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Thực hiện Văn bản số 3297/UBND-TH3 ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh 

về báo cáo tổng kết 05 năm thực thi Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại 

thương về các biện pháp phòng vệ thương mại; Sở Ngoại vụ báo cáo như sau: 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến  

Xác định Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp 

phòng vệ thương mại là cơ sở pháp lý quan trọng, hoàn thiện hệ thống pháp luật 

về phòng vệ thương mại, hướng tới đảm bảo lợi ích của nền kinh tế trong quá 

trình hội nhập quốc tế trên cơ sở đồng bộ, thống nhất với các cam kết quốc tế, 

phù hợp với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà nước ta đang tham 

gia, Sở Ngoại vụ đã tích cực tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CBCCVC Nghị 

định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ và Quyết định số 

1659/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

“Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp 

định thương mại tự do thế hệ mới” và các văn bản pháp luật khác về phòng vệ 

thương mại có liên quan. Từ đó, nâng cao nhận thức, năng lực của các cán bộ, 

nhất là cán bộ tham mưu hợp tác quốc tế về phòng vệ thương mại. Sở cũng đăng 

tải các nội dung trên lên Cổng thông tin điện tử của Sở để các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân có điều kiện truy cập tìm hiểu, nghiên cứu, thực hiện. 

2. Công tác triển khai thực hiện 

Hàng năm, Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch đối 

ngoại và hội nhập quốc tế với mục tiêu: huy động tổng thể, đồng bộ các nguồn 

lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định 

chính trị - quốc phòng - an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; quảng bá 

hình ảnh của Hà Tĩnh đến với bạn bè quốc tế, giữ gìn và phát huy các giá trị 

truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc, văn hóa vùng miền của tỉnh Hà Tĩnh, 

đồng thời tiếp nhận những tinh hoa văn hóa tiến bộ của nhân loại; nâng cao vị 

thế của tỉnh Hà Tĩnh trong nước, quốc tế và với các đối tác, đặc biệt là đối tác 

quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng.  

Phối hợp tham mưu tỉnh tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến 

thương mại trong nước và nước ngoài nhằm quảng bá môi trường đầu tư, thu hút 

FDI vào Hà Tĩnh, quảng bá các sản phẩm truyền thống của tỉnh, đẩy mạnh xuất 
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khẩu. Tham mưu tỉnh cử các đoàn tham dự các hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu 

tư do các cơ quan Trung ương cũng như các địa phương khác tổ chức, qua đó đã 

tích cực quảng bá đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước về hình ảnh, con người 

Hà Tĩnh và cung cấp thông tin tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu hợp tác, đầu tư, 

thương mại, du lịch; vận động các nguồn tài trợ, viện trợ cho địa phương, góp 

phần tích cực trong việc mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế của tỉnh. 

3. Kế hoạch triển khai thời gian tới 

-  Phối hợp tham mưu tỉnh tham dự các diễn đàn, hội nghị xúc tiến đầu tư, 

xúc tiến thương mại do các cơ quan Trung ương, Bộ Ngoại giao và các tổ chức 

quốc tế tổ chức, từ đó tiếp cận quảng bá hình ảnh, cơ hội đầu tư tại Hà Tĩnh đến 

các tập đoàn, nhà đầu tư nước ngoài. 

- Phối hợp với các ngành tạo điều kiện cho doanh nghiệp của tỉnh tiếp xúc, 

trao đổi, liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài nhằm thúc đẩy sản xuất kinh 

doanh trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, đào tạo, thương 

mại, du lịch dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu. 

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 

ngoài và các ngành nắm bắt thông tin các vụ việc nước ngoài điều tra phòng vệ 

thương mại đối với hàng hoá xuất khẩu của tỉnh, thông tin các chương trình trợ 

cấp, hỗ trợ sản xuất trong nước mà các đối tác thương mại đang áp dụng, các 

hàng hoá có dấu hiệu được trợ cấp hoặc bán phá giá xuất khẩu sang Việt Nam. 

- Phối hợp với Sở Công Thương tăng cường hợp tác quốc tế về phòng vệ 

thương mại. 

Trên đây là báo cáo tổng kết 05 năm thực thi Nghị định số 10/2018/NĐ-

CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Sở Ngoại vụ gửi Sở 

Công Thương nghiên cứu, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
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