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 Thực hiện Văn bản số /UBND-TH3 ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh về 

việc báo cáo tình hình xây dựng, triển khai thực thi Kế hoạch thực hiện các Hiệp 

định năm 2022; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tại: Kế hoạch số 

338/KH-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Hiệp định 

EVFTA, Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh về thực 

hiện Hiệp định CPTPP; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 23/02/2022 của 

UBND tỉnh về thực hiện Hiệp định UKVFTA, Sở Ngoại vụ báo cáo như sau:  

1. Công tác tham mưu chỉ đạo, tuyên truyền  

Sở Ngoại vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản trọng tâm 

về đối ngoại như: Kế hoạch đối ngoại và Hội nhập quốc tế; Kế hoạch triển khai 

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

trình hành động tiếp tục 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 đối với người 

Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026; Quy chế phối hợp quản lý các 

đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Xác định tầm quan trọng của việc tăng cường thực hiện và khai thác hiệu 

quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới trên địa bàn tỉnh; với 

nhiều cơ hội về tăng trưởng kinh tế, đa dạng, mở rộng thị trường xuất nhập 

khẩu, tạo động lực đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 

trong tỉnh, cải thiện đời sống Nhân dân. Sở Ngoại vụ đã tích cực quán triệt, phổ 

biến đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở Nghị quyết số 

06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH TW 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; Chỉ thị số 38/CT-

TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện và khai 

thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực và các văn bản khác 
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có liên quan. Từ đó, nâng cao nhận thức về các hiệp định thương mại tự do thế 

hệ mới mà nước ta đã ký kết và thực thi của các cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ 

tham mưu lĩnh vực hợp tác quốc tế, ngoại giao kinh tế. Đăng tải các nội dung 

trên lên Cổng thông tin điện tử của Sở để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có 

điều kiện truy cập, nâng cao hiểu biết về các cơ hội, thách thức và những yêu 

cầu phải đáp ứng khi tham gia và thực hiện các hiệp định thương mại tự do 

thế hệ mới. 

2. Công tác triển khai thực hiện 

 Tham mưu tỉnh đẩy mạnh thiết lập quan hệ với các Đại sứ quán, Tổng 

Lãnh sự quán các nước tại Việt Nam, tăng cường quan hệ, hợp tác với các tổ 

chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ để vận động viện trợ ODA, NGO, FDI. 

Tiếp tục xúc tiến thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác mới với các tỉnh, thành phố 

của các nước có nhiều điểm tương đồng và có tiềm năng, thế mạnh trong việc 

hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa (Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga…).  

Sở Ngoại vụ đã phối hợp các sở, ngành tham mưu tỉnh tổ chức tốt các 

hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài nhằm 

quảng bá môi trường đầu tư, kinh doanh, quảng bá các sản phẩm truyền thống 

của tỉnh, đẩy mạnh xuất nhập khẩu. Tham mưu tổ chức các buổi làm việc với 

Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và tham gia các diễn đàn quốc tế 

do Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài tổ 

chức
1
 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Cung cấp tài liệu về tiềm năng, lợi 

thế, các dự án, lĩnh vực ưu tiên kêu gọi đầu tư, tình hình thu hút đầu tư vào tỉnh 

Hà Tĩnh cho các nhà đầu tư quan tâm. 

Sở Ngoại vụ đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức ký kết 03 Thỏa 

thuận hợp tác quốc tế nhân danh cấp tỉnh và triển khai các Biên bản hợp tác sau 

ký kết. Các thỏa thuận quốc tế trước khi ký thực hiện đúng quy trình, có sự phối 

hợp tốt giữa các cơ quan liên quan nên các nội dung ký kết đảm bảo đúng quy 

định pháp luật. Các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện các thỏa 

thuận quốc tế đã ký kết với các nội dung kêu gọi xúc tiến đầu tư, mở rộng quan hệ 

hợp tác với các đối tác nước ngoài. Tham mưu UBND tỉnh đã cho phép các cơ 

quan, đơn vị tổ chức 21 hội nghị, hội thảo quốc tế. Việc tổ chức hội nghị, hội 

                                                 
1
 Tọa đàm trực tuyến Xúc tiến, thúc đẩy hợp tác giữa địa phương, doanh nghiệp Việt Nam- Liên bang 

Nga, Hội nghị trực tuyến Thương mại và Đầu tư Bangladesh; Hội nghị trực tuyến về tăng cường hợp tác quốc tế 

phát triển ngành Halal Việt Nam; Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản 2021, Gặp gỡ Hàn Quốc 2022; Hội nghị Thượng 

đỉnh các thành phố thế giới 2022 tại Singapore 
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thảo quốc tế cơ bản được quản lý tốt cả trước, trong và sau hội nghị; thời gian và 

địa điểm tổ chức hội nghị được lựa chọn hợp lý theo đúng chương trình, kế 

hoạch đăng ký.  

Tham mưu tỉnh đề xuất Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài bổ sung Giấy Đăng ký hoạt động cho 10 tổ chức phi chính phủ nước 

ngoài và phối hợp thẩm định tiếp nhận 9 chương trình, dự án. Giá trị cam kết 

viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt gần 1,6 triệu USD, giá trị giải ngân đạt 

trên 900.000 USD. Các dự án được triển khai đúng kế hoạch và được đơn vị tiếp 

nhận đánh giá có hiệu quả và đóng góp tích cực vào công tác xóa đói giảm 

nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Nắm và phối hợp cung cấp thông tin cho các ngành, tổ chức, doanh 

nghiệp về văn hóa, chính trị, quan hệ hợp tác, tình hình kinh tế… của nước 

ngoài, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu, kết nối để tìm kiếm cơ hội hợp 

tác, tiến hành đầu tư, xuất khẩu ra nước ngoài. 

3. Kế hoạch triển khai thời gian tới 

Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 

10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 

05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình 

hành động số 479-CTr/TU ngày 19/01/2017 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh thực hiện 

Nghị quyết số 06-NQ/TW 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; Quyết định số 339-QĐ/TU ngày 

21/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt 

động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 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; Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về thực 

hiện Hiệp định EVFTA, Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 13/3/2019 của UBND 

tỉnh về thực hiện Hiệp định CPTPP; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 

23/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Hiệp định UKVFTA. 

Tham mưu các hoạt động tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại 

giao Việt Nam - Pháp; Việt Nam - Nhật Bản. Phối hợp tham mưu tỉnh tổ chức 

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 gắn 

với xúc tiến đầu tư. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá hình 

ảnh, đất nước con người và tiềm năng phát triển của tỉnh đến các nhà đầu tư, các 
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tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế nhằm thu hút sự quan tâm 

cũng như kêu gọi các nhà đầu tư vào tỉnh. Tiếp tục 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.  

Tích cực nắm thông tin từ Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam ở 

nước ngoài về các diễn biến chính trị - an ninh - kinh tế trong khu vực, trên thế 

giới và các dự báo về quan hệ thương mại giữa nước ta và các nước đối tác FTA. 

Phối hợp cung cấp thông tin về văn hóa, chính trị và kinh tế cho các doanh 

nghiệp của tỉnh và hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối với các nước để tìm kiếm cơ 

hội xuất khẩu, hợp tác ầu tư sản xuất kinh doanh. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện các Hiệp định 

năm 2022, Sở Ngoại vụ gửi Sở Công thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, HTQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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