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 Thực hiện Văn bản số 5028/UBND-TH ngày 08/9/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc chuẩn bị báo cáo kinh tế, xã hội 9 tháng năm 2022; Sở Ngoại vụ 

báo cáo một số nội dung trọng tâm liên quan như sau: 

 I. Kết quả đạt được 

Tham mưu tỉnh ban hành các kế hoạch trọng tâm của ngành: Kế hoạch đối 

ngoại và hội nhập quốc tế năm 2022 (Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 

28/01/2022); Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa tỉnh 

Hà Tĩnh đến năm 2030 (Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 20/01/2022) và 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 (Kế hoạch số 35/KH-UBND 

ngày 14/02/2022). Đặc biệt, sau khi Bộ Ngoại giao có Thông tư số 03/2021/TT-

BNV ngày 28/10/2021 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác 

đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ 

sung một số điều quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ (Quyết định số 

14/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022). 

 Kết quả trên các lĩnh vực, cụ thể: 

 2.1. Công tác hợp tác quốc tế 

- Tiếp tục đẩy mạnh thắt chặt hợp tác hữu nghị truyền thống với các tỉnh 

của nước bạn Lào và Đông Bắc Thái Lan; các nước trong khu vực hành lang kinh 

tế Đông - Tây và Tiểu vùng Sông Mekong mở rộng nhằm phát triển kinh tế, giao 

lưu văn hóa - xã hội giữa tỉnh Hà Tĩnh và khu vực; củng cố và tăng cường quan 

hệ hợp tác với các nước trong đó chú trọng các đối tác chiến lược; có chương trình 

cụ thể thiết lập quan hệ, tăng cường hợp tác với Đại sứ quán các nước tại Việt 

Nam như: Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Pháp, Canada, 

Đức, Bỉ, Israel, Phái đoàn Liên minh Châu Âu... và các tổ chức quốc tế: WB, 

ADB, UNESCO... qua đó tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè quốc tế trong 

việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy quá trình hội 

nhập quốc tế của tỉnh. Nhân các ngày lễ lớn của các nước có các đối tác quan hệ 
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với Hà Tĩnh, tỉnh đã tổ chức đoàn đến chúc mừng hoặc gửi điện hoa chúc mừng 

đến cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam. Tiếp tục 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, 

tỉnh Tula (Liên bang Nga).  

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Đoàn công tác tham dự Hội nghị “Gặp gỡ 

Hàn Quốc” do Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá và Đại sứ quán 

Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức; tham dự Hội nghị thượng đỉnh các thành phố thế 

giới 2022 tại Singapore. 

- Tham mưu lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì, củng cố, tăng cường 

mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với các địa 

phương nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Năm 2022 là năm đoàn kết hữu 

nghị Việt Nam - Lào, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 

(05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt 

Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), theo đó tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh bạn Lào đã 

có nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa để kỷ niệm năm đặc biệt này, cụ thể: nhân 

dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào, Đoàn công tác của tỉnh 

Hà Tĩnh do Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn sang chúc tết các tỉnh: 

Bolikhămxay, Khăm Muồn, Savannakhet và thủ đô Viêng Chăn và tặng 4 địa 

phương 20.000 bộ kít xét nghiệm Covid-19 trị giá gần 1 tỷ đồng, đồng thời, trong 

khuôn khổ chuyến công tác, lãnh đạo tỉnh đã tham dự Lễ khởi công Dự án hệ 

thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc do Chính phủ Việt Nam tài trợ tại bản Xiêng 

Vang, huyện Nỏng Bốc tỉnh Khăm Muồn và khởi công Bệnh xá quân dân y kết 

hợp tại tỉnh Bolikhămxay. Tháng 7/2022, đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh do đồng 

chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã sang làm việc với các tỉnh 

Bolikhămxay, Khăm Muồn và chào xã giao lãnh đạo cấp cao Lào nhằm đẩy mạnh 

hợp tác kinh tế, an ninh, quốc phòng, trong khuôn khổ chuyến công tác một số 

doanh nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh đã tặng quà cho chính quyền và một số đơn vị các 

tỉnh của Lào1. Tháng 6/2022, đoàn cấp cao của tỉnh Savannakhet, Lào do đồng 

chí Bí thư, Tỉnh trưởng đã sang thăm, làm việc và tham dự “Hội đàm cấp cao 

Hà Tĩnh (CHXHCN Việt Nam) - Savannakhet (CHDCND Lào) năm 2022” và 

ký kết Biên bản hợp tác tại tỉnh Hà Tĩnh. Cuối tháng 7/2022, đoàn cấp cao của 

tỉnh Khăm Muồn do đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng sang thăm, hội đàm với lãnh 

đạo tỉnh Hà Tĩnh về công tác thu hút đầu tư và gặp gỡ các doanh nghiệp tỉnh Hà 

Tĩnh. Đón tiếp đoàn Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng chào xã giao lãnh đạo tỉnh. 

Ngoài ra các sở, ngành địa phương của 2 bên cũng tăng cường các hoạt động 

trao đổi đoàn giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý. 

Ngày 30/8/2022, tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày 

thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước 

Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) với sự tham gia của 

                                                
1 Tặng tỉnh Bolikhămxay: 2 tỷ 600 triệu kíp Lào, 20 bộ máy vi tính, 9.000 lít dầu. Tặng tỉnh Khăm Muồn: 1 tỷ 100 

triệu kíp Lào, 20 bộ máy vi tính, 49.000 lít dầu 
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Ban Đối ngoại Trung ương Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu 

nghị Việt Nam, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và các tỉnh bạn Lào: Bolikhămxay, 

Khăm Muồn, Savannakhet, Thủ đô Viêng Chăn. Tháng 9/2022, Đoàn cấp cao tỉnh 

sang tham dự Lễ kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam tại tỉnh 

Bolikhămxay và đến làm việc với tỉnh Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào. 

- Tham mưu lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho sinh viên Lào 

sang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Hà Tĩnh hiện là 

tỉnh đào tạo học sinh, sinh viên nhiều cho nước bạn Lào, hiện nay có gần 1.100 lưu 

học sinh Lào đang học tại tỉnh. 

- Tỉnh Hà Tĩnh được Chính phủ giao làm Chủ dự án đối với dự án “Xây 

dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào 

(bao gồm đoạn kè sông Mê Kông)” bằng nguồn vốn do Chính phủ Việt Nam viện 

trợ cho Chính phủ Lào. Sau lễ khởi công vào tháng 4/2022; hiện dự án đang trong 

giai đoạn triển khai thi công các hạng mục công trình và dự kiến năm 2023 sẽ bàn 

giao đưa vào sử dụng theo đúng các nội dung của Thỏa thuận giữa Chính phủ 

nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về quy chế tài chính 

và quản lý sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ. 

- 9 tháng đầu năm 2022, Sở tham mưu tỉnh cho phép các cơ quan, đơn vị 

trong tỉnh tổ chức 10 hội thảo quốc tế. Công tác triển khai thực hiện quản lý, tổ 

chức hội nghị hội thảo quốc tế theo đúng các quy định tại Quyết định số 

06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, 

quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, Quyết định số 339-QĐ/TU ngày 

21/3/2017 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế thống nhất các hoạt 

động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Tham mưu lãnh đạo tỉnh ký kết 03 thỏa thuận quốc tế nhân danh cấp tỉnh: 

Hà Tĩnh - Savannakhet (Lào), Hà Tĩnh - Bolikhămxay, Hà Tĩnh - Khăm Muồn 

(Lào) và tham mưu triển khai các Biên bản hợp tác sau ký kết. Chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị liên quan hoàn thiện Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh 

Tu La (LB Nga); hướng dẫn các sở, ngành, địa phương tổ chức ký kết thỏa thuận 

hợp tác với các sở, ngành, địa phương của tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muồn. 

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

ngoài bổ sung Giấy Đăng ký hoạt động cho 07 tổ chức phi chính phủ nước ngoài 

và phối hợp thẩm định tiếp nhận 09 chương trình, dự án. Việc tổ chức các buổi 

làm việc, tiếp xúc với các tổ chức mới để vận động nguồn viện trợ không hoàn lại 

còn hạn chế, mặt khác các tổ chức phi chính phủ đã và đang hoạt động trên địa 

bàn tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn vì vậy 9 tháng đầu năm giá trị cam kết viện trợ 

phi chính phủ nước ngoài ước đạt trên 1.150.000 USD. Mặc dù số lượng dự án 

được vận động và triển khai chưa nhiều, giá trị viện trợ không lớn nhưng nhìn 

chung đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là đối 

với người dân ở các vùng sâu, vùng xa… Các dự án được triển khai đúng kế hoạch 
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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. 

2.2. Công tác quản lý đoàn ra đoàn vào, công tác lãnh sự biên giới, Công 

tác Thông tin đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài 

- Tính đến ngày 12/9: đoàn ra có 36 đoàn với 248 lượt CBCVVC đi công tác 

nước ngoài; đoàn vào có 23 đoàn với 444 lượt khách quốc tế vào làm việc tại Hà 

Tĩnh. Sở Ngoại vụ đã tham mưu tỉnh tổ chức tiếp đón và làm việc với nhiều đoàn 

cấp cao của các tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muồn, Savannakhet, Thủ đô Viêng 

Chăn (CHDCND Lào). 

- Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao và các đơn vị có liên 

quan của tỉnh xử lý 12 vụ việc liên quan đến công tác lãnh sự và bảo hộ công dân. 

Đặc biệt trước tình hình diễn biến phức tạp tại Ukraina, Sở Ngoại vụ đã phối hợp 

với UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp danh sách người Hà Tĩnh ở 

Ukraina, nắm bắt nguyện vọng và hướng dẫn các gia đình có người thân đang sinh 

sống tại Ukraina chủ động đăng ký nguyện vọng theo đường link do Cục Lãnh sự 

- Bộ Ngoại giao cung cấp. Sở cũng đã đề nghị Cục Lãnh sự quan tâm, xem xét 

nguyện vọng, hỗ trợ các công dân Hà Tĩnh về nước, đồng thời thông báo cho các 

địa phương kịp thời thông tin cho các gia đình có kế hoạch đưa đón người thân về 

nơi lưu trú/cư trú đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.  

- Thường xuyên trao đổi thông tin với hai tỉnh có chung đường biên giới 

Bolikhămxay, Khăm Muồn (Lào) về công tác bảo vệ hệ thống đường biên, mốc 

giới vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu 

nghị và phát triển. Phối hợp với tỉnh Bolikhămxay mở lại cửa khẩu phụ trên tuyến 

biên giới; phối hợp với các ngành liên quan và Ban Công tác đặc biệt tỉnh 

Bolikhămxay, thủ đô Viêng Chăn tiến hành tiếp nhận 11 hài cốt liệt sỹ, chuyên 

gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước an táng. 

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành 

công Chương trình Trại hè Việt Nam năm 2022. Từng bước hoàn thành cơ sở dữ liệu 

kiều bào người Hà Tĩnh ở nước ngoài. 

- Phối hợp có hiệu quả với các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí địa phương, 

phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và các cơ quan đại diện 

Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động thông tin đối ngoại; 

phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, những 

thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh, những 

chính sách và kết quả của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, 

thu hút sự quan tâm và tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè trong nước và quốc tế về 

tỉnh Hà Tĩnh. Thường xuyên cập nhật chính sách xuất nhập cảnh của Lào báo cáo 

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid - 19 tỉnh. 
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2.3. Một số kết quả khác 

- Xây dựng kế hoạch và hoàn thành công tác thanh tra đối ngoại tại UBND 

huyện Vũ Quang và UBND huyện Hương Khê. 

- Tổ chức lớp tiếng Lào cho đội ngũ CBCCVC các sở, ngành, đơn vị và các 

địa phương trong tỉnh. 

- Triển khai hiệu quả, đúng hẹn các thủ tục hành chính của Sở tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh: thực hiện 21 hồ sơ cấp mới HCCV, HCNG; 

44 hồ sơ Chứng nhận lãnh sự, Hợp pháp hóa lãnh sự tại Cục Lãnh sự. Thực hiện 

tốt công tác dịch thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị; các thủ tục đáp ứng thủ tục 

xuất nhập cảnh cho các đoàn ra của tỉnh. Về hoạt động dịch vụ: đã thực hiện gần 

6500 trang biên dịch các loại, phiên dịch 35 giờ, xử lý hơn 80 Hồ sơ chứng nhận 

lãnh sự, Hợp pháp hóa lãnh sự tại Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt 

Nam, hồ sơ xin visa nhập cảnh nước ngoài, hồ sơ về phiếu lý lịch tư pháp cho 

người nước ngoài... 

- Về đỡ đầu xây dựng nông thôn mới: Sở Ngoại vụ được giao đỡ đầu thôn 

3 xã Hương Thủy, huyện Hương Khê. Vừa qua, Sở đã tổ chức làm việc với thôn, 

xã; đã kêu gọi, vận động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ Thôn 

3, xã Hương Thuỷ thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Tính nay đã kêu gọi, vận động 

doanh nghiệp hỗ trợ 10 triệu đồng để hỗ trợ 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 

nhất của thôn 3 làm hồ xử lý nước thải; phát động CBCCVC cơ quan hỗ trợ 10 

triệu đồng để thôn 3 đắp đất bù nền đường. 

II. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022 

1. Tiếp tục tham mưu tỉnh triển khai thực hiện 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.  

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả 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. Tăng cường công tác quản lý người 

nước ngoài trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý và tổ chức đoàn ra, đoàn vào; triển 

khai có hiệu quả công tác lãnh sự, biên giới, bảo hộ công dân, thông tin đối ngoại 

và người Việt Nam ở nước ngoài.  

3. Tham mưu tỉnh thúc đẩy các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác với các 

thành viên của Hiệp hội các tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 

8 và đường 12 (APOTC) trên các lĩnh vực. Tiếp tục củng cố, đẩy mạnh và phát 

triển sâu, rộng hơn nữa mối quan hệ hữu nghị với các tỉnh của Lào; tiếp tục xúc 

tiến thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác mới với các tỉnh, thành phố của các 
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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, tỉnh Tula (Liên bang Nga).  

4. Chuẩn bị các nội dung, điều kiện tham mưu tỉnh tổ chức đón tiếp và làm 

việc với tổ chức IPM/Nhật Bản trong tháng 10 năm 2022 để triển khai chương 

trình hợp tác trong thời gian tới. 

5. Chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức Đoàn cấp cao của tỉnh Hà Tĩnh 

tham dự Hội nghị cấp cao thường niên giữa tỉnh Hà Tĩnh - Bolikhămxay, Hà Tĩnh 

- Khăm Muồn tổ chức tại 02 tỉnh của Lào. 

6. Xây dựng chương trình, kế hoạch đi chúc mừng năm mới và Giáng sinh các 

Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2023. 

7. Hoàn thành cơ sở dữ liệu về kiều bào người Hà Tĩnh ở nước ngoài và 

đưa vào áp dụng. 

8. Tham dự các diễn đàn, hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư do Bộ Ngoại 

giao và các bộ ngành liên quan tổ chức. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, 

tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp 

tục thực hiện tốt các thủ tục hành chính và dịch vụ đối ngoại, tạo điều kiện thuận lợi 

cho bà con nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục 

có yếu tố nước ngoài. 

Trên đây báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 9 tháng năm 2022; phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022, Sở Ngoại vụ báo cáo Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban GĐ Sở; 
- Lưu: VT, VPTTr. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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