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    Kính gửi:  

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

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; Công 

ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, Công ty TNHH MTV Cao 

su Hà Tĩnh; 

- Các trường: Đại học Hà Tĩnh, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng  

   kỹ thuật Việt - Đức, Cao đẳng Nguyễn Du; 

- Trung tâm Phát triển Cộng đồng Hà Tĩnh (HCCD). 

 

 Thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa 

bàn tỉnh, để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 

năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 gửi Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ 

đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các đơn vị trên cơ sở địa bàn, 

lĩnh vực phụ trách báo cáo các nội dung sau: 

 1. Kết quả hoạt động đối ngoại, hoạt động xúc tiến đầu tư và xúc tiến 

thương mại quốc tế, hoạt động ngoại giao kinh tế: i) Giá trị xuất khẩu, giá trị nhập 

khẩu (tăng/giảm so với cùng kỳ năm ngoái và so với kế hoạch, dự kiến ban đầu); 

ii)Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và ODA, tăng/giảm so với 

cùng kỳ; iii) Tình hình các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý đầu tư ra 

nước ngoài; cập nhật tình hình triển khai 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; cập nhật tình hình triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW về Hội nhập 

quốc tế; Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 15/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về Hội nhập quốc 

tế; trọng tâm hoạt động đối ngoại và triển khai hội nhập quốc tế năm 2022; nêu rõ 

những thuận lợi, khó khăn, những ngành, lĩnh vực sản xuất đã và đang chịu tác 

động của quá trình Hội nhập quốc tế; nguyên nhân và đề xuất giải pháp. 

 2. Báo cáo các nguồn viện trợ của các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các 

tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nguồn viện trợ khác có yếu tố nước ngoài. 

 3. Báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế; tình hình ký kết 

và thực hiện các thỏa thuận quốc tế. 
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 4. Báo cáo thống kê đoàn ra, đoàn vào trong năm 2022 và xây dựng kế 

hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2023
1
.  

5. Báo cáo tình hình hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp có yếu tố 

nước ngoài trên địa bàn tỉnh; công tác đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài; tình 

hình công dân Hà Tĩnh xuất cảnh nước ngoài; số lượng người nước ngoài vào 

đầu tư, du lịch; tình hình công dân địa phương vi phạm pháp luật ở nước ngoài 

(số lượng công dân xuất cảnh, cư trú và lao động trái phép ở nước ngoài). 

 6. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác ngoại giao văn hóa, công 

tác người Việt Nam ở nước ngoài.  

 7. Báo cáo kết quả hợp tác với Lào; công tác biên giới; tình hình quản lý, 

khai thác, bảo vệ biển và quản lý tàu cá, hỗ trợ ngư dân. 

 8. Báo cáo thống kê khen thưởng có yếu tố nước ngoài.  

(Gửi kèm các biểu mẫu thống kê liên quan) 

 Báo cáo kết quả năm 2022, những kiến nghị đề xuất và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2023 gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 21/10/2022 để tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh. Thông tin liên hệ: ông Lê Trọng Hiền, Phó Chánh Văn phòng 

Sở Ngoại vụ, điện thoại: 0916333968. 

 Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu: VT, VPTTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Trần Mạnh Hùng 

 

                                                 
1 Đối với việc xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2023: Sở Ngoại vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ 

động xây dựng kế hoạch để Sở Ngoại vụ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, tạo thuận lợi trong việc quản lý 

hoạt động đoàn ra, đoàn vào. Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2023 phải tuân thủ theo đúng quy định hiện hành (không qua  

10 người đối với đoàn do người đứng đầu làm Trưởng đoàn; không quá 0  người đối với đoàn do cấp phó người đứng đầu 

làm Trưởng đoàn); hạn chế tối đa các đoàn ngoài kế hoạch, chỉ bổ sung ho c điều chỉnh khi thực sự cần thiê t; bảo đảm tiết 

kiệm, thiết thực, hiệu quả và theo đúng chế độ quy định, đồng thời không để ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ, 

công việc được giao. 
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