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I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8/2020 

1. Công tác tham mưu, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại 

Trong tháng 8, Sở tiếp tục triển khai các Chương trình, kế hoạch hoạt 

động đối ngoại năm 2020 bám sát các văn bản chỉ đạo định hướng, đường lối 

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

Chính phủ Chính phủ và UBND tỉnh Lạng Sơn. Tiếp tục triển khai các biện 

pháp phòng chống COVID 19 trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.  

Tham mưu trình UBND tỉnh dự thảo các văn bản chỉ đạo, định hướng 

thuộc lĩnh đối ngoại: Kết nối, tham mưu công tác chuẩn bị tổ chức hội đàm trực 

tuyến cấp tỉnh –khu  giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và Chủ tịch Chính 

quyêng nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), trao đổi, 

chia sẻ kinh nghiệm và bàn các giải pháp đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hai bên 

Việt – Trung; Tổ chức thành công Lễ ký kết 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 tổ chức đoàn công tác tỉnh dự 

Tọa đàm với Đoàn Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 

2020-2023; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp liên ngành đề xuất báo cáo 

Chính phủ triển khai thực hiện Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 về 

quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị 

sử dụng giấy thông hành. Tổng hợp, hoàn thiện trình thẩm định dự thảo Quyết 

định thay thế Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Tổ chức Đoàn đại biểu tỉnh tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu 

năm 2020 của Phân ban Việt Nam trong UBLH biên giới trên đất liền Việt Nam 

–Trung Quốc tại Hà Giang. Tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình Bộ 

Ngoại giao đề nghị tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp biên giới, lãnh thổ quốc 

gia”. 

Trước tình hình dịch bệnh COVID – 19 diễn ra phức tạp, Sở tiếp tục bám 

nắm và triển khai, 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. Tích cực chủ 

động tham mưu Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị, ngành, UBND các huyện biên 

giới trong công tác quản lý biên giới; tham mưu UBND tỉnh trong giải quyết các 

sự việc trên biên giới về cải tạo, nâng cấp một số công trình khu vực biên giới, 
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khảo sát biên giới nhằm đảm bảo duy trì an ninh trật tự tại khu vực biên giới 

lãnh thổ.  

1. Công tác Quản lý biên giới, lãnh thổ 

Thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý biên giới lãnh thổ, Sở tiếp tục tham 

gia xây dựng góp ý vào 03 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam –

Trung Quốc (lần 4). Xin ý kiến chỉ đạo định hướng trong chuyên môn, nghiệp 

vụ của Bộ Ngoại giao về việc thị Bằng Tường về cải tạo, nâng cấp một số công 

trình tuyến đường sắt từ trạm Bằng Tường đến điểm nối ray khu vực mốc 1122. 

Phối hợp các cơ quan trong tỉnh đón tiếp và làm việc Nhóm chuyên ngia 

kỹ thuật UBBG quốc gia hỗ trợ kỹ thuật trong công tác quản lý biên giới. Tham 

mưu UBND tỉnh cho phép các huyện biên giới phối hợp với các cơ quan liên 

quan tổ chức 04 cuộc trao đổi, hội đàm với các huyện, thị (Trung Quốc) về việc 

thi công san ủi mặt bằng, nâng cấp, xây dựng hàng rào sắt tại các mốc biên giới, 

công trình hạ tầng cửa khẩu tại cửa khẩu. Báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết 

các khu vực Trung Quốc xây dựng hàng rào sắt trùng lên đường biên giới và 

trong phạm vi đường thông tầm nhìn; tham mưu, đề xuất giải quyết các khu vực 

biên giới còn tồn đọng trong thời gian tới. 

Phối hợp với đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường khảo sát đơn phương 

một số khu vực biên giới thuộc các đồn Biên phòng Chi Lăng và Bắc Xa;Hướng 

dẫn UBND huyện Tràng Định về việc Chính phủ nhân dân huyện Long Châu 

(Trung Quốc) sử dụng thiết bị bay không người lái trong phạm vi 25km. 

Xây dựng các điều kiện cần thiết tổ chức Hội nghị sơ kết của Ban Chỉ đạo 

3 văn kiện tỉnh và ký Quy chế phối hợp giữa Sở Ngoại vụ và Bộ Chỉ huy Bộ đội 

biên phòng tỉnh; nội dung làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Giao thông vận tải 

về việc xem xét tổ chức quản lý vận tải quốc tế Việt –Trung tại cặp cửa khẩu 

Tân Thanh -Pò Chài. 

Trong tháng 8 tình hình biên giới cơ bản ổn định, an ninh trật tự khu vực 

biên giới được đảm bảo. Sở đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy bộ đội biên 

phòng tỉnh, UBND các huyện biên giới và lực lượng chức năng quản lý biên giới 

kịp thời nắm bắt các vụ việc vi phạm Hiệp định phát sinh trên biên giới; hướng 

dẫn thông báo, phối hợp trao đổi giải quyết kịp thời với phía đối diện, báo cáo đề 

xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định. 

2. Công tác hợp tác quốc tế, phi chính phủ nước ngoài 

2.1 Công tác hợp tác quốc tế 

Công tác ngoại giao kinh tế, hợp tác quốc tế tiếp tục được quan tâm,                                                                                                  

tiếp tục duy trì, củng cố thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với Quảng Tây, 

Trung Quốc. Củng cố, duy trì tăng cường phát triển quan hệ với các đối tác Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Pháp, Australia và các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức 

quốc tế. Tuy nhiên một số hoạt động đối ngoại bị ảnh hưởng do tình hình dịch 

bệnh Covid – 19 tiếp tục có diễn biến phức tạp gây khó khăn trong công tác phối  

hợp tổ chức các chương trình, sự kiện đối ngoại.  
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Tiếp tục duy trì, củng cố thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với 

Quảng Tây, Trung Quốc. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai 

những kết quả đạt được trong Chương trình Gặp gỡ đầu xuân năm 2020 và Hội 

nghị UBCTLH lần 11 tại Quảng Tây, Trung Quốc. Phối hợp, hỗ trợ Tổng lãnh 

sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc trao đổi về việc Ủy ban Bảo vệ 

sức khỏe y tế Quảng Tây đề nghị thiết lập đầu mối liên hệ công tác; Chủ động 

bắm nắm tình hình ngoại biên, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trong việc phối 

hợp cung cấp thông tin về hiện tượng ách tắc xe hàng của Trung Quốc tại một số 

cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động xuất 

nhập khẩu hàng hóa sau khi có ca lây nhiễm Covid -19 trên địa bàn tỉnh. Dịch và 

chuyển thư chúc mừng của đồng chí Trần Vũ, Chủ tịch Chính phủ nhân dân Khu 

tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đến đồng chí Hồ Tiến Thiệu Chủ 

tịch UBND tỉnh và Thư cảm ơn phúc đáp của tỉnh. 

 Duy trì, củng cố mối quan hệ hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc và các đối 

tác khác. Trao đổi, tham mưu UBND tỉnh thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa 

phương với thành phố Buzen, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Phối hợp, trao đổi với 

Trường Đại học kỹ nghệ quốc gia, Pháp, tham mưu cho UBND tỉnh  triển khai 

Bản ghi nhớ hợp tác triển khai Dự án phát triển Du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn 

(ký kết tháng 7 năm 2020). Công tác phối hợp, tổ chức mời các tổ chức nước 

ngoài dự Lễ hội Hoa hồi Văn Quan tạm hoãn do tình hình dịch bệnh Covid-19 

có diễn biến phức tạp.  

2.2 Công tác phi chính phủ nước ngoài và một số nhiệm vụ khác 

Tích cực giữ liên lạc, trao đổi với Tổ chức DIVA, Hàn Quốc về việc triển 

khai Dự án hỗ trợ thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Văn Quan, tỉnh Lạng 

Sơn; Thẩm tra ý kiến thẩm định Dự án “Cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em 

xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.  

Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp cung cấp thông tin về thiết chế văn hóa, thể 

thao; Báo cáo đánh giá hỗ trợ phát triển du lịch huyện Bắc Sơn giai đoạn 2018 – 

2020; Xây dựng báo cáo thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại giai đoạn 2015-

2020 và phương hướng 2021-2025; Phối hợp lấy ý kiến các cơ quan đơn vị và 

tham mưu UBND tỉnh trả lời Hội Luật gia về Dự án thực hiện phổ viến, tư vấn 

pháp luật trong lĩnh vực đất đai cho người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

3. Công tác lãnh sự, quản lý “Đoàn ra”, “Đoàn vào” 

Công tác tổ chức và quản lý “đoàn ra”, “đoàn vào”: Do diễn biến tình 

hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp tại Việt Nam và nhiều nước trên thế 

giới, trong tháng không có đoàn ra nước ngoài; không có đoàn khách từ nước 

ngoài vào làm việc tại tỉnh chỉ có đại diện của Tổ chức DHF/ Đan Mạch (gồm 

03 người Việt Nam) đến làm việc với Hội người khuyết tật thành phố Lạng Sơn. 

Công tác lãnh sự, bảo hộ công dân: Phối hợp với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại 

Giao thông tin và hướng dẫn UBND huyện Lộc Bình về 01 trường hợp người 

nước ngoài bị chết tại địa bàn tỉnh thực hiện các thủ tục đưa di hài về Trung 
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Quốc. Hướng dẫn UBND huyện Tràng Định về việc trao đổi bảo hộ công dân 

huyện xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.  

Tham mưu cho UBND tỉnh tạo điều kiện cho 03 cán bộ người Việt Nam 

công tác tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và 01 cán bộ nước 

ngoài công tác tại cơ quan đại diện nước ngoài đóng tại Việt Nam nhập cảnh 

đảm bảo thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

4. Công tác hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ doanh nghiệp 

Trong tháng, Sở đã hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xin phép sử dụng thẻ 

đi lại của doanh nhân APEC, khắc phục hạn chế để đảm bảo tiêu chuẩn để  hoàn 

thiện thủ tục xin cấp, sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC.  

Tham mưu cho UBND tỉnh về việc hợp tác với Trung tâm Đào tạo Đô thị 

quốc tế, Chính quyền tỉnh Gangwon, Hàn Quốc và UN-HABITAT tổ chức khóa 

đào tạo ngắn hạn tại tỉnh (dự kiến tổ chức trong tháng 12/2020). 

5. Công tác quản trị văn phòng, cải cách hành chính 

Sở đã tiếp tục, tập trung xây dựng các báo cáo tổng hợp, báo cáo kết quả 

phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý 

IV/2020, xây dựng Kế hoạch triển khai nâng cao chỉ số PAPI; 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. 

Tuyên truyền cho CCVCLĐ trong cơ quan thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa, tự cách ly đi về tư nơi có dịch, bố trí cán bộ phụ trách đo thân nhiệt 

thường xuyên tại cơ quan, Tuyên truyền, hướng dẫn 100% CBCCVCLĐ cài đặt 

ứng dụng Bluezone, thực hiệm nghiêm túc các biện pháp phối hợp, hỗ trợ phòng 

chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh. 

Trong tháng, duy trì công tác tổ chức bộ máy, triển khai công tác tuyển 

dụng biên chế viên chức ĐVSN công lập năm 2020; Tiếp tục quan tâm, theo dõi 

thực hiện công tác thi đua khen thưởng; thực hiện chế độ nâng lương cho 

CCVCNLĐ khi đến kỳ nâng lương thường xuyên.  

Công tác cải cách hành chính, công tác hành chính quản trị tiếp tục được 

quan tâm chỉ đạo thực hiện. Xây dựng, rà soát, đánh giá TTHC, đề xuất TTHC 

theo căn cứ mới. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí phương tiện đi lại 

phục vụ công tác đối ngoại và các hoạt động chung của tỉnh và thực hiện đầy đủ 

các chế độ báo cáo theo quy định. Tổ chức rà soát, xử lý văn bản theo đúng quy 

trình trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice tại Sở; rà soát 

xử lý mã nhiễm động tại cơ quan.  

Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được quan tâm, thực hiện nghiêm 

túc. Phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu và lãnh 

đạo cơ quan, tinh thần trách nhiệm của CCVCNLĐ trong thực hiện nhiệm vụ. 
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Phân công, bố trí người lao động trực cơ quan, đảm bảo duy trì mọi hoạt 

động công tác của Sở diễn ra được thông suốt, hiệu quả. 

6. Công tác thanh tra, pháp chế 

Tiếp tục duy trì, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công 

tác thanh tra, pháp chế và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.  Hoàn 

thiện báo cáo thi hành pháp luật năm 2020; báo cáo tình hình giải quyết phản 

ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực. 

Phối hợp phòng chuyên môn nghiên cứu quy trình, hoàn thiện thủ tục 

thẩm định trước khi trình UBND tỉnh thay thế Quyết định số 31/2018/QĐ-

UBND ngày 05/3/2018 về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Tổ chức tuyên truyền phổ biến “Ngày Pháp luật” với những nội dung về 

các chủ trương, chính sánh của Đảng Nhà nước; các chỉ thị, Nghị quyết, văn bản 

chỉ đạo định hướng của Trung ương, của tỉnh theo định kỳ. 

7. Công tác thông tin đối ngoại 

Tiếp tục duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ và 

cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ. Quản lý, duy 

trì và vận hành có hiệu quả Trang thông tin đối ngoại của Sở (phiên bản tiếng 

Việt, Anh, Trung); Phối hợp  hiệu quả với Báo Lạng Sơn biên dịch tin tức sang 

tiếng Anh, tiếng Trung đăng trên cổng thông tin điện tử của Báo Lạng Sơn. 

Tổng hợp thông tin, xây dựng đề cương chi tiết tài liệu quảng bá, giới 

thiệu về nông lâm sản chủ lực của huyện Tràng Định. Hoàn thiện đề cương tài 

liệu, ấn phẩm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm đặc trưng 

của huyện Bắc Sơn. Phát hành Bản tin đối ngoại số 04 và hoàn thiện nội dung 

xây dựng Bản tin đối ngoại số 5/2020 theo tiến độ. 

Biên dịch các tin tức, bài viết về công tác đối ngoại của tỉnh sang tiếng 

Anh, tiếng Trung đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở. Phối hợp, hỗ trợ công 

tác phiên dịch đón đoàn chuyên gia và cách ly tại tỉnh.  

 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 2020 về 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.  
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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: 

Các hoạt động mở rộng và thiết lập quan hệ đối ngoại, hợp tác kinh tế với  

các địa phương, đối tác nước ngoài gặp khó khăn, và phải thường xuyên điều 

chỉnh về phương thức và thời gian tổ chức triển khai do tình hình dịch bệnh 

COVID-19 trong nước và trên thế giới diễn biến phức tạp, đến nay vẫn chưa 

được kiểm soát.  

Hoạt động thúc đẩy thông thương hàng hóa, mở lại các cặp chợ, cửa khẩu 

phụ chịu nhiều tác động của chính sách mới và các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh Covid -19 chặt chẽ tại khu vực biên giới. Hiện hai bên mới khôi phục hoạt 

động tại 5/12 cặp cửa khẩu, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động giao thương phát 

triển kinh tế xã hội. Phát sinh nhiều vụ việc lãnh sự, bảo hộ công dân liên quan 

xuất nhập cảnh trái phép. 

 III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 9/2020 

1. Công tác Quản lý biên giới, lãnh thổ 

Tiếp tục tham mưu làm tốt chức năng quản lý Nhà nước về biên giới theo 

ba văn kiện đã ký kết; tham mưu, phối hợp giải quyết các vấn đề biên giới phát 

sinh.  

- Phối hợp đoàn Bộ TNMT khảo sát đơn phương một số khu vực biên giới 

thuộc các Đồn Biên phòng Bắc Xa và khảo sát bổsung một số khu vực theo đề 

nghị của tỉnh. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh gửi bài viết về chủ đề  ý nghĩa thực thi 03 

văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam –Trung Quốc đối với việc 

phát triển kinh tế-xã hội địa phương theo đề nghị của Bộ Ngoại giao nhân dịp kỷ 

niệm 45 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia. 

- Tiếp tục thực hiện nội dung Kế hoạch  số 15/KH-SNgV ngày 17 tháng 3 

năm 2020 của Sở Ngoại vụ, tham mưu tổ chức đoàn khảo sát liên ngành một số 

khu vực biên giới, cửa khẩu khu vực biên giới thuộc địa bàn huyện Lộc Bình và 

Đình Lập. 

- Tiếp tục phối hợp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, UBND các huyện biên giới  

rà soát các khu vực Trung Quốc xây dựng hàng rào sắt nằm trong phạm vi 

đường thông tầm nhìn và các khu vực còn nhận thức khác nhau về đường biên 

giới để đề xuất biện pháp xử lý. 
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- Báo cáo Ủy ban Biên giới kết quảHội đàm Trung Quốc xây dựng Nhà 

tạm kiểm tra liên hợp tại cửa khẩu Kéo Ái (Trung Quốc). 

2. Công tác Lãnh sự, hợp tác quốc tế 

Tiếp tục tham mưu triển khai các hoạt động đối ngoại năm 2020 đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định 

31/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản 

lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Phối hợp với  các sở, ngành liên quan , UBND thành phố Lạng Sơn của 

tỉnh tiếp tục trao đổi, tham mưu 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 khaidự 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. 

- Trao đổi, chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết 

tham mưu tổ chức Hội đàm trực tuyến tỉnh –khu để trao đổi, thúc đẩy hơn nữa 

quan hệ hợp tác giữa hai bên. 

- Phối hợp với các huyện nghiên cứu xây dựng bổ sung một số đề xuất dự 

án phi chính phủ nước ngoài năm 2020. 

4. Công tác Văn phòng 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quản trị văn phòng, thi đua khen 

thưởng, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tổ chức biên chế. Theo dõi, quản lý 

tình hình thực hiện nội quy, quy chế của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện 

các chế độ báo cáo theo đúng quy định. 

Vận hành hiệu quả Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice 

phiên bản 4.0 tại Sở. Tổ chức tốt việc thực hiện Quy chế Văn thư Lưu trữ của 

Sở. Duy trì áp dụng công nghệ, thông tin điện tử vào hoạt động của cơ quan và 

rà soát, kiểm tra, đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo 

tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.  

5. Công tác thông tin đối ngoại 

 Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Xây dựng và phát 

hành Bản tin đối ngoại số 05/2020, đề cương Bản tin đối ngoại số 6/2020 theo kế 

hoạch;  

- Tổ chức hoàn thiện cơ sở, dữ liệu, in ấn tài liệu về quảng bá tiềm năng, 

thể mạnh thu hút đầu tư huyện Bắc Sơn và cuốn tài liệu giới thiệu về nông lâm 

sản của huyện Tràng Định. 

6. Công tác Thanh tra 
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Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, pháp chế và tổ chức 

tốt “Ngày pháp luật” tháng 8 định kỳ của cơ quan.  

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ 

công tác tháng 9 năm 2020 của Sở Ngoại vụ./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thống kê; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM; 

- Trung tâm TT&DVĐN; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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