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(TÓM TẮT) BÁO CÁO LĨNH VỰC ĐỐI NGOẠI 

 06 THÁNG ĐẦU NĂM  VÀ PHƢƠNG HƢỚNG 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2021 
 

 

1. Kết quả 6 tháng đầu năm 

Tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế gắn với xúc 

tiến quảng bá đầu tư trong điều kiện đại dịch Covid-19. Tiếp tục triển khai, đẩy 

mạnh các hoạt động hợp tác với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, tham gia các 

diễn đàn gặp gỡ các đối tác, nhà đầu tư nhằm quảng bá, kêu gọi đầu tư vào địa 

bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động thắt chặt quan hệ hữu nghị hợp tác với các tỉnh 

của Lào, trong đó gặp gỡ lãnh đạo hai tỉnh Bolykhămxay, Khăm Muộn tại Cửa 

khẩu Quốc tế Cầu Treo; tỉnh Hà Tĩnh và các ngành, địa phương hỗ trợ hai tỉnh 

Bolykhămxay, Khăm Muộn 2,2 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch 

Covid-19. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho sinh viên Lào đang theo học tại 

các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, hiện nay Hà Tĩnh có gần 1.700 

lưu học sinh Lào học tập tại tỉnh. Phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng 

của Lào, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan trong phòng chống dịch Covid-

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

công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 dọc tuyến biên giới, công tác bảo vệ hệ 

thống đường biên, mốc quốc giới vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa xây dựng 

tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Phối hợp xử lý kịp thời 09 vụ 

việc liên quan công tác lãnh sự và bảo hộ công dân. Tổ chức 08 hội nghị, hội thảo 

quốc tế. Tiếp đón 15 đoàn với 179 lượt khách quốc tế là lãnh đạo các tỉnh, các cơ 

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

trong đó có đoàn của đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolykhămxay và Khăm 

Muộn, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. 

2. Phƣơng hƣớng 6 tháng cuối năm 2021 

Tiếp tục củng cố, đẩy mạnh và phát triển sâu, rộng hơn nữa mối quan hệ 

hữu nghị với các tỉnh của Lào và Hiệp hội các tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - 

Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12 (APOTC), 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). Ký kết 

Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hà Tĩnh với Tổ chức Pháp nhân công ích Quản lý 
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lao động quốc tế (IPM) Nhật Bản về việc thực hiện Chương trình giao lưu đào 

tạo nguồn nhân lực.  

Chú trọng hội nhập, hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực trong điều kiện đại 

dịch Covid-19; phục vụ tốt chủ trương quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư vào địa 

bàn tỉnh, thúc đẩy giao lưu hợp tác kinh tế và văn hóa. 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. 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. 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 báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh để có 

phương án triển khai thực hiện. 
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