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

trên địa bàn.  

+ Được sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, hiện nay đã thực hiện 

xong việc truy suất nguồn gốc cho chuỗi giá trị nho của Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Phát triển Công nghệ xanh CAB Cao Bằng. 

- Công tác phát triển sản phẩm của địa phương gắn với chương trình OCOP 

theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với thiêu thụ: Kêu gọi các HTX nông 

nghiệp chủ trì thực hiện các dự án phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 

liên kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp.  

 2. Kết quả thực hiện nội dung đột phá về nông nghiệp thông minh và 

nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến năm 

2022 

Quán triệt nội dung Kế hoạch số 09-KH/BCĐ ngày 24/3/2022 của Ban Chỉ 

đạo thực hiện các nội dung đột phá của tỉnh thực hiện nội dung đột phá về phát 

triển nông nghiệp thông minh, theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với 

chế biến giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 853/KH-TBCĐ, ngày 12/4/2022 của 
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Tiểu Ban thực hiện nội dung đột phá về nông nghiệp ban hành kế hoạch thực 

hiện nội dung đột phá về phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp 

theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến năm 2022 và Kế hoạch 

số 191-KH/TU ngày 13/7/2022 của Thành ủy về Thực hiện nội dung đột phá về 

phát triển nông nghiệp thông minh, theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn 

với chế biến, giai đoạn 2022-2025 đến các đơn vị, phòng, ban thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phố Cao Bằng tại các cuộc triển khai các văn bản của cấp ủy, 

họp định kỳ với mục đích nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị 

có liên quan để triển khai thực hiện. 

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực thi Kế hoạch thực hiện các 

Hiệp định CPTTP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Công Thương CB; 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- Văn phòng HĐND&UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi  
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