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Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch hành động triển khai 

công tác đối ngoại giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo của tỉnh Hà Tĩnh; 

định hướng đối ngoại tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 và Hội nghị Ngoại vụ toàn 

quốc lần thứ 20; xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Văn bản số 44/SNgV-VPTTr ngày 

17/01/2023 (sau khi tổng hợp ý kiến của các đơn vị, địa phương liên quan); UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2023 với các 

nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trên cả ba trụ cột đối 

ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; cụ thể hóa Nghị quyết 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; định hướng đối ngoại tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 

và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20; tạo bước chuyển biến mới trong việc 

mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại; mở rộng hợp tác với các 

tỉnh, thành phố, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp nước 

ngoài; nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư; triển khai có hiệu quả các nội dung thỏa 

thuận quốc tế đã ký kết. 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế 

của địa phương, trọng tâm là ngoại giao kinh tế; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi 

cho các thành phần kinh tế giao lưu, hợp tác với các đối tác nước ngoài; tăng cường 

các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, tranh thủ các nguồn vốn, 

khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài và cộng đồng 

người Việt Nam ở nước ngoài về Hà Tĩnh; phát huy nội lực, nâng cao sức cạnh 

tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh, các sản phẩm có lợi thế của Tỉnh để hội 

nhập khu vực và quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch triển khai Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 

giai đoạn 2021 - 2025.  

2. Yêu cầu 

- Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
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nước về công tác đối ngoại và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; tăng 

cường quản lý, kiểm tra, giám sát các vấn đề có yếu tố nước ngoài để mở rộng hợp 

tác và hội nhập quốc tế.  

- Các hoạt động đối ngoại đảm bảo phù hợp, thiết thực và hiệu quả, có trọng 

tâm, trọng điểm, toàn diện, sâu rộng và phù hợp với điều kiện của Tỉnh; gắn kết 

chặt chẽ giữa công tác đối ngoại đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; 

giữa hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế với ngoại giao chính trị và 

ngoại giao văn hóa. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động đối ngoại, hội nhập 

quốc tế 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai 
đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo. Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, 
giám sát, đôn đốc và hướng dẫn triển khai các hoạt động đối ngoại, đảm bảo sự 
thống nhất, chặt chẽ trong quản lý Nhà nước và phối hợp giữa các cơ 
quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân 

dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị 

khóa XII về tăng cường và nâng cao hiệu quả đối ngoại Đảng trong tình hình mới 

giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình hành động số 1726-CTr/TU ngày 22/8/2019 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW. 

- Tăng cường quản lý đoàn ra, đoàn vào; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38-

CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công 

tác nước ngoài và Quyết định số 339-QĐ/TU ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các đoàn khách nước ngoài đến thăm, 

làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Tăng cường công tác quản lý hội thảo quốc tế theo Quyết định số 

06/2020/QĐ-TTg ngày 21/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý 

hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; ký kết thỏa thuận quốc tế theo Luật Thỏa 

thuận quốc tế và Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về 

ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan 

ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND 

cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đối ngoại; cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, đồng hành, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khi 

vào đầu tư tại Tỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư. Rà soát, sửa đổi, bổ 

sung, hoàn thiện quy chế và các quy định của Tỉnh về công tác đối ngoại, đảm bảo sự 

thống nhất, chặt chẽ trong quản lý Nhà nước và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị 

trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại. 
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2. Tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế, trọng tâm là phát triển kinh tế 

đối ngoại 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 479-CTr/TU ngày 

19/01/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập 

kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia 

các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 

27/3/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình số 479-CTr/TU. Đẩy 

mạnh thực hiện Chương trình hành động số 2021-CTr/TU ngày 06/02/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của 

Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 

15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ 

phát triển đất nước đến năm 2030. 

- Tăng cường kết nối, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan ngoại 

giao, cơ quan xúc tiến đầu tư của Trung ương, các tổ chức ngoại giao của Việt Nam 

ở nước ngoài, các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài 

để quảng bá, mời gọi đầu tư vào Hà Tĩnh. Xúc tiến thiết lập mối quan hệ hữu nghị, 

hợp tác mới với các tỉnh, thành phố của các nước có nhiều điểm tương đồng với tỉnh 

Hà Tĩnh và có tiềm năng, thế mạnh trong việc hợp tác phát triển kinh tế, chuyển giao 

công nghệ, giao lưu văn hóa như Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước trong khối EU... 

Xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Saga, Nhật Bản; tổ chức ký kết Biên bản 

thỏa thuận hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hóa giữa Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Chính quyền tỉnh Tula, Liên bang Nga. 

- Tổ chức tuyên truyền, triển khai Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến 2050. Tăng cường xúc tiến, thu hút có chọn lọc các dự án, lĩnh vực, ngành 

nghề phù hợp, có chất lượng, có giá trị gia tăng cao; sử dụng công nghệ tiên tiến, 

hiện đại, thân thiện với môi trường; thu hút các nhà đầu tư lớn, chiến lược tạo động 

lực lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng. Tích cực tham gia các diễn đàn, hội nghị quốc tế 

để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư, đối tác nước ngoài vào Tỉnh, trong đó tập trung 

các hoạt động: Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố thế giới WCS năm 2023, gắn 

với xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc; quảng bá địa phương và xúc tiến đầu tư theo 

Chương trình của Bộ Ngoại giao tại các nước: Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand, 

Pháp, Italia…  

- Tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với đối tác của các 

nước: Đức, Séc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... Thực hiện hiệu quả khung hợp 

tác chiến lược giữa Hà Tĩnh với Ngân hàng thế giới (WB), Ý định thư đã ký giữa 

tỉnh Hà Tĩnh với Bang Mecklengburg - Vorpommern (Đức) và Bản ghi nhớ giữa 

Hà Tĩnh với tổ chức Pháp nhân công ích quản lý lao động quốc tế Nhật Bản (IPM). 

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.  

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án ODA, 

vốn vay ưu đãi nước ngoài đồng thời xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc của 
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các dự án đầu tư. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 98-KL/TW ngày 28/6/2014 của Ban 

Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 24/01/2003 của Ban Bí 

thư khóa IX về công tác phi chính phủ nước ngoài. Triển khai có hiệu quả Quyết 

định số 2810/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Chương trình 

xúc tiến vận động viện trợ không hoàn lại của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2025. 

3. Hội nhập chính trị, quốc phòng - an ninh 

- Đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa 

quan hệ đối ngoại, quan hệ hợp tác giữa Hà Tĩnh với các đối tác nước ngoài; tranh 

thủ các nguồn lực bên ngoài, tạo sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc và phát 

triển đất nước nói chung, phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh nói riêng. 

- Tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác 

toàn diện giữa tỉnh Hà Tĩnh với các địa phương của nước CHDCND Lào, mở rộng 

hợp tác với các tỉnh Bắc Lào. Triển khai có hiệu quả nội dung biên bản, thỏa thuận 

đã ký kết với các tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muồn, Savannakhet (nước CHDCND 

Lào). Phối hợp với các địa phương của Lào tổ chức Hội nghị cấp cao thường niên 

giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Bolikhămxay, Hà Tĩnh - Khăm Muồn tại Lào. Chú trọng kết 

nối hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hai bên. Tiếp tục hỗ trợ, 

nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương của Lào. Tăng 

cường hợp tác trên các lĩnh vực trong khuôn khổ hợp tác với các thành viên của 

Hiệp hội các tỉnh 03 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan có sử dụng đường 8, đường 

12. Tham dự Hội nghị trù bị và Hội nghị cấp cao 09 tỉnh 03 nước Việt Nam - Lào - 

Thái Lan. Tăng cường hợp tác với các tỉnh, các nước trong Cộng đồng kinh tế 

ASEAN (AEC). Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm lập quan hệ 

ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. 

- Triển khai có hiệu quả Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam - Lào về hợp 

tác đầu tư phát triển bến cảng số 1, 2, 3 của Cảng Vũng Áng; đề xuất triển khai dự 

án đường giao thông nối liền giữa hai cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao góp 

phần giải quyết tình trạng ách tắc giao thông, thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa 

Việt Nam - Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Khánh thành và bàn giao Dự án 

xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn. 

- Đổi mới nội dung, phương pháp công tác quốc phòng - an ninh đáp ứng yêu 

cầu đảm bảo an ninh, trật tự trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Phòng ngừa, đấu tranh 

với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp 

luật lợi dụng chính sách đổi mới, mở cửa, hội nhập của Đảng, Nhà nước để hoạt 

động chống phá. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là 

quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, quản 

lý, bảo hộ công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài. 

- Chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các luận điệu, quan điểm sai 

trái, thù địch; bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự trong 

quá trình hội nhập quốc tế. 
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- Tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng - an ninh; tranh thủ sự ủng hộ 

của bạn bè quốc tế trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tiếp tục triển khai 

các đợt hoạt động chung tìm kiếm hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt 

Nam (MIA). 

4. Nâng cao công tác quản lý Nhà nước về hội nghị, hội thảo quốc tế, ký 

kết thỏa thuận quốc tế 

- Tiếp tục thực hiện Luật Thỏa thuận quốc tế, Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg, 

Quyết định số 3012/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về danh mục và quy 

trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế và Quy chế quản 

lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện nghiêm túc 

quy trình ký kết thỏa thuận quốc tế và thủ tục hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tỉnh. 

- Nâng cao công tác quản lý, hướng dẫn, tập huấn cho các đơn vị, tổ chức trên 

địa bàn về thủ tục hành chính hội nghị, hội thảo quốc tế, thủ tục ký kết thỏa thuận 

quốc tế nhằm đảm bảo triển khai và quản lý thống nhất, nâng cao hiệu quả các hội 

nghị, hội thảo quốc tế, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế, tranh thủ nguồn lực bên 

ngoài, kỹ năng, kinh nghiệm và nguồn vốn nước ngoài góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội tỉnh. 

5. Thực hiện hiệu quả, kịp thời công tác lãnh sự, bảo hộ công dân; công 

tác đào tạo và các dịch vụ công, dịch vụ có yếu tố nước ngoài 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 26/5/2015 

của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính 

đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay; Kế 

hoạch số 167/KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Thỏa 

thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (GCM) trên 

địa bàn Tỉnh. Định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ để nâng cao 

nhận thức của người dân về mối liên hệ giữa di cư và phát triển; thông tin cảnh báo, 

phòng, chống di cư trái phép và mua bán người tại các địa bàn trọng điểm, vùng 

sâu, vùng xa và tại các xã, phường, thị trấn.  

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

trên địa bàn Tỉnh; quản lý, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân nước ngoài triển 

khai các chương trình, dự án tại các Khu Kinh tế, khu công nghiệp, các địa bàn trọng 

điểm của Tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực tập 

trung nhiều doanh nghiệp, lao động nước ngoài như Khu kinh tế Vũng Áng, Khu 

kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tập trung xử lý tốt các vụ việc có yếu tố nước 

ngoài xảy ra trên địa bàn, đảm bảo đúng theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về 

lãnh sự liên quan đến người nước ngoài và các quy định pháp luật, thông lệ quốc tế. 

Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các Bộ, ngành Trung ương và các địa 

phương để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong bối cảnh tình hình biển 

Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, khó lường. 

- Tăng cường công tác bảo hộ công dân, phối hợp với Cục Lãnh sự - Bộ 

Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để trao đổi thông tin, kịp 
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thời xử lý các vấn đề liên quan người Hà Tĩnh ở nước ngoài. 

- Tiếp tục làm tốt công tác quản lý, đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên Lào. 

Tăng cường triển khai các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác quốc tế có 

chất lượng cao. Tăng cường quản lý, hợp tác đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài nhất là tại Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và các thị trường khác; 

đẩy mạnh tuyên truyền việc chấp hành các quy định pháp luật của nước sở tại đối 

với người lao động đi làm việc tại nước ngoài. 

- Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả và kịp thời các 

dịch vụ công; tăng cường hoạt động sự nghiệp ngoại vụ, các dịch vụ có yếu tố nước 

ngoài trên địa bàn Tỉnh, tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đối với các 

thủ tục có yếu tố nước ngoài.  

6. Tăng cường công tác biên giới 

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 

hình mới; Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 04/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển - đảo trong tình 

hình mới, các Nghị định thư, Hiệp định, Biên bản cuộc họp thường niên giữa đoàn 

đại biểu biên giới hai nước. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết 

số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Các lực lượng chức năng khu vực biên giới của Tỉnh và các địa phương của 

nước bạn Lào tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực; làm tốt công 

tác kiểm soát lưu thông biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian 

lận thương mại. Tăng cường tuần tra, kiểm soát người và phương tiện qua biên giới 

nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới.  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 20/9/2013 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 04/10/2010 của 

UBND tỉnh về việc tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân cư và các đơn vị bảo vệ 

hai bên biên giới. Thường xuyên quan tâm, hỗ trợ việc tổ chức kết nghĩa giữa các 

cụm dân cư trên tuyến biên giới Hà Tĩnh và các tỉnh của Lào. Tổ chức thăm hỏi, hỗ 

trợ về vật chất và tinh thần các cụm dân cư dọc tuyến biên giới, đồng thời phối hợp 

với hai tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muồn triển khai hoạt động quản lý, bảo hệ thống 

mốc quốc giới nhằm giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, toàn vẹn lãnh thổ và 

vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào nói chung, giữa Hà 

Tĩnh và các tỉnh của Lào nói riêng. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để cán bộ, đảng viên, 

lực lượng vũ trang và Nhân dân, đặc biệt là tại khu vực biên giới, ven biển hiểu rõ 

các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực 

hiện nghiêm túc các Hiệp định, Nghị định về biên giới; vận động và hỗ trợ các ngư 

dân đánh bắt cá xa bờ bám biển, giữ vững ngư trường, góp phần giữ vững chủ 

quyền và đảm bảo an ninh tuyến biển. Tiếp tục phối hợp với tỉnh Bolikhămxay, thủ 

đô Viêng Chăn (Lào) triển khai công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt Liệt sỹ, chuyên 
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gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.  

7. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa và người 

Việt Nam ở nước ngoài 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại theo Quyết định 

số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý hoạt 

động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 

10/5/2021 của UBND tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2021 - 2025. 

Đổi mới hình thức và nội dung, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả hoạt động 

Cổng/Trang thông tin điện tử của Tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và 

từng bước đưa vào xây dựng phiên bản tiếng Anh; cung cấp thông tin về tiềm năng, 

thế mạnh của địa phương lên Cổng/Trang thông tin điện tử tỉnh, các sở, ngành và 

Bộ Ngoại giao để giới thiệu, quảng bá về Hà Tĩnh nhằm thu hút đầu tư. Chú trọng 

công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, 

luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Quản lý hoạt động của phóng viên báo 

chí nước ngoài trên địa bàn Tỉnh, thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp trong 

công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của cơ quan báo chí nước ngoài, cơ 

quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo 

Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh. 

- Đa dạng hóa các phương thức giới thiệu, quảng bá văn hóa Hà Tĩnh. 

Nghiên cứu xây dựng, lựa chọn các ấn phẩm, sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa 

Hà Tĩnh làm quà tặng đối ngoại cho khách nước ngoài; nâng cao chất lượng tổ 

chức các lễ hội văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh. Quảng bá thương hiệu “Hà 

Tĩnh - điểm đến an toàn hấp dẫn”, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, 

đặc biệt là giá trị các di sản văn hóa được Tổ chức UNESCO vinh danh. Tiếp tục 

kiến nghị Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành Trung ương liên quan vận động 

UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là danh nhân văn hóa thế 

giới. Thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Chiến lược Phát triển văn hóa đối 

ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2026, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế 

hoạch triển khai chiến lược ngoại giao văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 qua đó 

góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh 

nói riêng đến bạn bè quốc tế. 

- Quản lý tốt hoạt động của các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến tác 

nghiệp tại tỉnh, thông qua đó quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Hà Tĩnh ra bên 

ngoài; phối hợp với báo, đài Trung ương và địa phương, các kênh thông tấn, báo chí 

trong nước và quốc tế xây dựng các chuyên đề, phóng sự, ký sự về thiên nhiên, du 

lịch, văn hóa và những di sản được UNESCO công nhận, các danh lam, thắng cảnh, 

lễ hội, làng nghề truyền thống đậm nét văn hóa của địa phương. 

- Thực hiện có hiệu quả 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 và Kế 

hoạch số 35/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết 

số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và 

Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài 
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giai đoạn 2021 - 2026; tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ người Hà Tĩnh ở nước 

ngoài yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội của nước sở tại, đồng 

thời duy trì quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước. Tổ chức thăm hỏi và làm việc 

với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, người Hà Tĩnh ở nước 

ngoài nói riêng nhân các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh ra nước ngoài; vận động 

chính quyền sở tại tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt có điều kiện làm ăn, sinh 

sống. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và cử giáo viên sang dạy Tiếng Việt cho con em 

cộng đồng người Việt tại tỉnh Bolikhămxay (nước CHDCND Lào).  

- Vận hành hiệu quả phần mềm cơ sở dữ liệu về kiều bào người Hà Tĩnh ở 

nước ngoài. Vận động và thu hút người Hà Tĩnh ở nước ngoài hướng về hợp tác 

đầu tư, kinh doanh, chuyển giao khoa học, công nghệ; mở rộng và tạo điều kiện 

thuận lợi thu hút nguồn kiều hối; kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh và 

cộng đồng người Việt ở nước ngoài để thiết lập và mở rộng các kênh tiêu thụ hàng 

hóa Việt Nam, các quan hệ hợp tác và đầu tư với các doanh nghiệp, các tổ chức và 

cá nhân ở nước ngoài. 

8. Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân  

- Phát huy sức mạnh đối ngoại Nhân dân gắn kết với đối ngoại Đảng và 

ngoại giao Nhà nước trở thành 3 trụ cột trên mặt trận ngoại giao. Củng cố mối quan 

hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác chiều sâu và ổn định với Nhân dân các địa phương, 

các tổ chức, mặt trận nhân dân của các địa phương của Lào và Nhân dân các nước 

là đối tác truyền thống, đối tác chiến lược của Việt Nam. Mở rộng quan hệ đối 

ngoại với Nhân dân địa phương các nước Châu Âu và ASEAN mà tỉnh Hà Tĩnh 

đang chú trọng xây dựng duy trì, phát triển quan hệ hợp tác.  

- Đẩy mạnh quảng bá văn hóa, hình ảnh phát triển của Tỉnh, đồng thời đấu 

tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch tới Nhân dân, cộng đồng 

quốc tế thông qua công tác thông tin tuyên truyền, giao lưu văn hóa đối ngoại nhân 

dân. Tích cực tham gia cùng cả nước vận động, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lợi ích 

quốc gia, dân tộc.  

- Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Liên hiệp 

các tổ chức hữu nghị tỉnh và các tổ chức Hội hữu nghị theo hướng thiết thực, hiệu 

quả, hỗ trợ tích cực cho hoạt động đối ngoại Đảng và ngoại giao của các cấp chính 

quyền với mục tiêu góp phần phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh.  

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận 

động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025 được ban hành kèm 

theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 17/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ, ưu 

tiên vận động viện trợ vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp, phát triển nông 

thôn, văn hóa - du lịch, giải quyết các vấn đề xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai...  

9. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại địa phương  

- Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại địa 

phương theo các đề án, chương trình bồi dưỡng về công tác đối ngoại, hội nhập 

quốc tế của Tỉnh hoặc các Bộ, ngành Trung ương. Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng 
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tiếng Lào cho cán bộ, công chức, viên chức của Tỉnh.  

- Phối hợp với các tổ chức quốc tế, các địa phương hợp tác truyền thống thực 

hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường triển 

khai các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác quốc tế có chất lượng cao 

đồng thời phối hợp quản lý đào tạo sinh viên quốc tế trên địa bàn Tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã: căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương chủ động xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này (trong thời gian 15 ngày kể từ 

ngày có Kế hoạch của UBND tỉnh), gửi Sở Ngoại vụ để tổng hợp. Định kỳ 6 tháng 

(trước ngày 25 tháng 5), hằng năm (trước ngày 10 tháng 10) hoặc đột xuất (khi có 

yêu cầu), tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, gửi báo cáo về Sở Ngoại vụ để tổng 

hợp. 

2. Sở Ngoại vụ: chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc 

việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất 

(khi có yêu cầu) tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: tăng cường các hoạt động đối 

ngoại nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phối hợp với Sở Ngoại vụ 

và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh thực hiện công tác đối với người Việt Nam 

ở nước ngoài để khuyến khích kiều bào về đầu tư, xây dựng quê hương. 

4. Kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch: các đơn vị, địa phương chủ động 

sử dụng nguồn kinh phí đã được bố trí trong dự toán giao đầu năm 2023 để thực 

hiện. Trường hợp có nội dung phát sinh mới mang tính chất đặc thù, kịp thời tổng 

hợp, gửi Sở Ngoại vụ để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

Quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp 

thời phản ánh về Sở Ngoại vụ để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết; trường hợp 

vượt thẩm quyền, Sở Ngoại vụ tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh 

và cơ quan có thẩm quyền theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Ngoại giao; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo, VP - Tỉnh ủy; 

- Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các Trường ĐH, CĐ trên địa bàn; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, NC3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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