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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2022 

của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị   

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ 
 

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Ngoại vụ Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 31/1/2020 của Sở Ngoại vụ về 

việc ban hành Quy chế làm việc của cơ quan; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình công tác trọng 

tâm của Sở Ngoại vụ năm 2022”. 

Điều 2. 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 Chương trình công tác trọng tâm năm 2022. 

Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc và định kỳ hàng tháng tổng hợp báo 

cáo Giám đốc Sở việc thực hiện Chương trình công tác trọng tâm. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Giám đốc, Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng và đơn vị 

thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Đảng ủy Sở; 
- GĐ, PGĐ; 
- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Triều Thương 



UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SNgV ngày       /01/2022của Sở Ngoại vụ) 
 

Stt Nội dung công việc Chỉ đạo 
Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Kết quả/ sản phấm 

Cả năm 

1.  

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình xúc 

tiến vận động viện trợ PCPNN tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2020-2025; Tham mưu ban hành và 

triển khai kế hoạch xúc tiến viện trợ năm 2022 
GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 
Hợp tác quốc tế 

 

Các phòng 

Ký kêt thỏa thuận/ 

phê duyệt dự án; 

Số lượng, giá trị dự 

án NGO được vận 

động, phê duyệt 

theo lĩnh vực, địa 

bàn 

2.  

Tiếp tục vận động và hợp tác với các tổ chức 

PCPNN về triển khai Chương trình hành động  

khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh 

của tỉnh giai đoạn 2016-2025 và triển khai kế 

hoạch Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn 

sau chiến tranh năm 2022 

Giám đốc, PGĐ 

Trần Khánh Phôi 
Hợp tác quốc tế 

Điều phối viên 

các dự án bom 

mìn 

Báo cáo triển khai 

các dự án 

3.  

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch Hội 

nhập quốc tế tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-

2025; Tham mưu BCĐ Hội nhập quốc tế tỉnh ban 

hành và triển khai Kế hoạch Hội nhập quốc tế tỉnh 

Quảng Trị năm 2022; 

Giám đốc Hợp tác quốc tế Các phòng 

Các hoạt động hội 

nhập; Kế hoạch, 

báo cáo kết quả 

4.  

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 

Giám đốc, PGĐ 

Trần Khánh Phôi 

 

Hợp tác quốc tế 
Các phòng 

Các hoạt động ngoại 

giao kinh tế 

5.  
Triển khai hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với các địa 

phương nước ngoài 

Giám đốc, PGĐ 

Trần Khánh Phôi 

Hợp tác quốc tế; 

Quản lý Biên 

Văn phòng; 

TTPVĐN 

Báo cáo các 

đợt/đoàn công tác 



giới;Lãnh sự & 

NVNONN 

 

 

 

6.  

Triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết 

lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ 

(01/1972-01/2022), 30 năm quan hệ ngoại giao 

Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022) 

và các đợt kỷ niệm với các nước có thiết lập 

quan hệ ngoại giao theo kế hoạch chung của Bộ 

Ngoại giao 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Hợp tác quốc tế 
Các phòng; 

TTPVĐN 

 

Triển khai các hoạt 

động kỷ niệm; báo 

cáo kết quả 

7.  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành và theo dõi 

triển khai Kế hoạch ngoại giao phát triển kinh 

tế giai đoạn 2022 - 2025 trong bối cảnh thích 

ứng với đại dịch Covid-19 (thay thế Kế hoạch 

số 3034/KH-UBND ngày 14/11/2011 về thực 

hiện Chương trình hành động số 10-Ctr/TU 

ngày 31/3/2011 của Tỉnh ủy) 

Giám đốc, PGĐ 

Trần Khánh Phôi 

 

Hợp tác quốc tế 

 

Các phòng 

 

Dự thảo Kế hoạch 

8.  

Triển khai các dự án do Văn phòng hợp tác quốc 

phòng Hoa Kỳ - ODC tài trợ; USAID và KOICA 

tài trợ 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 
Hợp tác quốc tế  

Tiến độ hoàn thành, 

báo cáo thực hiện 

Các hoạt động dự án 

/Hoạt động khảo sát, 

đánh giá  

9.  

Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ dự án 

hợp tác với tổ chức Dariu; tiếp tục kết nối, tiếp 

xúc, tăng cường hợp tác với một số cơ quan đại 

diện ngoại giao nước ngoài (Đại sứ quán Trung 

Quốc, Đại sứ quán Thái Lan, Nhật Bản...) và một 

số tổ chức PCPNN mới (World Share, ADDA, 

FIDR...) 

Giám đốc Hợp tác quốc tế  

Công thư trao đổi, 

chuyến công tác, 

làm việc với đoàn, 

cam kết tài trợ 

10.  

Triển khai công tác phòng chống dịch Covid - 19 

trong tình hình mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

và các cơ quan Trung ương 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Lãnh sự & 

NVNONN 

Quản lý biên 

giới 

Thủ tục xuất,  nhập 

cảnh của người nước 

ngoài  



11.  

Triển khai công tác Thông tin đối ngoại, hướng 

dẫn báo chí nước ngoài hoạt động tại địa phương 

Phối hợp lồng ghép nội dung tuyên truyên về văn 

hóa đối ngoại trên chuyên mục truyền hình đối 

ngoại hàng quý 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

LS&NVNONN; 

 

Các phòng, 

đơn vị thuộc 

Sở có liên 

quan. 

Triển khai, tổng 

hợp, báo cáo kết quả 

thực hiện 

12.  

Tham mưu và theo dõi Kế hoạch số 1426/KH-

UBND ngày 29/12/2021 về thực hiện các mục tiêu 

Cộng đồng Văn hóa ASEAN tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2022-2025; Theo dõi, đôn đốc việc triển khai 

Kế hoạch số 1408/KH-UBND ngày 25/12/2021 về 

Triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030 của Sở Ngoại vụ; Kế hoạch số 57/KH-

UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnhtriển khai 

Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và 

trật tự của Liên hợp quốc (gọi tắt là Thỏa thuận 

GCM) 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Lãnh sự & 

NVNONN 

Quản lý biên 

giớ Các phòng 

i;  

Các hoạt động triển 

khai; Báo cáo kết 

quả thực hiện 

13.  

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch hợp 

tác và tổ chức Hội nghị 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) 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Lãnh sự & 

NVNONN 
Các phòng 

Báo cáo kết quả 

thực hiện 

14.  

Tiếp tục hướng dẫn, theo dõi thực hiện Quyết định 

số 1737/QĐ-TU ngày 30/03/2020 của Tỉnh ủy v/v 

Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối 

ngoại tỉnh Quảng Trị 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Lãnh sự và 

NVNONN 
Các phòng 

Văn bản hướng 

dẫn/báo cáo 

15.  

Xây dựng và triển khai Chương trình hành động 

triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về 

công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 

2021 – 2026 theo Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 

31/12/2021 của Chính phủ thực hiện Kết luận số 12-

KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công 

tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Lãnh sự và 

NVNONN 
Các phòng 

Triển khai và báo 

cáo kết quả thực 

hiện 



mới 

16.  

Phối hợp triển khai các hoạt động chào mừng 

kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại 

giao Việt Nam - Lào (05/9/1962-05/9/2022) và 

45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác 

Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022). 

Giám đốc, PGĐ 

Trần Khánh Phôi 

Hợp tác quốc 

tế, Quản lý biên 

giới 

Các phòng, 

TTPVĐN 

Các hoạt động kỷ 

niệm 

17.  
Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và Thái 

Lan 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Quản lý 

 Biên giới 

Trung tâm Phục 

vụ Đối ngoại 

Các phòng 

Xây dựng, trình 

UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch 

18.  
Xây dựng Đề án “Hợp tác triển khai hành lang 

kinh tế Quảng Trị (Việt Nam) - Salavan (Lào) - 

Ubon Ratchathani (Thái Lan) 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Quản lý Biên 

giới 

Tổ thực hiện 

Đề án 

Các phòng 

Xây dựng, trình 

UBND tỉnh ban 

hành Đề án 

19.  

Thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai thi 

công khắc phục các mốc bị sạt lở 606(1); 607(1) 

và sạt lở bờ sông Sê Pôn khu vực xung quanh 02 

mốc nói trên. 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
 

Hoàn thành hồ sơ 

pháp lý trình thẩm 

định, phê duyệt và 

báo cáo các cơ quan 

TW 

20.  

Thực hiện nhiệm vụ KH&CN: “Quan hệ hữu nghị 

hợp tác đặc biệt giữa Quảng Trị và hai tỉnh 

Salavan, Savannakhet (CHDCND Lào) giai đoạn 

1989 - 2021; định hướng hợp tác đến 2030”(sau 

khi được UBND tỉnh phê duyệt) GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Quản lý Biên 

giới 

 

 

 

Các phòng 

Nghiên cứu, đánh 

giá tổng thể, toàn 

diện mối quan hệ 

hữu nghị, tình đoàn 

kết đặc biệt và hợp 

tác toàn diện giữa 

tỉnh Quảng Trị với 

hai tỉnh 

Savannakhet, 

Salavan /Lào  

21.  

Tham mưu triển khai thực hiện Biên bản cuộc họp 

thường niên lần thứ XXXI giữa đoàn đại biểu biên 

giới hai nước Việt Nam – Lào; Tham mưu giải 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Quản lý Biên 

giới 

Tổ Chuyên 

viên 

Triển khai các hoạt 

động/Giải quyết các 

sự vụ, sự việc, tổng 



quyết các sự kiện, vấn đề nảy sinh trên tuyến biên 

giới giữa tỉnh Quảng Trị và 2 tỉnh Savannakhet, 

Salavan/Lào 

hợp, báo cáo kết quả 

thực hiện 

22.  

Theo dõi việc triển khai Thỏa thuận cấp cao giữa 

tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet, 

Salavan/Lào giai đoạn 2020-2022 và Thông báo 

kết quả Hội đàm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Tham 

mưu triển khai thực hiện Biên bản Hội đàm 

thường niên công tác biên giới 2021 giữa tỉnh 

Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet, Salavan/Lào 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Quản lý Biên 

giới 

Các phòng 

Triển khai các hoạt 

động, tổng hợp, báo 

cáo kết quả thực 

hiện 

23.  

Tham mưu ban hành và theo dõi triển khai các 

chương trình, kế hoạch năm về công tác đối ngoại, 

cải cách hành chính, dân chủ cơ sở, thanh tra…. 

Giám đốc, PGĐ 

Trần Khánh Phôi 
Văn phòng 

Các phòng, các 

tổ chức đoàn 

thành 

Kế hoạch, báo cáo 

định kỳ 

24.  

Rà soát và tham mưu ban hành các quy chế nội bộ 

của cơ quan 
Giám đốc, PGĐ 

Trần Khánh Phôi 
Văn phòng 

Các phòng, các 

tổ chức đoàn 

thành 

Ban hành các quy 

chế/quy định 

25.  

Triển khai các dịch vụ trong lĩnh vực đối ngoại 

(dịch vụ lãnh sự, quà tặng đối ngoại, dịch thuật, tư 

vấn du học, quản lý người lao động làm việc tại 

các tổ chức PCP…) 

Giám đốc TTPVĐN  

Kế hoạch triển khai 

hoạt động và báo 

cáo 

26.  
Tiếp tục thông tin vận động Đề án xây dựng Trung 

tâm Hòa bình 

Giám đốc, PGĐ 

Trần Khánh Phôi 
TTPVĐN 

Các phòng Hoạt động xúc tiến, 

vận động 

27.  
Xây dựng quan hệ hợp tác với các cơ sở giáo dục, 

du lịch quốc tế phù hợp 
Giám đốc TTPVĐN 

 Các hoạt động khâu 

nối, phối hợp 

28.  

Triển khai hoạt động phối hợp với SCEDFA và 

FORSCE theo khuôn khổ Hợp tác ba bên đã ký 

kết 

Giám đốc TTPVĐN  

Các hoạt động phối 

hợp làm việc giữa 

các bên 

Quý I 

1.  

Tham mưu Kế hoạch năm 2022 của UBND tỉnh và 

của Sở Ngoại vụ thực hiện Chương trình xúc tiến 

vận động viện trợ PCPNN tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2020-2025 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 
Hợp tác quốc tế 

 

Các phòng 

Kế hoạch được ban 

hành 



2.  

Tham mưu BCĐ Hội nhập quốc tế tỉnh ban hành 

Kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2022 của tỉnh và 

triển khai Kế hoạch Hội nhập quốc tế của Sở 

Ngoại vụ năm 2021-2022 

Giám đốc Hợp tác quốc tế 
 

Các phòng 

Kế hoạch, các hoạt 

động 

3.  

Đàm phán, vận động Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tổ 

chức Norwegian People’s Aid tài trợ dự án “Phát 

triển năng lực cho Trung tâm Hành động bom mìn 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025” 

Giám đốc Hợp tác quốc tế Các phòng 
Dự án được UBND 

tỉnh phê duyệt 

4.  

Tham mưu UBND tỉnh triển khai các hoạt động kỷ 

niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt 

Nam - Ấn Độ (1972 - 2022).  

Giám đốc, PGĐ 

Trần Khánh Phôi 
Hợp tác quốc tế 

Văn phòng, 

TTPVĐN  
Các hoạt động 

5.  

Phối hợp Đại sứ quán Israel tại Việt Nam và Sở 

Công thương tham mưu tổ chức Hội nghị “Công 

nghệ năng lượng tái tạo Israel - Quảng Trị” do 

UBND tỉnh và ĐSQ Israel chủ trì 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 
Hợp tác quốc tế  Hội nghị 

6.  

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh 

Quảng Trị và Ban hội nhập quốc tế về chính trị, an 

ninh, quốc phòng 
Giám đốc Hợp tác quốc tế  Quyết định 

7.  

Tham mưu ban hành Kế hoạch Thông tin đối 

ngoại năm 2022 của Sở và theo dõi, đôn đốc việc 

triển khai 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Lãnh sự và 

NVNONN 
Các phòng 

Báo cáo kết quả thực 

hiện 

8.  
Đề xuất các hoạt động hợp tác, giao lưu với tỉnh 

Hiroshima/Nhật Bản  

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Lãnh sự và 

NVNONN 

 

LHHN Các hoạt động trao 

đổi đoàn, giao lưu 

9.  
Xây dựng và triển khai kế hoạch  hợp tác tỉnh 

Quảng Trị  và tỉnh bạn Lào năm 2022 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
 

Triển khai kế hoạch 

và báo cáo kết quả 

thực hiện 

29.  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hành 

động của tỉnh triển khai Chương trình hành động của 

Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước 

ngoài giai đoạn 2021 – 2026 theo Nghị quyết 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Lãnh sự và 

NVNONN 
Các phòng 

Chương trình hành 

động của UBND tỉnh 

về công tác người 

Việt Nam ở nước 



169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ thực 

hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ 

Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài 

trong tình hình mới 

ngoài giai đoạn 2022 

– 2026 

10.  
Tham mưu Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
 

Ban hành kế hoạch 

và tổ chức thực hiện 

11.  

Tham mưu Kế hoạch tổ chức đoàn cấp cao tỉnh 

Quảng Trị đi thăm hữu nghị chính thức 02 tỉnh 

Savannankhet, Salavan/Lào 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
Văn phòng 

Kế hoạch, nội dung, 

chương trình đoàn 

công tác 

12.  

Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả khai thác 

tiềm năng, lợi thế trên hành lang kinh tế Đông 

– Tây giai đoạn 2014-2020 và đề xuất những 

nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tiếp theo (Theo 

Văn bản số 6494/UBND –ĐN ngày 31/12/2021). 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
 

Tổ chức Hội nghị 

Tổng kết; xây dựng 

và ban hành Kế 

hoạch giai đoạn 

2022 -2030 

13.  

Thăm và chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

các đồn Biên phòng, các địa phương tuyến biên 

giới và biển, đảo. 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
 

Kế hoạch đi thăm và 

chúc Tết 

14.  
Tham mưu tổ chức đoàn cấp cao tỉnh Quảng Trị 

thăm hữu nghị  các tỉnh Savannakhet, Salavan/Lào 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
 Tổ chức đoàn ra 

15.  

Tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt 

động năm 2021 và triển khai kế hoạch hoạt động 

năm 2022 của BCĐ công tác biên giới tỉnh 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
Văn phòng 

Tổ chức Hội nghị, 

ban hành Chương 

trình công tác trọng 

tâm năm 2022 của 

BCĐ 

16.  

Phối hợp với đoàn Chuyên viên biên giới Trung 

ương Việt Nam đi khảo sát các mốc quốc giới 

606(1), 607(1) và bờ sông Sê Pôn bị sạt lở để 

thống nhất phương án khắc phục, sửa chữa. 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
Văn phòng 

Tham gia đoàn công 

tác 



17.  

Theo dõi lĩnh vực hợp tác với Thái Lan; tham 

mưu Ký kết và thực hiện Văn bản thiết lập 

quan hệ hợp tác với tỉnh Ubon 

Ratchathani/Thái Lan. 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Quản lý Biên 

giới 

TTPV Đối 

Ngoại; Hợp 

tác quốc tế 

Ký Văn bản, triển 

khai thực hiện các 

nội dung đã ký kết 

18.  

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; Tham 

mưu triển khai định hướng sau hội nghị ngoại vụ 

toàn quốc lần thứ 20 

GĐ, PGĐ Văn phòng Các phòng 

Kế hoạch hoạt động 

đối ngoại năm 2022;  

Kế hoạch triển khai 

định hướng công tác 

đối ngoại 

19.  

Triển khai công tác năm 2022 và Hội nghị công 

chức, người lao động cơ quan GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 
Văn phòng 

Các phòng, các 

tổ chức đoàn 

thể 

Hội nghị 

20.  

Xây dựng dự thảo quy định về chưc năng, nhiệm 

vụ, cơ cấu và quyền hạn của Sở Ngoại vụ theo 

Thông tư 03/2021/TT-BNG  

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 
Văn phòng 

Các phòng, các 

tổ chức đoàn 

thể 

Dự thảo quy định 

Quý II 

1.  

Phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư lập danh mục 

trình UBND tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí 

chuẩn bị đầu tư vận động viện trợ PCPNN năm 

2022 (đợt 1) 

Giám đốc, PGĐ 

Trần Khánh Phôi 
Hợp tác quốc tế Văn phòng 

Văn bản trình, 

Quyết định cấp kinh 

phí 

2.  

Tham mưu tổ chức hoạt động kỷ niệm 30 năm 

quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc 

(22/12/1992 - 22/12/2022) và 21 năm quan hệ hợp 

tác Quảng Trị - Hàn Quốc 

Giám đốc, PGĐ 

Trần Khánh Phôi 
Hợp tác quốc tế Văn phòng 

Các hoạt động kỷ 

niệm; có thể điều 

chỉnh thời gian theo 

kế hoạch thống nhất 

giữa CNV-BNG và 

ĐSQ Hàn Quốc 

3.  

Phối hợp Đại sứ quán Ấn Độ và UBND huyện Hải 

Lăng tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công 

trình Trường Hải Trường 

Giám đốc Hợp tác quốc tế  Lễ khánh thành 

4.  

Tổ chức diễn đàn đối thoại với các tổ chức 

PCPNN, đối tác đánh giá tình hình thực hiện các 

thỏa thuận quốc tế đã ký kết và tình hình triển khai 

Giám đốc Hợp tác quốc tế 
LSVK, VP, 

Trung tâm 
Diễn đàn 



các hoạt động hợp tác tại địa phương, chia sẻ 

thông tin phát triển KT-XH tỉnh kết hợp phổ biến 

một số văn bản, chính sách... 

5.  

Tham mưu UBND tỉnh phối hợp Đại sứ quán 

Ireland tại Việt Nam tổ chức sự kiện “Thắp đèn 

xanh” tại tỉnh   

Giám đốc Hợp tác quốc tế 
Trung tâm 

PVĐN 
Hoạt động 

6.  

Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội 

nghị 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 
Các phòng 

Kế hoạch, tổ chức 

Hội nghị 

7.  

Tạo lập và quản lý trang facebook về người 

Quảng Trị ở nước ngoài để phổ biến, tuyên 

truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà 

nước về công tác Việt kiều  

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Lãnh sự và 

NVNONN 
Các phòng 

Trang Facebook: 

Người Quảng Trị ở 

nước ngoài 

8.  

Phối hợp tuyên truyền tại các dự án PCPNN có 

quan hệ với tỉnh đăng các clip giới thiệu về tiềm 

năng thế mạnh, các điểm du lịch, các sản phẩm 

đặc trưng của Quảng Trị lên trang Web của dự án. 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Lãnh sự và 

NVNONN 

HTQT, 

TTPVĐN 

Đăng tải các clip 

trên Web của các dự 

án 

9.  
Tham mưu tổ chức các hoạt động Lễ hội vì Hòa 

bình 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Lãnh sự và 

NVNONN 
Các phòng Tổ chức hoạt động 

10.  
Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác tỉnh 

Quảng Trị  và CuBa năm 2022 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Lãnh sự và 

NVNONN 
Các phòng 

Triển khai kế hoạch 

và báo cáo kết quả 

thực hiện 

11.  

Làm việc với các cơ quan Trung ương xin hỗ trợ  

nguồn vốn đầu tư sửa chữa, duy tu các mốc quốc 

giới bị hư hỏng do mưa lũ; Triển khai thi công các 

công trình sửa chữa các mốc quốc giới bị hư hỏng, 

sạt lở do mưa lũ (Sau khi được Ủy ban biên giới 

quốc gia và UBND tỉnh đồng ý, phê duyệt) 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
 

Đề xuất kinh phí 

Trung ương h Lập 

thiết kế, dự toán, chủ 

trương đầu tư xâu 

dựng và lựa chọn 

nhà thầu ỗ trợ;  

12.  
Làm việc với 2 tỉnh Savannakhet, Salavan về kết 

quả triển khai các thủ tục cấp quốc tịch, hộ tịch 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
 

Tổ chức đoàn công 

tác, báo cáo kết quả 



cho người Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Trị di cư tự 

do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới 

Lào 

13.  
Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện mô hình 

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

Lao Bảo – Đen Sạ Vẳn 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
 

Tổng hợp, báo cáo 

kết quả 

14.  

Kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai xây 

dựng các công trình hỗ trợ cho tỉnh Salavan từ 

nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 

2020 - 2022. 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
 

Đi khảo sát, báo cáo 

tiến độ thi công 

15.  

Tổ chức đi khảo sát, làm việc với các đồn Biên 

phòng tuyến biên giới về công tác quản lý đường 

biên, cột mốc; Lập kế hoạch đoàn BCĐ công tác 

biên giới tỉnh đi học tập kinh nghiệm trong công 

tác quản lý, bảo vệ biên giới tại một số tỉnh phía 

Bắc 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Quản lý Biên 

giới 

 

TCV 

Kế hoạch đi làm 

việc 

16.  
Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2022 tại huyện 

Hướng Hóa 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 
Văn phòng Các phòng 

Kết luận thanh tra, 

báo cáo khắc phục 

sau thanh tra 

17.  
Phối hợp cung cấp các dịch vụ liên quan đến  

chuỗi hoạt động Lễ hội Vì Hòa Bình năm 2022 
Giám đốc TTPVĐN Các phòng 

Hoạt động căn cứ 

vào các kế hoạch 

phù hợp của ban tổ 

chức 

18.  Tổ chức Lớp Bồi dưỡng tiếng Lào  
PGĐ Trần Khánh 

Khôi 
TTPVĐN Văn phòng 

Tổ chức Lớp Bồi 

dưỡng tiếng Lào và 

báo cáo kết quả thực 

hiện 

Quý III 

1.  

Liên hệ, khâu nối với Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại 

giao nhằm tăng cường trao đổi, tìm hiểu các địa 

phương có nét tương đồng của Nga. 

Giám đốc, PGĐ 

Trần Khánh Phôi 
Hợp tác quốc tế  

Các hoạt động trao 

đổi thông tin 



2.  

Phối hợp triển khai các hoạt động chào mừng 

kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại 

giao Việt Nam - Lào (05/9/1962-05/9/2022) và 

45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác 

Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022). 

Giám đốc, PGĐ 

Trần Khánh Phôi 

Hợp tác quốc 

tế, Quản lý biên 

giới 

Các phòng, 

TTPVĐN 

Các hoạt động kỷ 

niệm 

3.  

Đàm phán, vận động tổ chức World Vision 

International/Hoa Kỳ tiếp tục tài trợ dự án “Hỗ trợ 

phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025” 

Giám đốc, PGĐ 

Trần Khánh Phôi 
Hợp tác quốc tế Các phòng 

Dự án được UBND 

tỉnh phê duyệt 

4.  

Vận động Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tiếp 

tục tài trợ cho tỉnh Quảng Trị dự án thuộc năm tài 

chính 2022-2023 (nguồn vốn Quỹ dự án Hiệu quả 

nhanh của Chính phủ Ấn Độ) 

Giám đốc Hợp tác quốc tế Các phòng 
Dự án được UBND 

tỉnh phê duyệt 

5.  

Phối hợp Văn phòng ODC và UBND huyện Triệu 

Phong tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công 

trình Trường mầm non Triệu Đại 

Giám đốc Hợp tác quốc tế  Lễ khánh thành 

6.  

Phối hợp tuyên truyền các clip giới thiệu về tiềm 

năng thế mạnh, các điểm du lịch, các sản phẩm 

đặc trưng của Quảng Trị lên Website của cơ quan 

đại diện ngoại giao. 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Lãnh sự và 

NVNONN 

HTQT, 

TTPVĐN 

Đăng tải các clip 

trên Web của cơ 

quan ngoại giao 

7.  

Tiếp tục trao đổi, phối hợp với Hiệp hội Hòa bình 

hữu nghị Hiroshima-Việt Nam triển khai các hoạt 

động hợp tác nhằm xúc tiến thiết lập quan hệ hữu 

nghị hợp tác với tỉnh Hiroshima/Nhật Bản 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Lãnh sự và 

NVNONN 

Liên hiệphữu 

nghịtỉnh 

Email trao đổi thông 

tin 

8.  

Tổ chức đoàn đi thăm chính thức và tham dự 

Hội đàm cấp cao giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh 2 

tỉnh Savannakhet, Salavan nhằm đánh giá kết 

quả thực hiện Văn bản thỏa thuận hợp tác giai 

đoạn 2020 - 2022, ký văn bản Thỏa thuận hợp 

tác giai đoạn 2023-2025 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
Văn phòng 

Tổ chức chương 

trình Hội đàm cấp 

cao và ký văn bản 

thỏa thuận hợp tác 

9.  
Đề xuất việc kết nối với Viện Mekong triển khai 

nghiên cứu về EWEC 
GĐ 

Quản lý biên 

giới 

Các phòng 

TTPVĐN 
Hoạt động kết nối 

10.  
Kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai xây 

dựng các công trình hỗ trợ cho tỉnh Savannakhet 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
 

Đi khảo sát, báo cáo 

tiến độ thi công 



từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 

2020 - 2022. 

11.  
Tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm trong công 

tác quản lý biên giới và Biển Đông - Hải đảo tại 

một số tỉnh Bắc Trung Bộ 

PGĐ 
Quản lý Biên 

giới 
TCV 

Chương trình đoàn 

đi 

12.  

Tham mưu UBND tỉnh về việc tạo điều kiện cho 

người và phương tiện qua lại biên giới trao đổi 

hàng nông sản, tạo điều kiện phát triển kinh tế 

vùng biên giới. 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
 

Văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh 

13.  
Triển khai hoạt động kỷ niệm thành lập ngành 

Ngoại giao 28/8/2022 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 
Văn phòng Các phòng Hoạt động kỷ niệm 

14.  
Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2022 tại Dự án 

MAG 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 
Văn phòng Các phòng 

Kết luận thanh tra, 

báo cáo khắc phục 

sau thanh tra 

15.  
Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về 

chính sách, pháp luật cho đối tượng người lao 

động ở các dự án 

Giám đốc, PGĐ 

Trần Khánh Phôi 

TTPVĐN 

 

Văn phòng, 

Công đoàn cơ 

sở 

Hoạt động tuyên 

truyền 

Quý IV 

1.  

Phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư lập danh mục 

trình UBND tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí 

chuẩn bị đầu tư vận động viện trợ PCPNN năm 

2022 (đợt 2) 

Giám đốc, PGĐ 

Trần Khánh Phôi 
Hợp tác quốc tế Văn phòng 

Văn bản trình, 

Quyết định cấp kinh 

phí 

2.  

Làm việc kết hợp chúc mừng Giáng sinh và năm 

mới các Cơ quan đại diện Ngoại giao, tổ chức 

quốc tế và PCPNN tại Hà Nội, Đà Nẵng… 

Giám đốc, PGĐ 

Trần Khánh Phôi 
Hợp tác quốc tế Văn phòng 

Kết quả chuyến 

công tác 

3.  

Vận động, đàm phán tổ chức Norwegian People's 

Aid/NaUy tài trợ dự án "Phục hồi môi trường và 

khắc phục hậu quả chiến tranh (RENEW)- 

Chương trình khảo sát, rà phá bom mìn tại tỉnh 

Quảng Trị" giai đoạn 2022-2025 

GĐ Hợp tác quốc tế Các phòng 

Dự án được Thủ 

tướng Chính phủ 

phê duyệt 

4.  
Xây dựng chương trình và tổ chức các hoạt động 

hợp tác  hữu nghị, giao lưu với Hội Hòa bình Hữu 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Lãnh sự và 

NVNONN 
Các phòng Báo cáo 



nghị Hiroshima - Việt Nam 

5.  
Giao ban đánh giá quy chế phối hợp giữa Sở 

Ngoại vụ và Công An tỉnh năm 2022 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Lãnh sự và 

NVNONN 

Các phòng 
Hội nghị giao ban 

6.  
Xây dựng Kế hoạch gặp mặt bà con Việt kiều quê 

Quảng Trị nhân dịp năm mới 2022 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Lãnh sự và 

NVNONN 

Các phòng 
Kế hoạch 

7.  
Tổ chức Hội đàm thường niên 2022 công tác 

biên giới giữa tỉnh Quảng Trị và  tỉnh 

Savannakhet  

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
TCV 

Tổ chức Hội đàm 

và ký Biên bản  

8.  
Tổ chức Hội đàm thường niên 2022 công tác 

biên giới giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan 

 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
 

Tổ chức Hội đàm 

và ký Biên bản 

9.  
Tham dự cuộc họp thường niên lần thứ XXXII 

Đoàn đại biểu biên giới hai nước Việt Nam - Lào 
GĐ 

Quản lý Biên 

giới 
 Tham dự Cuộc họp 

10.  
Tổ chức Hội nghị Giao ban đánh giá quy chế phối 

hợp giữa Sở Ngoại vụ và BCH Bộ đội biên phòng 

tỉnh năm 2022 

PGĐ Trần Khánh 

Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
Các phòng Hội nghị giao ban 

11.  
Làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để báo 

cáo các hoạt động liên quan đến công tác biên 

giới, biển đảo tại tỉnh Quảng Trị. 

GĐ, PGĐ Trần 

Khánh Phôi 

Quản lý Biên 

giới 
Văn phòng 

Tổ chức chuyến 

công tác 

12.  
Hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu, đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ và đánh giá công tác CCHC của 

cơ quan  

Giám đốc, PGĐ Văn phòng 

Các phòng 

Báo cáo 

13.  
Tổ chức hướng dẫn, đánh giá công chức, viên 

chức và công tác thi đua khen thưởng cuối năm 
Giám đốc Văn phòng 

Các phòng 
Quyết định 

14.  
Tổ chức gặp mặt người lao động làm việc tại các 

dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh 
Giám đốc, PGĐ Văn phòng 

Các phòng 
Kế hoạch gặp mặt 

15.  
Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, lập dự 

toán ngân sách 2022 
Giám đốc Văn phòng 

Các phòng 
Báo cáo, dự toán 

16.  Tổ chức Lớp Bồi dưỡng tiếng Thái Lan 
PGĐ Trần Khánh 

Khôi 
TTPVĐN Văn phòng 

Tổ chức Lớp Bồi 

dưỡng tiếng Thái 

Lan và báo cáo kết 

quả thực hiện 



17.  Tham gia Liên hoan Ẩm thực quốc tế năm 2022 Giám đốc TTPVĐN  
Quảng bá đặc sản 

Quảng Trị 
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