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 SỞ NGOẠI VỤ HÀ TĨNH 
VĂN PHÒNG-THANH TRA 

 

Số:  849/SNgV-VP 
V/v báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                  

          

Hà Tĩnh, ngày  11  tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi: Ban Giám đốc Sở 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở về việc giao Văn phòng - Thanh 

tra rà soát kết quả thực hiện Chương trình trọng tâm năm 2020 của Sở Ngoại vụ 

(ban hành kèm theo công văn số 53/SNgV-VP ngày 04/02/2020, Văn phòng-

Thanh tra báo cáo kết quả các phòng, đơn vị thực hiện như sau: 

 1. Nhiệm vụ đã hoàn thành theo kế hoạch và thời gian: Tính đến thời điểm 

này, các phòng, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong Chương trình 

theo số thứ tự: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20. Đặc biệt phòng Lãnh sự - 

Biên giới đã hoàn thành nội dung đăng ký trong Chương trình khung của UBND 

tỉnh là đã ban hành Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến 

người nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 

8/12/2020). 

2. Nhiệm vụ đang triển khai (nhiệm vụ 21): Tổ chức tổng kết công tác đối 

ngoại, biên giới và công tác phi chính phủ năm 2020 đã đưa vào lịch công tác 

tháng 12 của UBND tỉnh tổ chức vào chiều ngày 23/12/2020. Hiện nay Văn 

phòng-Thanh tra đang phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế để hoàn thiện hồ sơ 

trình UBND tỉnh. 

 3. Một số nhiệm vụ đề xuất điều chỉnh sang năm 2021: Do ảnh hưởng của 

đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng của đợt thiên tai, lũ lụt tháng 10 vừa qua và để 

phù hợp với tình hình thực tế, một số nhiệm vụ không thể triển khai trong năm 

2020, Văn phòng-Thanh tra đã tham mưu văn bản chuyển nhiệm vụ sang năm 

2021 đó là: thanh tra đối ngoại tại UBND huyện Vũ Quang và UBND huyện 

Hương Khê (nhiệm vụ 11), tổ chức Chương trình gặp mặt, kết nối kiều bào nhân 

dịp Tết cổ truyền (nhiệm vụ 22). 

 4. Một số nhiệm vụ Sở đã tham mưu tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch 

covid-19 nên không tổ chức được các đoàn đi cũng như đón các đoàn vào để triển 

khai, cụ thể: ký kết quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Tula/Liên 

bang Nga (nhiệm vụ 3), thiết lập hợp tác với 01 địa phương của Nhật Bản (nhiệm 

vụ 4), thiết lập quan hệ hợp tác với thành phố Sun-Cheon Hàn Quốc (nhiệm vụ 

7), tổ chức hội nghị cấp cao Hà Tĩnh - Bolykhămxay (nhiệm vụ 16), tổ chức hội 

nghị cấp cao Hà Tĩnh - Khăm Muộn (nhiệm vụ 17), tham dự Hội nghị cấp cao 9 

tỉnh 03 nước tại Thái Lan. Riêng hội nghị tổng kết Chương trình 274/CTr-UBND 
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của UBND tỉnh do điều kiện đại dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, thực hiện 

Công văn số 27-CV/BCĐ ngày 28/7/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch 

Covid-19 tỉnh yêu cầu giảm việc hội họp để nhằm đảm bảo công tác phòng chống 

dịch Covid-19, nên ngày 8/9/2020 phòng Hợp tác quốc tế tham mưu lãnh đạo văn 

bản số 609/SNgV-HTQT báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xin phép không tổ chức 

riêng hội nghị tổng kết Chương trình 274/CTr-UBND mà sẽ gắn với tổng kết 

ngành đối ngoại trong tháng 12 năm 2020 và đã được sự đồng ý của đồng chí Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, hiện nay đã đưa nội dung tổng kết chương trình 

274 gắn với tổng kết đối ngoại năm 2020 vào lịch tháng 12 của UBND tỉnh. 

Văn phòng-Thanh tra tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc Sở./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Lưu: VPTTr. 

                            TL. GIÁM ĐỐC 

                            CHÁNH VĂN PHÒNG                   

 

 
 

 

 

                           Lê Thị Khánh Cẩm 
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