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S& I1A6/SCT-XNK
V/v báo cáo tinh hIrih triên khai
cong tác hi nhp kinh t quc te^ 6
tháng du näm 2019 và phucing
hrong, nhirn vi 6 tháng cu& nãrn
2019.

Thanh

-

Hóa, ngây O9i6ng 6 näm 2019

Kinh gi:ri: Thành viên Ban Hi nhp kinh te^ quc t& và Chi do
Chi.roTlg trInh xu.t khu tinh Thanh Hóa
Can cu' Quyt dnh so^ 1 605/QD-UBND ngày 28/5/2014 cüa Chñ tjch UBND
tinh ye vic thành 1p Ban Hôi nhp kinh te^ quc te^ và Chi dao Chuong trInh xuât
kh.0 tinh Thanh Hóa và Quyt djnh sé, 253 8/QD-BHN&XK ngày 12/8/2014 cüa
Tru&ng Ban Chi dao ve^ vic ban hành Quy che^ hot dng cüa Ban Hi nhp kinh
tê quc te^ và Chi dao Chuong trInh xut kh.0 tinh Thanh Hóa.
De có co so báo cáo cong tác Hi nhp kinh te^ quc te^ và cong tác xuAt nhp
khu 6 tháng du näm 2019; t6 chüc Hi nghj so kt dánh giá tinh hInh ho?t dng
cüa Ban Chi dao, SO Cong Thi.rong Co quan ThuOng tr1rc dé nghj các SO, ngành là
thành viên Ban Hi nh.p kinh te^ qu& t8 và Chi dao Chuong trInh xut khâu tinh
báo cáo tInh hInh trin khai cong tác hi nhp kinh t quc te^ 6 tháng dâu näm
2019 và phuong hu&ng nhim vi cong tác 6 tháng cuôi närn 2019.
-

(Co d6 cuang báo cáo gi'ri kern và dáng tái tai webs ite Sà Cong Thu'cing
Iittp://sct.thanhhoa.gov.vn. Muc van bàn mOU.

Báo cáo xin vui lông gin ve Phông Quàn 1' xut nhp khâu SO Cong
Thiicing Co quan ThuOng tnrc Ban Chi dao, Khu do thj mOi Dông Huong, thành
pho Thanh Hóa, trtrc ngày 05/7/2019. Van bàn mm dê nghj gui ye email:
doanthanh.sctgmail.com. M9i chi tit xin vui lông lien lac: Ong Doàn Tr9ng
Thanh Diên thoai sé: 0945 .217.383.
-

-

-

Trân tr9ng sir phi hop thrc hin ciia các sO, ngành./.
Noi nithn:
-

-

-

-

Nhu' ti-en;

Truôiig BCD (thay b/c);
Website Sâ;
Li.ru: VT, XNK.
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clfo'NG
Báo cáo két civa trin k
ngch
Jp kinh té quc t 6 thing dâu näm 2019,
phu'ong h
g tic 6 thing cuôi näm 2019
11 THP4$j
(Kern theo Vãn
ô.44.4'NK, ngày .5.th6ng 6 nãm 2019)
Phan thir nhât
KET QUA THIXC HIEN CONG TAC iiQI NH4P KINH TE QUOC TE
6 THANG DAU NAM 2019
I.

Các cong tác dã thrc hin trong 6 thing dâu nàm 2019:

1.
Cong tic to chirc hoc tip, tuyên truyn, phô biên thông tin ye hi nhp
kinh té quôc tê:
Các S& ngành thong kê, báO cáo, dánh giá kIt qua tlirc hin có lien quan den
cong tOc hoc tap, phI biê'n, tuyên truyn ve^ /ii nhp kinh te' qudc tl cho can b, cOng
chic, doanh nghip và ngithi dan, ki cá trên các pliu'cng tin thông tin, truyn thông dgi
ching.
2.

Ye Thu'ong mi:

S& KI hoach và Dcu tic, Cuc hái quan Thanh Hóa báo cáo kêt qua dat dzrçrc so
v&i kl hoach và so vói cling ve xuO't nháp kId, ddu tic xOy drng hg tOng tlizcong mgi. So
doanh nghip tlicc hiçn khai báo hal quan v xuO't khdu hang hOa.
3.

Ye Dn tn:

Sá KI hoach và DIu tic, Ban quOii l,i Khu kinh tl Nghi San và các khu cOng
nghip, báo cáo, dOnh giá kIt quO dju tic, phát triln Khu cOng nghip; tInh hlnh thu hzt
dlu tic trong nir&c vii ngoài nzrO'c; tInh hInh thyc hin các ngun vOn ODA, tlnh hInh hQp
tác qudc tl và cOc chInh sOch tgo diê'u kin thugn lçri trong dlu tic, sOn xudt, kinh doanh,
tInh hlnh phát triên doanh nghip, cal tliiç;i các chi s1 nãng lrc cçi.nh tranh ci'ia tin/i
4.

Ve Du lich:

Sà Vn hóa, TliI thao vO Du lich, SO' Giao thông vn tái báo cáo, dánh gid tIn/i
hInh phát triln du lich, tInh hInh dlu tic co, sO' Jig &ng, giao thông vn tái nhm phát
triln ngành dii lich, các chu'cing trInh, ké' hoach quáng bá, thu hit khách du i/c/i, doanh
thu tic các dfch vu du lich cz.a du khách trong nzc&c vO qulc tl; cOc chInh sách ho trq, tçio
diu kin dl phOt triln di sOn van hOa, lang nghl; tInh hlnh phát triln cOc djch vu logistic
5.

Ve Con ngu*i
So- Lao

-

Lao dng:

65ng, t/lu'o'ng bi,ili vO xâ h5i bOo cáo cOc van clé ye an si/i/i

lii.

IC.

giOo chic
-

flnli hlnh p/i0t fr/en c/On sO, nut d3 dOn cii'; COng iOc giarn nghCo: COng iOc

clOo lao iighe, Giói thiéu viéc lOin; GiOi quvlt tra,iii chIp lao dng, tin/i hlnh lao c1;ig di
lOrn i'ic Igi ni.róc ngoOi.

Cong iOc dciu tu xdY citing co so' ha icing ngOnh giao c/tic; COng idc duo Igo vO
p/ia! 1rin nguOn nhOn irc llgànhl giao clyc.
-

6.

Ve Co s& ha tang:

Sá XOy dcng, SO' nông nghip và phát trién nOng thin, SO' Giao thing Vtn tOi,
bOo cáo tinh hInh phát trién co sO' hg tcng du'O'ng bô, dzthng t/niy, du-&ng sit, he thing
kho bill, cáng sing, cáng thz'iy n6i dia, phtco'ng tin cOng c5ng, bé'n xe khách,các tuyén
dir&ng lien van...; COng tác xOy dz,cng quy hogch phOt triln do thj, phát triê'n cOng
nghip, phtht trién nOng nghip, nOng thin, p/nit triê'n thu'ctng mgi dich vu.
-

7.

VêVãnhóa:

SO' Van hóa, The thao vO Du ljch, SO' Thing tin và Truyen thing ththig kê, dOnh
giá kIt qua thrc hin các chu'ang trInh, kl hogch lien quan dIn cOc hoat ding van hóa
nghe thut, kIt qua các phong trào hogt dong the thao, hói cha trién 1dm thành tint vOo
các ngày 1J' lO'n; các kIt qua triln khai ChInh p/ni din tic, phát triln he thing cong ngh
thing tin, các chInh sách, ké' hoach, chiro'ng trInh van hOa, vOn ngh, ii hi phiic vi dd'i
song tinh than cia ngic&i dan, dc bitt là ngu'O'i dan rc thilu so'.
-

8.

Ve Dc dim dja phu'ong:

COc SO' ngành phân tich các dc dilm cO lcri the' cgnh tranh cáa tinh nhic: vi tri dja
1$', khI hthi, ddt dai, song ngOi, tai nguyen khoOn san, co, sà ha tang, dia giói hành chInh,
ngucn nhdn 1,cc, cOy trông, vat nuôi,... nhn dfnh ye khá nOng phát trién cia tinh dy'a
trén các IN the' cgnh tranh trén,
SO' Tài nguyen và MOi tntcO'ng và các SO' ngành lien quan báo cáo cOng tác quOn 15.
tài nguyen ddt dai, tài nguyen nttO'c, tai nguyen khoáng sOn; Cong tác bOo ve mOi trzcO'ng,
kilm soát ,nOi tnzrdng tgi các k/iu, cum cong nghip và khu dOn cic,' Cong tOc z'rng phO,
phOng chdng thién tai, lü lt,
9.

Ve The chê:

COc SO' ngành iit kê, dOnh giá cong tác cOi cOch the ché nhic: cOi cOch hành chInh
cOng tai cOc SO' ngành trong tinh dc bict là trong ngành dOu tic, ngán hang, thul vO hOj
qua...; COng tác á'ng clung cong nghé thing tin trong quOn 1,3 hành chInh: cOc chwcing
trInh, chInh sOch nhäm giOi quylt cOc vzcO'ng mlc khO khOn côa ldnh dgo tinh dli vó'i
doanh nghip thing qua tilp xôc, dói thogi dii t/icc hin; Dánh giá tinh hinh thicc hjên
các giOi pháp nOng cao chi SI ilOng 1rc cgnh tranh cOp tinh, chi SI COj cách thá tuc hành
chInh cita tinh; DOnh giO tInh hInli thz,i'c hin cOc chi'i trlrcing, chInh sOch cz'ia Ngdn hang
Nhà nicác dli vái cOc hoqt diig lien quan dIn tai chIn/i ngOn hang.
10.

Ye cong tác dôi ngoi:

SO' Ngogi vi, SO' Thing tin vO Truyn thing; SO' KI hogc/i và Dii tie, Ban quOn lj
Khu kinh tl Nghi San và cOc k/iu cong nghip, báo cáo cong tdc lien quan dIn dli ngoqi

nhir: td chz'rc can bó, cong chic clia các ngành, doàn the và doanh nghip nhà nuóc di
cOng tác, hoe tap, xi.c tié'n thicang mcii, du ttc tai nzcác ngoài, COng tOc quOng bO, giài
thiu thu hi.t du tic nirO'c ngoài vào tinh Than/i HOa; COng tác tiêp don các doàn khách
nzcO'c ngoài thani quan, tIm hiu tinh hInh kinh t khOo sOt c0 hOi, dcu tic hcip tOc vài tinh
Than/i HOa; COng tOc to^ chic /c) kIt cOc thOa thun hcrp tác cia tinh Than/i Hóa vói cOc
dli tOc njróc ngoài)
II. Dinh giá chung:
1.
KU qua dt du9c:
2.
Hin che^ và nguyen nhân cüa hn ché:
3.
Giãi pháp khäc phc hn ch:
4.
Be xuât và kiên ngh:
Phan thtr hal
ICE HOeCH THVC HIN CONG TALC HQI NHJP KINH TE QUOC TE
6 THANG CUOI NAM 2019
Các S& ngành dl xudt cOc nhim vy, myc tiêu cy thl së thzrc hin trong 6 thOng
cudi nàin 2019 nhm náng cao náng 1rc h7i nhp kinh té' qudc tê cz'ia tinh Than/i HOa ye
cOc ,n2t nhu: vl to ch&c tuyén truyln, phI biln thông tin vl Iii nIip kinh tl qulc tl; vl
thzccrng mai, ve du tic; vl du ljch,..., C'Oc chzrcrng trinh, Ice' hoich, dl On nhm thrc thi
cOc cam kIt cia hip djnh thzcong mcxi tic do song phicang, da phicang cjia Vit Nam
trong thOi gian tó'i nhic: Hip djn/i CPTPP, FTA Viêt Nam v&i Lien ,ninh C/iOu A, Lien
Mmli kinh tEA Au, HOn Qudc,
-
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