UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 3677 /SNN&PTNT-QLCL

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 23 tháng 9

năm 2020

V/v triển khai thực hiện Quyết định
số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế
hoạch thực hiện Hiệp định thương
mại tự do giữa Việt Nam và Liên
minh Châu Âu (EVFTA).

Kính gửi: Sở Công Thương.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số
2078/SCT-XNK ngày 18/8/2020 của Sở Công Thương (cơ quan Thường trực
Ban Hội nhập kinh tế quốc tế và Chỉ đạo Chương trình xuất khẩu tỉnh) về việc
đề nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do
giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA);
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi
tại Công văn số 10953/UBND-KTTC ngày 12/8/2020 về việc thực hiện Quyết
định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế
hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu
Âu (EVFTA); căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT
báo cáo và đề xuất như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 23/6/2020 của
UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa
Việt Nam và Liên minh Châu Âu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Qua nghiên cứu Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự
do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận thấy
các nội dung của Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh
đã đầy đủ, bám sát định hướng của Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020
của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh nên
không đề xuất bổ sung, sửa đổi.
2. Đánh giá mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp và ngành hàng
thuộc lĩnh vực nông nghiệp để có lộ trình cụ thể, phù hợp hỗ trợ các doanh
nghiệp tận dụng các lợi thế mà EVFTA đem lại.
Với tiềm năng lớn từ thị trường EU, hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu
nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh đều đang nỗ lực hết sức để đáp ứng các yêu
cầu khắt khe nhất nhằm tận dụng tối đa lợi thế từ EVFTA đem lại, cụ thể như sau:
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- Việc thực thi EVFTA sẽ góp phần mở rộng thị phần cho các mặt hàng
gỗ từ Việt Nam tại thị trường Châu Âu. Bên cạnh đó, Việt Nam và Liên minh
Châu Âu (EU) đã ký kết Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi Lâm luật, quản
trị rừng và thương mại lâm sản (viết tắt là VPA/FLEGT), giúp thúc đẩy thương
mại sản phẩm gỗ hợp pháp từ Việt Nam sang EU và các thị trường khác. Sở
Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế
hoạch số 36/KH-UBND ngày 06/02/2020 về tổ chức thực hiện VPA/FLEGT
trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có sự chuẩn
bị nghiêm túc để đón cơ hội đến từ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam
và Liên minh Châu Âu. Một số doanh nghiệp đã từng bước giảm dần việc xuất
khẩu gỗ băm dăm giá trị thấp, tập trung sản xuất các sản phẩm có giá trị cao như
ván sàn, ván ép, đồ nội thất ...; áp dụng các hệ thống tiêu chuẩn chất lượng tiên
tiến nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe của các thị trường xuất khẩu; tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, thúc đẩy thương mại
điện tử đối với các sản phẩm lâm nghiệp; tăng cường đầu tư phát triển thương
hiệu và xây dựng nguồn nguyên liệu ổn định từ diện tích rừng trồng trên địa bàn
tỉnh; đào tạo, nâng cao chất lượng, tay nghề công nhân để giảm giá thành, tăng
năng suất lao động, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm và bắt kịp xu hướng
tiêu dùng của thị trường; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để khai thác các thị
trường tiềm năng sau đại dịch Covid – 19 được kiểm soát.
- Việc thực thi EVFTA sẽ góp phần mở rộng thị phần cho các mặt hàng
thủy sản xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Châu Âu. Các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh tận dụng lợi thế từ trước tới
nay trong việc xuất khẩu các sản phẩm ngao, tôm sang thị trường EU, cùng với
các chính sách EVFTA chính thức được thông qua để tiếp tục đẩy mạnh sản
xuất, xuất khẩu hơn nữa.
Đề nghị Sở Công Thương xem xét tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh (để b/c);
- GĐ Sở (để b/c);
- Lưu: VT, CCQLCL.
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