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KẾ HOẠCH
Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch
thực hiện với nội dung như sau:
1. Mục tiêu
Nâng cao nhận thức cho các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã,
thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu về tầm
quan trọng và sự tác động của Hiệp định CPTPP đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, khai
thác hiệu quả Hiệp định CPTPP và các Hiệp định thương mại tự do đã có hiệu
lực; đồng thời tích cực chuẩn bị cho việc thực thi các Hiệp định thương mại tự
do (FTA) thế hệ mới sắp có hiệu lực trong thời gian tới.
2. Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu
Tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả
các nhiệm vụ giải pháp; góp phần đảm bảo thực hiện mục tiêu đề ra.
(Có Phụ lục chi tiết đính kèm)
3. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước
phân bổ hàng năm cho các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố
và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.
Trên cơ sở các nhiệm vụ được nêu cụ thể tại Phụ lục đính kèm, yêu cầu sở,
ngành, đơn vị được giao chủ trì, triển khai thực hiện có hiệu quả.
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.
4.2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã,
thành phố:
- Triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế
của đơn vị.
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- Xây dựng kế hoạch chi tiết và dự toán kinh phí hàng năm của từng đơn vị
để triển khai thực hiện Kế hoạch, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh
phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện.
- Định kỳ hàng năm (trước ngày 30/11) có văn bản gửi Sở Công Thương
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc phát
sinh, các đơn vị chủ động báo cáo về Sở Công Thương, để đề xuất UBND tỉnh
xem xét, cho ý kiến./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Lưu: VT, NC/KT (mqv).
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