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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

1. Công tác xây dựng Đảng 

1.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

Chi bộ tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho 

đảng viên, quần chúng. Đã tập trung tuyên truyền, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, 

Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức tới toàn thể 

đảng viên, quần chúng. Tập trung phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống Covid-19, tổ chức các ngày Lễ lớn 

của tỉnh; tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh 

về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và các nội dung tuyên truyền theo định hướng tuyên 

truyền hằng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối CCQ tỉnh. Duy trì đều 

đặn Ngày pháp luật hằng tháng, trong đó có lồng ghép việc tuyên truyền các Nghị quyết, 

Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, với sự tham dự trực tiếp của trên 

95% đảng viên và trên 90% quần chúng.  Đã tổ chức được 03 kỳ sinh hoạt chuyên đề 

gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

 1.2. Công tác tổ chức, cán bộ 

Chế độ sinh hoạt của cấp uỷ và chi bộ được thực hiện đầy đủ theo quy định. Chi 

bộ thường xuyên cải tiến nội dung, chất lượng sinh hoạt đảng trong đó thực hiện 

nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, quy chế 

hoạt động của chi bộ và công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ Đảng của các đảng viên.  

Xây dựng, trình UBND tỉnh Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng thuộc Sở. Triển khai công tác tổ chức cán 

bộ đáp ứng các yêu cầu theo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở; thực hiện luân 

chuyển, bổ nhiệm công tác đối với 02 trường hợp, bổ nhiệm 02 trường hợp tại Văn 

phòng Sở và phòng chuyên môn, bổ nhiệm lại 01 trường hợp Trưởng phòng tại phòng 

chuyên môn.  

1.3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ 

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện, thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức đề cao tinh thần cảnh 

giác, thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chính trị nội bộ, 

bảo bệ bí mật Nhà nước. Quán triệt và quản lý tốt cán bộ, đảng viên trong tiếp xúc và 

làm việc với người nước ngoài theo các quy định của Đảng và Nhà nước.  
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Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Chương trình, kế hoạch 

đã đề ra. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên đối với công chức, đảng 

viên công tác tại Văn phòng Sở; sau khi kiểm tra đã ban hành Kết luận kiểm tra theo 

đúng quy định, có thời hạn và tổ chức báo cáo kết quả khắc phục. Qua theo dõi kiểm 

tra, giám sát, cán bộ, đảng viên trong chi bộ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống; không có những biểu hiện “tự diễn biến”, “diễn biến hoà 

bình”; không phát hiện trường hợp nào bị các thế lực thù địch lôi kéo hay làm việc cho 

các thế lực thù địch chống đối, phá hoại. 

1.4. Công tác phát triển Đảng 

Đã thực hiện các bước quy trình, thủ tục theo đúng quy định, xem xét, phê 

duyệt và tổ chức kết nạp được 01 quần chúng ưu tú vào tổ chức cơ sở Đảng. Đăng ký 

danh sách gửi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 02 quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi 

dưỡng nhận thức về Đảng. Tiếp tục quan tâm, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, 

bồi dưỡng các quần chúng ưu tú trong cơ quan 

2. Lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

Tập trung chỉ đạo triển khai các chương trình, kế hoạch công tác 9 tháng đầu 

năm 2020 và Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2020 bám sát các chủ trương, 

đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tinh thần chỉ đạo tại các Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ và của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp phòng chống COVID-

19 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan gắn với duy trì, thúc đẩy phát triển kinh tế 

- xã hội để tổ chức thực hiện. 

Tham mưu phối hợp với Sở Ngoại vụ các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà 

Giang tổng hợp, hoàn thiện chương trình, nội dung các bài tham luận của Lãnh đạo 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các văn kiện dự kiến ký kết và các điều kiện cần thiết tổ chức 

thành công Chương trình GGĐX năm 2020 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lạng Sơn, 

Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang của Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây, Trung Quốc và Hội nghị lần thứ 11 UBCTLH giữa 04 tỉnh biên 

giới của Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc, tổ chức tại thành phố Liễu Châu, 

Quảng Tây; tham mưu văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh xin ý kiến các cơ quan có 

thẩm quyền của Trung ương về Đề án tổ chức Đoàn đại biểu của tỉnh đi tham dự 

Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2020, Hội nghị lần thứ 11 UBCTLH và các nội 

dung văn kiện ký kết tại 02 hoạt động lần này. Kết thúc Chương trình hoạt động, Sở đã 

tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả tổ chức 

Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn tham dự Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2020 và 

Hội nghị UBCTLH lần 11 tại Quảng Tây, Trung Quốc trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban 

hành.  

Hiện Chi bộ Sở đang tích cực chỉ đạo công tác tổng hợp báo cáo của các cơ 

quan, đơn vị về tình hình, kết quả thực hiện các nội dung từ sau Chương trình Gặp gỡ 

đầu Xuân 2020 và Hội nghị lần thứ XI UBCTLH; báo cáo tình hình, kết quả triển khai 

công tác đối ngoại năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 để tham 

mưu chuẩn bị nội dung Đề án tham dự Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2021 và Hội 

nghị lần thứ XII UBCTLH, báo cáo công tác đối ngoại 2021, chương trình hoạt động 

đối ngoại 2021 của tỉnh. 
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Tích cực triển khai các nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

viêm đường hô hấp cấp do COVID-19. Duy trì tốt việc trao đổi, thống nhất việc kiểm 

soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, 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 công dân nước ngoài trên địa bàn; thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn 

thủ tục cho các cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc, cơ quan đại diện Ngoại giao Việt 

Nam tại Trung Quốc thực hiện nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn. 

Tham mưu tổ chức các đoàn công tác của tỉnh trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc 

thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bảo đảm thuận lợi 

hóa thông quan hàng hóa hai bên. 

Tham mưu tổ chức thành công 02 cuộc điện đàm cấp tỉnh – khu  giữa Chủ tịch 

UBND, Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây, Trung Quốc, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên. 

Quan hệ hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc và các đối tác khác tiếp tục được thúc 

đẩy, mở rộng. Tiếp tục duy trì, tham mưu triển khai các hoạt động và thực hiện hiệu 

quả  một số nội dung tác với các địa phương, đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, các cơ quan, 

tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Chủ trì kết nối 

tham mưu cho tỉnh  tổ chức ký kết triển khai nội dung Bản ghi nhớ hợp tác triển khai 

Dự án phát triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn giữa UBND tỉnh và Trường Kỹ nghệ 

Quốc gia (CNAM) và Hiệp hội Công viên thiên nhiên các tỉnh của Pháp (FPNRF) 

(hình thức ký trực tuyến) với đối tác Pháp và Bản ghi nhớ triển khai dự án "Ngôi 

trường hy vọng Samsung" giữa UBND thành phố Lạng Sơn, Sở Ngoại vụ và Tổ hợp 

Sam Sung Việt Nam, Tổ chức KFHI, Hàn Quốc.  

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; 

tổ chức tặng khẩu trang y tế phòng chống Covid -19 tỉnh Lạng Sơn gửi tặng cho các 

tỉnh Kanagawa, Buzen, Fukyoka, Nhật Bản, tích cực xúc tiến kết nối hợp tác cấp địa 

phương với Buzen và các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc. Tham mưu tổ chức tham gia 

Khóa bồi dưỡng trực tuyến của Học viện Ngoại giao về hội nhập quốc tế và kỹ năng 

đối ngoại. 

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trình phê chuẩn mở chính thức, cho phép 

đưa tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài đi vào 

hoạt động, trở thành lối thông quan phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc cặp cửa 

khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc); thúc đẩy hợp tác đưa tuyến 

đường vào hoạt động và tổ chức Lễ chính thức mở tuyến đường “Luồng xanh” thông 

quan nhanh hàng nông sản qua cặp cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung 

Quốc); nghiên cứu và trao đổi thống nhất về thời gian công bố mô hình "cửa khẩu kiểu 

mẫu" tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan; chủ trương ký kết “Thỏa thuận 

khung giữa Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà 

Giang (Việt Nam) với Chính phủ nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây 

(Trung Quốc) về thiết lập vành đai kinh tế biên giới Việt Trung” theo đề nghị của phía 

Choang Quảng Tây. Phát hành lịch treo tường, sổ tay biên giới năm 2020, tài liệu 3 

văn kiện phục vụ công tác tuyên truyền và thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới. 
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 Xây dựng và triển khai Kế hoạch khảo sát toàn tuyến biên giới của Sở, kịp thời 

phát hiện  và tham mưu tỉnh chỉ đạo kịp thời về quản lý biên giới, xử ký các sự vụ, vụ 

việc vi phạm Hiệp định trên biên giởi. Làm tốt công tác hướng dẫn, phối hợp UBND 

các huyện biên giới tăng cường bám nắm, trao đổi hội đàm với phía Trung Quốc trong 

xử lý các vụ việc phức tạp, có nhận thức khác nhau, phối hợp tốt các đoàn khảo sát 

liên bộ đi khảo sát đơn phương, hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá hiện trạng sụt lún các khu 

vực đường biên giới. 

Chỉ đạo cải tiến công tác CCHC, quản trị Văn phòng, thực hiện hiệu quả việc 

theo dõi, đôn đốc Kế hoạch công tác năm đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.  

3. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng 

Chi bộ đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Công đoàn và đoàn 

thanh niên trong cơ quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của 

Công đoàn viên chức và Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh. Tạo điều kiện cho 

đoàn viên các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Chỉ đạo, định hướng 

cho Công đoàn, Đoàn thanh niên cải tiến nội dung và chất lượng sinh hoạt, tổ chức các 

hoạt động phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị cơ quan. 

Lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Sở phối hợp BCH Công đoàn cơ quan tổ chức 

thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ năm 2019; tổ chức các 

hoạt động, tặng quà cho con em cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ 

quan nhân Ngày Quốc tế thiểu nhi (01/6), Tết Trung thu,… tạo không khí phấn khởi, 

vui tươi. 

4. Đánh giá chung 

Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đảm bảo 100% đảng 

viên và trên 95% quần chúng được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước. Duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt đầy 

đủ, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định trong tổ chức và hoạt động của Đảng. 

Phối hợp với lãnh đạo cơ quan chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn 

của đơn vị. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ 

chính trị. 

Phát huy hiệu quả, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Chi bộ 

đối với đơn vị, đại bộ phận các đảng viên nêu cao sức chiến đấu, ý thức trách nhiệm, 

tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, tổng hợp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

chính trị được giao. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2020 

 1. Công tác xây dựng Đảng 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước. Kịp thời thông tin đến đảng viên, quần chúng về tình hình thời sự 

trong và ngoài nước. Tập trung tuyên truyền phổ biến quán triệt Nghị quyết và 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đâị biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII. 

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Quy định về nhiệm vụ của đảng viên và công 

tác quản lý đảng viên ở nước ngoài; về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ 
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trong tình hình hiện nay tại cơ sở, về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Thực 

hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường công 

tác giáo dục đảng viên, quần chúng nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, bảo vệ bí 

mật của Đảng, Nhà nước, đảm bảo cơ quan, đơn vị an toàn, kịp thời xử lý các vi phạm. 

Tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.  

Tiếp tục theo dõi, cử quần chúng ưu tú của Sở tham dự lớp bồi dưỡng nhận 

thức về Đảng do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. 

2. Lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

Tiếp tục hoàn thành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao năm 2020 

về lĩnh vực hoạt động đối ngoại, tập trung củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với 

Quảng Tây, Trung Quốc;  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 2020 giữa 

Bí thư Tỉnh ủy giữa 4 tỉnh biên giới của Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc) và  

Hội nghị UBCTLH lần thứ 11; 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. Báo cáo tổng kết đánh giá công tác đối ngoại năm 2020, xây dựng dự thảo 

Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2021 gắn với điều kiện tình hình diễn biến 

dịch bệnh Covid -17 và định hướng đối ngoại Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII và Đại 

hội Đnagr bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt 03 văn kiện về biên giới trên đất 

liền Việt Nam - Trung Quốc; kịp thời tham mưu tỉnh chỉ đạo xử lý các vụ việc còn 

tồn đọng vi phạm Hiệp định và vụ việc mới phát sinh trên biên giới. Tích cực phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trao đổi thúc đẩy phía đối diện mở lại hoạt 

động như trước đây tại các cặp cửa khẩu phụ. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất trao đổi 

hội đàm nâng cấp, mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Bình Nghi (Việt Nam) - 

Bình Nhi Quan (Trung Quốc, mở lại các cặp cửa khẩu phụ, lối mở dọc tuyến biên 

giới. 

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, Pháp, 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 với thành phố Buzen, Nhật Bản và các địa phương/đối tác 

của các nước truyền thống Hàn Quốc/Nhật Bản., Pháp... 

 3. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn và đoàn thanh niên trong cơ quan triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Công đoàn viên chức và Đoàn 

thanh niên khối các cơ quan tỉnh. Tạo điều kiện cho đoàn viên các đoàn thể tham gia 

xây dựng Đảng, chính quyền. Chỉ đạo, định hướng cho Công đoàn, Đoàn thanh niên 

cải tiến nội dung và chất lượng sinh hoạt, tổ chức các hoạt động phong trào gắn với 

nhiệm vụ chính trị cơ quan. 
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Lãnh đạo, chỉ đạo BCH Công đoàn cơ quan chủ động phối hợp chặt chẽ Thủ 

trưởng cơ quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng, trong năm. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý 

IV năm 2020 của Chi bộ Sở Ngoại vụ./. 

Nơi nhận:   
- Đảng uỷ Khối CQQ tỉnh, 

- Cấp ủy Chi bộ, 

- Thủ trưởng cơ quan, 

- BCH: Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, 

- Các đảng viên,     

- Lưu: VT, ĐV. 

 T/M CHI BỘ 

 BÍ THƯ 
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