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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động đối ngoại của tỉnh Vĩnh Phúc diễn 

ra trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước tiếp tục có nhiều nhiều diễn biến 

phức tạp do hậu quả của dịch bệnh Covid-19. Mặc dù thế giới đang có dấu hiệu 

phục hồi sau nhiều nỗ lực nghiên cứu và triển khai tiêm chủng vắc-xin, nhưng  

nhiều quốc gia vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng của dịch bệnh. Trong nước, với 

đà phục hồi và tăng trưởng tích cực từ quý IV năm 2020, kinh tế - chính trị - xã 

hội tiếp tục được giữ ổn định. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát ở một số 

tỉnh, thành phố cuối tháng 01/2021 đã đặt ra không ít thách thức trong công tác 

quản lý, chỉ đạo, điều hành để vừa có thể phát triển kinh tế, vừa bảo đảm an sinh 

xã hội. Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc xuất 

hiện đợt dịch Covid-19 thứ 2 với diễn biến nhanh, phức tạp đe dọa sự an toàn 

của cộng đồng. Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh đã nhanh chóng kích hoạt hệ 

thống phòng chống dịch và đưa ra những quyết sách quan trọng. Cả hệ thống 

chính trị đã quyết liệt vào cuộc, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn 

chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Sau gần một tháng tích cực, quyết liệt và khẩn 

trương trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc đã cơ 

bản kiểm soát tốt dịch bệnh, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh 

giá cao. Từ đó, tạo điều kiện tốt nhất tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, 

tỉnh Vĩnh Phúc đã chuyển sang trạng thái sẵn sàng cao trong phòng chống dịch 

Covid-19 vừa bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.  

Trước tình hình thế giới và khu vực đầy thách thức và khó khăn, công tác 

đối ngoại của tỉnh đã chủ động nắm bắt diễn biến tình hình, bám sát các nhiệm 

vụ đối ngoại quan trọng của đất nước, khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương 

án triển khai công tác đối ngoại phù hợp với tình hình mới. 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

1. Hoạt động hợp tác quốc tế 

1.1. Hoạt động hợp tác hữu nghị với các quốc gia trên thế giới 

Thực hiện tốt việc triển khai Nghị quyết 22-NQ/TW về Hội nhập quốc tế 

(HNQT); Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 15/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về HNQT, cùng 

với kinh nghiệm vừa chống dịch vừa duy trì các hoạt động đối ngoại trong năm 

2020 và sự chuẩn bị tốt các kế hoạch, định hướng, trong 6 tháng đầu năm 2021 



2 
 

Sở Ngoại vụ đã triển khai công tác đối ngoại linh hoạt với nhiều hình thức đa 

dạng thích ứng với tình hình khu vực và quốc tế. 

Sở đã tham mưu với Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh gửi thư thăm hỏi một 

số địa phương của một số quốc gia trong tình hình dịch bệnh; tăng cường kết nối 

với một số Đại sứ quán nước ngoài Việt Nam, qua đó duy trì quan hệ tốt đẹp với 

các đối tác và tạo tiền đề quan trọng mở đường cho những hoạt động hợp tác 

trong tương lai: gửi thư chúc mừng, thăm hỏi các tỉnh Bắc Lào, tỉnh 

Chungcheongbuk (Hàn Quốc) và tỉnh Akita (Nhật Bản); gửi công thư chúc 

mừng Quốc khánh các nước: Australia, Ấn Độ, New Zealand, Bungari, Israel, 

Italia, Vương quốc Anh, Nga và Philipines; tăng cường hoạt động xúc tiến ký 

kết hợp tác hữu nghị với một số địa phương trên thế giới là: tỉnh Vô-rô-nhét 

(Liên Bang Nga), Vùng Toscana và thành phố Ponteder (I-ta-li-a), thành phố 

Brno (Cộng hòa Séc), tỉnh Béc-níc (Bun-ga-ri); ban hành Kế hoạch hợp tác với 

tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc) và tỉnh Akita (Nhật Bản) trong năm 2021. 

Bên cạnh đó nhiều hoạt động hợp tác quốc tế với các đối tác truyền thống đã 

được Sở Ngoại vụ duy trì và phát triển: 

- Hợp tác với CHDCND Lào: Tổ chức chương trình Gặp mặt lưu học sinh 

Lào đang học tập tại Vĩnh Phúc nhân dịp tết Bunpimay (16/4/2021). Hiện nay có 

52 lưu học sinh Lào đang học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh bằng 

nguồn ngân sách của tỉnh tài trợ. Nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 tại 

nước bạn có nhiều diễn biến khó lường, Sở đã tham mưu cho tỉnh hỗ trợ vật tư y 

tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho các tỉnh Luông-nậm-thà, 

Luông-pha-băng và U-đôm-xay với tổng trị giá vật tư y tế trao tặng gần 900 

triệu đồng; tổ chức tiếp nhận kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid 19 của 

tỉnh Luông - nậm - thà và tỉnh Phông - xa - lỳ. 

- Hợp tác với tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc): Sở đã tham mưu cho tỉnh 

phê duyệt và hoàn thiện các thủ tục, điều kiện cần thiết theo quy định để tiếp 

nhận Dự án điện mặt trới áp mái do tỉnh Chungcheongbuk tài trợ theo nguồn 

vốn vay chính thức không hoàn lại trị giá 10 triệu USD. Bên cạnh đó, Sở cũng 

đã hoàn thiện những thủ tục cần thiết để trao đổi 01 cán bộ của tỉnh 

Chungcheongbuk sang làm việc tại tỉnh và 01 cán bộ của tỉnh Vĩnh Phúc sang 

làm việc tại tỉnh bạn.  

Trong 6 tháng đầu năm, Sở cũng đã triển khai một số hoạt động hợp tác 

quốc tế: Phối hợp với Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Việt Nam chuẩn bị các điều 

kiện tiếp nhận dự án thuộc lĩnh vực môi trường trị giá từ 1-1,5 triệu EUR do 

Liên minh Châu Âu tài trợ cho địa phương nước ngoài; cử đại diện của tỉnh 

tham gia Hội thảo trực tuyến quốc tế về hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và 

Pháp; tham mưu tổ chức buổi tiếp và làm việc của Lãnh đạo tỉnh với Đại sứ Hàn 

Quốc, Đại sứ Italia tại Việt Nam, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phối 

hợp với Icham tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Lãnh đạo tỉnh với Lãnh đạo 

vùng Toscana của Italia. Tuy có nhiều sự nỗ lực và chuẩn bị nhưng hoạt động 

hợp tác quốc tế của tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, trong tháng 3, 4 và tháng 

5/2021, tỉnh đã phải hoãn, lùi lịch tiếp và làm việc với Đại sứ Mỹ, Đại sứ Ấn Độ 

và Đoàn công tác của Đại sứ quánThái Lan. 
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1.2. Công tác tổ chức và quản lý các thỏa thuận quốc tế 

Trong 06 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không có thoả thuận 

quốc tế nào được ký kết. Đối với các thỏa thuận đã ký, Sở Ngoại vụ đã thường 

xuyên nhắc nhở và đề nghị các đơn vị trên cơ sở nội dung đã cam kết tích cực, 

chủ động trao đổi với đối tác để xây dựng kế hoạch triển khai, hiện thực các nội 

dung theo thoả thuận. 

1.3. Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, có 01 hồ sơ xin phép Sở Ngoại vụ tổ chức hội 

nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh (Hội Luật gia TW xin phép tổ chức hội 

thảo quốc tế tại Flamingo Đại Lải), nhưng sự kiện vẫn chưa diễn ra do dịch 

Covid-19. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Sở Ngoại vụ đã 

thường xuyên nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh không tổ chức hội nghị, hội 

thảo có tập trung đông người. 

2. Công tác Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài 

2.1. Tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Ngoại vụ chủ động phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy trình tổ chức các đoàn đi công 

tác nước ngoài, theo Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại được 

ban hành kèm theo Quyết định số 151- QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Tỉnh ủy 

Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiếp tục diễn 

biến phức tạp nên các hoạt động đoàn ra của tỉnh phải tạm dừng. Tính đến hết 

ngày 27/5/2021, tỉnh Vĩnh Phúc không có đoàn ra. 

Tính đến hết ngày 05/7/2021, Sở Ngoại vụ đã tham mưu với lãnh đạo tỉnh 

tiếp và làm việc với 09 đoàn khách quốc tế.  

2.2. Quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ 

Căn cứ Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND 

tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ 

chiếu công vụ đã được Sở tổ chức thực hiện theo đúng quy định. 

2.3. Lãnh sự và bảo hộ công dân 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều quốc 

gia trên thế giới, Sở Ngoại vụ đã tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng, 

nhanh chóng nắm bắt thông tin, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề về công tác 

lãnh sự, hỗ trợ nhập cảnh, cách ly cho thân nhân chuyên gia lao động là người 

nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đảm bảo người nước ngoài làm việc tại tỉnh yên 

tâm lao động và ổn định cuộc sống tại Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2021, 

Sở đã xác minh 52 trường hợp thân nhân chuyên gia người nước ngoài của 15 tổ 

chức, doanh nghiệp và đề nghị xin nhập cảnh. 

2.4. Hoạt động người Việt Nam ở nước ngoài 
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Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở đã phối hợp với các cơ quan truyền thông 

đăng tải các thông tin liên quan đến công tác lãnh sự và bảo hộ công dân ở nước 

ngoài. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra ở nhiều quốc gia trên 

thế giới, Sở luôn cố gắng đảm bảo thông tin liên lạc với các Đại sứ quán, Cục 

Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) kịp thời hỗ trợ công dân của tỉnh đang sinh sống ở 

nước ngoài gặp khó khăn vì dịch bệnh, phối hợp đưa công dân về nước, thực 

hiện cách ly tập trung đối với người Việt Nam ở nước ngoài trở về nước, đáp 

ứng nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên 

tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời thông qua hệ thống thông tin 

trực tuyến của Sở, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quy định của nhà nước về 

công tác, cách thức phòng chống dịch Covid-19 đến với công dân ở nước ngoài, 

đảm bảo mọi công dân có đủ thông tin, kiến thức bảo vệ bản thân gia đình trong 

thời gian dịch bệnh.  

Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp với các sở, ban, ngành chuyên môn, đặc biệt là 

Công an tỉnh, Sở LĐ,TB&XH, Sở Tư pháp tổ chức thực hiện tốt với các địa 

phương tại các địa bàn trọng điểm về tình hình công dân xuất, nhập cảnh trái 

phép, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về những 

rủi ro, hệ lụy khi xuất nhập cảnh trái phép, vận động công dân chấp hành đúng 

pháp luật về xuất nhập cảnh. 

2.5. Quản lý và cho phép sử dụng Thẻ ABTC 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Ngoại vụ đã tham mưu tiếp nhận và xử lý 2 

bộ hồ sơ xin cấp thẻ ABTC, trong đó đã hoàn thiện 01 hồ sơ, 01 bộ hồ sơ không 

đủ điều kiện cấp phép.  

3. Công tác Thanh tra 

Thanh tra Sở đã ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các nội dung 

thuộc thẩm quyền, triển khai kiểm tra trách nhiệm vụ thực thi công vụ, cải cách 

hành chính và công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các Phòng chuyên 

môn, Trung tâm thuộc Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Vĩnh 

Phúc. Trong thời gian tới, tiếp tục triển khai được các hoạt động thanh tra, kiểm 

tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng và Thanh tra 

chuyên ngành theo kế hoạch. 

4. Công tác Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ 

4.1. Hoạt động thông tin đối ngoại 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở tiếp tục triển khai tốt các hoạt động thông tin đối 

ngoại của tỉnh, xuất bản 06 số Bản tin Đối ngoại (từ số 117 đến số 122) bằng 

tiếng Việt và tiếng Anh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế 

mạnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách thu hút đầu tư của 

tỉnh, các hoạt động đối ngoại, hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các nước nói 

chung và giữa Vĩnh Phúc với các đối tác nước ngoài nói riêng, nhân các ngày 

thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước, ngày ký kết biên bản 

ghi nhớ hợp tác giữa Vĩnh Phúc và các địa phương nước ngoài, bảo vệ chủ 

quyền trên biển Đông, phản đối các hoạt động bất hợp pháp tại các vùng biển, 

đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, các hoạt động của Việt Nam khi đảm nhận 
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vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 4… Hoạt động 

thông tin đối ngoại luôn đảm bảo tính cập nhật, thời sự, kịp thời, tuyên truyền 

các sự kiện trọng đại, những ngày lễ lớn, quan trọng của đất nước, của tỉnh như: 

131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường 

cứu nước; 46 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; tuyên truyền 

thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngày bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 . 

Các nội dung tuyên truyền được đẩy mạnh trên Cổng thông tin điện tử của 

Sở nhằm cung cấp những thông tin đa dạng, hữu ích, kịp thời nhất. Để tăng 

cường hiệu quả tuyên truyền, Sở đã gửi công văn đề nghị tạo đường dẫn liên kết, 

đặt banner Cổng thông tin điện tử của Sở tại trang web của một số sở, ban, 

ngành, cơ quan, tổ chức. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực 

hiện một số chuyên đề “Vĩnh Phúc - hội nhập và phát triển”.  

Sở đã lên kế hoạch xuất bản ấn phẩm “Tìm hiểu về một số hiệp định thương 

mại tự do thế hệ mới” nhằm giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường hiểu 

biết về một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (EVFTA, CPTPP và 

RCEP) để các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh có thể nắm bắt cơ hội khi Việt 

Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế.  

4.2. Hoạt động ngoại giao văn hóa 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong 06 tháng đầu năm 

2021, Sở Ngoại vụ đã phải hạn chế các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa địa 

phương qua hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, gặp mặt… Để phù hợp với 

tình hình thực tế, Sở đã tăng cường quảng bá, giới thiệu văn hoá, tiềm năng du 

lịch, sự kiện văn hoá của tỉnh cũng như giới thiệu, tìm hiểu về tinh hoa văn hóa 

thế giới thông qua các kênh thông tin trực tuyến, truyền thông của tỉnh như 

Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, website của Báo Vĩnh Phúc, Bản tin của 

các cơ quan. 

4.3. Hoạt động Xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

(PCPNN)  

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Ngoại vụ tiếp tục làm tốt công tác xúc tiến 

viện trợ PCPNN. Nhằm tăng cường vận động nguồn viện trợ PCPNN, Sở đã 

tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế, Kế hoạch hoạt động và Thông báo 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Vận động viện trợ PCPNN tỉnh giai 

đoạn 2021-2025 để kêu gọi, vận động các tổ chức PCPNN tài trợ. Bên cạnh đó, 

Sở đã tham gia họp Giao ban trực tuyến công tác vận động viện trợ PCPNN năm 

2021do Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì. Sở đã chủ trì tổ chức 

thành công Hội nghị tổng kết 5 năm công tác vận động viện trợ giai đoạn 2020 - 

2025. Cùng với đó, vận động và tạo điều kiện cho các tổ chức PCPNN (như: 

AAF - Hồng Kông, Trung Quốc; Gret, Batik, Vned - Pháp; PAMWF - Hàn 

Quốc, Rikolto International - Bỉ triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án 

với tổng giá trị giải ngân 6 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng trên 800.000 USD. 
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Các tổ chức đều có Giấy phép và Đăng ký hoạt động tại Vĩnh Phúc và hoạt động 

tuân thủ các quy định của nhà nước và địa phương. 

Bên cạnh việc tổ chức vận động các tổ chức PCPNN, Sở cũng kêu gọi, 

khuyến khích các doanh nghiệp FDI và các nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh thực hiện 

các hoạt động trách nhiệm xã hội chung tay giúp đỡ cho các hộ nghèo trong dịp 

Tết cổ truyền Tân Sửu được 240 suất quà Tết trị giá 140.000.000 VNĐ 

5. Hoạt động Văn phòng 

5.1. Tổ chức cán bộ 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã triển khai rà soát Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ và đề xuất 

phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở; Quan tâm đến công tác đào tạo và 

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao; Duy trì 

đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Rà soát 

thực hiện nâng lương định kỳ, trước thời thời hạn theo quy định; Đảo đảm chế 

độ bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ thai sản... theo đúng quy định của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục 

nâng lương thường xuyên cho 07 công chức, viên chức, lao động. 

5.2. Tổng hợp 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở tiếp tục làm tốt công tác tổng hợp, duy trì các 

lịch họp chuyên môn định kỳ, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các phòng, trung tâm 

xây dựng kế hoạch, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm theo tuần, theo tháng, đảm 

bảo cho các hoạt động của cơ quan được thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

Công tác tổng hợp báo cáo hoạt động theo định kỳ, các báo cáo chuyên đề, đột 

xuất luôn bảo đảm kịp thời đúng thời gian và nội dung. Ban hành kịp thời nhiều 

văn bản chỉ đạo các hoạt động cơ quan theo các quy định về vận hành, quản lý 

hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, các văn bản để triển khai, thực hiện 

các kế hoạch, chương trình của tỉnh và Trung ương. 

5.3. Cải cách hành chính 

Sở đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện chế độ “một cửa” 

phối hợp với Trung tâm Hành chính công của tỉnh thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến giải quyết tốt 04 thủ tục hành chính được UBND tỉnh ủy quyền thực hiện 

là: Hợp pháp hóa lãnh sự; Chứng nhận lãnh sự; Xem xét cho phép và sử dụng 

thẻ ABTC; Cho phép tổ chức tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh.  

Tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2008:, bước đầu xây dựng được hệ thống quy trình xử lý công việc đồng 

bộ, khoa học. Trong đó, trình tự và thời gian giải quyết công việc được quy định 

rõ ràng, chi tiết, đảm bảo thực hiện đúng, đủ, theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn 

thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tất cả các quy trình, tài liệu 

được các phòng và các cá nhân trong Sở tuân thủ nghiêm túc.  

Trụ sở làm việc sạch sẽ, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư nâng cấp. 

Thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh, Sở đã bố 

trí đầy đủ dụng cụ sát khuẩn cho khách đến làm việc (máy đo thân nhiệt, nước 
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rửa tay khô, khẩu trang, tấm chắn giọt bắn, xà phòng diệt khuẩn…)  đã đáp ứng 

được nơi tiếp đón công dân tới làm việc tại Sở đảm bảo an toàn, vệ sinh, sạch sẽ. 

5.4. Hành chính quản trị  

Bảo đảm tốt các điều kiện phục vụ cho hoạt động của Sở; thực hiện đón các 

đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với tỉnh kịp thời và chu đáo; công tác an 

ninh, bảo vệ đảm bảo an toàn tuyệt đối; sử dụng trang thiết bị máy móc, xăng xe, 

văn phòng phẩm tiết kiệm có hiệu quả; Công tác phòng cháy chữa cháy được 

triển khai thiết thực và hiệu quả. 

5.5. Văn thư, lưu trữ 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận và xử lý tốt các văn bản đến qua hệ 

thống phần mềm quản lý văn bản. Kiểm tra, rà soát phát hành văn bản trước khi 

phát hành và gửi đi đúng quy cách, quy định. Công tác quản lý và sử dụng con 

dấu, tài liệu mật được đảm bảo. Bộ phận văn thư có chuyên môn nghiệp vụ tốt, 

thường xuyên được cử đi học tập đáp ứng kịp thời cho hệ thống công nghệ 

thông tin, chính quyền điện tử. Bộ phận văn thư tiếp nhận và xử lý 1.566 văn 

bản đến qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản; phát hành 340 văn bản đi gửi 

đến các sở ban ngành địa phương trong tỉnh và trong Sở (không bao gồm văn 

bản mật). 100 văn bản được phát hành qua phần mềm quản lý văn bản, công tác 

phát hành văn bản đi đến luôn đảm bảo kịp thời, đúng quy định.  

5.6. Lễ tân ngoại giao 

Công tác lễ tân được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất (Cờ các quốc gia, Biển 

tên, Khay đặt quà...) luôn được bảo quản, bảo dưỡng tốt, đảm bảo cung ứng kịp 

thời khi các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần đón tiếp các đoàn khách 

quốc tế. Cùng với đó, Sở luôn quan tâm nắm bắt tình hình, tìm hiểu văn hóa, 

nghi thức quốc gia của các đối tác quốc tế để chủ động tham mưu cho lãnh đạo 

tỉnh cũng như hướng dẫn, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh đón 

tiếp các đoàn khách nước ngoài theo đúng nghi lễ đối ngoại đảm bảo trọng thị và 

phù hợp với từng quốc gia, tạo ấn tượng tốt đẹp về tỉnh Vĩnh Phúc với khách 

quốc tế.  

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên việc 

triển khai các hoạt động đối ngoại gặp rất nhiều khó khăn, một số nhiệm vụ chưa 

triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.  

- Các chuyến thăm hữu nghị, xúc tiến đầu tư phải hoãn lại, chưa hoàn thành  

theo đúng kế hoạch của tỉnh đã đề ra;  

- Việc phối hợp xử lý công tác lãnh sự đối với các công dân gặp rủi ro trên 

địa bàn tỉnh cũng như việc xác minh thông tin công dân của tỉnh gặp nạn tại 

nước ngoài gặp nhiều khó khăn (thời gian xử lý kéo dài, việc phối hợp với các 

cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài bị hạn chế);  

- Thu hút vốn đầu tư của các dự án FDI không đạt kế hoạch, và tiếp tục gặp 

khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu.  
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- Kinh phí cho hoạt động thông tin đối ngoại và văn hoá đối ngoại trên địa 

bàn tỉnh còn hạn hẹp, chủ yếu vẫn lồng ghép vào các hoạt động khác với số 

lượng và quy mô hạn chế.  

- Việc thống kê số lượng kiều bào Vĩnh Phúc ở nước ngoài rất khó khăn, số 

liệu chưa chính xác. Tỉnh Vĩnh Phúc chưa thành lập được Hội thân nhân Kiều 

bào; Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; không có thông tin về người 

Việt Nam có công đang định cư ở nước ngoài. Ở nhiều quốc gia, tỉnh Vĩnh Phúc 

không có Hội đồng hương Vĩnh Phúc nên công tác thống kê số lượng kiều bào 

gặp rất nhiều khó khăn; việc liên hệ, thông tin tới kiều bào chưa rộng khắp và 

không hiệu quả.  

- Các chương trình, dự án viện trợ mặc dù đã góp phần nâng cao chất lượng 

cuộc sống cho một bộ phận nhân dân tuy nhiên, giá trị viện trợ vẫn còn thấp, 

không có nhiều dự án lớn, hợp tác lâu dài. Nguyên nhân khách quan do Việt Nam 

đã thoát khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp, tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm 

gần đây đang phát triển, đời sống của nhân dân đã được nâng lên đáng kể và đặc 

biệt là trong những năm gần đây do dịch bệnh Covid - 19 kéo dài, diễn biến phức 

tạp nên công tác vận động viện trợ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, chế 

độ báo cáo và tiến độ giải ngân một số dự án còn chưa đúng tiến độ; quá trình 

thực hiện dự án còn gặp khó khăn, chậm trễ trong phê duyệt.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1. Tiếp tục quán triệt các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc Quy chế quản 

lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 

151-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Tỉnh uỷ và Chỉ thị số 38 của Bộ Chính trị cũng 

như các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương liên quan đến công tác đoàn ra, 

đoàn vào, công tác lãnh sự bảo hộ công dân, công tác về người Việt Nam ở nước 

ngoài, tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế...; Ban hành Quy chế lý các 

hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh sửa đổi. 

2. Duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống như các tỉnh Bắc 

Lào, tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc), tỉnh Akita (Nhật Bản). Tiếp tục hỗ trợ 

tỉnh Luông-nậm-thà kinh phí xây dựng một tòa nhà 2 tầng trong Bệnh viện đa 

khoa tỉnh; Hỗ trợ đào tạo lưu học sinh cho các tỉnh bạn theo kế hoạch đào tạo 

năm học 2021 - 2022.  

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Chương trình hành 

động năm 2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục đẩy mạnh việc ký kết các 

thỏa thuận quốc tế với các địa phương nước ngoài ưu tiên các địa phương thuộc 

các nước Châu Âu (Bắc Âu, Tây Âu) và Bắc Mỹ. Phấn đấu, trong 6 tháng cuối 

năm hoàn thành các điều kiện cần thiết để tiến tới ký kết hợp tác hữu nghị với 1-

2 địa phương nước ngoài (tỉnh Vô-rô-nhét của Liên bang Nga và thành phố 

Pontedera, tỉnh Pisa, vùng Toscany của I-ta-li-a).   

3. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và 

tham mưu cho UBND tỉnh việc bảo hộ công dân Vĩnh Phúc ở nước ngoài; Tiếp 

tục phối hợp với các cơ quan hữu quan trong tỉnh lập cơ sở dữ liệu về kiều 

bào Vĩnh Phúc (Việt Kiều người Vĩnh Phúc) nói chung và người Vĩnh Phúc 
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đang sinh sống, lao động và học tập ở nước ngoài; Chỉ đạo giải quyết kịp thời 

các sự vụ xảy ra với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh 

4. Phối hợp cùng các ngành liên quan triển khai, thực hiện có hiệu quả 

Chương trình Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN của tỉnh giai 

đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch hoạt động của Ban vận động viện trợ PCPNN tỉnh 

năm 2021 ưu tiên vào các lĩnh vực: Bảo vệ môi trường, xử lý chất thải; Phòng 

chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; chăm sóc sức khỏe nhân dân, 

phòng chống HIV/AIDS; nâng cao chất lượng sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giáo 

dục- đào tạo và dạy nghề; phát triển nông thôn; giải quyết các vấn đề xã hội, hỗ 

trợ nạn nhân chất độc da cam; xây dựng cơ sở hạ tầng trong tỉnh…Tiếp tục xúc 

tiến, vận động viện trợ, chủ động da dạng hóa hình thức xúc tiến vận động viện 

trợ từ các tổ chức PCPNN, các tổ chức quốc tế khác và cộng đồng doanh nghiệp 

nhằm nâng cao giá trị viện trợ hơn nữa để giúp cho bộ phận nhân dân còn khó 

khăn đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh Covid -19 còn diễn biến hết sức phức 

tạp. Với một số hoạt động cụ thể: Vận động tổ chức GRET - Pháp thực hiện giai 

đoạn 2 Dự án Xử lý rác thải tại Vĩnh Phúc và giai đoạn 3 dự án nữ công nhân 

nhập cư do tổ chức BATIK - Pháp tài trợ; phối hợp tổ chức AHF - Hoa Kỳ tiến 

hành các thủ tục để được phê duyệt, triển khai các dự án mới. 

5. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách đối ngoại của 

Đảng và Nhà nước, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tuyên truyền kỷ niệm ngày 

thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và các nước; ngày thiết lập quan hệ giữa 

Vĩnh Phúc và các địa phương nước ngoài; tuyên truyền trước thềm kỷ niệm 55 

năm ASEAN; tăng cường tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; 

chủ động đấu tranh, bác bỏ những thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, ảnh 

hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung; tiếp tục 

tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19; xuất bản Bản tin đối ngoại từ số 

123 đến số 128 và Sổ tay hướng dẫn người nước ngoài. 

6. Tham mưu tổ chức một số sự kiện trong trường hợp dịch Covid-19 đã ổn 

định: Cuộc thi tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN trước thềm kỷ niệm 55 năm 

thành lập ASEAN (08/8/1967); chương trình giao lưu gặp gỡ nữ Đại sứ, phu 

nhân Đại sứ, nữ trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhân ngày Phụ 

nữ Việt Nam; chương trình chương trình giao lưu “Vĩnh Phúc với bạn bè quốc 

tế”; mời đoàn phóng viên nước ngoài đến làm việc và quảng bá về tỉnh; hội nghị 

tập huấn về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; hội nghị tập huấn kết 

hợp triển lãm về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; Đề xuất tham gia Hội chợ 

Liên hoan Ẩm thực quốc tế tổ chức do Bộ Ngoại giao tổ chức hàng năm.  

7. Thực hiện phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở theo Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ đúng quy 

định 

IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh được triển khai hiệu quả hơn nữa 

trong thời gian tới, Sở Ngoại vụ có một số kiến nghị, đề xuất cụ thể như sau: 
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1. Đối với Bộ Ngoại giao 

- Trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đề nghị Bộ định 

hướng một số hoạt động đối ngoại cụ thể để tỉnh căn cứ chỉ đạo triển khai. Đồng 

thời thông tin kịp thời những biến động về tình hình quốc tế, khu vực có ảnh 

hưởng tới địa phương. 

- Đề nghị hỗ trợ tỉnh trong việc kết nối, xây dựng quan hệ với các địa 

phương phù hợp với điều kiện hợp tác và định hướng của tỉnh Vĩnh Phúc gồm 

có: Liên bang Nga: tỉnh Voronezh (Vô-rô-nhét); I-ta-li-a: Thành phố Pontedera 

(tỉnh Pisa) và vùng Tuscany; Cộng hòa Séc: Thành phố Brno; Bun-ga-ri: Tỉnh 

Péc-níc; Thái Lan: Tỉnh Chiengmai; Hoa Kỳ: Thành phố San Diego (bang 

California) và thành phố Portland (bang Oregon). Bên cạnh đó, tỉnh cũng mong 

muốn kết nối với các địa phương của các quốc gia Đức, Pháp, Anh, Canada, Ấn 

Độ, Úc, Indonesia, Philipine, tuy nhiên chưa tìm hiểu được địa phương phù hợp, 

đề nghị Bộ Ngoại giao hỗ trợ giới thiệu, định hướng đối tác phù hợp với tỉnh. 

- Với điều kiện cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, hiện đại với nhiều khu 

du lịch đẹp, được đầu tư và dịch vụ chuyên nghiệp, đề nghị Bộ Ngoại giao trong 

thời gian tới quan tâm, hằng năm tổ chức thêm các sự kiện, hội nghị, hội thảo 

quốc tế tại tỉnh Vĩnh Phúc 

- Hỗ trợ cung cấp dữ liệu về Người Vĩnh Phúc ở nước ngoài để Vĩnh Phúc 

có đầy đủ căn cứ xây dựng cơ sở dữ liệu về công dân của tỉnh đang sinh sống 

và làm việc ở các nước trên thế giới, nhằm quản lý tốt hơn thông tin về kiều 

bào Vĩnh Phúc, hộ gia đình, thân nhân  

- Phối hợp và kịp thời trao đổi thông tin giữa địa phương với Cục Lãnh sự, 

Bộ Ngoại giao trong việc bảo hộ công dân Vĩnh Phúc ở nước ngoài (công dân 

Vĩnh Phúc nhập cảnh bất hợp pháp; công dân Vĩnh Phúc gây thiệt hại về tính 

mạng và tài sản cho người nước ngoài; công dân Vĩnh Phúc bị bắt giam, 

khởi tố, truy tố và công dân Vĩnh Phúc chết ở nước ngoài); hàng năm hỗ trợ 

cung cấp số liệu tổng hợp về tình hình bảo hộ công dân ở nước ngoài theo 

từng địa phương; phối hợp hỗ trợ đưa công dân của tỉnh gặp khó khăn bị 

mắc kẹt ở nước ngoài về nước do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19. 

- Đề xuất thanh tra Bộ Ngoại giao tổ chức thêm các tập huấn về thanh tra 

chuyên ngành với nội dung chuyên sâu và theo từng cụm để tạo điều kiện 

trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị được thuận lợi, đa 

dạng hơn. 

- Hỗ trợ kết nối với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trong và 

ngoài nước, phóng viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng 

bá hình ảnh của tỉnh Vĩnh Phúc trên các phương tiện thông tin đại chúng của các 

nước. 

- Hỗ trợ kết nối với Đại sứ quán các nước, Tổ chức quốc tế, Cơ quan hợp tác 

phát triển, các tổ chức PCPNN tài trợ cho Vĩnh Phúc các dự án viện trợ không 

hoàn lại 
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2. Đối với UBND tỉnh 

Tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động phối hợp với Sở Ngoại vụ 

xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại hành năm, đặc biệt là phối hợp để xây 

dựng Đề án đối ngoại của UBND tỉnh về việc  thực Chương trình hành động của 

Tỉnh ủy giai đoạn 2021 - 2025. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm 

vụ  6 tháng cuối năm 2021, Sở Ngoại vụ trân trọng báo cáo./. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Cục Ngoại vụ - BNG; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, TT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Khuất Văn Khanh 
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