
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 
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Số              /KH-SNgV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quảng Trị, ngày         tháng 4 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CAM KẾT  

CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU SỞ NGOẠI VỤ VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY  

NĂM 2021 

 
 

STT 

Nội dung 

Chỉ đạo 
Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 

Dự kiến  

kết quả 

 đầu ra 

1 Tham mưu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII về 

lĩnh vực đối ngoại. Nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa công tác đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân 

dân  

1.1  Tham mưu Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII về lĩnh 

vực đối ngoại và hội nhập quốc tế 

GĐ, các PGĐ Văn phòng Quý III, IV Kế hoạch hành động của 

UBND tỉnh thực hiện 

Nghị quyết Đại hội tỉnh 

Đảng bộ lần thứ XVII về 

lĩnh vực đối ngoại và hội 

nhập quốc tế 

1.2  Tiếp tục đề xuất các nội dung triển khai thực hiện Quy 

định thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định 

số theo Quyết định 1737/QĐ-TU ngày 30/3/2020 về 

Quy định về thống nhất quản lý công tác đối ngoại tại 

tỉnh Quảng Trị.    

GĐ, các PGĐ Lãnh sự và 

NVNONN 

Cả năm Báo cáo kết quả triển khai 

hoạt động 

1.3 Rà soát tham mưu điều chỉnh Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại 

GĐ, các PGĐ Văn phòng Quý III, IV Quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ của Sở 
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vụ thay thế Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND tỉnh 

ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh theo Nghị định 

107/2020/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ 

Ngoại giao  

Ngoại vụ. 

1.4 Tham mưu Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị ngoại vụ toàn 

quốc 19 vàHội nghị ngoại giao 31 

GĐ, các PGĐ Văn phòng Quý III Nội dung, kế hoạch và báo 

cáo kết quả 

1.5 Tham mưu Kế hoạch triển khai công tác đối ngoại sau 

Hội nghị ngoại vụ toàn quốc 19 vàHội nghị ngoại giao 

31 

GĐ, các PGĐ Văn phòng Quý III, IV Nội dung, kế hoạch và báo 

cáo kết quả 

1.6 Tổ chức lớp đào tạo tiếng Lào cho CBCC tỉnh Quảng 

Trị 

PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Trung tâm 

Phục vụ Đối 

ngoại 

Quý I, II Tổ chức lớp đào tạo 

1.7 Tổ chức lớp cập nhật kiến thức đối ngoại năm 2021 PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Văn phòng Quý III Tổ chức lớp đào tạo 

2 Tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với 02 tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào). 

2.1 Triển khai nội dung biên bản cuộc họp thường niên lần 

thứ XXX của Đoàn Đại biểu Biên giới Trung ương hai 

nước Việt Nam - Lào; 

GĐ, PGĐ 

Nguyễn Đức 

Quang 

Quản lý biên 

giới 

Cả năm Văn bản chỉ đạo, Kế 

hoạch triển khai 

2.1 Đề xuất phương án khôi phục, sửa chữa các mốc Biên 

giới bị sạt lỡ, hư hỏng do lũ lụt.  

GĐ, PGĐ 

Nguyễn Đức 

Quang 

Quản lý biên 

giới 

Quý I Báo cáo và đề xuất 

phương án 

2.2 Tổ chức Hội đàm thường niên về công tác Biên giới 

giữa tỉnh Quảng Trị và 2 tỉnh Savannakhet, 

Salavan/Lào được tổ chức tại Quảng Trị 

GĐ, PGĐ 

Nguyễn Đức 

Quang 

Quản lý biên 

giới  

Quý I, II Chuẩn bị nội dung, 

chương trình tổ chức Hội 

đàm 

2.3 Tổ chức thành công Hội đàm cấp cao đánh giá giữa kỳ 

thực hiện Văn bản thỏa thuận cấp cao giữa tỉnh Quảng 

Trị với hai tỉnh Savannakhet, Salavan/Lào giai đoạn 

2020 – 2022. 

GĐ, PGĐ 

Nguyễn Đức 

Quang 

Quản lý biên 

giới 

Quý III Đề xuất kế hoạch, chuẩn 

bị nội dng, chương trình tổ 

chức Hội đàm cấp cao 

đánh giá giữa kỳ 

2.4 Hội nghị nội bộ/song phương sơ kết  mô hình kiểm tra 

“Một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao 

Bảo – Đen Sa Vẳn. 

PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Quản lý Biên 

giới 

Quý II Kế hoạch tổ chức Hội nghị 

sơ kết đánh giá việc thực 

hện mô hình 

3 Ký kết Văn bản thỏa thuận thiết lập quan hệ/khung hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và các đối tác nước ngoài (tỉnh Ubon 
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Ratchathani/Thái Lan, KOICA/Hàn Quốc, ĐSQ Ireland ...) 

3.1 Triển khai các hoạt động ngoại giao phát triển kinh tế 

và các nhiệm vụ do Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh giao thực hiện 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

 

Hợp tác quốc 

tế 

Cả năm Danh mục và báo cáo kết 

quả 

3.2 Tiếp tục triển khai thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh 

và Bộ Ngoại giao - Thương mại Ireland 

PGĐ Nguyễn 

Đức Quang 

 

Hợp tác quốc 

tế 

Cả năm Báo cáo thực hiện thỏa 

thuận 

3.3 Tham mưu triển khai Ký kết Văn bản thỏa thuận thiết 

lập quan hệ giữa tỉnh Quảng Trị tỉnh Ubon 

Ratchathani/Thái Lan 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Quản lý Biên 

giới 

Quý II Văn bản thỏa thuận được 

ký kết 

3.4 Tham mưu kết nối việc ký kết thỏa thuận của KOICA 

về triển khai Dự án Trung tâm phục hồi chức năng tỉnh 

Quảng Trị  

GĐ, PGĐ 

Nguyễn Đức 

Quang 

Hợp tác quốc 

tế 

Quý III Hoạt động kết nối 

3.5 Duy trì kết nối, tìm hiểu khả năng  hợp tác đào tạo với 

các trường, tổ chức đào tạo trong khu vực và quốc tế 

GĐ Nguyễn 

Triều Thương 

Trung tâm 

Phục vụ Đối 

ngoại 

Cả năm Báo cáo kết quả 

4 Tăng cường công tác vận động các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức quốc tế, PCP và cá nhân nước 

ngoài hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và nâng cao nhận thức phòng 

chống Covid-19...(dự kiến ước kinh phí cam kết khoảng 10 triệu USD). 

4.1 Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch xúc tiến 

vận động viện trợ PCPNN tỉnh Quảng Trị năm 2021 

 

GĐ, PGĐ 

Nguyễn Đức 

Quang 

Hợp tác quốc 

tế 

Cả năm Kế hoạch và báo cáo kết 

quả triển khai   

4.2  Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến vận 

động viện trợ PCPNN tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-

2025; vận động, ký kết và triển khai các dự án PCPNN 

trên địa bàn tỉnh   

GĐ, PGĐ 

Nguyễn Đức 

Quang 

 

 

 

Hợp tác quốc 

tế 

Cả năm Báo cáo làm việc và danh 

mục dự án được vận động 

4.3 Triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của BCĐ 

khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh triển khai  Chương 

GĐ Nguyễn 

Triều Thương 

Hợp tác quốc 

tế 

Cả năm Kể hoạch triển khai và báo 

cáo kết quả 
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trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến 

tranh của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2025  

4.4 Vận động tài trợ xây dựng Trung tâm hành động bom 

mìn Quảng Trị (QTMAC) 

GĐ, PGĐ 

Nguyễn Đức 

Quang 

Hợp tác quốc 

tế 

Quý III Thư chấp thuận tài trợ 

hoặc báo cáo  tiến độ công 

tác 

4.5 Làm việc với các tổ chức, dự án NGOs GĐ, các PGĐ Hợp tác quốc 

tế 

Cả năm Báo cáo làm việc và danh 

mục dự án được vận động 

4.6 Chỉ đạo việc hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương triển 

khai các dự án PCPNN và tăng cường kiểm tra, giám 

sát các dự án, hoạt động của các tổ chức PCPNN trên 

địa bàn tỉnh.  

 

GĐ Nguyễn 

Triều Thương 

Hợp tác quốc 

tế 

Cả năm Báo cáo kết quả 

4.8 Tiếp tục vận động kinh phí và hợp tác triển khai dự án 

“Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị” năm 

2021-2025 do tổ chức PTVN tài trợ 

PGĐ Nguyễn 

Đức Quang 

Hợp tác quốc 

tế 

Cả năm Thư thông báo tài trợ và 

Quyết định phê duyệt tiếp 

nhận dự án 

5 Tham mưu hoạt động tuyên truyền đối ngoại và tổ chức thành công các sự kiện đối ngoại quan trọng tại địa phương 

5.1 Triển khai các hoạt động 25 năm thiết lập quan hệ 

ngoai giao Việt Nam - Ai-len (05/4/1996-05/4/2021), 

GĐ, các PGĐ  Hợp tác quốc 

tế 

Quý IV Kế hoạch tổ chức hoạt 

động, Báo cáo kết quả  

5.2 Triển khai các hoạt động Kỷ niệm 45 năm thiết lập 

quan hệ ngoại giao với Thái Lan (6/8/1976-6/8/2021), 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Quản lý Biên 

giới 

Quý III Kế hoạch tổ chức hoạt 

động, Báo cáo kết quả 

5.3 Theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch hợp tác 

trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch, 

truyền thông, lao động giữa 03 tỉnh Quảng Trị– 

Savannakhet (Lào) – Mukdahan (Thái Lan) 

PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Lãnh sự và 

NVNONN 

 

Quý III 

Báo cáo kết quả  

 

5.4 Tổ chức hoạt động đánh dấu 20 năm chính thức triển 

khai Chương trình hỗ trợ của Hàn Quốc tại tỉnh Quảng 

Trị  

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Hợp tác quốc 

tế 

 

Quý IV 

Xây dựng đề án tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm và 

báo cáo kết qua 

5.5 Phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền và các sự kiện kỷ niệm quan hệ ngoại 

giao với nước do Bộ Ngoại giao chủ trì 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Hợp tác quốc 

tế 

Cả năm Danh mục và báo cáo kết 

quả 
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- Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện cam kết giữa người đứng đầu Sở Ngoại vụ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; 

Trưởng các Phòng chuyên môn,  đơn vị được phân công chủ trì chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương liên 

quan, tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

- Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc và định kỳ  tổng hợp báo cáo Giám đốc./.  
 

 
Nơi nhận: 
- GĐ, PGĐ sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- TTPVĐN; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Triều Thương 
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