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SỞ NGOẠI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC 

TRUNG TÂM TTĐN & XTVT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   14    /BC-TT Vĩnh Phúc, ngày  20    tháng 6     năm 2018 

 

BÁO CÁO 
Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm  

và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2018 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:  

Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ (Sau đây gọi là Trung tâm) 

là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc được sáp nhập từ hai 

đơn vị là Trung tâm Thông tin & Dịch vụ đối ngoại và Trung tâm Xúc tiến viện trợ 

phi chính phủ từ tháng 11/2017. Hiện nay, Trung tâm đi vào hoạt động ổn định với 

11 biên chế và 03 phòng chuyên môn gồm: phòng Hành chính - Tổng hợp; phòng 

Thông tin Đối ngoại; phòng Xúc tiến viện trợ và Dịch vụ đối ngoại. 

II.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG: 

1. Công tác hành chính - tổng hợp: 

- Đánh giá nhận xét hết tập sự cho 03 viên chức tập sự.  

- Theo dõi và tổng hợp biểu chấm công lao động theo từng tháng. 

- Đôn đốc, nhắc nhở các phòng, cán bộ thực hiện tốt quy chế, nội quy của 

Trung tâm và của Sở. 

- Thực hiện công tác kế toán, chi trả chế độ đầy đủ cho cán bộ. 

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định. 

- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2017 gửi Sở Tài chính. 

 2. Công tác tham mưu, xây dựng văn bản: 

Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tham gia góp ý vào một số văn bản về công 

tác đối ngoại như: dự thảo Quy chế Quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công 

chức, viên chức đang công tác trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị định của Chính phủ 

về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; dự 

thảo Quy chế quản lý thông nhất Các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh;tham 

mưu ban hành Quy chế Quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng Giao tiếp điện tử 

Sở Ngoại vụ. 

3. Công tác thông tin đối ngoại: 

Trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại 

theo Kế hoạch số 5717/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 22/11/2012 về việc Triển 

khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 

2013 - 2020, cụ thể như sau: 

3.1. Xuất bản 06 số Bản tin Đối ngoại với nội dung, hình thức phong phú, đa 

dạng, chất lượng (từ số 81-86). 
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3.2. Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền nhân các ngày lễ, sự kiện lớn như: 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02); ngày giải phóng miền Nam (30/4), 

ngày quốc tế lao động (01/05); kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5), kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên truyền kỷ 

niệm năm hữu nghị giữa Việt Nam với các nước (11/6); tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền kỷ niệm 10 năm thành lập Sở... 

3.3. Xuất bản chuyên san “Vĩnh Phúc - Nhật Bản: Xây dựng và phát triển” 

nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật (1973-2018); 

xuất bản “Sổ tay lễ tân đối ngoại” nhằm cập nhật nội dung hướng dẫn lễ tân theo 

Thông tư số 05/2017/TT-BNG của Bộ Ngoại giao, hướng dẫn các cơ quan, ban 

ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương về quy trình, thủ tục, 

công tác lễ tân trong việc tiếp đón và làm việc với các cơ quan, tổ chức quốc tế, các 

đoàn khách nước ngoài và các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ lễ tân đối ngoại. 

3.4. Tham mưu xây dựng tờ trình xin chủ chương tổ chức lớp tập huấn công tác 

lễ tân đối ngoại. 

3.5. Quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hoá, môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục 

thông qua các kênh thông tin trong nước, nước ngoài; cập nhật và nâng cao chất 

lượng Cổng GTĐT Sở Ngoại vụ songv.vinhphuc.gov.vn bằng hai ngôn ngữ tiếng 

Việt và tiếng Anh. 

3.6. Tích cực tuyên truyền về: ASEAN và sự hình thành, phát triển của Cộng 

đồng ASEAN; chủ quyền biển, đảo trên Bản tin Đối ngoại, Cổng GTĐT của Sở. 

3.7. Tiếp tục cập nhật, bổ sung kho cơ sở dữ liệu về hoạt động đối ngoại của 

tỉnh trong 06 tháng đầu năm 2018. 

3.8. Chỉnh sửa giao diện, sắp xếp, bố cục và cập nhật thông tin trên website. 

Hướng dẫn các phòng, đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản. 

3. Công tác ngoại giao văn hoá: 

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của 

Chính phủ và Kế hoạch số 1262/KH-UBND ngày 9/3/2016 của UBND tỉnh v/v triển 

khai Chiến lược ngoại giao văn hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm 

nhìn năm 2030. 

Chú trọng quảng bá hình ảnh của tỉnh, giới thiệu các nét đẹp văn hóa truyền 

thống, tiềm năng du lịch cũng như một số thế mạnh của tỉnh trong các sự kiện giao 

lưu văn hóa giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các cơ quan đơn vị; thông qua Bản tin Đối 

ngoại của Sở, Cổng TTGTĐT; qua các sự kiện đối ngoại của Sở và của tỉnh. 

4. Công tác bồi dưỡng: 

Trung tâm đã cử 02 cán bộ tham dự lớp trung cấp lý luận chính trị; 01 cán bộ 

tham dự lớp chuyên viên và cử một số cán bộ tham gia các lớp tập huấn như: Tập 

huấn về công nghệ thông tin (do Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức), Tập huấn 

vế công tác Ngoại vụ và công tác Thanh tra (Bộ Ngoại giao tổ chức tại Nghệ An); 

Khóa bồi dưỡng “Hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển 

đảo” (do Học viện Ngoại giao - Bộ Ngoại giao tổ chức tại Kiên Giang), Khóa bồi 
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dưỡng “Giao tiếp đối ngoại và nghiệp vụ lễ tân” (do Học viện Ngoại giao tổ chức tại 

Hà Giang). 

5. Công tác xúc tiến viện trợ phi chính phủ:  

Vận động được 01 tổ chức bổ sung hoạt động tại Vĩnh Phúc (tổ chức HAI- Anh); 

vận động được 02 dự án mới “Dự án Hỗ trợ cho vay vốn mua bò sinh sản phát triển 

kinh tế” do Tổ chức KFHI – Hàn Quốc tài trợ, dự án “Hỗ trợ người cao tuổi thiệt 

thòi qua nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên hệ tự giúp nhau ở Việt Nam” do tổ 

chức HAI – Anh tài trợ; 

Trong 06 tháng đầu năm, Trung tâm đã vận động được gần 1,2 tỷ đồng viện trợ 

cho các hộ nghèo và đối tượng khó khăn bằng cả tiền mặt và hiện vật từ các cá nhân 

và doanh nghiệp trong và ngoài nước như công ty VPIC1, Piaggio,  Spark Minda ... 

Tham mưu tổ chức họp Ban vận động viện trợ PCP vào tháng 4/2018. 

6. Dịch vụ đối ngoại: 

Trong 06 tháng đầu năm, Trung tâm tiếp tục cung cấp các dịch vụ như: làm hộ 

chiếu, visa và công chứng, dịch thuật, hiệu đính tài liệu tiếng Anh cho các cá nhân, 

tổ chức trong tỉnh. 

III. ĐÁNH GIÁ: 

1. Thuận lợi: 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, sự phối hợp chặt chẽ của các 

phòng và trung tâm, Trung tâm TTĐN&XTVT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao trong 06 tháng đầu năm 2018.  

Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ Trung tâm trẻ, năng động, có tinh thần trách nhiệm 

cao, luôn chủ động tham mưu các hoạt động của Trung tâm, các hoạt động chuyên 

môn; tích cực tham gia các công tác chung của Sở. 

2. Hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 06 tháng đầu năm, Trung tâm vẫn 

tồn tại một số hạn chế như: công tác dịch vụ đối ngoại chưa đa dạng, một số công 

việc còn chậm tiến độ. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018: 

1. Xuất bản 06 số Bản tin Đối ngoại (Từ số 87-92). 

2. Tổ chức lớp tập huấn về lễ tân đối ngoại (dự kiến tháng 7/2018). 

3. Xây dựng chuyên mục “Vĩnh Phúc – Hội nhập và phát triển” trên Báo Vĩnh 

Phúc và Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

4. Tuyên truyền về các ngày lễ, sự kiện lớn của quốc gia và của tỉnh, đặc biệt là 

đề xuất tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập 

quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, 10 năm ngày ký biên bản ghi nhớ về hợp 

tác hữu nghị giữa Vĩnh Phúc và Chungcheongbuk.  

5. Đề xuất tổ chức chương trình giao lưu “Nhịp cầu Việt - Nhật” nhân kỷ niệm 

45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam với Nhật Bản. 
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6. Đề xuất tổ chức Lễ tạ ơn người lao động Nhật Bản để tri ân các doanh 

nghiệp Nhật Bản tại Vĩnh Phúc. 

7. Đề xuất tham dự Liên hoan ẩm thực quốc tế lần thứ 6 (tháng 12 tại Hà Nội 

do Bộ Ngoại giao tổ chức). 

8. Tiếp tục cập nhật tin, bài lên Cổng Giao tiếp điện tử Sở Ngoại vụ và cập 

nhật cơ sở dữ liệu về công tác đối ngoại của tỉnh 06 tháng cuối năm 2018. 

9. Tăng cường và mở rộng các loại hình dịch vụ đối ngoại của trung tâm, xây 

dựng một số sản phẩm quà tặng đối ngoại. 

10. Về công tác xúc tiến viện trợ phi chính phủ: 

-  Hoàn thiện và thực hiện  các dự án Lắp chân giả miễn phí do công ty Minda 

Spark tài trợ, Dự án Khám chữa mắt cho người khiếm thị do công ty Minda Uno tài 

trợ, Dự án Xây nhà vệ sinh cho trường tiểu học do tổ chức KFHI tài trợ vẫn đang 

tiếp tục được vận động; 

- Tổ chức Hội nghị xúc tiến viện trợ PCP vào quý III/2018; 

- Tiếp tục gặp gỡ các tổ chức PCP mới tiềm năng để thu hút những dự án viện 

trợ có giá trị, phấn đấu vận động thêm 1-2 tổ chức mới và 1-2 dự án phi chính phủ 

mới viện trợ cho tỉnh. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: 

Đề nghị các phòng, trung tâm thuộc Sở tiếp tục phối hợp với Trung tâm TTĐN 

& XTVT trong việc triển khai các nhiệm vụ của cơ quan; viết tin, bài cho Bản tin đi 

ngoại, thực hiện cung cấp thông tin theo Quy chế Quản lý và cung cấp thông tin trên 

Cổng Giao tiếp điện tử Sở Ngoại vụ; phối hợp quảng bá các dịch vụ đối ngoại của 

Trung tâm hiện có đến với các cơ quan, tổ chức, các nhân có nhu cầu. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng 

hoạt động 06 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm TTĐN & XTVT./. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Văn phòng (t/hợp); 

- Lưu: VT.  

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 Nguyễn Đức Thành 

 


