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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:        /KH-SNgV 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Vĩnh Phúc, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

                                              KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 12/3/2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 12/3/2020 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của 

Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; 

Thông báo kết luận số 2057-TB/TU ngày 25/02/2020 và Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 

09/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục chủ động, quyết liệt trong việc 

tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng năm 2020. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu tổng quát  
Bám sát mục tiêu tổng quát của Kế hoạch 51/KH-UBND ngày 12/3/2020 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh 

nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, 

thân thiện, thông thoáng; tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh 

nghiệp đổi mới sáng tạo.  

2. Mục tiêu cụ thể  

Tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh có những giải pháp kịp thời 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc 

đẩy xuất, nhập khẩu; Khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch; Đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh; Tập 

trung xử lý vướng mắc về lao động; Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông.  

- Tham mưu tháo gỡ 100% khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trên 

địa bàn thuộc thẩm quyền giải quyết.  

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Nhiệm vụ cụ thể 

1.1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh 

quan hệ ngoại giao, xúc tiến thương mại với các nước có nền kinh tế, khoa học phát 

triển mạnh, góp phần tạo thuận lợi cho sản phẩm xuất khẩu, bảo vệ lợi ích của 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

1.2. Tham mưu, đề xuất các giải pháp tạo điều kiện tốt nhất cho các cá nhân 

người nước ngoài làm việc tại Vĩnh phúc, phối hợp với các đại sứ quán, các cơ 
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quan ngoại giao nhằm hỗ trợ, bảo vệ các nhà đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc. Phối 

hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp FDI 

về thủ tục xin cấp giấy phép lao động, thủ tục gia hạn tạm trú, thị thực cho người 

lao động nước ngoài trong các doanh nghiệp. 

1.3. Tham mưu tổ chức tốt các cuộc xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại; xây 

dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại về kinh tế, hội nhập kinh tế 

quốc tế trên địa bàn năm 2020.  

Trong năm 2020 Sở Ngoại vụ phối hợp tham mưu tổ chức 03 đoàn xúc tiến 

đầu tư của tỉnh tại một số nước theo kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, cụ thể:  

(1) Đoàn XTĐT tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha do đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm 

Trưởng đoàn.  

(2) Đoàn XTĐT tại Nga, Belarus do đ/c Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng 

đoàn.  

(3) Đoàn XTĐT tại Ấn Độ, Israel và Nam Phi do đ/c PBT, Chủ tịch HĐND 

tỉnh làm trưởng đoàn.  

1.4. Tham mưu tổ chức thăm hỏi động viên, trao đổi hữu nghị với các đại sứ 

quán, các cơ quan ngoại giao, các doanh nghiệp nước ngoài nhân các ngày kỷ niệm, 

ngày lễ của quốc gia đó. 

2. Giải pháp:  

2.1. Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phối hợp, hỗ trợ doanh 

nghiệp về thông tin như: các thông tin về các chủ trương, chính sách mới của Đảng, 

Nhà nước và của tỉnh có tác động đến doanh nghiệp; cung cấp thông tin chính 

thống cho các doanh nghiệp FDI về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn cũng 

như cả nước; cập nhật về thông tin kinh tế thế giới, cơ hội hợp tác đầu tư, cảnh báo 

nguy cơ tranh chấp kinh tế - thương mại, giới thiệu, thẩm định đối tác, thị trường 

tiềm năng…  

2.2. Làm đầu mối kết nối với các doanh nghiệp, tìm hiểu thông tin; thường 

xuyên gặp gỡ, đối thoại với đại diện các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh 

nghiệp FDI) để kịp thời phản ánh, tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các cơ 

quan chức năng kịp thời  xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản 

xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. 

2.3. Chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam 

ở nước ngoài hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp triển khai các hoạt động xúc tiến đầu 

tư, mở rộng thị trường ở nước ngoài. Tham mưu với lãnh đạo tỉnh tổ chức các hoạt 

động gặp gỡ Ngoại giao đoàn, gặp gỡ Đại sứ; tham dự các diễn đàn doanh nghiệp 

để nắm bắt thông tin về các doanh nghiệp cũng như giúp cho cộng đồng doanh 

nghiệp nắm được các thông tin, nhu cầu, tiềm năng lợi thế và các chính sách ưu đãi 

của tỉnh…  

2.4. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn ở trung ương và địa phương đấu 

tranh chính trị - ngoại giao, hỗ trợ xử lý kịp thời các tranh chấp thương mại nhằm 

bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiêp ở thị trường nước ngoài nếu có tranh 
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chấp thương mại xảy ra hoặc tháo gỡ các khó khăn trong việc tiệp cận và mở rộng 

thị trường quốc tế. 

Trên đây là Kế hoạch của Sở Ngoại vụ triển khai thực hiện Kế hoạch số 

51/KH-UBND ngày 12/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.  

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (P/h); 

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT, LS, TT, HTQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Khuất Văn Khanh 
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