UBND TỈNH ĐỒNG NAI
BCĐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Số:

248 /KH-BCĐPTKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thảo tập huấn “Tuân thủ các quy định về xuất xứ và chuyển tải
đối với hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ”
Căn cứ Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 26 th ng 8 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Ph t triển kinh tế tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-BCĐPTKT ngày 10 th ng 9 năm 2021 của
Ban chỉ đạo Ph t triển kinh tế tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
động của Ban chỉ đạo Ph t triển kinh tế tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ nhiệm vụ được giao tại B o c o số 26/BC-BCĐPTKT ngày 08
th ng 3 năm 2021 của Ủy ban nh n d n tỉnh về việc b o c o hoạt động Ban Chỉ
đạo ph t triển kinh tế năm 2020 và kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ công t c
năm 2021;
Xét nhu cầu cần n ng cao năng lực cho sở, ban, ngành và doanh nghiệp
địa phương, Ban chỉ đạo ph t triển kinh tế phối hợp cơ quan ph t triển Quốc tế
Hoa Kỳ (USAID) và Ban quản lý dự n Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài
trợ (TFP) x y dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo tập huấn “Tu n thủ c c quy định
về xuất xứ và chuyển tải đối với hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ”, nội
dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chuyên gia Hải quan Hoa Kỳ trao đổi, chia sẻ c c quy định về xuất xứ và
chuyển tải đối với hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ để từ đó giúp cơ
quan hải quan và doanh nghiệp địa phương hiểu rõ và có c c biện ph p hiệu quả
phòng tr nh việc vi phạm.
- Hướng dẫn và đề ra c c biện ph p hỗ trợ doanh nghiệp tu n thủ tốt c c
quy định về xuất xứ và chuyển tải đối với hàng hóa xuất khẩu sang thị trường
Hoa Kỳ.
- Tạo điều kiện, cơ hội để c c diễn giả đến từ hải quan Hoa Kỳ, Tổng Cục
Hải quan Việt Nam và đại diện Sở, ban ngành và doanh nghiệp địa phương trao
đổi và làm rõ c c thông tin cần thiết, nhằm phục vụ tốt cho công t c của c c bên
liên quan và n ng cao tính tu n thủ trong việc thực thi, p dụng c c quy định về
xuất xứ và chuyển tải đối với hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.
2. Yêu cầu
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- Việc tổ chức Hội thảo phải đảm bảo hiệu quả, ph hợp với đối tượng
tham dự; tạo được không khí trao đổi cở mở, đóng góp được nhiều ý kiến giải
ph p trong việc thực thi p dụng c c quy định về xuất xứ và chuyển tải đối với
hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.
- Việc tổ chức Hội thảo phải đảm bảo c c yêu cầu về công t c phòng,
chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG
1. Hình thức
- Kết nối trực tuyến các điểm cầu tại Đồng Nai tại Khách sạn 57 qua hệ
thống Webex: phiên dịch đồng thời Anh-Việt và Việt-Anh.
- C c điểm cầu tại doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ
trên địa bàn tỉnh qua hệ thống Webex: doanh nghiệp lựa chọn kênh tiếng Anh và
tiếng Việt.
2. Địa điểm điểm cầu tại chỗ: Kh ch sạn Đồng Nai (số 57 Phạm Văn
Thuận, Phường T n Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai).
3. Thời gian: Ngày 10 tháng 12 năm 2021 (cả ngày)
4. Thành phần tham dự: 30-40 người tại chỗ và 30-40 người trực tuyến.
- Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban
Quản lý c c Khu công nghiệp, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Ph t triển Nông
thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông
và Vận tải, Liên minh HTX, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Ng n hàng nhà nước
chi nh nh tỉnh Đồng Nai; Cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Quản lý thị
trường tỉnh; Hội Xuất nhập khẩu tỉnh; Hội Doanh nh n trẻ; Hiệp hội Chăn nuôi
tỉnh.
- B o Đồng Nai, Đài Ph t thanh và Truyền hình Đồng Nai (cử phóng viên
đến đưa tin).
- Ban Quản lý dự n Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ.
- C c Tổng công ty và doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu sang thị trường
Hoa Kỳ tại địa bàn tỉnh Đồng Nai.
5. Hội thảo tập huấn “Tu n thủ c c quy định về xuất xứ và chuyển tải đối
với hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ”
a) Nội dung Hội thảo
- Chuyên gia Hải quan Hoa Kỳ, chuyên gia của Tổng cục Hải quan Việt
Nam, c c tổ chức, doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh trao đổi, chia sẻ
kinh nghiệm, ý kiến về tu n thủ c c quy định xuất xứ và chuyển tải hàng hóa
nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Từ đó giúp cơ quan hải quan và doanh nghiệp
địa phương hiểu rõ để đưa ra c c biện ph p kiểm so t, phòng tránh khả năng vi
phạm một c ch hiệu quả.
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- Hướng dẫn và đề ra c c biện ph p hỗ trợ doanh nghiệp tu n thủ tốt c c
quy định về xuất xứ và chuyển tải hợp ph p của hàng hóa xuất khẩu vào thị
trường Hoa Kỳ trong thời gian tới.
b) Chương trình Hội thảo
THỜI GIAN

NỘI DUNG

BÊN THỰC HIỆN

07:30 – 08:00

Đăng ký đại biểu

Dự án USAID TFP

08:00 – 08:20

Phiên khai mạc và giới thiệu đại
biểu

Cơ quan Ph t triển quốc tế Hoa
Kỳ (USAID)/ Dự án USAID
TFP

08:20 – 08:30

08:30 – 09:45

09:45 – 11:00

11:00 – 11:30

Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo
tỉnh
Tổng quan c c quy định về thuế
quan và phi thuế quan của Hoa Kỳ
Tổng quan c c quy định về khai b o
nước xuất xứ của hàng hóa
- Ví dụ minh họa về những vụ việc
ph t hiện khai b o sai nước xuất xứ
- C c quy định về ghi nhãn nước
xuất xứ
Tổng quan về việc x c định nước
xuất xứ của hàng hóa (kiểm tra sau
thông quan)
- Chuyển đổi cơ bản
- C c ví dụ minh họa
Phiên hỏi đ p
Kết thúc Phiên làm việc buổi sáng

11:30 – 12:00

Thường trực Ban – BCĐ Ph t
triển Kinh tế
- Ông Thomas Jesukiewicz,
Trưởng phòng Tư vấn và Rà
so t quy định (RAAAS), Phòng
Thương mại tại Long Beach/
Los Angeles
- Ông Jeffrey Nii, Trưởng
phòng Quản lý hợp t c và vụ
việc quốc tế (IEIM) tại Phòng
Thương mại ở Washington, DC,
- Các chuyên gia chuyên trách
lĩnh vực kh c của Phòng
Thương mại
Cơ quan Ph t triển quốc tế Hoa
Kỳ (USAID)/ Dự án USAID
TFP

12:00 – 13:30

Nghỉ ăn trưa tại Khách sạn

13:30 – 15:00

Phiên thảo luận nhằm hướng dẫn,
định hướng cho doanh nghiệp tỉnh
về việc tuân thủ các quy định của
thị trường Hoa Kỳ

Tổng Cục Hải quan, Cục Hải
quan Đồng Nai, Sở, ban ngành,
đơn vị và đại diện doanh nghiệp
tại tỉnh Đồng Nai

15:00 – 15h:15

Bế mạc Hội thảo

Cơ quan Ph t triển quốc tế Hoa
Kỳ (USAID)/ Dự án USAID
TFP

6. Kinh phí thực hiện: Kinh phí tổ chức Hội thảo do dự án USAID tài trợ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Công Thương
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- Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo c c
điều kiện cần thiết cho công t c tổ chức Hội thảo; việc tổ chức Hội thảo phải đảm
bảo c c yêu cầu về công t c phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ
quan y tế.
- Ph t hành Thư mời đến c c đơn vị và doanh nghiệp tham gia trực tiếp và
trực tuyến; phối hợp c c đơn vị gửi thư mời đảm bảo về thời gian, thành phần
tham dự.
- Cung cấp đường Link cho doanh nghiệp tham gia trực tuyến.
- Tổng hợp c c c u hỏi của c c sở, ban, ngành để thảo luận, trao đổi tại Hội
thảo.
- Phối hợp Dự n USAID TFP kiểm tra đường truyền lúc 19h-20h ngày
09/12/2021.
2. Hội Xuất nhập khẩu tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh
- Ph t thư mời đến c c doanh nghiệp thuộc Hội/Hiệp hội có hàng hóa xuất
khẩu sang thị trường Hoa Kỳ (10 doanh nghiệp dự trực tiếp, 10 doanh nghiệp dự
trực tuyến); phối hợp Sở Công Thương cung cấp đường Link tập huấn cho doanh
nghiệp (đối với doanh nghiệp đăng ký trực tuyến)
- Tổng hợp danh s ch c c doanh nghiệp tham gia trực tiếp và trực tuyến;
c c c u hỏi liên quan của Doanh nghiệp gửi về Thường trực ban - Sở Công
Thương trước ngày 05/12/2021 để tổng hợp gửi chuyên gia chuẩn bị, giúp tiết
kiệm thời gian, hội thảo hiệu quả).
3. Cục Hải quan tỉnh
- Ph t thư mời đến c c doanh nghiệp thuộc có hàng hóa xuất khẩu sang thị
trường Hoa Kỳ (10 doanh nghiệp dự trực tiếp, 10 doanh nghiệp dự trực tuyến);
phối hợp Sở Công Thương cung cấp đường Link tập huấn cho doanh nghiệp (đối
với doanh nghiệp đăng ký trực tuyến)
- Tổng hợp danh s ch c c doanh nghiệp tham gia trực tiếp và trực tuyến;
c c c u hỏi liên quan của Doanh nghiệp gửi về Thường trực ban - Sở Công
Thương trước ngày 05/12/2021 để tổng hợp gửi chuyên gia chuẩn bị, giúp tiết
kiệm thời gian, hội thảo hiệu quả).
4. Dự án USAID TFP
- Mời chuyên gia của Hải quan Hoa Kỳ và Tổng Cục Hải quan Việt Nam
hướng dẫn, tập huấn.
- Tài trợ kinh phí tổ chức liên quan để giúp c c đại biểu tham dự trực tuyến
thuận lợi.
- Tài trợ c c kinh phí kh c ph hợp với quy định của nhà tài trợ USAID.
- Phụ tr ch về kỹ thuật kết nối tại c c đầu cầu, cung cấp đường Link tập
huấn về Sở Công Thương trước ngày 07/12/2021.
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Đầu mối liên hệ: Sở Công Thương Đồng Nai, địa chỉ: tầng 4, số 02,
Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai –Thư
ký: đ/c Ngọc Tuyết – ĐTDĐ 0946.705.336, email:ngoctuyetsct@gmail.com.
Trên đ y là Kế hoạch Hội thảo tập huấn “Tu n thủ c c quy định về xuất xứ
và chuyển tải đối với hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ”. Ban Chỉ đạo
Ph t triển kinh tế tỉnh đề nghị c c cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai
thực hiện.
Kế hoạch này thay Giấy mời tham dự Hội thảo. Đề nghị các đồng chí
tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, sức khỏe ./.
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- Theo thành phần tham dự Mục II;
- Chủ tịch, c c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh – Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

PH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguy n Thị Hoàng

