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BÁO CÁO 

Hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh  

6 tháng đầu năm 2021 

 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 
 Thực hiện văn bản số 3194/UBND-TH ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; Sở Ngoại vụ báo 

cáo một số nội dung trọng tâm liên quan đến hoạt động đối ngoại phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội như sau: 

 I. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực: 

1. Công tác hợp tác quốc tế; hội nghị hội thảo quốc tế và vận động 

viện trợ không hoàn lại 

 - Sở Ngoại vụ tiếp tục tham mưu tỉnh tăng cường 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 có 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; 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; tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan đại 

diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam.  

- Trong hợp tác với các tỉnh của Lào, Sở đã tham mưu tỉnh gửi Điện chúc 

mừng kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Điện 

chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nhân dân cách mạng 

Lào. Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay (14-16/4/2021), do tình hình dịch bệnh 

Covid-19 nên Sở đã tham mưu tỉnh tổ chức chúc mừng các tỉnh Bolykhămxay và 

Khăm Muộn tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) và Cửa khẩu Quốc tế Cha 

Lo (Quảng Bình). 06 tháng đầu năm tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Lào diễn 

biến rất phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân các bộ tộc 

Lào nói chung và cộng đồng người Việt tại Lào nói riêng. Nhằm thắt chặt mối 

quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và 

giúp đỡ các tỉnh Lào phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, tỉnh Hà Tĩnh và các 

ngành, địa phương đã hỗ trợ 02 tỉnh Bolykhămxay và Khăm Muộn vật tư y tế 

phòng chống, dịch bệnh Covid-19 với tổng trị giá 2,2 tỷ đồng. 
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 - Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh cho phép các cơ quan, đơn vị trong 

tỉnh đã tổ chức 08 hội thảo quốc tế (tăng 07 hội thảo so với cùng kỳ năm 2020); 

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 01 tổ chức phi chính phủ nước ngoài. 06 tháng 

đầu năm 2021 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, 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 6 tháng đầu năm giá trị cam kết viện trợ phi chính 

phủ nước ngoài trên 600 nghìn USD. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan 

hoàn thiện Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tổ chức 

Pháp nhân công ích Quản lý lao động quốc tế (IPM) Nhật Bản về việc thực hiện 

Chương trình giao lưu đào tạo nguồn nhân lực để tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh ký kết theo quy định. 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 cho nước bạn Lào nhiều nhất trong 

cả nước. Hiện nay có gần 1.700 lưu học sinh Lào đang học tại tỉnh.   

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  

Công tác quản lý đoàn ra đoàn vào; công tác lãnh sự, biên giới: 06 tháng 

đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh không tổ chức đoàn CBCC 

đi công tác nước ngoài; tiếp đón 15 đoàn với 179 lượt khách quốc tế thuộc các cơ 

quan đại diện, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam đến Hà Tĩnh; 

trong đó có 02 đoàn của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán 

Lào tại Đà Nẵng, đoàn của đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolykhămxay và 

Khăm Muộn do lãnh đạo tỉnh chủ trì đón tiếp theo nghi thức ngoại giao và thông 

lệ quốc tế, đã để lại nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp. 

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

Bolykhămxay, Khăm Muộn (Lào) về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

dọc tuyến biên giới, 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 các sở, ngành, địa phương rà soát thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp 

việc Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh để tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban 

Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh. Phối hợp với các ngành liên quan và Ban Công 

tác đặc biệt tỉnh Bolykhămxay, 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 

tại nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Nầm, huyện Hương Sơn. 

Thời gian qua, Sở Ngoại vụ đã 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 
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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. Nhằm tăng cường phối 

hợp trong công tác quản lý phóng viên nước ngoài tác nghiệp trên địa bàn tỉnh, 

hiện nay Sở Ngoại vụ đang xây dựng Dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác 

quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh ban hành. 

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

quan của tỉnh xử lý 09 vụ việc liên quan đến công tác lãnh sự và bảo hộ công dân. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đợt hoạt động chung tìm kiếm 

MIA (công tác tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh) đợt 142 đảm bảo các 

quy định về phòng, chống dịch Covid-19, theo đó đã tổ chức khai quật hỗn hợp vụ 

1148 (xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) điều tra hỗn hợp vụ 0610 (phường Kỳ 

Thịnh, thị xã Kỳ Anh). Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện hồ 

sơ liên quan tiến tới xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu kiều bào người Hà Tĩnh ở 

nước ngoài. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận 300 

triệu đồng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (thông qua Công đoàn 

Bộ Ngoại giao) hỗ trợ người dân Hà Tĩnh bị ảnh hưởng sau trận lũ tháng 10, 

tháng 11 năm 2020.  

3. Báo cáo về vai trò của Sở Ngoại vụ trong Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 của tỉnh 

- Thường xuyên liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Thái Lan nắm 

bắt, cập nhật thông tin số lượng công dân Việt Nam tại Lào và Thái Lan có 

nguyện vọng đăng ký về nước qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để kịp thời báo 

cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan 

chủ động bố trí phương án tiếp nhận và cách ly 

- Thường xuyên nắm bắt, cập nhật thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại 

Lào và các Bộ, ngành, địa phương của Lào về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại 

Lào báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh. Do cộng đồng người Việt tại Lào đã 

có ca nhiễm Covid-19, Sở Ngoại vụ đã đề xuất UBND tỉnh có văn bản gửi Đại sứ 

quán Việt Nam tại Lào hỗ trợ tỉnh một số nội dung: Tuyên truyền, khuyến cáo 

công dân Việt Nam nói chung, công dân Hà Tĩnh nói riêng tại Lào bình tĩnh, 

không hoang mang, không tự ý nhập cảnh trái phép về nước khi chưa được cấp 

có thẩm quyền của Lào cho phép, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19 của Lào và Việt Nam, thực hiện giãn cách xã hội, không rời 

khỏi nơi cư trú khi chưa được phép, tiếp tục an tâm ở lại Lào làm ăn, sinh sống; 

phân luồng, vận động bà con lựa chọn cặp cửa khẩu phù hợp để làm thủ tục xuất 

nhập cảnh nếu có nguyện vọng về nước, tránh tập trung quá nhiều tại cặp cửa 

khẩu quốc tế Nậm Phao - Cầu Treo gây khó khăn cho tỉnh Hà Tĩnh trong công 
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tác tiếp nhận, vận chuyển và cách ly y tế; làm việc với các cơ quan chức năng 

Lào quan tâm điều trị và quản lý chặt chẽ đối với các trường hợp người Việt 

Nam tại Lào đã bị nhiễm Covid 19, cùng các cơ quan chức năng của Lào tuyên 

truyền, khuyến cáo, quán triệt họ tuyệt đối không được phép tự ý di chuyển xuất 

cảnh về nước. 

4. Một số kết quả khác:  

Tham mưu tỉnh ban hành Kế hoạch đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 

2021 để các ngành triển khai thực hiện. Ban hành kịp thời các chương trình, kế 

hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX; xây 

dựng và phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các 

cấp. 

Về hoạt động dịch thuật: 06 tháng đầu năm Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ 

đối ngoại thuộc Sở đã thực hiện 2.139 trang biên dịch các loại (tăng 35% so với 

cùng kỳ năm 2020). Về hoạt động dịch vụ: Trung tâm đã thực hiện 11 hồ sơ đề 

nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự (CNLS, HPHLS) tại cơ quan đại 

diện ngoại giao nước ngoài. Bên cạnh đó, Trung tâm đã thực hiện tư vấn miễn 

phí các thủ tục liên quan đến CNLS, HPHLS cho các tổ chức và công dân. 

Sở Ngoại vụ đã thực hiện chuyển giao việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ 

thủ tục hành chính của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh cho nhân 

viên bưu điện theo Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND 

tỉnh. Trong quá trình thực hiện, Sở luôn hỗ trợ, hướng dẫn, cập nhật quy định 

mới về TTHC của Sở cho nhân viên Bưu điện được thay thế khi cần thiết. 

Kết quả tiếp nhận, xử lý và trả kết quả các thủ tục hành chính 6 tháng đầu 

năm: 26 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 21 hồ sơ CNLS, HPHLS tại Cục 

Lãnh sự, 05 hồ sơ cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm 

quyền của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả các hồ sơ đều được tiếp nhận đúng quy 

trình, quy định, xử lý và trả kết quả đúng hẹn; không có thủ tục hành chính nào bị 

quá hạn và không có bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào. 

II. Những thuận lợi, khó khăn vướng mắc 

1. Thuận lợi: 

- Thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Tỉnh 

ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong quá 

trình triển khai các hoạt động đối ngoại tại địa phương.  

- Sở Ngoại vụ đã xây dựng được các đầu mối liên hệ với các Cục, Vụ liên 

quan của Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng như một 

số cơ quan đại diện các nước tại Việt Nam nên thuận lợi trong triển khai các hoạt 

động đối ngoại. 
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2. Khó khăn, vướng mắc 

- Đại dịch Covid-19 đã ảnh hướng đến hầu hết các lĩnh vực trong công tác 

đối ngoại; kế hoạch đoàn ra, đoàn vào đăng ký từ đầu năm đã không thể thực 

hiện được; công tác bảo hộ công dân Hà Tĩnh gặp nạn ở nước ngoài để đưa về 

nước gặp nhiều khó khăn do phải tuân thủ các quy định về xuất nhập cảnh, quy 

định về phòng, chống Covid-19 của nước sở tại. 

 - Chưa tổ chức ký kết Thỏa thuận hợp tác quốc tế với các địa phương, đối 

tác nước ngoài theo kế hoạch cũng như tổ chức các hội nghị hội thảo quốc tế tại 

tỉnh trong tình hình ảnh hưởng của đại dịch.  

III. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

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 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 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 272-QĐ/TW ngày 

21/01/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các 

hoạt động đối ngoại, Quyết định 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, tổ chức 

Hội nghị cấp cao thường niên Hà Tĩnh - Bolykhămxay, Hà Tĩnh - Khăm Muộn 

tại thành phố Hà Tĩnh (tùy vào diễn biến của tình hình dịch Covid-19); 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), Bang MV (CHLB Đức). 

Tham mưu tỉnh tổ chức ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hà Tĩnh với Tổ chức 

Pháp nhân công ích Quản lý lao động quốc tế (IPM) Nhật Bản về việc thực hiện 

Chương trình giao lưu đào tạo nguồn nhân lực. Xây dựng kế hoạch và tổ chức 

Đoàn đi chúc mừng các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội nhân dịp 

Noel và Tết dương lịch năm 2022.  

4. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản 

lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 
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 5. Tiếp tục nắm bắt, cập nhật quy định mới nhất của các nước về xuất nhập 

cảnh đối với người nước ngoài nói chung, người Việt Nam nói riêng; số lượng 

công dân Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc, học tập ở các nước; số lượng kiều 

bào Hà Tĩnh ở các nước; số lượng công dân Hà Tĩnh ở các nước, đặc biệt là Lào, 

Thái Lan có nhu cầu về Việt Nam vì dịch bệnh Covid-19 để báo cáo, tham mưu 

Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh. 

Sở Ngoại vụ tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu: VT, VPTTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Thái Phúc Sơn 
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