1. Về quản lý hoạt Động xuất nhập khẩu:
- Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, Đề án phát triển và Đẩy mạnh xuất khẩu
hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất khẩu, quản lý nhập khẩu hàng hóa trên Địa bàn thành phố;
- Quản lý hoạt Động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn Đầu
tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt Động của các văn phòng, chi nhánh
của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên Địa bàn thành phố.
2. Về hội nhập kinh tế quốc tế:
- Tham mưu, giúp Lãnh Đạo Sở thực hiện chức năng Đầu mối, giúp việc UBND thành phố về công tác hội
nhập kinh tế quốc tế trên Địa bàn thành phố, trong Đó bao gồm việc tham mưu UBND thành phố ban hành
và triển khai kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế trên Địa bàn thành phố;
chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch,
chương trình, các quy Định về hội nhập kinh tế quốc tế; tổng hợp và báo cáo nội dung liên quan;
- Chủ trì, phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập
kinh tế quốc tế của ngành công thương trên Địa bàn thành phố; tổng hợp, báo cáo nội dung liên quan.
3. Đầu mối, tổng hợp tình hình hoạt Động Đối ngoại của Sở; tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về
hoạt Động Đối ngoại theo lĩnh vực Được phân công (gồm hoạt Động Đối ngoại, kinh tế Đối ngoại, thông
tin Đối ngoại, ngoại giao văn hóa).
4. Về quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ:
- Hướng dẫn các quy Định của pháp luật về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trên Địa
bàn thành phố;
- Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có
nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh, chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ;
- Đầu mối chủ trì hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên Địa bàn Đối phó với các vụ kiện chống bán phá
giá, chống trợ cấp và tự vệ từ nước ngoài;
- Quản lý hoạt Động bán hàng Đa cấp theo quy Định của pháp luật.
5. Các nhiệm vụ khác:
- Thường trực Trung tâm WTO;
- Thường trực Điểm hỏi Đáp TBT trong mạng lưới TBT thành phố và trong mạng lưới TBT của Bộ Công
Thương;
- Tham mưu thực hiện công tác cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực Được phân công, phụ
trách;
- Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo Định kỳ, Đột xuất và các hoạt Động khác có liên
quan;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh Đạo sở phân công.

