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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NGOẠI VỤ 
 

Số: 216/KH - SNgV 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

           Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 3 năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành 

lập tỉnh (1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021)  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 26/2/2021 của UBND tỉnh về 

phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập 

tỉnh (1831-2021) và 30 năm tái lập tỉnh (9/1931-9/2021), Sở Ngoại vụ phát động 

đợt thi đua đặc biệt từ ngày 01/4/2021 - 30/9/2021 với chủ đề: “Phát huy truyền 

thống quê hương anh hùng, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 190 

năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh”, gồm những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, 

sáng tạo, hiệu quả, thu hút được cán bộ, công chức, viên chức của Sở hưởng ứng, thi 

đua thực hiện hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ của ngành trong năm 2021. 

Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng 

trong xây dựng và bảo vệ quê hương trong suốt chiều dài lịch sử 190 năm qua, 

nhất là những thành tựu của Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong 30 năm 

tái lập tỉnh và những thành tựu của ngành trong 16 năm thành lập Sở. 

2. Yêu cầu:  

Phong trào thi đua phải được tổ chức sâu rộng ở các phòng, các tổ chức đoàn 

thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi; nội dung thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thiết 

thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua, trên các lĩnh vực. 

Các phong trào thi đua gắn với việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 

có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đẩy 

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

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Đăng ký gửi Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh phần việc của Sở và nỗ lực cố 

gắng để hoàn thành theo kế hoạch. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA  

1. Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị 

 - Tiếp tục củng cố, đẩy mạnh và phát triển sâu, rộng hơn nữa mối quan hệ 

hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh của nước bạn Lào, đặc biệt với 
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tỉnh Bolykhămxay, Khăm Muộn, trong đó chú trọng hơn trong hợp tác thương mại, 

đầu tư. Phối hợp các lực lượng có liên quan đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên 

giới, biển đảo, bảo vệ hệ thống mốc quốc giới góp phần xây dựng tuyến biên giới 

hòa bình, hữu nghị và phát triển. Tập trung triển khai để khởi công xây dựng dự án 

hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bóc tỉnh Khăm Muộn. 

 - Tăng cường hội nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy 

mạnh vận động thu hút nguồn vốn ODA, NGOs từ các tổ chức tài chính quốc tế 

như: WB, ADB, IMF, AFD, các đối tác từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, 

Singapore, Đài Loan, Bỉ, Canada... và các tổ chức phi chính phủ cho các chương 

trình, dự án nhằm đầu tư kết cấu hạ tầng, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ 

thuật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư FDI và tăng dần đầu tư 

ra nước ngoài, góp phần mở rộng hội nhập, tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục triển khai 

các thỏa thuận hợp tác đã ký kết tại các Hội nghị xúc tiến đầu tư. Thông qua các 

kênh đối ngoại, nhất là hình thức trực tuyến để kết nối với các đối tác, các nhà đầu 

tư đã đến Hà Tĩnh tìm hiểu và cam kết đầu tư nhưng do đại dịch Covid - 19 chưa 

thể trực tiếp đến làm việc để đầu tư tại tỉnh. Tích cực tham gia các diễn đàn kinh tế 

trong nước, khu vực và thế giới để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư tại 

Hà Tĩnh ra các nước. Tổ chức các chương trình làm việc với các Đại sứ quán, các 

Tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Xúc tiến thiết lập quan hệ hữu nghị với một số tỉnh, 

thành phố của các nước có điểm tương đồng với Hà Tĩnh. Tham mưu tỉnh ký kết 

hợp tác với Tài Đoàn quản lý lao động quốc tế (IPM), Hiệp hội Thân thiện Quốc 

tế Nhật Bản (JIFA). 

 - Tăng cường quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng 

của công dân Việt Nam (Hà Tĩnh) di cư ra nước ngoài. Làm tốt công tác lãnh sự. 

Cập nhật, tổng hợp số liệu người Hà Tĩnh ở nước ngoài để vận động hướng về 

đầu tư, xây dựng quê hương.  

 - Tăng cường công tác đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 

đội ngũ CBCCVC của Sở. Tham mưu tỉnh tổ chức thành công lớp tiếng Lào cho 

cán bộ công chức viên chức của tỉnh có nhu cầu. 

 2. Công tác cải cách hành chính 

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC, kiểm soát 

thủ tục hành chính nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh 

vực của ngành. Thực hiện công khai minh bạch tài chính, quy chế làm việc và 

công việc trong nội bộ cơ quan, công khai quy trình giải quyết công việc với người 

dân, tổ chức và doanh nghiệp. Việc giải quyết các thủ tục hành chính được thực 

hiện tốt trên tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp tất cả các các thủ tục 

luôn được giải quyết trước và đúng hạn. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan và 

đạt được những kết quả nhất định.  
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Thực hiện tốt các nội dung thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại 

vụ Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Cán bộ, công chức, viên chức ra 

sức thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng chương trình, kế hoạch công 

tác, tâm huyết đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, sâu sát, thực tế, sáng tạo; rèn luyện 

chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường kỷ cương hành chính; phòng chống tham 

nhũng; xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương 

mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện.  

 3. Xây dựng đảng và hệ thống chính trị 

 Tiếp tục tổ chức, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh 

thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” gắn với các phong 

trào thi đua yêu nước; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động; tập trung thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám 

sát, thi hành kỷ luật đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát 

hiện, xử lý tham nhũng, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân định kỳ, xử lý kịp 

thời khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. 

 4. Phong trào thi đua trong các đoàn thể 

 Đẩy mạnh và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc 

vận động do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội, Hành chính - 

Tổng hợp và Cụm thi đua số 3 - Bộ Ngoại giao phát động.  

 Tổ chức phát động phong trào thi đua người cán bộ, công chức, viên chức 

“Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” và “lao động giỏi, lao động sáng tạo” 

trong toàn cơ quan, từ đó phát huy nội lực nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được 

giao góp phần vào thành công của hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 

các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn cơ quan và giao lưu 

với các đơn vị bạn. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Kế hoạch, yêu cầu các phòng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể 

triển khai thực hiện; Văn phòng - Thanh tra Sở chủ trì, đôn đốc các phòng, đơn 

vị triển khai theo Kế hoạch; tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc và Ban Thi đua - 

Khen thưởng tỉnh khi có yêu cầu. 

2. Văn phòng - Thanh tra Sở tham mưu công tác tuyên truyền; tham mưu 

tổ chức các hoạt động tại đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; 

- Khối Thi đua VHXH, HCTH; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Công đoàn, Đoàn thanh niên; 

- Lưu: VT, VPTTr. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

Thái Phúc Sơn 
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