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Quảng Trị, ngày 08 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
Hội nhập quốc tế năm 2021 - 2022 của Sở Ngoại vụ

Thực hiện Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND
tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Trị giai đoạn
2021-2025, Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch triển khai công tác hội nhập quốc tế
năm 2021-2022 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 12/8/2021
của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2021-2025.
- Tăng cường sự lãnh đạo, điều hành, giám sát của lãnh đạo Sở, sự phối
hợp thực hiện giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở về công tác hội nhập quốc tế; là cơ
sở để các phòng, đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch và tổ chức có hiệu quả các
hoạt động hội nhập quốc tế trong năm 2021-2022.
2. Yêu cầu
- Công tác hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, linh hoạt, sáng tạo,
hiệu quả trong bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 ở Việt Nam đang bùng
phát theo chiều hướng phức tạp.
- Kế hoạch năm 2021-2022 bám sát các nội dung cơ bản của Kế hoạch
Hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết
định số 2113/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh.
- Bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và sự phối hợp đồng bộ,
hiệu quả giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở trong triển khai công tác hội nhập
quốc tế. Các nhiệm vụ phải được phân kỳ thực hiện rõ ràng, có thời hạn hoàn
thành cụ thể; thường xuyên theo dõi, rà soát, báo cáo, rút kinh nghiệm kịp thời
trong quá trình triển khai thực hiện.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này, Trưởng các phòng và đơn vị thuộc Sở nghiêm túc
triển khai, thực hiện.
2. Các phòng, đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ chủ động triển khai thực
hiện, hướng dẫn các đơn vị phối hợp thực hiện kế hoạch. Các phòng, đơn vị phối
hợp tích cực nghiên cứu, kịp thời đề xuất, báo cáo các nội dung thuộc lĩnh vực,
nhiệm vụ phụ trách về đơn vị chủ trì nhằm đảm bảo tiến độ và thời gian hoàn thành
Kế hoạch.
3. Giao phòng Hợp tác quốc tế chủ trì tham mưu lãnh đạo Sở trong việc chỉ
đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo
lãnh đạo Sở và UBND tỉnh theo định kỳ.
4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có phát sinh khó khăn, vướng
mắc, các phòng, ban, đơn vị báo cáo lãnh đạo Sở (thông qua phòng Hợp tác
quốc tế) để kịp điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Trên đây là Kế hoạch Hội nhập quốc tế của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị
năm 2021-2022, yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ, các PGĐ sở;
- Các phòng, trung tâm thuộc Sở (th/h);
- Lưu: VT, HTQT.H

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Triều Thương

PHỤ LỤC
NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2021 - 2022
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số

Stt
I

1

Nội dung

/KH-SNgV ngày

tháng 9 năm 2021 của Sở Ngoại vụ)

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm/
Kết quả

Thời gian
thực hiện,
hoàn thành

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở có
liên quan.

Thông tin

Thường
xuyên

Thông tin, tuyên truyền, quán triệt về hội nhập quốc tế
Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, quán
triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày
10/4/2013 của Bộ Chính trị, Nghị
quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014
của Chính phủ, Nghị quyết số 06NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH
Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị số
26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ
tướng Chính phủ, Nghị quyết số 05NQ/TU ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy,
Kế hoạch Hội nhập quốc tế tỉnh Quảng
Trị giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm
theo Quyết định số 2113/QĐ-UBND
ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh và các
hiệp định, các nhiệm vụ trọng tâm của
hội nhập quốc tế đến các cấp, các
ngành, các tổ chức, các doanh nghiệp
và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Phòng LS&NVNONN;
- BBT Website.
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Thông qua các phiên làm việc, hội
nghị, hội thảo, hội đàm, tọa đàm trực
tiếp và trực tuyến, các các cuộc gặp gỡ
bên lề…để lồng ghép tuyên truyền, phổ
biến chủ trương chủ động và tích cực
hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng,
có hiệu quả của Đảng và Nhà nước đến
các đối tác, cộng đồng quốc tế, đặc biệt
là người Quảng Trị ở nước ngoài.

II

Hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế

- Các phòng: HTQT, QLBG,
LS&NVNONN;
- TTPVĐN tỉnh.

Văn phòng

Thông tin

Thường
xuyên

1

Tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo Hội
nhập quốc tế tỉnh (BCĐ tỉnh) ban hành
Quyết định thành viên tham gia Tổ
giúp việc BCĐ tỉnh.

HTQT

Quyết định

Quý
IV/2021

2

Tham mưu Trưởng Ban Hội nhập quốc
tế về chính trị, an ninh, quốc phòng
ban hành quyết định thành lập Ban hội
nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc
phòng và Tổ giúp việc.

HTQT

Quyết định

Quý
IV/2021
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Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng
kỹ năng, cập nhật kiến thức đối ngoại
cho các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh
mỗi năm ít nhất 01 lớp.

Văn phòng

- Các phòng:
HTQT, QLBG,
LS&NVNONN;
- TTPVĐN tỉnh.

Kế hoạch,
báo cáo tổ
chức lớp bồi
dưỡng/tập
huấn

Hàng năm

3

4

5

Triển khai Quyết định số 1275/QĐTTg ngày 19/8/2020 của TTCP phê
duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối
ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch
cho công chức, viên chức ngoại vụ địa
phương giai đoạn 2021-2025 trong 4
tháng cuối năm 2021 và cả năm 2022.

Văn phòng

Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giao
tiếp tiếng Lào, tiếng Anh cho đối tượng
các cán bộ, công chức, viên chức trên
địa bàn tỉnh.

TTPVĐN tỉnh

- TTPVĐN tỉnh.

III

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh tế

1

Trao đổi thống nhất với Văn phòng
UBCQ tỉnh Ubon Ratchathani (Thái
Lan) về thống nhất tham mưu Lãnh
đạo hai tỉnh đồng ý tổ chức Hội đàm
cấp cao để thống nhất ký kết Biên bản
ghi nhớ về thiết lập quan hệ hợp tác
giữa hai tỉnh Quảng Trị và Ubon
Ratchathani.

Phòng QLBG

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức đoàn
công tác do lãnh đạo tỉnh làm trưởng
đoàn thăm và làm việc với Đại sứ quán
Hàn Quốc, Văn phòng KOICA tại Việt
Nam nhân dịp kỷ niệm 29 năm quan hệ
Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992-

Phòng HTQT

2

- Các phòng:
HTQT, QLBG,
LS&NVNONN;

Kế hoạch các
lớp bồi
dưỡng/Thông
báo đăng ký
nhu cầu

Hàng năm

Cả năm

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở có
liên quan

- Công hàm
trao đổi;
- Tổ chức
Hội đàm trực
tuyến;

Quý
IV/2021

- Ký MOU.

- Văn phòng;

Chuyến công
tác
- LS&NVNONN;

Quý
IV/2021
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22/12/2021) và 20 năm quan hệ hợp
tác Quảng Trị - Hàn Quốc nhằm trao
đổi, thúc đẩy việc thiết lập quan hệ hữu
nghị giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh
Jeollabuk-do và với các địa phương
của Hàn Quốc; đồng thời xúc tiến triển
khai các dự án hợp tác với Hàn Quốc
trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng dự
án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục
hồi chức năng cho NKT tại tỉnh Quảng
Trị do KOICA tài trợ.

3

Tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi,
thông tin với Đại sứ quán Hàn Quốc tại
Việt Nam nhằm thúc đẩy việc thiết lập
quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Quảng Trị
và tỉnh Jeollabuk-do và với các địa
phương khác của Hàn Quốc nói chung
trong thời gian tới.

4

Tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Hòa
bình hữu nghị Hiroshima - Việt Nam
triển khai các hoạt động hỗ trợ học
bổng, hợp tác nhằm xúc tiến thiết lập
quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh
Hiroshima (Nhật Bản).

5

Khâu nối các cơ quan đại diện ngoại
giao của Việt Nam ở nước ngoài, các
đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao giới

Công thư,
thông tin

Phòng HTQT

Phòng LS&NVNONN

Liên hiệp hữu
nghị tỉnh

HTQT

- Các phòng:
HTQT, QLBG,
LS&NVNONN;

Trao học
bổng, quà;
Email trao
đổi thông tin
Văn bản,
hoạt động kết
nối

Thường
xuyên

Thường
xuyên

Thường
xuyên

5

thiệu các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp trong tỉnh tham gia các diễn
đàn, Hội chợ, Hội nghị quốc tế để
quảng bá sản phẩm tỉnh Quảng Trị và
thẩm định đối tác, các doanh nghiệp,
dự án có nhu cầu đầu tư vào tỉnh.

- TTPVĐN tỉnh.
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Tiếp tục khâu nối với Tổng Lãnh sự
quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng nhằm
thảo luận, trao đổi khả năng thiết lập
quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Quảng Trị
và tỉnh Kuzbass (Nga).

Phòng HTQT

7

Ban hành Kế hoạch năm 2022 về triển
khai Chương trình xúc tiến vận động
viện trợ phi chính phủ nước ngoài của
tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025
của Sở Ngoại vụ.

Phòng HTQT
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Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh và
lãnh đạo Sở Ngoại vụ trực tiếp triển
khai các nhiệm vụ đã được ban hành
tại Kế hoạch 354/KH-SNgV ngày
09/4/2021 của Sở Ngoại vụ về Kế
hoạch năm 2021 triển khai Chương
trình xúc tiến vận động viện trợ phi
chính phủ nước ngoài của tỉnh Quảng
Trị, giai đoạn 2020-2025.

9

Phối hợp với Trung tâm Thông tin và

Hội Hữu nghị
Việt - Nga

Công thư,
thông tin

Thường
xuyên

Kế hoạch

Tháng
12/2021

Phòng HTQT

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở có
liên quan

Các dự án
mới được
vận động

2021

Phòng QLBG

Các phòng, đơn

- Trình

Quý 4/2021

6

dự báo kinh tế xã hội quốc gia (Bộ Kế
hoạch và Đầu tư) xây dựng Đề án “Hợp
tác triển khai Hành lang kinh tế Quảng
Trị (Việt Nam) - Salavan (Lào) - Ubon
Ratchathani (Thái Lan).

vị thuộc Sở có
liên quan

UBND tỉnh
thông qua
Đề cương
nhiệm vụ
và dự toán.

và 2022

- Xây dựng
Đề án.
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Tham mưu lãnh đạo tỉnh triển khai các
nội dung Văn bản Thỏa thuận cấp cao
giữa tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh
Savannạkhet, Salavan/Lào giai đoạn
2020 - 2022 trong lĩnh vực thương mại
và đầu tư.

Phòng QLBG

11

Tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan đầu
mối của UBND tỉnh với Bộ Ngoại giao
và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt
Nam ở nước ngoài, cơ quan đại diện
ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam
trong công tác ngoại giao kinh tế, hỗ trợ
triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến đầu
tư, thương mại, du lịch của tỉnh.

Phòng HTQT

IV

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng

1

Tham mưu dự thảo Kế hoạch hội nhập

Phòng HTQT

Các phòng, đơn
vị thuộc Sở có
liên quan

- Văn bản
trao đổi với
phía Lào;
tham mưu
UBND tỉnh
chủ trương,
chính sách
có liên
quan

- Các phòng;

Thường
xuyên

- TTPVĐN tỉnh.

- Các phòng;

Quý 4/2021
và 2022

Tờ trình kèm

Quý I/2022

7

quốc tế về chính trị, an ninh, quốc
phòng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn
2022-2025 trình Trưởng Ban ban hành.

2

Tiếp tục triển khai các nội dung Văn
bản Thỏa thuận cấp cao giữa tỉnh
Quảng Trị và hai tỉnh Savannạkhet,
Salavan/Lào giai đoạn 2020 - 2022 liên
quan đến lĩnh vực chính trị, quốc
phòng, an ninh và biên giới;
Tổ chức Hội đàm cấp cao; Hội đàm
Biên giới giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh
Savannakhet theo hình thức trực tuyến.

3

Tiếp tục chủ động kết nối, tham mưu
lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc với các
cơ quan đại diện nước ngoài, cơ quan,
tổ chức quốc tế tại Việt Nam như: Đại
sứ quán các nước: Hoa Kỳ, Anh, Nhật
Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore
…các cơ quan, tổ chức: KOICA,
KOTRA (Hàn Quốc), JICA, JETRO
(Nhật Bản). ADB, WB…; Tăng cường
mối quan hệ hợp tác với các cơ quan
đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

4

Mở 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

- TTPVĐN tỉnh.

dự thảo Kế
hoạch

Phòng QLBG

Kế hoạch và
Nội dung tổ
chức Hội
đàm

Quý
IV/2021 và
2022

Phòng HTQT

Công thư/
Công văn/
Tờ trình/
thông tin/Các
chuyến công
tác, tiếp xúc,
làm việc

Thường
xuyên

Phòng LS&NVNONN

Văn phòng

Trang
Quý I/2022
Phòng HTQT, Facebook:
Thường
TTPVĐN, VP Sở Người
xuyên
Quảng Trị ở
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theo Chỉ thị số 21-CT/TU ngày
3/01/2014 của BTV Tỉnh ủy về tăng
cường công tác người Việt Nam ở
nước ngoài trong giai đoạn hiện nay
và Kế hoạch số 3798/KH-UBND ngày
30/9/2015 của UBND tỉnh v/v triển
khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW
ngày 19/5/2015 của BCHTW Đảng về
việc 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 với nhiều hình thức đa đạng.

5

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch
số 3194/KH-UBND ngày 16/7/2021
của UBND tỉnh về việc triển khai thực
hiện Quyết định số 1797/QĐ-TTg ngày
12/12/2019 của TTCP về phê duyệt Đề
án “Huy động người Việt Nam ở nước
ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản
phẩm và phát triển các kênh phân phối
hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn
2020-2024.

6

Tiếp tục triển khai Nghị định thư về
đường biên giới và mốc quốc giới giữa
nước CHXHCN Việt Nam và nước
CHDCND Lào và Hiệp định về Quy
chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên

nước ngoài

Phòng LS&NVNONN

Phòng QLBG

HTQT, TTPVĐN

Các văn bản, Thường
thông tin
xuyên

Chương
trình,
hoạch

kế

Thường
xuyên
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giới trên đất liền giữa nước CHXHCN
Việt Nam và nước CHDCND Lào.
Tiếp tục tham mưu BCĐ công tác Biên
giới tỉnh chỉ đạo các ngành triển khai
Biên bản cuộc họp lần thứ XXX của
đoàn Đại biểu biên giới Việt Nam Lào tháng 12/2020 tại Viêng Chăn.

7

Phối hợp cấp quốc tịch Lào cho công
dân Việt Nam di cư tự do và kết hôn
không giá thú trong vùng biên giới Lào
đã được hai bên thống nhất.
Văn bản gửi tỉnh Savannakhet, Salavan
(Lào) về việc cấp các giấy tờ về hộ
tịch, quốc tịch, cư trú cho người Việt
Nam di cư tự do và kết hôn không giá
thú được phép ở lại nơi cư trú trong
vùng biên giới.
Văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có
liên quan trong tỉnh đề nghị báo cáo
kết quả sau 02 năm triển khai các
nhiệm vụ về cấp các giấy tờ liên quan
về quốc tịch, hộ tịch, cư trú cho người
di cư được phép ở lại theo danh sách
đã được phê duyệt.

V

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực khác

1

Tổ chức Hội nghị trực tuyến 03 tỉnh 03
nước Quảng Trị (Việt Nam) -

Các hoạt
động liên
quan

Phòng QLBG

Phòng LS&NVNONN

Phòng HTQT,
QLBG

2022

Hội nghị trực
2022
tuyến
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Các văn bản
trao đổi

Savannakhet (Lào) - Mukdahan (Thái
Lan) về lĩnh vực Thương mại, Đầu tư,
Du lịch, Lao động và Truyền thông.

2

Triển khai kết nối, đào tạo nguồn nhân
lực với các tỉnh Chiềng Mai, Ubon
Ratchathani (Thái Lan).

3

Phối hợp, liên kết với các đối tác trong
nước nhằm giới thiệu, tư vấn về thông
tin du học tại các cơ sở giao dục nước
ngoài.

4

Khâu nối, triển khai hoạt động hợp tác
với đối tác Cuba trong các lĩnh vực: Y
tế, thương mại…

5

Tham dự Liên hoan Ẩm thực quốc tế
với sự phối hợp, hỗ trợ của Trung tâm
xúc tiến ĐT,TM&DL và các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6

Chủ trì công tác liên hệ, lễ tân ngoại
giao, phiên dịch… khi làm việc với các
tổ chức, đoàn thể nước ngoài tham dự
các hoạt động trong khuôn khổ chương
trình Lễ hội vì Hòa bình.

TTPVĐN

- Các phòng:
HTQT, QLBG,
LS&NVNONN;
- TTPVĐN tỉnh.

TTPVĐN tỉnh

Phòng HTQT

- Các phòng;
- TTPVĐN tỉnh.

TTPVĐN tỉnh

- Phòng HTQT;
- Văn phòng.

- Phòng QLBG;
- LS&NVNONN;
- TTPVĐN tỉnh.

Các chuyến
thăm, ký kết
biên bản ghi
nhớ, hợp tác

Hàng năm

Các hoạt
động liên
quan

Thường
xuyên

Các hoạt
động liên
quan

Quý
III/2022

Các hoạt
động liên
quan, báo
cáo kết quả

Tháng 12
hàng năm

Các hoạt
động liên
quan

Quý
III/2022

