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 Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tổ chức PCPNN 

 
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại 2020, được sự đồng ý của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Đoàn công tác của Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 

tỉnh đã đến thăm, làm việc, chúc mừng các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài tại Hà Nội. Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả làm việc và 

chúc mừng như sau: 

1. Kết quả triển khai 

Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, Đoàn công tác đã làm việc trực tiếp với 

các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Hà Nội, tại 

các buổi làm việc Đoàn đã gửi thiệp chúc mừng năm mới, chuyển lời chúc mừng, 

hoa và quà tặng của lãnh đạo tỉnh đến các tổ chức. Tiếp đoàn công tác, có các Đại 

sứ, Phó Đại sứ, Công sứ của Đại sứ quán và Trưởng Đại diện của các tổ chức 

quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Đại sứ quán các nước, 

các tổ chức quốc tế và phi chính phủ nước ngoài đã gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh 

đã quan tâm, đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành, địa phương tỉnh 

Hà Tĩnh trong công tác triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án trên 

địa bàn tỉnh đồng thời chia sẻ những thiệt hại do lũ lụt trên địa bàn tỉnh trong thời 

gian qua và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với tỉnh Hà Tĩnh để triển khai các 

chương trình hợp tác trong thời gian tới.  

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác đã trao đổi các chương trình, hợp tác 

với các cơ quan Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ triển 

khai tại Hà Tĩnh mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế xã hội 

tỉnh, thông tin thêm về tình hình chung của tỉnh, tập trung lãnh đạo, điều hành, 

khắc phục hậu quả lũ lụt của hệ thống chính trị, sự nỗ lực của nhân dân đến nay 

cơ bản đảm bảo ổn định cuộc sống, từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội; 

cung cấp thông tin tiềm năng lợi thế, nhu cầu thu hút đầu tư. Trong thời gian tới, 

Đoàn công tác đề nghị các Đại sứ quán, các tổ chức tiếp tục duy trì, tăng cường 

mở rộng hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực, tiếp tục đầu tư, hỗ trợ các chương 

trình, dự án trên địa bàn tỉnh và giúp tỉnh Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng 

thế mạnh của tỉnh và giới thiệu, vận động các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội 

hợp tác đầu tư tại tỉnh.  

1.1. Đối với việc thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), các đại sứ quán, các tổ 

chức quốc tế sẵn sàng giúp tỉnh Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh, các tiềm năng thu hút 

đầu tư, các lĩnh vực dự án ưu tiên của tỉnh đến các doanh nghiệp nước ngoài, các 
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nhà đầu tư có tiềm năng, nhất là các nhà đầu tư hiện nay đang có kế hoạch chuyển 

dịch đầu tư từ các nước vào Việt Nam do đại dịch Covid-19. Một số Đại sứ quán, 

tổ chức quốc tế như: Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Singapore, Thái Lan, 

EU, JETRO, JICA, KCCI, UNESCO, …nhất trí việc sẽ chuyển tải các tài liệu 

quảng bá về Hà Tĩnh, nhu cầu thu hút đầu tư lên trang website của các tổ chức để 

tuyên truyền, quảng bá giúp tỉnh Hà Tĩnh. 

1.2. Đối với việc thu hút nguồn vốn ODA, NGO và các hợp tác khác: Hiện 

nay các Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế như Singapore, Bỉ, Canada, Pháp, 

Nhật Bản, JICA, OXFAM, AOP, HENSEN …đang tập trung ưu tiên trong lĩnh 

vực giáo dục đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ các địa phương có doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã phát triển các sản phẩm địa phương, nông 

nghiệp, chống biến đổi khí hậu và dự án nhân đạo, hỗ trợ khẩn cấp. Một số Đại sứ 

quán và các tổ chức quốc tế đã trao đổi những nội dung trong thời gian tới cần sự 

quan tâm của tỉnh để tập trung triển khai các chương trình hợp tác cụ thể và đạt 

kết quả tốt hơn, cụ thể như:  

- Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Ông Rahu Kitchlu, Quyền Giám đốc 

khối vận hành và cộng sự đã đánh giá tỉnh Hà Tĩnh là đối tác tin cậy, cam kết sẽ 

luôn đồng hành cùng tỉnh Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đánh 

giá Khung hợp tác chiến lược giữa Hà Tĩnh và WB đã ký kết đó chính là định 

hướng cho sự hợp tác giữa hai bên. Đối với dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị 

động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh” tại Hà Tĩnh, tuy giai đoạn đầu chậm tiến độ 

nhưng tập thể lãnh đạo và các cấp chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã quyết tâm, nỗ lực, 

phần lớn các nội dung đối với công tác tư vấn đã hoàn thành, quý 1 năm 2021 sẽ 

tập trung triển khai dự án theo kế hoạch. Bên cạnh đó, tổ chức WB quan tâm 

những thách thức của Hà Tĩnh trong thời gian tới, cam kết sẽ giúp Hà Tĩnh có các 

giải pháp tháo gỡ nhằm đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững. 

Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở Ngoại vụ đã đánh 

giá việc triển khai hợp tác giữa Hà Tĩnh và WB ngày càng đi vào chiều sâu, cảm 

ơn sự hỗ trợ của WB trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, phòng chống thiên tai, phát 

triển tổng hợp đô thị động lực...đồng thời trao đổi một số thách thức, khó khăn, 

các định hướng phát triển lớn của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần 

thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục cần sự hỗ trợ của WB góp phần phát triển 

kinh tế xã hội tỉnh. Đại diện của WB cũng cho biết thêm hiện tại WB đang phối 

hợp với ban, bộ, ngành Trung ương Việt Nam để có các giải pháp tư vấn giúp các 

địa phương Việt Nam khắc phục những khó khăn, thách thức đặt ra hiện nay và có 

giải pháp cụ thể phát triển trong những năm tới, đồng thời các chuyên gia của WB 

cũng sẽ thảo luận với cán bộ kỹ thuật để có sự hỗ trợ và hợp tác lĩnh vực cụ thể 

với Hà Tĩnh trong thời gian tới. 

- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá các chương trình hợp tác với 

Việt Nam và với tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt vừa qua tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đoàn 

công tác tham dự gặp gỡ Nhật Bản tại Hà Nội, tổ chức làm việc với Hiệp hội 

Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, tại Hồ Chí Minh, tổ chức JETRO, có sự 

chứng kiến của Đại sứ quán Nhật Bản, tại buổi làm việc đã thu hút được sự quan 

tâm của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ quán cũng cho biết 

thêm thời gian tới dịch bệnh Covid ổn định sẽ tổ chức các đoàn doanh nghiệp 
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Nhật Bản đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hà Tĩnh. Đại sứ quán trao đổi 

về những quan tâm của Doanh nghiệp Nhật Bản hiện nay bao gồm: Thủ tục hành 

chính về đầu tư, pháp luật, cơ sở hạ tầng tại địa phương, lực lượng lao động chất 

lượng cao, nên đề nghị tỉnh Hà Tĩnh cần quan tâm và hoàn thiện các lĩnh vực trên 

đồng thời tỉnh Hà Tĩnh nên lập trang webisite bằng tiếng Nhật trên cổng thông tin 

điện tử của tỉnh để cập nhật các danh mục ưu tiên thu hút cũng như chính sách của 

tỉnh về thu hút để doanh nghiệp Nhật Bản thuận lợi trong tiếp cận và trao đổi, tìm 

kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Đại sứ quán Nhật Bản cũng đề nghị tỉnh đề xuất 

chương trình hợp tác các lĩnh vực cụ thể thiết thực và hiệu quả trong hợp tác. Bên 

cạnh đó cần đẩy mạnh nâng cao giảng dạy tiếng Nhật cho lao động địa phương 

hoặc cho đối tượng học sinh, hiện tại phía Nhật Bản đang rất quan tâm đào tạo 

cán bộ nguồn là thạc sỹ hoặc tiến sỹ tại Nhật Bản, sự chấp hành của lao động Việt 

Nam tại Nhật Bản và giảm tối đa việc lưu học sinh Việt Nam đi du học tại Nhật 

Bản bị môi giới lừa, làm các giấy tờ giả. 

- Tổ chức KOICA: Tại buổi làm việc, phía tổ chức đã đánh giá cao việc 

tỉnh tham dự Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc tại Hà Nội vào tháng 6/2020 đồng thời 

đã tổ chức làm việc với KOICA để kêu gọi thu hút dự án đầu tư. Tỉnh Hà Tĩnh 

đang quan tâm đến dự án xứ lý và quản lý chất thải rắn/rác thải sinh hoạt, tổ chức 

KOICA đã tiếp nhận thông tin về đề xuất dự án và sẽ lưu ý, tổ chức triển khai 

trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, tổ chức KOICA thông tin hiện tại đang quan tâm đến lĩnh vực 

đào tạo nguồn nhân lực, dự án giảm nghèo, các dự án hợp tác công tư từ các tổ 

chức phi chính phủ Hàn Quốc. Đề nghị tỉnh nếu quan tâm và trao đổi các thông 

tin cụ thể để tổ chức có sự kết nối, đẩy nhanh các chương trình hợp tác giữa Hà 

Tĩnh với các tổ chức PCPNN. 

1.3. Đối với hoạt động đối ngoại nhân dân và ngoại giao văn hóa: Tại buổi 

làm việc với các Đại sứ quán, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt 

Nam, các tổ chức quốc tế, trong những năm tới sẽ có nhiều hoạt động liên quan 

đến năm kỷ niệm các sự kiện lớn của các nước cũng như của Việt Nam nên đề 

nghị tỉnh Hà Tĩnh cần quan tâm, cụ thể: 

- Đại sứ quán Pháp trao đổi hội nghị hợp tác phi tập trung Pháp - Việt được 

tổ chức 2-3 năm/lần, năm 2022 sẽ tổ chức tại Việt Nam, đề nghị tỉnh Hà Tĩnh 

quan tâm, xem xét và đề xuất hợp tác với một địa phương của Pháp, Đại sứ quán 

Pháp sẽ hỗ trợ để Hà Tĩnh được kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác với một địa 

phương của Pháp. 

- Văn phòng Bang MV tại Hà Nội mong muốn thành lập Hội hữu nghị Việt 

- Đức tại Hà Tĩnh, hợp tác địa phương của bang MV với Hà Tĩnh nhằm thắt chặt 

thêm mối quan hệ hữu nghị và là cầu nối để xúc tiến kết nối các hoạt động hợp tác 

đầu tư giữa hai bên. Văn phòng Đại diện bang MV tại Hà Nội sẵn sàng phối hợp 

giúp đỡ tỉnh trong việc thành lập và hoạt động của Hội hữu nghị tại tỉnh. 

- Tổ chức UNESCO đánh giá cao sự quan tâm cũng như các giải pháp của 

tỉnh trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa con người Hà 

Tĩnh; ấn tượng với thành tích ngành giáo dục Hà Tĩnh, có nhiều học sinh giỏi cấp 

quốc gia, đây là vấn đề cần được chia sẻ đến UNESCO và nhiều địa phương khác 

của Việt Nam. Tổ chức UNESCO cho biết thêm hiện nay đang xây dựng kế hoạch 



4 

 

thực hiện một số dự án về bảo vệ môi trường, trùng tu các di sản văn hóa. Tổ chức 

sẵn sàng hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ thực hiện một số chương trình, dự án 

tại Hà Tĩnh trong thời gian tới. 

2. Kiến nghị đề xuất 

Trên cơ sở các nội dung tại các buổi làm việc với các Đại sứ quán và các tổ 

chức quốc tế, Sở Ngoại vụ đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh một 

số nội dung như sau: 

2.1. Thiết lập quan hệ hợp tác với địa phương nước ngoài. 

- Hợp tác địa phương thuộc Bang MV, Cộng hòa Liên bang Đức: Trong 

thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo Bộ kinh tế, lao động, y tế thuộc 

Bang MV đã trao đổi và dự kiến tiến tới sẽ hợp tác giữa một địa phương của Hà 

Tĩnh và một địa phương của bang MV nhằm đẩy mạnh giao lưu văn hóa, xúc tiến 

đầu tư, thương mại. Sở Ngoại vụ báo cáo và đề xuất lãnh đạo tỉnh đồng ý chủ 

trương và giao Sở Ngoại vụ tìm hiểu địa phương có tương đồng Hà Tĩnh, tiến tới 

ký kết hợp tác với địa phương của bang MV, Cộng hòa Liên bang Đức. 

- Hợp tác địa phương thuộc Nhật Bản, Hàn Quốc: Hiện tại các chương trình 

hợp tác giữa Hà Tĩnh với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc rất hiệu quả, nhằm tiếp 

tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư vào địa bàn Hà Tĩnh, kính đề nghị 

UBND tỉnh cho chủ trương thiết lập quan hệ với một địa phương của Nhật Bản, 

Hàn Quốc, qua đó giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau và cầu nối, kết nối cơ 

hội xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông nghiệp chất lượng cao sẵn có 

của tỉnh Hà Tĩnh. 

2.2. Các nội dung liên quan khác. 

-  Đối với các dự án FDI: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở, 

ban, ngành: Công Thương, Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và các đơn vị 

có liên quan tăng cường kết nối các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc 

tế nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, cơ hội, các danh mục thu hút đầu tư vào 

tỉnh. Tranh thủ tiếp cận sự chuyển dịch đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài đến 

với Việt Nam do đại dịch Covid-19, kêu gọi đầu tư vào tỉnh. 

- Giao Sở Ngoại vụ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh tiếp tục 

kết nối với các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam để chuyển tải, trao 

đổi tài liệu, các thông tin liên quan đến đề xuất các chương trình, dự án và các tài 

liệu quảng bá giới thiệu hình ảnh của tỉnh Hà Tĩnh; tìm kiếm, kết nối tham mưu 

tỉnh tiến tới ký kết hợp tác với các địa phương nước ngoài. 

-  Đối với các dự án ODA do Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam hỗ trợ, đề 

nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND Thị xã Kỳ Anh và các đơn vị có liên 

quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để triển khai các bước 

tiếp theo của dự án theo kế hoạch đề ra. 

- Giao Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến Đầu tư tỉnh 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các 

danh mục dự án, tài liệu liên quan đến quảng bá, kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Hà 

Tĩnh (song ngữ Anh - Việt, Việt - Nhật, Việt  - Hàn) để gửi Đại sứ quán các nước 

tại Việt Nam, các tổ chức UNESCO, JETRO, JICA, KCCI, Văn phòng Kinh tế 

Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam… để các tổ chức giới thiệu đến các doanh nghiệp, 

các nhà đầu tư quan tâm đến tỉnh Hà Tĩnh và đăng tải lên website của các đơn vị. 
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- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu đề xuất các nội dung, 

hạng mục ưu tiên đề nghị Văn phòng UNESCO tại Việt Nam hỗ trợ trong việc 

bảo tồn phát huy các di sản văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh. 

Sở Ngoại vụ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu: VT, HTQT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
                Thái Phúc Sơn 
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