
 

 

       

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021  

và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 

 

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là 

năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội 

đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, phong 

trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang 

diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước, công tác phòng, chống dịch tiếp tục được triển 

khai rộng khắp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, được cộng đồng quốc tế đánh 

giá cao, nhân dân đồng tình, tin tưởng. Với nỗ lực hoàn thành thắng lợi mục tiêu kép 

vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, công tác đối ngoại, công tác thi đua khen 

thưởng tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đã được triển khai với những hình thức, cách 

làm mới linh hoạt, hiệu quả. Đồng thời, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, 

UBND các tỉnh, thành phố, Bộ Ngoại giao và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức (CBCCVC), Cụm Thi đua số 3 đã tổ chức thực hiện nghiêm túc 

các nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, 

đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. 

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm, 

cách làm hiệu quả trong công tác đối ngoại tại địa phương cũng như những sáng kiến, 

mô hình mới giữa các cơ quan, đơn vị trong Cụm, Cụm Thi đua số 3 tổ chức đánh giá 

tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Cụm, cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  

NĂM 2021 
 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO 

THI ĐUA VÀ THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, PHÁP LUẬT CỦA 

NHÀ NƯỚC 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, gắn với 

việc thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 01-KL/TW 

ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 

Chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc”. 

 Ban hành Kế hoạch hoạt động thi đua của Cụm thi đua số 3, hướng dẫn các đơn 

vị đăng ký thi đua và tổ chức lấy ý kiến vào bảng tiêu chí chấm điểm thi đua Cụm 

cũng như phương pháp, cách thức bình xét thi đua. Phổ biến, triển khai kịp thời, 

BỘ NGOẠI GIAO 

CỤM THI ĐUA SỐ 3 

Số:      /BC-CTĐ3 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày      tháng 01 năm 2022 

 



2 

 

 

đồng bộ các văn bản, quy định và hướng dẫn về thi đua khen thưởng các cấp với 

nhiều đổi mới nội dung và hình thức; bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ 

của ngành. Công tác bình xét thi đua trong toàn Cụm đảm bảo quy chế, khách quan và 

phù hợp với yêu cầu thực tế của từng đơn vị. Tuy nhiên, năm 2021, tình hình dịch 

bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nên các hoạt động giao lưu và sơ kết 

thi đua không thể tổ chức theo kế hoạch đề ra, các đơn vị chủ yếu tập trung cho 

công tác phòng chống dịch, đồng thời kịp thời thích ứng tình hình, phát triển kinh 

tế hoàn thành nhiệm vụ chính trị tnăm 2021. 

2. Tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, văn bản 

pháp luật của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công tác đối ngoại, quản lý hiệu quả 

hoạt động đối ngoại theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương về hội nhập quốc tế; nỗ lực 

duy trì và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác bằng hình thức trao đổi, hội họp trực tuyến. 

Kịp thời đề ra các chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại 2021 phù hợp với chủ 

trương, định hướng đối ngoại của Đảng và Nhà nước và bám sát nhiệm vụ phát triển 

kinh tế-xã hội của từng địa phương. Đồng thời tập trung nguồn lực, phối hợp cùng nhau 

ứng phó, đẩy lùi dịch bệnh và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài 

nhập cảnh để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển.  

3. Chỉ đạo tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính phù 

hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới.  Kiện toàn bộ máy, tổ chức phụ 

trách đối ngoại của địa phương, quan tâm tạo điều kiện để triển khai các hoạt động đối 

ngoại một cách hiệu quả; đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ ngoại vụ địa 

phương; tuyên truyền, tập huấn về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 

liên quan đến công tác đối ngoại nói chung và hội nhập quốc tế nói riêng trong bối cảnh 

nước ta tham gia và thực hiện cam kết của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới… 

Đồng thời, tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về công tác biên giới, biển đảo, nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền 

lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 

Trong năm 2021, công tác thi đua trong Cụm đã có những chuyển biến tích cực, 

góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm an ninh, quốc phòng của từng địa phương. Phong trào thi đua yêu nước được các 

đơn vị bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư hướng dẫn về công tác thi 

đua khen thưởng và Quyết định số 3786/QĐ-BNG-TĐKT ngày 04/12/2014 của Bộ 

Ngoại giao về việc ban hành Quy chế tổ chức Cụm thi đua và bình xét Cờ thi đua của 

Bộ Ngoại giao đối với Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua 

đánh giá, nhận xét, công tác thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao 

trong toàn Cụm đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, cụ thể như sau: 

1. Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc thực 

hiện phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát động với chủ đề: 

“Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” 

 Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại tại địa phương, 

các đơn vị trong Cụm đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến sâu rộng đồng 

thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản quy định, chương trình, kế 

hoạch triển khai các chỉ thị, quy định của Trung ương trên lĩnh vực đối ngoại như 
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Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2021; chương trình, kế hoạch về hội nhập quốc tế, 

về phát triển kinh tế/văn hóa đối ngoại; về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Quy 

chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại (Quyết định số 132-QĐ/TU ngày 

1/3/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế). Triển khai đánh giá tình hình, kết quả 06 

năm thực hiện Quyết định số 272-QĐ/TW về quy chế quản lý thống nhất các hoạt 

động đối ngoại, 03 năm thực hiện Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ 

Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Quy chế 272; lồng ghép báo cáo việc 

thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng 

cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài trên địa bản các tỉnh. 

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Cụm cũng đã tham mưu tổ chức triển khai thực 

hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy 

chế, quy định của địa phương có liên quan đến công tác đối ngoại, góp phần nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực đối ngoại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 

trong tình hình mới. 

1.1. Tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đối ngoại toàn diện của các 

địa phương, bao gồm đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại nhân dân 

- Thực hiện quản lý hoạt động đoàn vào, đoàn ra chặt chẽ, đúng tinh thần đảm 

bảo tiết kiệm và hiệu quả tại Chỉ thị 38-CT/TW. Trong năm 2021, các đơn vị trong 

Cụm đã tham mưu trình các cấp có thẩm quyền đón tiếp và làm việc 239 đoàn với 1067 

lượt khách quốc tế đến thăm và làm việc với các cơ quan, địa phương; cho phép 12 

đoàn với 48 lượt cán bộ, công chức, viên chức xuất cảnh đi nước ngoài đúng theo quy 

định. Bên cạnh đó, các hoạt động lễ tân khánh tiết luôn được các đơn vị trong Cụm 

tham mưu triển khai chu đáo, có hiệu quả, cụ thể như: tham mưu Lãnh đạo tỉnh gửi 

Điện chúc mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại; gửi thiệp chúc Tết và tổ chức các 

đoàn lãnh đạo đi thăm, chúc Tết các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, 

các địa phương có quan hệ hợp tác, các doanh nghiệp FDI trên địa bàn mỗi tỉnh. 

 - Các đơn vị trong Cụm đã tham mưu UBND các tỉnh cho phép tổ chức 143 hội 

nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương. Nhìn chung, việc cấp phép tổ chức các hội nghị, 

hội thảo được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự và thủ tục quy định. Nội dung bao 

gồm các hội nghị, hội thảo chuyên đề, tập huấn, tọa đàm, tư vấn tuyển sinh... liên quan 

đến nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào y tế và giáo dục hoặc giới thiệu môi trường 

đầu tư kinh doanh đến các doanh nghiệp nước ngoài.. 

-. Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân được tuyên truyền, phố biến, hướng 

dẫn và thực hiện kịp thời1. Các đơn vị trong Cụm đã phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu giải quyết 212 hồ sơ thuộc công tác lãnh sự, bảo hộ công dân liên quan đến 

tai nạn giao thông, tử vong, mất tích, nhập cảnh trái phép, người nước ngoài bị chết tại 

Việt Nam và người Việt Nam bị chết tại nước ngoài; Công dân Việt Nam bị phạt tù ở 

nước ngoài đảm bảo theo quy định và thông lệ quốc tế. Tham mưu UBND cấp tỉnh 

triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và 

trật tự (GCM). Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tổ chức đón 

công dân Việt Nam về nước. Tham mưu cấp 31 thẻ ABTC cho doanh nhân của các 

                    
1 Tham dự Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Báo cáo thực thi Công ước ICCPR và khuyến nghị của Uỷ ban Nhân quyền 

Liên hợp quốc; Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên đề về 

công tác bảo hộ công dân phát sóng trên chuyên mục “Đời sống và pháp luật”;. Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị hướng 

dẫn các địa phương thủ tục bảo hộ công dân ở nước ngoài.  
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doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn các tỉnh, thành phố; đồng thời hướng dẫn 

quy trình tiếp nhận, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của các nước và vùng lãnh 

thổ là thành viên của Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương tại tỉnh 

Quảng Trị. Tham mưu các tỉnh, thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện cho 5362 lưu học sinh, 

công dân Lào và các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao nước ngoài nhập 

cảnh Việt Nam làm việc trên địa bàn các tỉnh đảm bảo quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19.  

- Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi 

mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, các địa 

phương trong Cụm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác đối 

ngoại nhân dân, tích cực, chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân 

các nước, các địa phương và các tổ chức quốc tế, ưu tiên phát triển một cách ổn định, 

bền vững ngày càng đi vào chiều sâu và nâng cao tính hiệu quả các mối quan hệ hợp 

tác hữu nghị truyền thống giữa tỉnh với các địa phương và các bên đối tác nước ngoài. 

1.2. Công tác hợp tác quốc tế, ký kết thỏa thuận quốc tế 

Công tác tham mưu ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế được thực hiện nghiêm 

túc, đúng trình tự, quy định theo tỉnh Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14 

ngày 13/11/2020 của Quốc hội, Nghị định 64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện 

thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban 

nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức; thường xuyên 

rà soát, thống kê các thỏa thuận quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý theo Chỉ thị số 

22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/5/2017 về tăng cường kiểm tra, đôn 

đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế. Trong năm 2021, các Sở Ngoại 

vụ thành viên thuộc Cụm đã tham mưu UBND tỉnh ký kết 60 thỏa thuận quốc tế, biên 

bản ghi nhớ của các đơn vị thuộc tỉnh, thành phố. 

Năm 2021, các thành viên trong Cụm tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển 

khai Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước 

ngoài trên địa bàn giai đoạn 2020 – 2025; vận động các tổ chức PCPNN hoạt động 

và triển khai trên 283 chương trình, dự án, phi dự án với tổng số cam kết viện trợ đạt  

35,58 triệu USD. Các dự án tài trợ tập trung ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, phúc lợi xã 

hội, nông nghiệp nông thôn và bảo vệ môi trường. Hầu hết đều xuất phát từ nhu cầu của 

địa phương, phù hợp với chủ trương, chính sách an sinh xã hội, định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Trong năm 2021, các Sở Ngoại vụ đã tham mưu 

UBND tỉnh cấp phép, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, chuyển đổi giấy phép và ngưng hoạt 

động cho 103 tổ chức.  

Tích cực triển khai trao đổi hợp tác thông qua hình thức “đối ngoại trực tuyến” 

trên cơ sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thúc đẩy hợp tác với các đối tác trong khu vực 

ASEAN, Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hồng Kông. Ngoài việc tiếp tục duy trì 

và không ngừng củng cố các mối quan hệ hợp tác quốc tế hiện có, các địa phương đã 

chủ động mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác hữu nghị với các đối tác mới2 theo hướng 
                    
2 Xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác kết nghĩa giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với tỉnh Vladimir, Kemerovo (Liên Bang 

Nga); xúc tiến ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Chính quyền quận Yeongyang, giữa 

quận Hải Châu và thành phố Uiwang (Hàn Quốc); khâu nối thông tin với tỉnh Gyeonggi và thành phố Daegu (Hàn 

Quốc) tổ chức làm việc trực tuyến để tăng cường hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với 2 địa phương. Xây dựng kế hoạch 

tổ chức Tọa đàm trực tuyến giữa UBND tỉnh Nghệ An và Chính quyền tỉnh Gifu (Nhật Bản). Tiếp tục xúc tiến việc 
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đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế, phù hợp với tình hình thực tiễn, 

tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương; khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác, 

nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động… với các địa phương 

nước ngoài3; tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong việc thực hiện các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của mỗi địa phương.  

Tham mưu UBND tỉnh, thành phố các hoạt động kỷ niệm thiết lập quan hệ 

ngoại giao với các nước4 với nhiều sự kiện ngoại giao ý nghĩa.  

 Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện của các tỉnh thuộc Cụm với 

các địa phương của Lào nói chung và với các tỉnh có chung đường biên giới nói riêng 

không ngừng được củng cố, ngày càng đi vào chiều sâu. Các đơn vị trong Cụm đã tăng 

cường hợp tác với các tỉnh biên giới của Lào để cùng nhau xây dựng đường biên giới 

hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; quan tâm giúp các tỉnh giáp biên 

nâng cấp cơ sở hạ tầng biên giới như xây dựng cầu, đường giao thông, trạm cửa khẩu 

liên hợp, giúp bạn tái định canh, định cư, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, hỗ trợ y tế, 

giáo dục, phối hợp giải quyết vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú, tìm kiếm hài 

cốt liệt sĩ, hỗ trợ vật tư y tế phòng chống dịch với tổng trị giá gần 560,7 tỷ đồng5... cho 

bà con ở khu vực biên giới. Tổ chức Hội đàm cấp cao đánh giá kết quả hợp tác và định 

hướng triển khai các nội dung hợp tác trong giai đoạn tiếp theo6. 

1.3. Công tác ngoại giao kinh tế, tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến 

đầu tư, thương mại, du lịch, quảng bá văn hóa và hỗ trợ doanh nghiệp địa phương  

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, 

du lịch tại nước ngoài chưa được thực hiện theo kế hoạch. Công tác ngoại giao kinh tế 

đã được chủ động triển khai bằng nhiều biện pháp, cách thức tiếp cận mới nhằm 

nâng cao hiệu quả trong bối cảnh thực hiện mục tiêu kép hiện nay. Các tỉnh tiếp tục 

đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại bằng hình thức tổ chức, tham dự các diễn 

đàn, hội nghị quốc tế7 bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm tiếp cận định 

                                                             
thiết lập quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Hiroshima (Nhật Bản), Jeollabuk-do (Hàn Quốc), Ubon 

Ratchathani (Thái Lan).  
3 Triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án “Hợp tác triển khai Hành lang kinh tế Quảng Trị (Việt Nam) – Salavan 

(Lào) – Ubon Ratchathani (Thái Lan)”; Biên bản Hội nghị hợp tác về lĩnh vực Thương mại, đầu tư, du lịch, lao động 

và truyền thông giữa 03 tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) - Mukdahan (Thái Lan) – Savannakhet (Lào) 
4 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022, 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với 

Ireland; kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Thái Lan; Kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Cuba Fidel 

Castro 

5 Nổi bật, tỉnh Thanh Hoá hỗ trợ triển khai dự án Xây dựng Bệnh viện hữu nghị Lào – Việt Nam tại tỉnh Hủa Phăn 

trị giá 518,57 tỷ đồng; tỉnh Quảng Trị hỗ trợ tỉnh Salavan 6 tỷ đồng xây các công trình phúc lợi tại tuyến biên giới. 

Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ tỉnh Bolykhămxay xây dựng bệnh xá quân dân y kết hợp trị giá hơn 8 tỷ đồng. Tỉnh Nghệ An 

hỗ trợ các tỉnh Hủa Phăn, Bo Ly Khăm Xay, Sa Vẳn Na Khẹt, Xiêng Khoảng (Lào) lương thực, trang thiết bị y tế 

thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trị giá 3,734 tỷ đồng (vận động các doanh nghiệp trên địa bàn 

hỗ trợ cho Bạn 200.000 khẩu trang, trị giá 2 tỷ đồng). 
6 Hội nghị cấp cao thường niên giữa tỉnh Hà Tĩnh với 02 tỉnh Bolykhamxay và Khăm Muộn ngày 18/12/2021, tỉnh 

Quảng Bình tổ chức đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh hội đàm và ký biên bản với tỉnh Khăm Muộn ngày 17/12/2021, ký 

kết thỏa thuận hợp tác với các tỉnh Savannakhet và Champasak bằng hình thức trao đổi văn bản. Hội nghị trực tuyến 

tổng kết chương trình hợp tác giai đoạn 2016 - 2020 và ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh 

Champasak giai đoạn 2021 – 2025; Hội đàm cấp cao tỉnh Quảng Trị với tỉnh Salavan tháng 8/2021, tỉnh 

Savannakhet tháng 11/2021. 

 
7 Phối hợp với công ty Eni Việt Nam (Italia) tổ chức thành công Hội nghị kết nối và phát triển năng lượng khí tại 

tỉnh Quảng Trị; Tổ chức thành công Tọa đàm Hợp tác phát triển kinh tế Thừa Thiên Huế - Hàn Quốc; Hội nghị trực 

tuyến xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đài Loan vào tỉnh Nghệ An tại Hà Nội với sự tham dự của đông đảo các 

doanh nghiệp Đài Loan; Hội thảo trực tuyến “Đà Nẵng - Sa1o và những người bạn lần 2”; Hội thảo trực tuyến giữa 
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hướng các nhà tài trợ; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, chính 

sách, môi trường đầu tư và nhu cầu hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực của địa 

phương nhằm vận động nguồn vốn ODA, FDI, NGOs. Tham mưu và tổ chức đoàn 

công tác của Lãnh đạo tỉnh làm việc với các cơ quan đại diện ngoại giao, các đối tác 

quốc tế ở trong nước nhằm trao đổi định hướng phát triển và đề xuất hợp tác. Tiếp tục 

xây dựng và giữ mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có uy tín trong và ngoài 

nước để tranh thủ nguồn lực trong quảng bá, giới thiệu và xúc tiến đầu tư vào địa 

phương. Việc lồng ghép các chương trình, nội dung làm việc giữa lãnh đạo các tỉnh với 

các đối tác nước ngoài, các chuyến công tác nước ngoài đã thể hiện quyết tâm của địa 

phương đối với việc triển khai hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế nhằm phục vụ quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.  

 - Tăng cường hỗ trợ, tư vấn thông tin về kinh tế thị trường, pháp luật, tập quán 

kinh doanh, xúc tiến thương mại, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản 

xuất kinh doanh, đặc biệt là các mặt hàng tham gia xuất khẩu và thương mại quốc tế 

cho các doanh nghiệp của địa phương mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, tạo môi 

trường kinh doanh thuận lợi, an toàn, thân thiện. Chú trọng xây dựng các chương trình, 

dự án xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch... 

- Công tác ngoại giao văn hóa được tiếp tục tăng cường thông qua các hoạt 

động quảng bá hình ảnh truyền thống văn hóa của địa phương đến bạn bè quốc tế; 

góp phần thực hiện các mục tiêu, chiến lược chính trị đối ngoại8. Tham mưu UBND 

tỉnh Kế hoạch thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa tại thành phố Đà Nẵng giai 

đoạn 2021 – 2025l; thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai 

Chiến lược Ngoại giao văn hóa giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chiến lược Ngoại 

giao Văn hóa cho giai đoạn mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TW ngày 

06/7/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác 

đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa được 

UNESCO công nhận, thông qua đó quảng bá các giá trị truyền thống của địa phương9.  

                                                             
thành phố Đà Nằng và thành phố Boras (Thụy Điển) về các mục tiêu phát triển bền vững 2030. Tham dự Hội nghị 

trực tuyến giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ,  các tỉnh, thành và nhà đầu tư Ấn Độ về xúc tiến đầu tư Công viên 

Dược (Pharma Park) tại Việt Nam; Hội nghị “Hợp tác kinh tế Việt Nam – Thái Lan”; Tọa đàm xúc tiến, thúc đẩy 

hợp tác giữa địa phương, doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga; Hội nghị trực tuyến thương mại và đầu tư 

Bangladesh; Cuộc họp cấp cao Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN - Nhật Bản lần thứ 2 và Hội nghị 

Thành phố thông minh Châu Á lần thứ 9; Hội nghị trực tuyến “Kết nối du lịch miền Trung Việt Nam đến thị trường 

Pháp”; Hội nghị kinh doanh dành cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào khu vực miền Trung Việt Nam do 

Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc và KOTRA tại thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức; Hội nghị cấp cao các thành phố 

thế giới (Singapore); Diễn đàn các thành phố cổ (Liên bang Nga); Hội thảo Tăng cường Hợp tác đầu tư Việt Nam - 

Trung Đông: Tiềm năng, cơ hội và cách tiếp cận mới; Hội thảo Hợp tác Nông nghiệp Việt Nam - Châu Phi: Tăng 

cường kết nối, cùng phát triển bền vững; Hội nghị thu hút đầu tư Ân Độ vào Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại 

Ấn Độ tổ chức; Hội nghị trực tuyến “Hợp tác kinh tế Việt Nam - Thái Lan: ứng phó với dịch Covid-19”; Hội nghị 

Gặp gỡ doanh nghiệp xuất khẩu với Tham tán thương mại các nước.  

 
8 Quảng Nam đã tổ chức Ngày hội Hàn Quốc tại Hội An; Huế tham mưu tổ chức triển lãm tranh của họa sỹ Hungary 

tại Bảo tàng truyền thống Huế, Quảng Trị tổ chức tuyên truyền về cuộc thi Đại sứ du lịch Quảng Trị 2021; gặp mặt 

chuyên gia, tình nguyện viên nước ngoài làm việc tại tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. Quảng Bình tổ chức 

Chương trình giao lưu gặp gỡ chuyên gia, cán bộ, sinh viên người nước ngoài làm việc, học tập tại tỉnh nhân dịp Tết 

Nguyên Đán, Nghệ An tổ chức gặp mặt sinh viên Lào đón tết cổ truyền Việt Nam. Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay 

cho sinh viên Lào đang tham gia học tập tại các trường học trên địa bàn. 
9 Di sản thuộc Chương trình ký ức thế giới của tỉnh Hà Tĩnh được UNESCO công nhận như Dân ca Ví, Giặm Nghệ 

Tĩnh, Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng Hoa sứ trình đồ. Nghệ An đệ trình thành công hồ sơ nữ sỹ Hồ Xuân Hương 

được UNESCO thông qua, vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới. Phối hợp xây dựng các đề án liên qua đến công tác bảo 
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1.4. Công tác quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia 

 - Về biên giới đất liền: Tình hình an ninh chính trị dọc tuyến biên giới Việt Nam 

- Lào cơ bản ổn định. Các đơn vị trong Cụm đã thực hiện tốt việc tham mưu UBND 

tỉnh phối hợp với chính quyền các tỉnh bạn Lào có chung đường biên giới Việt Nam - 

Lào triển khai thực hiện tốt nội dung Hiệp định về Quy chế biên giới Quốc gia Việt 

Nam - Lào; các bên đều duy trì việc giao ban định kỳ để đánh giá tình hình thực hiện 

Hiệp định và tổ chức tuyên truyền cho nhân dân vùng biên chấp hành tốt các nội dung 

của Hiệp định; tham mưu hoàn thành các phần việc liên quan đến vấn đề Thỏa 

thuận giải quyết các vấn đề người dư cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu 

vực biên giới với Lào; thường xuyên kiểm tra, quản lý hoạt động biên giới và triển 

khai các hoạt động đối ngoại. Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh bạn Lào và các cơ quan 

đại diện ngoại giao Việt Nam tại Lào để nắm thông tin, tình hình lao động của các tỉnh 

đang sinh sống, làm việc tại Lào nhằm kịp thời triển khai công tác bảo hộ công dân theo 

quy định. Tham mưu ban hành kế hoạch hoạt động, giao ban định kỳ Ban Chỉ đạo 

công tác biên giới. Triển khai các hội nghị, tập huấn; sản xuất các ấn phẩm tuyên 

truyền về về công tác quản lý, giữ gìn  bảo vệ biên giới lãnh thổ10.  

Nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp xuất nhập cảnh người, phương 

tiện và xuất nhập khẩu hàng hóa, Sở Ngoại vụ các tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh trao 

đổi với Uỷ ban chính quyền các tỉnh bạn Lào cho phép mở lại các cửa khẩu biên giới.  

- Công tác phòng, chống dịch Covid-19:  

Tham mưu UBND các tỉnh; phối hợp các cơ quan, tổ chức, hội Việt kiều vận động 

hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế11 cho cho các tỉnh bạn Lào trên tuyến biên giới. Theo 

dõi, tăng cường công tác trao đổi thông tin, tuyên truyền phối hợp với các tỉnh bạn 

nhằm kiểm soát và phòng chống sự lây lan dịch bệnh qua biên giới.  

- Về tuyến biển: Các địa phương luôn chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về chủ quyền, biển đảo cho 

cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân và ngư dân bằng nhiều hình thức: tổ 

chức hội nghị, phát các ấn phẩm, đĩa DVD, sách có nội dung tuyên truyền về chủ quyền 

biển, đảo quốc gia, các điều ước quốc tế, các chính sách của Đảng và nhà nước về biển 

đảo12; tích cực tổ chức các hoạt động trưng bày nhiều tư liệu, hiện vật, ấn phẩm về chủ 

                                                             
tồn, quảng bá giá trị di sản Thành Nhà Hồ; tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Thành Nhà Hồ được UNESCO ghi vào danh 

mục Di sản thế giới.  

 

10 Quảng Trị tham mưu UBND tỉnh phối hợp Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá 

nội bộ, Hội nghị tổng kết song phương về mô hình “Một cửa, một lần dừng“ tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – 

Đen Savẳn; Phối hợp Bộ Chính trị tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng Biên giới Việt Nam – Lào lần thứ nhất; 

biên soạn Sổ tay “Những thông tin cơ bản liên quan đến biên giới Việt Nam – Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, 

Nghệ An tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền, xây dựng phóng sự chuyên đề về bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền gắn 

với phòng, chống dịch Covid-19. 
11 Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 02 tỉnh Bolykhămxay, Khăm Muộn tiền mặt và vật tư y tế trị giá 2,5 tỷ đồng; tỉnh Quảng 

Bình hỗ trợ 03 tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet, Chămpasak tổng trị giá 6,7 tỷ đồng. Tỉnh Nghệ An hỗ trợ các tỉnh 

Hủa Phăn, Bo Ly Khăm Xay, Sa Vẳn Na Khẹt, Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào) lương thực, trang thiết bị y tế 

thiết yếu trị giá 5,734 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 2 tỉnh Savannakhet, Salavan với tổng giá trị hơn 670 triệu 

đồng; Tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ cư dân biên giới của hai tỉnh Salavan, Sê Kông nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế 

phòng, chống dịch với tổng trị giá hỗ trợ hơn 3,5 tỷ đồng. 
12 Tổ chức triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa qua Di sản tư liệu thế giới – Châu bản triều Nguyền” và giới thiệu Bộ sưu 

tập ốc biển miền Trung; Phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia về Biển Đông lần thứ 4; Tổ chức triển khai cuộc thi 

Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021); tổ 

chức Triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng 
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quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam; tổ chức Tổng kết công tác 

triển khai Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển 

Đông và Chỉ thị số 44/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án. Bên cạnh đó 

các tỉnh có đường biên giới đều duy trì và tổ chức thực hiện tốt các lớp tập huấn tuyên 

truyền nâng cao nhận thức pháp luật về chủ quyền biển đảo trong tình hình mới cho 

ngư dân tại các vùng có đường biên giới trên biển.  

1.5. Công tác thông tin đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin, báo chí của 

phóng viên nước ngoài 

Các đơn vị đã chủ động tham mưu UBND tỉnh, thành phố triển khai kế 

hoạch thông tin đối ngoại năm 2021; tham mưu chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo 

chí chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại; thông tin nhanh về các chuyến thăm, làm 

việc của lãnh đạo tỉnh khi đi công tác nước ngoài, về các vấn đề thời sự quan trọng 

trong nước cũng như quốc tế. Thường xuyên cập nhật và đăng tải các thông tin liên 

quan đến hoạt động đối ngoại của các địa phương qua phương tiện thông tin đại chúng, 

trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội, đồng thời xuất bản các ấn phẩm về 

du lịch, đầu tư, bản tin đối ngoại13. Chú trọng tuyên truyền những chính sách, kết quả 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của từng địa phương. Đồng thời, thường 

xuyên nắm bắt thông tin để kịp thời tuyên truyền, khuyến cáo công dân Việt Nam 

tại nước ngoài trong công tác phòng chống dịch bệnh.  

Công tác quản lý hoạt động các đoàn phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp tại 

các địa phương đều thực hiện đúng nội dung, chương trình xin phép, chấp hành đầy đủ 

các quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn theo Nghị định số 88/2011/NĐ-

CP, ngày 23/10/2011 của Chính phủ Quy định về quản lý hoạt động báo chí nước ngoài 

tại Việt Nam14. Trong năm 2021, có 6 đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài được cấp 

phép vào hoạt động tại các địa phương. 

1.6. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài 

Các tỉnh trong Cụm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc Nghị 

quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt 

Nam ở nước ngoài và Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công 

tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.  

                                                             
chứng lịch sử và pháp lý”. Triển lãm đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ quyền biển, 

đảo Tổ quốc; cung cấp những thông tin, chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền pháp lý của Việt Nam đối với hai 

quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của 

Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Nghệ An tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền về 

phòng, chống đánh bắt hải sản IUU và xử lý hành chính trong khai thác hải sản trái phép,  xây dựng phóng sự 

chuyên đề về bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn với phòng, chống dịch Covid-19 để phát trên sóng truyền hình Nghệ 

An (NTV). 
13 Bản tin, Sổ tay đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi; Bản tin đối ngoại tỉnh Nghệ An; Đà Nẵng số 31.32;  Đặc san, ấn phẩm 

về kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ hợp tác Việt Nam – Thái Lan; duy trì Cụm Thông tin đối ngoại tại một số cửa 

khẩu như Nậm Cắn, Nghệ An, cửa khẩu Lao Bảo, cửa khẩu La Lay, Quảng Trị; vận hành và thực hiện công tác 

tuyên truyền, quảng bá về địa phương qua Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh bằng 02 thứ tiếng Việt – Anh; xây dựng 

Fanpage “Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị” trên mạng xã hội Facebook và kênh Youtube nhằm thực hiện đăng tải 

các thông tin, hình ảnh, video về tiềm năng, thế mạnh, định hướng quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như 

tuyên truyền, giới thiệu quảng bá rộng rãi về mảnh đất, con người Quảng Trị. 
14 Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thông tin, 

báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Quyết 

định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021) 
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Duy trì các hoạt động kết nối kiều bào ở nước ngoài15; tích cực, chủ động 

trong tranh thủ nguồn lực của kiều bào; tiếp tục vận động cộng đồng người Việt 

Nam ở nước ngoài hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương. Tuy nhiên, 

do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các hoạt động triển khai còn hạn chế. Lao động 

các địa phương ở nước ngoài tập trung chủ yếu ở một số nước: Đài Loan, khu vực 

Trung Đông, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhìn chung thu nhập và đời sống của người lao 

động ở nước ngoài tương đối ổn định, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững tại 

các địa phương. Tham mưu UBND các tỉnh/thành phố báo cáo sơ kết 5 năm thực 

hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về kết quả thực hiện 

công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020. Vận hành có hiệu quả 

phần mềm Cơ sở dữ liệu kiều bào tỉnh Quảng Trị; phối hợp hoàn thiện hồ sơ xây 

dựng cơ sở dữ liệu kiều bào người Hà Tĩnh ở nước ngoài; triển khai hoàn thành 

việc khảo sát số liệu kiều bào, xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu kiều bào 

gốc Quảng Nam.  

1.7. Công tác xây dựng nội bộ, thanh tra chuyên ngành 

Các đơn vị trong Cụm đã chủ động ban hành và triển khai Kế hoạch kiểm tra, 

thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021. Phối hợp với các đơn vị 

liên quan thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra trên lĩnh vực đối ngoại thông qua các 

hình thức16 như: Thực hiện theo chương trình, kế hoạch ban hành từ đầu năm; Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra đột xuất; Kế hoạch thăm và hướng dẫn cho các tổ chức 

PCPNN trên địa bàn... Kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đã góp phần nâng cao 

nhận thức, giúp các tổ chức, cá nhân làm việc trong các tổ chức PCPNN hiểu và thực 

hiện nghiêm các chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như 

các quy định, quy chế của các địa phương liên quan đến công tác đối ngoại. 

Các đơn vị đã Sở tích góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm 

chuyên ngành đối ngoại và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 

02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 của Liên Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ 

quy định cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. Chỉ đạo việc rà soát tham mưu điều chỉnh Quy định chức năng, 

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

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

2. Phong trào thi đua cải cách hành chính, phát huy sáng kiến và cải 

tiến lề lối làm việc 

Các địa phương quan tâm xây dựng các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách 

hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành chính; tổ chức rà soát, đơn giản hóa các 

TTHC theo chương trình, kế hoạch của UBND các tỉnh; thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông và niêm yết công khai, minh bạch bộ TTHC theo quy định; sửa đổi bổ 

sung các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đối ngoại; triển khai xây dựng và áp dụng 

                    
15 tổ chức Gặp mặt kiều bào dịp Tết 2021; huy động kiều bào hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lụt năm 2020, 

tham mưu UBND cấp tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 1797 về Huy động người Việt Nam ở nước ngoài 

tham gia kênh giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 

2020 - 2024; tổ chức chuỗi Hội thảo và triển lãm về giáo dục sáng tạo tại Đà Nẵng, phối hơp Hiệp hội Doanh nhân 

Người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng – doanh nghiệp Nhật Bản; 

triển khai có hiệu quả Đề án “Tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tạo 

điều kiện để kiều bào tham gia sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng trong nước”.  
16 Thanh Hóa tổ chức kiểm tra 05 tổ chức thuộc các sở, ban, ngành và UBND các huyện; Quảng Trị tổ chức 02 cuộc 

thanh tra tại tổ chức PCPNN và UBND huyện.  
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Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào các cơ quan 

quản lý hành chính nhà nước; triển khai áp dụng hiệu quả Trang thông tin điều hành tác 

nghiệp và Hệ thống xác thực tập trung với các phần mềm dùng chung, tạo điều kiện 

thuận lợi trong nắm bắt, chia sẻ, cập nhật thông tin, đặc biệt thuận tiện trong công tác 

chỉ đạo, điều hành, quản lý văn bản và xử lý văn bản trên môi trường mạng. Theo báo 

cáo nhận được, 100% hồ sơ thuộc bộ thủ tục hành chính của tỉnh thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Ngoại vụ đều được trả đúng và trước hạn, chưa có trường hợp nào bị 

chậm trễ hoặc khách hàng phản ảnh.  

Các đơn vị đã tổ chức tổng kết Đề án Cải cách hành chính giai đoạn 2010-

2020, xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Tích 

cực tham gia, hưởng ứng và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu công tác cải cách hành 

chính của tỉnh, của đơn vị đạt được thành tích đáng khích lệ.  

Các đơn vị trong Cụm Thi đua số 3 đã tích cực đẩy mạnh phong trào phát huy 

sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác 

đối ngoại của từng đơn vị. Sở Ngoại vụ một số tỉnh đã đã trình Hội đồng thi đua khen 

thưởng tỉnh sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh.  

4. Xây dựng các tổ chức đoàn thể, đơn vị 

- Xây dựng hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể trong sạch, vững 

mạnh 

Các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể của các đơn vị trong Cụm luôn làm tốt 

công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên; tích cực đẩy mạnh việc 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị 

quyết TW 4 khóa XII, triển khai đổi mới tác phong lề lối làm việc của công chức, 

viên chức; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, 

tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng. Tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp, 

ban hành các quy định sau đại hội, thực hiện tốt công tác phát triển đảng, thực hiện 

nghiêm công tác kiểm tra, giám sát thi hành điều lệ đảng; công tác xây dựng chính 

quyền được triển khai đồng bộ, có chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện. 

Các tổ chức đoàn thể đã chủ động đổi mới hình thức hoạt động gắn với việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp 

vụ đối ngoại  

Các đơn vị trong Cụm đều chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây 

dựng đội ngũ CBCCVC có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sạch về đạo đức, giỏi về 

chuyên môn, nghiệp vụ, có trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu hội nhập 

quốc tế. Trong năm 2021, các đơn vị trong Cụm đã bám sát Quyết định số 1275/QĐ-

TTg ngày 19/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng 

nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch cho công chức, viên chức ngoại vụ 

địa phương giai đoạn 2021 - 2025 để xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức các lớp bồi 

dưỡng kiến thức đối ngoại cho đội ngũ CBCCVC làm công tác ngoại vụ tại địa phương 

và cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo do Bộ Ngoại giao tổ chức. Chủ trì, phối hợp tổ 

chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại17.  

                    
17 Hội nghị tập huấn về hội nhập quốc tế cho cán bộ các Hội đoàn thể tỉnh Quảng Ngãi; Tọa đàm “Hội nhập quốc tế 

đối với doanh nghiệp Quảng Ngãi: nhận diện cơ hội, khó khăn, thách thức và luận bàn giải pháp ứng phó”. Hội nghị 
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III. THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

1. Thực hiện các quy định của Trung ương và địa phương về công tác thi 

đua khen thưởng 

Việc thực hiện các quy định của Trung ương và địa phương về công tác thi đua 

khen thưởng được các đơn vị trong Cụm thực hiện tốt như: Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của luật thi đua, Khen thưởng năm 2013; Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 

của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Quyết định số 

3786/QĐ-BNG-TĐKT ngày 04/12/2014 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy chế 

tổ chức cụm thi đua và bình xét Cờ thi đua của Bộ Ngoại giao.  

Công tác thi đua khen thưởng được các đơn vị trong Cụm tiếp tục đẩy mạnh gắn 

với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2017 của Bộ Chính trị - Chuyên đề năm 2021 xem đây là cơ sở để bình xét, đánh 

giá, xếp loại đảng viên trong năm 2021. 

2. Tham gia phong trào thi đua chung của địa phương 

Hưởng ứng phong trào thi đua của các địa phương, Sở Ngoại vụ các tỉnh khu 

vực Bắc miền Trung đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua như: phong trào 

thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; thi đua lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh (Hà Tĩnh); 

phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao 

động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, 

thịnh vượng”; tham gia tích cực cuộc thi “Cải cách hành chính năm 2021” cấp tỉnh, 

cuộc thi “Tìm hiểu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đối ngoại năm 2021” 

tỉnh Thanh Hóa. Tham gia chủ động, tích cực phong trào thi đua khối năm 2021 của 

các địa phương. Theo đó, cán bộ, công chức, người lao động thuộc các đơn vị trong 

Cụm đã đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học 

tập, lao động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

 Hưởng ứng tích cực hoạt động “Hiến máu nhân đạo”. Tích cực vận động công 

chức, viên chức và người lao động đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

3. Tổ chức phong trào thi đua trong cơ quan 

Các đơn vị trong Cụm đã tích cực triển khai các phong trào thi đua, xây dựng 

chương trình, kế hoạch tổ chức công tác thi đua, khen thưởng của từng cơ quan, đơn vị 

với hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực. Ngoài các phong trào thi đua chủ yếu, 

xuyên suốt cả năm, các đơn vị trong Cụm còn thực hiện tốt việc phối hợp giữa cấp ủy 

Đảng, các tổ chức đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thi đua chuyên đề theo từng thời kỳ 

và chú trọng vào việc nâng cao chất lượng phong trào thi đua. Hoạt động thi đua ngày 

càng gắn liền với hoạt động thực tiễn.  

4. Tham gia phong trào thi đua trong Cụm 

Hưởng ứng các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả 

nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau”18; Phong trào “Cả nước 

                                                             
trực tuyến tập huấn kỹ năng xâm nhập thị trường các nước Khối CPTPP và EVFTA cho các doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng đề xuất dự án kêu gọi, vận động 

viện trợ tại tỉnh Thanh Hóa năm 2021.  

 
18 Sở Ngoại vụ Nghệ An nhận hỗ trợ xã nghèo Tân Hợp, huyện Tân Kỳ.  
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đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-

19”; phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào thi đua giỏi việc 

nước, đảm việc nhà; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua 

thực hiện văn hóa công sở” 

Tổ chức tổng kết phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh 

Thực hiện Kế hoạch của Cụm Thi đua số 3 về hoạt động thi đua năm 2021 của 

Cụm, các đơn vị trong Cụm đã bám sát nội dung kế hoạch triển khai thực hiện một cách 

có hiệu quả như: Ký kết giao ước thi đua năm 2021, đăng ký thi đua và hưởng ứng các 

phong trào thi đua yêu nước do Cụm phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tích cực học 

tập, lao động, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo. 

IV. QUAN HỆ CÔNG TÁC VỚI BỘ NGOẠI GIAO 

 - Các đơn vị trong Cụm đã chủ động quán triệt và thực hiện các văn bản chỉ 

đạo, định hướng hoạt động của Bộ Ngoại giao về các vấn đề liên quan đến công tác đối 

ngoại nói chung và các hoạt động đối ngoại tại địa phương nói riêng, nghiêm chỉnh 

chấp hành chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất do Bộ Ngoại giao quy định. 

 - Tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác với các cơ quan đại diện Việt 

Nam tại nước ngoài để thúc đẩy hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài. Trong năm 

2021, các đơn vị trong Cụm 3 đã tham mưu UBND các tỉnh, thành phố tham dự Tọa 

đàm giữa Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài với các địa 

phương miền Trung nhằm đề xuất Bộ Ngoại giao và các đồng chí đại sứ, tổng lãnh 

sự với vai trò là cầu nối với bên ngoài tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các địa phương 

trong kết nối, phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương các nước, doanh 

nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài. Các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước 

ngoài như Nhật, Mỹ, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, Pắc Xế (Lào) 

và Khon Kean (Thái Lan)… cũng đã trở thành mạng lưới hỗ trợ tích cực cho các 

hoạt động ngoại giao kinh tế của tỉnh tại các nước và khu vực phụ trách. 

- Tham gia chủ động, tích cực các hoạt động đối ngoại do Bộ Ngoại giao tổ chức. 

Thường xuyên giữ mối quan hệ với Cục Ngoại vụ, các vụ, đơn vị của Bộ Ngoại giao để 

tranh thủ sự hỗ trợ triển khai các hoạt động liên quan đến mở rộng quan hệ hợp tác, tổ 

chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại nước ngoài, bảo hộ công dân, lãnh sự…và tranh thủ sự 

giúp đỡ, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao để hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến 

công tác quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại.  

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Năm 2021, dù trong bối cảnh khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, 

nhưng nhờ sự quan tâm, lãnh chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của các cấp, các phong trào thi 

đua trong Cụm tiếp tục được duy trì, đổi mới, phát động rộng rãi với nội dung phong 

phú bám sát thực tiễn nhiệm vụ chính trị đặt ra. Các đơn vị đã cụ thể hóa bằng văn bản 

về các chủ đề, nội dung, tiêu chí phù hợp hoạt động và nhiệm vụ chuyên môn đối với 

các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Vì vậy các phong trào thi đua được triển 

khai khoa học, hiệu quả.  
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Công tác khen thưởng chất lượng, kịp thời, có sự đổi mới như chú trọng khen 

thưởng chuyên đề, đột xuất; quan tâm đến tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp thực hiện 

nhiệm vụ; chú trọng công tác biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. Công tác thi 

đua khen thưởng được củng cố, kiện toàn trong các đơn vị từ văn bản quy định, hướng 

dẫn đến tổ chức, triển khai thực hiện.  

Công tác đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực bằng các hình thức, cách 

làm mới, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn và đạt được những kết quả đáng 

khích lệ, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội gắn với an ninh 

– quốc phòng tại các địa phương.  

2. Hạn chế 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên hoạt động phong 

trào thi đua các đơn vị trong Cụm còn có hạn chế, các hoạt động sơ kết công tác thi 

đua – khen thưởng, giao lưu, học tập kinh nghiệm không thể diễn ra theo kế hoạch.  

Biên chế của các đơn vị còn ít nhưng khối lượng công việc ngày càng lớn. 

Công chức làm công tác thi đua, khen thưởng thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm 

nên còn hạn chế trong đề xuất, tham mưu công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời 

tình trạng quá tải gây ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả công việc. 

Tính sáng tạo, nghiên cứu để có những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa 

học chưa nhiều và chất lượng chưa cao. Công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân 

rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong Cụm chưa được chú trọng. Việc khen thưởng 

kịp thời các cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong phong trào thi đua Cụm chưa 

được xem xét, thực hiện. 

VI. Kết quả phong trào thi đua năm 2021:  

1. Kết quả tự đánh giá năm 2021 

- Kết quả tự đánh giá (Phụ lục 1 kèm theo) 

- Tổng hợp số liệu kết quả công tác thi đua năm 2021 (Phụ lục 2 kèm theo) 

2. Kết quả tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 

Trên cơ sở kết quả công tác đối ngoại của các địa phương, Cụm Thi đua số 

3, Bộ Ngoại giao đã thống nhất đề nghị các tập thể được tặng Cờ thi đua, Bằng 

khen của Bộ Ngoại giao như sau: 

 * Tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể:  

 - Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế 

 - Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam 

 * Tặng Bằng khen cho 01 tập thể: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị. 

Thống nhất bầu Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam là đơn vị Trưởng Cụm chủ trì 

tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng Cụm thi đua số 3, Bộ Ngoại 

giao năm 2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình là đơn vị Phó Cụm. 
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Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022 

 

I. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 

Trong năm 2022, Cụm Thi đua số 3 Khu vực Bắc miền Trung tập trung thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:  

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại và công tác thi đua, khen 

thưởng nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị trong Cụm. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện hiệu quả 

Luật Thi đua - Khen thưởng, Chỉ thị số 39 - CT/TW, Chỉ thị số 34 - CT/TW của Bộ 

Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới gắn với 

việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kết luận số 01-

KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng.  

2. Tổ chức và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện có hiệu quả 

các phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của các đơn vị, Khối thi đua tỉnh/thành phố 

và Cụm thi đua số 3, Bộ Ngoại giao phát động. Đổi mới công tác tổ chức, nâng cao chất 

lượng việc triển khai, sơ kết, tổng kết công tác thi đua – khen thưởng đảm bảo tính 

chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng nêu gương. Chú trọng kiểm tra đôn đốc 

việc thực hiện phong trào thi đua, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến. 

3. Hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn và nhiệm vụ chính trị được giao, 

trọng tâm:  

- Tiếp tục tập trung bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, phối hợp có hiệu quả 

và tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đại diện Ngoại giao 

của Việt Nam ở nước ngoài và của các nước tại Việt Nam, các cơ quan truyền thông 

trong và ngoài nước để triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới 

trên tinh thần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường hữu nghị, hợp tác với 

các đối tác quốc tế một cách bình đẳng có lợi gắn chặt với bảo vệ vững chắc độc lập, 

chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 

21/01/2015 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối 

ngoại, các quy định, hướng dẫn có liên quan và Quy chế quản lý thống nhất các hoạt 

động đối ngoại trên địa bàn các tỉnh.  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đối ngoại, tập trung công tác quản lý 

và tổ chức đoàn ra, đoàn vào; triển khai có hiệu quả công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, 

thông tin đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài.  

- Chủ động, tăng cường hội nhập quốc tế, trọng tâm là hợp tác phát triển kinh tế; 

tăng cường xúc tiến đầu tư, kêu gọi ODA, FDI, viện trợ NGOs. Tiếp tục củng cố, đẩy 

mạnh và phát triển sâu rộng hơn nữa mối quan hệ hữu nghị với các đối tác, địa phương 

truyền thống; đồng thời tích cực xúc tiến hợp tác với các đối tác, địa phương mới có 

tiềm năng. 
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- Đổi mới hình thức, thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành đối 

ngoại tại các đơn vị, địa phương, đặc biệt là trong công tác quản lý các tổ chức phi 

chính phủ nước ngoài. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với Nghị quyết số 

76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, trọng tâm là tham mưu xây dựng, cải 

cách thể chế đối ngoại; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng 

lực, phẩm chất. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều 

hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, hướng tới xây dựng chính quyền điện 

tử hiệu quả. Tăng cường và mở rộng các dịch vụ đối ngoại.  

- Củng cố tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư 03/2021/TT-BNG của Bộ 

Ngoại giao về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Xây 

dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng trong sạch 

vững mạnh. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong toàn cán bộ, công chức, viên 

chức, tạo động lực để phát huy sức mạnh tập thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong 

hoạt động của cơ quan, phối hợp tốt giữa lãnh đạo với cấp uỷ Đảng, giữa chuyên môn 

với các tổ chức quần chúng.         

II. Kiến nghị, đề xuất 

Nhằm tiếp tục phát huy tốt phong trào thi đua Cụm Thi đua số 3, Bộ Ngoại 

giao, Cụm Thi đua đề xuất Bộ Ngoại giao quan tâm, hỗ trợ các nội dung sau:  

- Đẩy mạnh phát triển ngoại giao kinh tế, kết nối tạo cơ hội cho các tỉnh, thành 

làm việc với các đối tác quốc tế; cung cấp thông tin về các nhà đầu tư, doanh nghiệp 

nước ngoài tiềm năng hoặc có nhu cầu nghiên cứu, khảo sát tại các địa phương. 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về 

công tác đối ngoại, đặc biệt là về lĩnh vực hợp tác quốc tế, công tác ký kết và thực hiện 

thỏa thuận quốc tế, thông tin đối ngoại; ban hành, phổ biến các văn bản, kế hoạch có 

tính chiến lược về công tác đối ngoại.  

- Cập nhật, hoàn thiện quy chế thi đua khen thưởng Cụm. Mở rộng phạm vi đối 

tượng khen thưởng đối với các cá nhân, cơ quan, đơn vị không thuộc cơ quan đối 

ngoại, ngoại vụ địa phương nhưng có nhiều đóng góp vào sự nghiệp ngoại giao, đặc 

biệt là đối với hình thức kỷ niệm chương.  

- Tăng cường tổ chức đào tạo chuyên đề cho đội ngũ công tác đối ngoại nhằm 

trang bị những kỹ năng cần thiết, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt 

động đối ngoại theo quy định của Đang và nhà nước. 

- Định hướng triển khai nội dung Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 bằng 

văn bản hướng dẫn cụ thể để các địa phương nắm bắt được vị trí, vai trò, nhiệm vụ 

của đối ngoại địa phương trong giai đoạn phát triển mới, nhất là vị trí tiên phong 

của đối ngoại địa phương trong tăng cường và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, hợp 

tác với các đối tác; huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho phát triển kinh 

tế- xã hội và nâng cao vị thế, uy tín của các địa phương trong hội nhập quốc tế.  

- Tăng cường vai trò của cơ quan kết nối Cụm Thi đua; tăng cường cơ chế chia 

sẻ kinh nghiệm, trao đổi kiến thức chuyên môn nhằm thắt chặt quan hệ, phát huy truyền 
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thống gắn bó của các đơn vị trong Cụm thi đua góp phần nâng cao hiệu quả công 

tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương.  

Trên đây là báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021,  

phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Cụm Thi đua số 3 - Khu vực Bắc miền Trung kính 

báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Ngoại giao; 

- Cục Ngoại vụ; 

- Vụ TĐKT và Truyền thống NG; 

- Các đơn vị trong Cụm TĐ số 3; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. CỤM THI ĐUA SỐ 3  

CỤM TRƯỞNG 

 

 
 
  

 Nguyễn Triều Thương 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ  

TỈNH QUẢNG TRỊ 
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Phụ lục 1 

BẢNG TỔNG HỢP  TỰ ĐÁNH GIÁ  CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CỤM THI ĐUA SỐ 3 NĂM 2021 

 

TT Chỉ tiêu chấm điểm thi đua 

Điểm 

chuẩn 

(tối đa) 

Điểm tự chấm 

   
Thanh 

Hóa 

Nghệ 

An 

Hà 

Tĩnh 

Quảng 

Bình 

Quảng 

Trị 

TT 

Huế 

Đà 

Nẵng 

Quảng 

Nam 

Quảng 

Ngãi 

I 
Thực hiện đường lối, chính sách của Đảng 

và Nhà nước 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1 

Tổ chức học tập, phổ biến tuyên truyền và 

quán triệt các chủ trương, đường lối của 

Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

2 

Công tác triển khai, thực hiện đường lối của 

Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về công tác đối ngoại 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

3 

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính 

trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

4 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI 

về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng 

Đảng hiện nay 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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TT Chỉ tiêu chấm điểm thi đua 

Điểm 

chuẩn 

(tối đa) 

Điểm tự chấm 

5 
Thực hiện việc ban hành quy chế dân chủ cơ 

sở và văn hóa công sở 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

6 
Chống tham nhũng và các hành vi tiêu cực; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

II Thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn 620 610 620 620 620 620 620 620 620 610 

1 

Tham mưu xây dựng văn bản pháp quy, đề 

án, kế hoạch liên quan đến hoạt động đối 

ngoại của địa phương 

80 70 80 80 80 80 80 80 80 80 

2 

Thực hiện vai trò cơ quan đầu mối và quản lý 

các hoạt động đối ngoại toàn diện của địa 

phương. 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

3 

Phối hợp tham mưu và tổ chức thực hiện 

chương trình hành động của địa phương về 

Hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 22 của 

Bộ Chính trị, trong đó chú trọng nội dung hội 

nhập kinh tế 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

4 
Triển khai các hoạt động hợp tác với các địa 

phương, đối tác nước ngoài 
80 80 80 80 80 80 80 80 80 70 

5 
Tham mưu thực hiện quy chế thống nhất 

quản lý hoạt động đối ngoại của địa phương; 

thực hiện vai trò cơ quan đầu mối trong cơ 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
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TT Chỉ tiêu chấm điểm thi đua 

Điểm 

chuẩn 

(tối đa) 

Điểm tự chấm 

chế phối hợp hoạt động đối ngoại ở địa 

phương 

6 

Tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, 

thương mại, du lịch, quảng bá văn hóa và hỗ 

trợ doanh nghiệp địa phương 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

7 

Triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm 

tra, xử lý vi phạm, giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

8 
Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là 

thủ tục hành chính 
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

III Xây dựng các tổ chức đoàn thể, đơn vị 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

1 
Xây dựng hệ thống tổ chức Đảng, chính 

quyền và đoàn thể trong sạch, vững mạnh 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

2 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đào 

tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ đối ngoại 

nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi chuyên 

môn, tận tụy với công việc và có đạo đức, tác 

phong chuẩn mực, chuyên nghiệp 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

3 

Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, 

công chức, người lao động; tổ chức hoặc 

tham gia các hoạt động văn hóa thể dục thể 

thao do các cơ quan phát động 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

4 Phát huy sáng kiến và cải tiến lề lối làm việc; 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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TT Chỉ tiêu chấm điểm thi đua 

Điểm 

chuẩn 

(tối đa) 

Điểm tự chấm 

ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ 

thông tin trong hoạt động của đơn vị 

5 Đảm bảo an ninh trật tự cơ quan 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

IV Công tác thi đua khen thưởng 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1 

Thực hiện các quy định của Trung ương và 

địa phương về công tác thi đua – khen 

thưởng 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

2 
Tham gia phong trào thi đua chung của địa 

phương 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

3 

Tổ chức phong trào thi đua trong cơ quan: 

đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ 

chức; gắn nội dung thi đua với động viên, 

khuyến khích các cá nhân, tập thể tham gia; 

tác dụng đối với chất lượng, hiệu quả thực 

hiện nhiệm vụ công tác và mục tiêu thi đua 

đã đề ra 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

4 
Tuyên truyền, giới thiệu, lựa chọn, bồi dưỡng 

và nhân rộng các điển hình tiên tiến 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

5 

Tham gia phong trào thi đua trong Cụm: 

tham gia đầy đủ các hoạt động, đúng thành 

phần; tinh thần trách nhiệm, hợp tác, chủ 

động và sáng tạo; thực hiện chế độ báo cáo 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

V Quan hệ công tác với Bộ Ngoại giao 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
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TT Chỉ tiêu chấm điểm thi đua 

Điểm 

chuẩn 

(tối đa) 

Điểm tự chấm 

1 

Tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Ngoại 

giao và các quy định liên quan đến cơ chế 

phối hợp công tác, nhất là trong vấn đề thông 

tin, báo cáo, xin ý kiến 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

2 

Chủ động tham mưu cho Bộ (và Lãnh đạo 

tỉnh) trong các vấn đề liên quan đến công tác 

đối ngoại địa phương 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

3 

Phối hợp với Bộ tổ chức sự kiện tại địa 

phương; tham gia các hoạt động chung do Bộ 

tổ chức 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

4 
Giữ mối liên hệ hợp tác với các đơn vị trong 

Bộ nói chung, với Cục Ngoại vụ nói riêng 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 Tổng điểm 980 970 980 980 980 980 980 980 980 970 

VI Điểm thưởng 19 5 19 18 10 12 18 16 0  

1 

Tập thể, cá nhân thuộc đơn vị được đoàn thể 

cấp tỉnh khen thưởng chuyên đề, đột xuất 

(mỗi tập thể, cá nhân được khen thưởng cộng 

02 điểm nhưng tổng điểm thưởng không quá 

10 điểm)  

10 5 09 10 10 8 08 6   

2 

Tập thể, cá nhân thuộc đơn vị được Thủ 

tướng Chính phủ; cấp bộ, tỉnh khen thưởng 

chuyên đề, đột xuất (mỗi tập thể, cá nhân 

được khen thưởng cộng 05 điểm nhưng tổng 

điểm thưởng không quá 10 điểm)  

10 0 10 

 

8 

 

 

00 10 10 10  10 
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TT Chỉ tiêu chấm điểm thi đua 

Điểm 

chuẩn 

(tối đa) 

Điểm tự chấm 

 Tổng cộng 
1.000 975 999 998 990 998 

 

998 996 980 980 
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Stt Đơn vị 

Tổng 

điểm tự 

đánh giá 

Giải trình điểm thưởng 

1.  
Sở Ngoại vụ tỉnh 

Thanh Hóa 
975 

 

 

2.  
Sở Ngoại vụ tỉnh 

Nghệ An 
999 

Tập thể Sở Ngoại vụ: được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tặng bằng khen về đạt thành tích xuất sắc 

trong công tác đối ngoại nói chung và công tác ngoại vụ địa phương nói riêng giai đoạn 2011 - 

2020; được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tặng bức trướng nhân dịp kỷ niệm 10 

năm thành lập ngành ngoại vụ Nghệ An; được Bộ Ngoại giao tặng bằng khen vì đạt nhiều thành 

tích trong công tác ngoại giao văn hóa giai đoạn 2011 – 2020. Chi bộ Sở Ngoại vụ được Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc về thực hiện chiến lược bảo vệ 

biên giới giai đoạn 2015 - 2020. 01 tập thể phòng được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh về công tác quản lý cửa khẩu biên giới giai đoạn 2015-2021; 01 tập thể phòng được tặng 

danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.  

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho 01 cá nhân đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong 

công tác ngoại vụ địa phương giai đoạn 2018-2020; 07 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh; 01 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 01 cá nhân được 

tặng bằng khen của Tỉnh đoàn (đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của 

Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh). 

3.  
Sở Ngoại vụ tỉnh Hà 

Tĩnh 
998 

Tập thể Sở được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì (QĐ số 

1413/QĐ-CTN ngày 03/8/2021),  

UBND tỉnh tặng Bằng khen chuyên đề trong chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 

cho tập thể Sở (QĐ số 2917/QĐ-UBND ngày 17/8/2021), 

UBND tỉnh tặng Bằng khen chuyên đề cho 1 cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án xác định 

hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

(QĐ số 2918/QĐ-UBND ngày 17/8/2021);  

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 01 cá nhân đạt thành tích xuất sắc (QĐ số 161/QĐ-
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LĐLĐ ngày 15/12/2021) 

Bằng khen của Bộ Ngoại giao cho 02 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công 

tác Ngoại vụ địa phương từ năm 2018-2020 

4.  
Sở Ngoại vụ tỉnh 

Quảng Bình 
990 

Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí 

mật nhà nước, giai đoạn 2015-2020 (QĐ số 1107/QĐ-UBND ngày 15/4/2021); Bằng khen của 

UBND tỉnh  cho 02 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn 

(Lào) phòng, chống Covid-19 (QĐ số 3692/QĐ-UBND ngày 16/11/2021); Bằng khen của Tỉnh 

trưởng tỉnh Khăm Muộn (Lào) cho 02 cá nhân vì có nhiều đóng góp công sức, trí tuệ trong công 

tác xét nghiệm Covid tại tỉnh Khăm Muộn (QĐ số 7308/TTKM ngày 19/10/2021). 

Bằng khen của Bộ Ngoại giao cho 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Ngoại vụ 

địa phương từ năm 2018-2020 

5.  
Sở Ngoại vụ tỉnh 

Quảng Trị 
998 

Cờ thi đua của Bộ Ngoại giao vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác ngoại vụ địa phương, 

dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước trong Cụm thi đua năm 2020 (Quyết định 211/QĐ-BNG 

ngày 23/2/2021) 

Bằng khen của Bộ Ngoại giao cho 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Ngoại vụ 

địa phương từ năm 2018-2020 (Quyết định 2608/QĐ-UBND ngày 9/12//2021) 

Bằng khen của UBND tỉnh cho 01 tập thể, 02 cá nhận được nhận bằng khen của UBND tỉnh. 

(Quyết định 367/QĐ-UBND ngày 8/2/2021); Bằng khen UBND tỉnh cho tập thể Sở và 01 cá 

nhân được nhận bằng khen về thực hiện Nghị định 112/NĐ-CP về quản lý cửa khẩu biên giới 

đất liền giai đoạn 2015-2021(Quyết định 3646/QĐ-UBND ngày 17/11/2021) 

Bộ Ngoại giao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngoại giao cho 5 cá nhân Quyết định 

2608/QĐ-UBND ngày 9/12//2021) 

Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho Chi đoàn Sở về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;Công đoàn 

viên chức tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân công đoàn viên 

6.  
Sở Ngoại vụ tỉnh 

Thừa Thiên Huế  
998 

Bằng khen của Bộ Ngoại giao cho 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Ngoại vụ 

địa phương từ năm 2018-2020;   

Bằng khen UBND tỉnh cho 01 tập thể (Sở) và 01 cá nhân về thành tích trong thực hiện Nghị 

định 112/NĐ-CP về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền giai đoạn 2015-2021;   

Bằng khen UBND tỉnh tặng cho 01 tập thể (QLBG) về  thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề 
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án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”, giai 

đoạn 2017 – 2021;  

Cờ Thi đua Khối Tổng hợp tỉnh tặng cho đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2020;  

Bằng khen của UBND tỉnh tặng cho 01 cá nhân về thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021;   

Bằng khen của UBND tỉnh tặng cho 01 cá nhân về thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại 

nhân dân giai đoạn 2016-2021;  

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể Lao động xuất sắc năm 2021 và 01 Bằng khen thành 

tích công tác năm 2021 cho 01 tập thể. 

7.  
Sở Ngoại vụ thành 

phố Đà Nẵng 
986 

Bằng khen của UBND thành phố cho 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 

tác Ngoại giao kinh tế giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 08/3/2021) 

Bằng khen của UBND thành phố cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương 

trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013-2020 

Cờ thi đua của Bộ Ngoại giao vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác ngoại vụ địa phương, 

dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước trong Cụm thi đua năm 2020. 

Bằng khen của Bộ Ngoại giao cho 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Ngoại vụ 

địa phương từ năm 2018-2020 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 

nhiệm kỳ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (Quyết định số 2149/QĐ-BNG 

ngày 12/10/2021) 

Bằng khen của Bộ Ngoại giao cho Sở Ngoại vụ đã có những đóng góp tích cực trong việc xây 

dựng và triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa giai đoạn 2011-2020 (Quyết định số 

1900/QĐ-BNG ngày 07/9/2021) 

8.  
Sở Ngoại vụ tỉnh 

Quảng Nam 
980 

Bằng khen của Bộ Ngoại giao cho 01 tập thể 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công 

tác Ngoại vụ địa phương từ năm 2018-2020 

Bằng khen của Bộ Ngoại giao cho 01 tập thể 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác 

Ngoại vụ địa phương từ năm 2018-2020 (Quyết định 2608/QĐ-UBND ngày 9/12//2021) 

 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 cá nhân  đã có thành tích trong công tác từ năm 2015 – 

2019, Quyết định số 869/QĐ-TTg ngày 19/6/2020. 
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Quyết định Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng ” cho 01 cá nhân của Sở Ngoại vụ (Quyết định số 04/QĐ-BTC ngày 31/12/2021 của 

Thanh tra Chính phủ) 

9.  
Sở Ngoại vụ tỉnh 

Quảng Ngãi  
980 

Bằng khen của UBND tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

(Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 03/12/2021) 

Bằng khen của Bộ Ngoại giao cho 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Ngoại vụ 

địa phương từ năm 2018-2020 
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