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BÁO CÁO
Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021
Thực hiện Công văn số 1425/SKHĐT-THKTXH ngày 02/10/2020 của Sở
Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch 2021,
căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Sở Ngoại vụ báo cáo như sau:
I. Công tác chỉ đạo, điều hành
Từ đầu năm, Sở Ngoại vụ đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc
Sở tập trung thực hiện các giải pháp góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo triển khai, thực
hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân
dân tỉnh và các Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế
- xã hội và dự toán ngân sách năm 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
của tỉnh theo Nghị quyết số 101/NQTU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh;
Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh về thưc hiện Nghị
quyết số 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm
nhiệm vụ trong tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thưc hiện năm 2020 và Quyết định
số 112/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Ngoại vụ năm 2020.
Tổ chức tuyên truyền quán triệt thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, các nhiệm
vụ, giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban
Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, trọng
tâm là Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp
tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Kế
hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số
11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp
cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng
phó với dịch Covid-19.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Quy chế làm việc của Sở, các văn bản chỉ
đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và quản lý biên
giới lãnh thổ quốc gia trên đất liền, ngay từ đầu năm Sở đã tập trung chỉ đạo triển
khai các nhiệm vụ công tác đối ngoại gắn với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Kế
hoạch số 10/KH-SNgV ngày 19/02/2020 về công tác trọng tâm của Sở Ngoại vụ
năm 2020 nhằm thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch có hiệu quả,
vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời làm tốt công tác thông tin đối
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ngoại của Sở, nâng cao hiểu biết, ổn định tâm lý của cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động trong cơ quan và nhân dân, đồng thời cung cấp thông tin đến với
các đối tác quốc tế về những kết quả thực hiện nhiệm vụ “kép” của tỉnh Lạng Sơn
và các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh. Kịp thời phổ biến các
cam kết, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của Việt Nam khi tham gia vào các tổ
chức kinh tế khu vực và thế giới; cập nhật các chương trình, sự kiện, hoạt động hội
nhập kinh tế quốc tế có sự tham gia của Việt Nam, đặc biệt chú trọng một số chủ
trương mới Trung ương, của tỉnh.
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trển địa bàn
tỉnh nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an khu vực biên giới, giữ vững chủ
quyền biên giới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
Tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, phát
hiện, xử lý các trường hợp vi phạm; rà soát các trường hợp trở về từ địa bàn có dịch
bệnh, tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm để tổ chức cách ly, phòng ngừa dịch
bệnh. Tổ chức tốt việc trao đổi thông tin, thực hiện tốt công tác lãnh sự đối với
công dân nước thứ 3 xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn.
Tập trung xây dựng, chương trình, kế hoạch, thay đổi phương thức tổ chức
hoạt động đối ngoại trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 nhằm tiếp tục kết nối, duy
trì các hoạt động giao lưu, hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc; thúc đẩy, mở rộng
quan hệ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác, địa phương Nhật Bản, Hàn
Quốc, Pháp và các đối tác tiềm năng, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại
giao nước ngoài tại Việt Nam.
II. Tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội,
bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại
Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do tác động dịch bệnh Covid -19, Sở Ngoại vụ
đã tập trung triển khai toàn diện đồng bộ, toàn diện các mặt hoạt động đối ngoại
Đảng, ngoại giao chính quyền và đối ngoại Nhân dân, bám sát các chủ trương,
đường lối đối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, chương
trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND, UBND tỉnh, trong đó
tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt tại Quyết định
số112/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh và Quy chế quản lý thống nhất
các hoạt động đối ngoại với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác chỉ
đạo, tổ chức các hoạt động đối ngoại, cụ thể như sau:
1. Đối với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc
- Duy trì, nâng cao hiệu quả, các hoạt động cơ chế hiện có: Ngay từ đầu
năm, Sở đã tham mưu cho Trong tháng 01/2020 đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy,
UBND tỉnh đảm nhiệm tốt vai trò địa phương đồng chủ trì trong cơ chế luân phiên
của phía Việt Nam tổ chức thành công Chương trình gặp gỡ đâu Xuân năm 2020
giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang của Việt
Nam và Hội nghị lần thứ 11 UBCTLH giữa 04 tỉnh biên giới của Việt Nam và
Quảng Tây (Trung Quốc) tại thành phố Liễu Châu, Quảng Tây. Qua đó, tiếp tục
củng cố tin cậy về chính trị; khẳng định vai trò quan trọng trong duy trì và phát
triển quan hệ địa phương láng giềng hữu nghị, hợp tác thực chất, hiệu quả, góp
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phần làm phong phú nội hàm quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai
nước Việt Nam - Trung Quốc.
Tham mưu Lãnh đạo tỉnh duy trì cơ chế trao đổi thông tin, thăm hỏi, chúc
mừng nhân dịp Tết cổ truyền và các sự kiện chính trị quan trọng của hai bên. Tiếp
tục duy trì tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn; điều chỉnh hình thức tiếp xúc gặp
gỡ, trao đổi, làm việc giữa các cấp ngành, cấp huyện biên giới hai bên; thực hiện tốt
vai trò của cơ quan ngoại vụ trong triển khai các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc
tế, phòng chống dịch bệnh và các vấn đề phát sinh liên quan khi dịch bệnh Covid 19 bùng phát trước các yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra đối với một tỉnh miền núi, biên
giới, có đường biên giới trải dài với nhiều đường mòn, lối tắt qua biên giới; lưu
lượng hành khách và hàng hóa lưu thông qua các cửa khẩu trên địa bàn tương đối
lớn. Thông qua kênh ngoại giao và các kênh thông tin khác, Sở đã chủ động năm
tình hình ngoại biên, trao đổi thông tin, bám sát diễn biến về tình hình dịch bệnh,
kịp thời báo cáo UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, đề xuất các biện pháp hiệu quả,
thiết thực, kịp thời triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế phối hợp phòng, chống
dịch bệnh, khôi phục thúc đẩy các hoạt động thông quan hàng hóa qua các cửa
khẩu và xử lý các vấn đề nảy sinh liên quan có yếu tố người nước ngoài trong thời
gian diễn ra dịch bệnh. Tham mưu lãnh đạo tỉnh gửi Thư thăm hỏi, chia sẻ thông tin
tình hình dịch bệnh và công tác hợp tác giữa hai bên,ủng hộ vật tư y tế hỗ trợ và
tiếp nhận trợ giúp từ phía Quảng Tây phòng chống dịch bệnh.
Tích cực, chủ động tham mưu các nội dung chuẩn bị cho Lãnh đạo tỉnh tham
dự Hội nghị Ủy ban hợp tác song phương (trực tuyến) lần thứ 12 tại Hà Nội; trao
đổi, thống nhất tổ chức Hội đàm trực tuyến cấp tỉnh-khu giữa Chủ tịch UBND tỉnh
Lạng Sơn và Chủ tịch Chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang, Quảng
Tây, Trung Quốc.
- Công tác quản lý biên giới và thực hiện 3 văn kiện về biên giới đất liền
Việt Nam – Trung Quốc: Thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản
lý nhà nước về biên giới lãnh thổ. Xây dựng và triển khai hiệu quả Kế hoạch số
15/SNgV-KH ngày 17/3/2020 kiểm tra, khảo sát một số cửa khẩu, khu vực biên
giới trên địa bàn tỉnh. Tập trung tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các văn
kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam –Trung Quốc tỉnh, xây dựng chỉnh sửa bổ
sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp
công tác quản lý biên giới và công tác lãnh sự, bảo hộ công dân giữa Bộ Chỉ huy
BĐBP tỉnh và Sở Ngoại vụ. Tổ chức Đoàn công tác của tỉnh tham dự Hội nghị sơ
kết 6 tháng đầu năm thực hiện 3 văn kiện biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc
tại Hà Giang. Thực hiện tốt công tác phối hợp các đoàn liên ngành khảo sát đơn
phương dọc tuyến biên giới Việt – Trung, đoàn chuyên gia kỹ thuật của Ủy ban
Biên giới quốc gia hỗ trợ tỉnh xác định hướng đi đường biên giới tại một số khu
vực. Thường xuyên bám nắm thông tin, kịp thời phối hợp chặt chẽ với Chỉ huy
BĐBP tỉnh hướng dẫn UBND các huyện biên giới, các đồn biên phòng trong việc
tổ chức làm việc, trao đổi với các huyện, thị phía đối diện của Quảng Tây, Trung
Quốc nhằm xử lý, giải quyết ổn thỏa và dứt điểm các vấn đề phát sinh trên biên
giới theo Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc
công tác phối hợp trong phòng chống dịch Covid-19 và giải quyết tháo gỡ khó khăn
trong thông quan hàng hóa.
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Sở đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các
huyện biên giới thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc
gia; Xây dựng và triển khai Kế hoạch khảo sát liên ngành trên toàn tuyến biên giới
năm 2020 nhằm đánh giá tình hình và kịp thời tham mưu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo về
công tác quản lý biên giới; trình sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ
đạo và xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp công tác quản lý biên giới và công tác
lãnh sự, bảo hộ công dân giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở Ngoại vụ. Phối hợp
với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra,
khảo sát các khu vực biên giới thuộc địa bàn 04 đồn Biên phòng của huyện Tràng
Định, Cao Lộc. Xây dựng kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong tỉnh
và các Nhóm/Tổ khảo sát Trung ương triển khai Đề án khảo sát đơn phương trên
toàn tuyến biên giới của tỉnh (từ tháng 11 năm 2019 đến hết tháng 9 năm 2020);
Đoàn chuyên gia kỹ thuật do Ủy ban Biên giới quốc gia chủ trì, hỗ trợ tỉnh Lạng
Sơn khảo sát bổ sung 14 khu vực theo đề nghị của tỉnh và Đoàn công tác liên Bộ
kiểm tra, khảo sát một số khu vực có nguy cơ bị sạt lở, sụt lún.
Nhìn chung, tình hình biên giới cơ bản ổn định, an ninh trật tự khu vực biên
giới được đảm bảo. Các vụ việc trên biên giới được phát hiện, thông báo, phối hợp
giải quyết kịp thời và tham mưu tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền hai Bên giải quyết
theo đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung
Quốc, 9 tháng đầu năm đã phát hiện, xử lý 02 vụ vi phạm Hiệp định; gửi Công hàm và
hướng dẫn các huyện biên giới trao đổi, hội đàm, gửi công hàm về các vụ việc tồn
đọng chưa giải quyết dứt điểm, các khu vực có nhận thức khác nhau, trình tự thủ tục
trong quá trình kiểm tra giám sát phía đối diện xây dựng hàng rào, hạ tầng khống hế
ngăn chặn trên biên giới. Kịp thời phối hợp cùng các ngành tham mưu UBND tỉnh về
công tác mở, nâng cấp cửa khẩu, lối mở biên giới và kết nối giao thông liên quan mở
tạm thời đường chuyên dụng vận tải hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089; đấu nối giao
thông đường bộ khu vực mốc 1139-1140; mở rộng đường chuyên dụng vận tải hàng
hóa khu vực mốc 1119-1120 ( cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị); công tác phối hợp phòng
chống, kiểm soát dịch bệnh trên biên giới đảm bảo kịp thời, hiệu quả, không có dịch
bệnh lây lan qua biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và tội phạm,
buôn lậu, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn, ổn định, hợp tác và
phát triển trên khu vực biên giới.
2. Đối với Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Australia và các đối tác khác
Tiếp tục tham mưu, đổi mới phương thức triển khai các hoạt động và thực
hiện hiệu quả một số nội dung hợp tác với các địa phương, đối tác Nhật Bản, Hàn
Quốc, Australia, Pháp, các cơ quan, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao
nước ngoài tại Việt Nam trong tình hình dịch bệnh Covid -19. Đã kết nối với các
đối tác Pháp trao đổi thúc đẩy ký kết Bản ghi nhớ hợp tác triển khai Dự án phát
triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn; tổ chức KFHI và Sam Sung Việt Nam, Tổ
chwucs DIVA, Hàn Quốc; thúc đẩy triển khai hợp tác với Viện Anh ngữ và Giảng
dạy chuyên môn, Đại học Queensland, Australia. Tiếp tục trao đổi, kết nối với các
đối tác của Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia để tổ chức các chương trình đào tạo,
bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh theo Đề án
đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực của tỉnh.
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Trao đổi thúc đẩy hợp tác với đối tác của Hàn Quốc về hợp tác tổ chức các
khóa đào tạo ngắn hạn do IUTC và UN-HABITAT phối hợp tổ chức; thúc đẩy đối
tác của Nhật về triển khai học bổng dành cho cán bộ tỉnh Lạng Sơn tham gia khóa
đào tạo ngắn hạn được tổ chức tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản trong khuôn khổ hợp
tác đã ký kết vào năm 2018; phối hợp đăng ký các khóa đào tạo của KOICA; thúc
đẩy thiết lập quan hệ cấp địa phương và hợp tác về nguồn nhân lực với thành phố
Buzen, Nhật Bản.
Thực hiện Đề án hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Sở đã tham mưu UBND
tỉnh gửi thư thăm hỏi về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid – 19 cho các đối
tác Nhật Bản, Hàn Quốc; gửi Thư thăm hỏi của Lãnh đạo tỉnh và trao tặng 60.000
khẩu trang y tế cho 02 tỉnh (Fukuoka, Kanagawa) và 01 thành phố (Buzen) của
Nhật Bản. Hiện nay Sở đang tích cực phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại
Fukyoka, Nhật Bản thúc đẩy kết nối, trao đổi thông tin, xúc tiến hợp tác cấp địa
phương giữa Lạng Sơn và thành phố Buzen, Nhật Bản.
Trong năm 2020, đã tham mưu tổ chức ký kết 03 bản thỏa thuận quốc tế cấp
tỉnh và 02 thỏa thuận quốc tế cấp sở, ngành: Cấp tỉnh gồm: Biên bản Hội đàm Gặp
gỡ đầu Xuân giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà
Giang với Bí thư Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc); Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ
11 Ủy ban công tác liên hợp; Quốc. Bản ghi nhớ hợp tác triển khai Dự án phát triển
du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn giữa UBND tỉnh và Học viện Kỹ nghệ quốc gia
Pháp (ký trực tuyến). Cấp sở ngành: Bản ghi nhớ giao lưu hợp tác về phòng
chống dịch bệnh giữa thành phố Sùng Tả, Trung Quốc và Sở Y tế, tỉnh Lạng Sơn;
Bản ghi nhớ triển khai Dự án “Ngôi trường Hy vọng Samsung” giữa Sở Ngoại vụ,
UBND thành phố Lạng Sơn với Tổ hợp Sam Sung Việt Nam và Tổ chức KFHI,
HànQuốc.
Phối hợp triển khai Chương trình học bổng toàn phần của Chính quyền nhân
dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cung cấp cho học sinh của tỉnh tại các
trường đại học của Quảng Tây. Thông báo triển khai các Chương trình học bổng
Thạc sĩ của Chính phủ Indonesia và một số các nước khác dành cho các nước đang
phát triển. Kết nối với đối tác nước ngoài phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ chuẩn bị
sẵn sàng triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh tại nước ngoài
giai đoạn 2020-2025 sau khi dịch bệnh Covid – 19 được kiểm soát, khống chế; phối
hợp Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến trao đổi
hợp tác giáo dục - đào tạo nghề 04 tỉnh biên giới Việt Nam và Sở Giáo dục Quảng Tây
(Trung Quốc) năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn đăng cai chủ trì.
3. Tham mưu ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý
việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày
05/3/2018 của UBND tỉnh: Đã tham mưu ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung
Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 31/2018/QĐUBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp UBND tỉnh thường kỳ
tháng 10; báo cáo UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Một số nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm khác
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- Công tác tổ chức và quản lý “đoàn ra”,“đoàn vào: Chỉ đạo triển khai
nghiêm túc theo hướng thiết thực, hiệu quả, phục vụtốt mục tiêu mở rộng giao lưu,
hợp tác, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòngan ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn, có sự phối hợp chặt
chẽ giữa các sở, ban, ngành liên quan trong tỉnh, giữa tỉnh với Bộ Ngoại giao và
các cơ quan Trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thực hiện
nghiêm túc quy định tại Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về
tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài và các quy định về quản lý
thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh và chỉ đạo, định hướng về công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Theo số liệu tính từ 01/01/2020 đến 15/10/2020, tỉnh đã cử 17 đoàn/200 lượt
CBCCVC đi công tác, tham dự các hoạt động hội đàm, khảo sát, trao đổi kinh
nghiệm và đào tạo bồi dưỡng. Các đoàn công tác ra nước ngoài đều tuân thủ đúng
các quy định của Đảng và Nhà nước, đạt kết quả thiết thực.Tổ chức đón tiếp và làm
việc với 15 đoàn/47 lượt người đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đến thăm và làm
việc với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
Về cơ bản, công tác tổ chức và quản lý “đoàn ra” và “đoàn vào” được chỉ
đạo triển khai nghiêm túc theo hướng thiết thực, hiệu quả, phục vụtốt mục tiêu mở
rộng giao lưu, hợp tác, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội, gắn với bảo
đảm quốc phòng -an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn. Quá
trình triển khai đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành liên quan trong
tỉnh, giữa tỉnh với Bộ Ngoại giao và các cơ quan Trung ương, cơ quan đại diện Việt
Nam ở nước ngoài, đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định tại Chỉ thị số 38CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công
tác nước ngoài và các quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của
tỉnh và chỉ đạo, định hướng vềcông tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Triển khai thực hiện tốt công tác lãnh sự, bảo hộ công dân: Sở đã phối hợp
với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan hỗ trợ, xử lý, giải quyết
kịp thời các vụ việc liên quan đến công tác bảo hộ công dân (02 trường hợp công
dân của tỉnh bị tai nạn; 04 trường hợp công dân bị tử vong tại Trung Quốc, 02
trường hợp đi lao động trái phép bị mất liên lạc, 04 trường hợp xuất nhập cảnh trái
phép bị bắt). Duy trì tốt việc trao đổi, thống nhất việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động
của người nước ngoài trên địa bàn, phối hợp hướng dẫn cách ly y tế tại tỉnh, trao
đổi và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý, bàn giao cho các cơ quan đại diện
ngoại giao tại Hà Nội đối với các trường hợp nước ngoài sau khi kết thúc cách ly
tại tỉnh.
Phối hợp thông báo Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thông tin tình hình người
nước ngoài cách ly y tế tại tỉnh và thực hiện trao trả 20 trường hợp người nước
ngoài (Campuchia, Thái Lan, Philipines) cho cơ quan đại diện các nước sau khi
hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh; phối hợp giải quyết vụ việc 02 người nước ngoài (
01 người Canada bị tai nạn và 01 người Trung Quốc chết tại tỉnh).
- Công tác vận động và quản lý hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính
phủ nước ngoài (PCPNN) được quan tâm triển khai thực hiện: Tham mưu xây
dựng dự thảo Chương trình xúc tiến hợp tác, vận động và quản lý viện trợ PCPNN
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025. Tích cực triển khai các bước tiếp nhận Dự án
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"Ngôi trường hy vọng SamSung - SHS" do Tổ chức KFHI, Hàn Quốc phối hợp với
Công ty Samsung Electronics Việt Nam tài trợ; thúc đẩy dự án tài trợ thiết bị y tế
tuyến cơ sở do tổ chức DIVA, Hàn Quốc tài trợ; tạo điều kiện cho các tổ chức quốc
tế của Hàn Quốc, Nhật Bản đến khảo sát, triển khai các hoạt động tài trợ, dự án tại
tỉnh
- Phối hợp hiệu quả với Học viên Ngoại giao tổ chức khóa đào tạo cho 100
cán bộ tỉnh về hội nhập, hợp tác quốc tế và công tác đối ngoại theo kế hoạch công
tác năm qua hình thức trực tuyến.
- Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại: Được tích cực đẩy mạnh dưới
nhiều hình thức để tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Sở
xây dựng và phát hành đúng tiến độ 08 số Bản tin đối ngoại (song ngữ Việt – Anh);
hoàn thiện, phát hành tài liệu “Khai thác tiềm năng tuyến du lịch nội địa liên vùng
Lạng Sơn - Phát triển du lịch bền vững” và tài liệu “Văn Quan tiềm năng và cơ hội
đầu tư” dưới các hình thức sách với song ngữ Việt - Anh, Việt - Pháp, Việt - Hàn,
Việt - Nhật, Việt – Trung, khảo sát thu thập dữ liệu xây dựng và phát hành ấn
phẩm thông tin đối ngoại chuyên đề năm 2020 về hai huyện Bắc Sơn và Tràng
Định kịp thời phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn và Chương trình
quảng bá, xúc tiến đầu tư hoạt động đối ngoại năm 2020 và những năm tiếp theo.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Sở Ngoại vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu toàn diện trên
các nhóm nhiệm vụ được giao trong năm 2020về lĩnh vực công tác đối ngoại theo
Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày13/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị
quyết số 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đạt nhiều
kết quả cụ thể, tích cực.
Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với Khu tự trị dân tộc Choang
Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục được củng cố, tăng cường theo hướng đi vào
chiều sâu và nâng cao cấp độ hợp tác, đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực.
Tình hình biên giới lãnh thổ quốc gia cơ bản được giữ vững ổn định. Công tác quản
lý biên giới theo 3 văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc được
tích cực thúc đẩy, triển khai kiệu quả, nghiêm túc. Các hoạt động hợp tác quốc tế
trong công tác phòng, chống, ứng phó kiếm soát dịch COVID-19 và khôi phục trở
lại hoạt động giao thương hàng hóa được tham mưu chủ động, tích cực. Quan hệ
hợp tác với các địa phương khác của Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Pháp tiếp tục
được mở rộng, phát triển trong bối cảnh dịch bệnh; duy trì và thúc đẩy quan hệ với
cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tăng cường liên kết với các địa
phương, tổ chức quốc tế, góp phần chủ động tích cực hội nhập quốc tế, quảng bá
hình ảnh, nâng cao vai trò, vị thế của tỉnh; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị;
xây dựng và giữ vững môi trường lành mạnh, an toàn, ổn định và phát triển.
Một số khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế:
Trong bối cảnh dịch COVID - 19 diễn ra phức tạp, việc tổ chức một số hoạt
động đối ngoại xúc tiến hợp tác đầu tư, ký kết thỏa thuận hợp tác thiết lập quan hệ
cấp địa phương theo chương trình đã được phê duyệt không thực hiện được do dịch
bệnh Covid -19. Nhiều chương trình đối ngoại lớn của lãnh đạo tỉnh và của các Sở,
ban, ngành, huyện, thành phố; hoạt động đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân với
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phía Quảng Tây (Trung Quốc) và đối tác các nước khác, hoạt động tham mưu tổ
chức hợp tác quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh chưa thực hiện được phải
tạm hoãn, cắt giảm phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong hợp tác quốc tế.
Việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Quảng Tây trên các lĩnh vực đã ký
kết theo Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và cơ chế UBCTLH gặp nhiều khó khăn,
Các hoạt động thúc đẩy thông thương hàng hóa, mở lại các cặp chợ, cửa khẩu phụ,
công tác quản lý giám sát thi công xây dựng các công trình biên giới của phía
Trung Quốc chịu nhiều tác động của chính sách mới, và các biện pháp phòng
chống dịch bệnh Covid -19 chặt chẽ khu vực biên giới. Hiện hai bên chưa khôi
phục hoạt động tại 12/12 cặp cửa khẩu, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động giao
thương phát triển kinh tế xã hội.
Đội ngũ cán bộ, CCVC Sở chưa đáp ứng nhu cầu về số lượng tối thiểu 05
biên chế/ 01 đơn vị ( hiện Phòng QLBG mới có 03 CC). Đội ngũ cán bộ lãnh đạo
cấp phòng có nhiều biến động về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, số lãnh đạo
hầu hết mới bổ sung thay thế còn ít kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành,
kỹ năng tham mưu, tổng hợp và nghiên cứu, thu thập thông tin, đánh giá tình hình
các đối tác quốc tế có quan hệ hợp tác với tỉnh và kỹ năng mở rộng thiết lập quan
hệ hợp tác với đối tác các nước trên thế giới có mặt còn hạn chế, chưa chủ động.
Điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, trụ sở cơ quan, các phương tiện đã
xuống cấp, số lượng biên chế ít ảnh hưởng nhiều đến kết quả thực hiện tự chủ, tiết
kiệm chi nâng cao đời sống thu nhập, động viên đội ngũ cán bộ yên tâm công tác.
III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021
1. Tiếp tục hoàn thành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao về
lĩnh vực hoạt động đối ngoại, tập trung củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với
Quảng Tây, Trung Quốc. Tiếp tục nghiên cứu, chủ động và linh hoạt tham mưu
tỉnh thay đổi phương thức tổ chức, duy trì và thực hiện các thỏa thuận đã ký kết tại
Gặp gỡ đầu xuân giữa Bí thư Tỉnh ủy giữa 4 tỉnh biên giới của Việt Nam và
Quảng Tây (Trung Quốc) và Hội nghị UBCTLH; các cơ chế hợp tác giữa các Sở,
ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các lực lượng chức năng, các huyện, thành phố trong
tỉnh với các đối tác nước ngoài; tích cực thúc đẩy triển khai thực hiện hiệu quả các
thỏa thuận hợp tác cấp tỉnh đã ký kết.
Tham mưu tỉnh trong phối hợp với các địa phương liên quan xây dựng Đề
án, làm tốt công tác chuẩn bị để triển khai hiệu quả Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân
cấp Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên hợp tại Cao Bằng.
Tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động đối ngoại lớn của
tỉnh trong năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ
2020-2025.
2. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt 03 văn kiện về biên giới trên
đất liền Việt Nam - Trung Quốc; tham mưu UBND tỉnh xây dựng phương án, kế
hoạch kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, vi phạm Hiệp định trên biên giới. Tích
cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thúc đẩy nâng cấp, mở
chính thức cặp cửa khẩu song phương Bình Nghi (Việt Nam) - Bình Nhi Quan
(Trung Quốc),
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3. Tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả các
hoạt động đối ngoại phù hợp trong tình hình diễn biến dịch bệnh ở các nước còn
phức tạp. Tổ chức gặp gỡ các tổ chức PCPNN tại Hà Nội, mời đến khảo sát, triển
khai dự án tại tỉnh. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, nâng cao
hiệu quả hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các đối tác tiềm
năng khác, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.
Trao đổi, thúc đẩy ký kết thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương với thành phố
Buzen, Nhật Bản.
4. Tiếp tục tham mưu, xây dựng Chương trình làm việc của UBND tỉnh
trong năm 2021 về công tác đối ngoại; Báo cáo kết quả công tác đối ngoại, kế
hoạch, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn từ 2020 – 2025; các Chương trình hoạt động
đối ngoại của tỉnh từng năm trong giai đoạn 2021 – 2025.
Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2020 của Sở Ngoại vụ, trân trọng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Trịnh Tuyết Mai

