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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ 

 

 

Thực hiện Công văn số 4388/VP-THNC ngày 29/10/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 

88/NQ-CP ngày 13/9/2017 của Chính phủ từ khi ban hành đến nay, Sở Ngoại vụ 

báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Quán triệt, triển khai Nghị quyết 

Cấp ủy, lañh đaọ Sở Ngoại vụ đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền trong toàn 

thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và chỉ đạo thực 

hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tại Chỉ thị số 12-

CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 

13/9/2017 của Chính phủ; Nghi ̣ quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ 

ban hành Chương trình hành đôṇg thưc̣ hiêṇ Nghi ̣quyết của Quốc hôị (Khóa XIV) 

về kế hoac̣h phát triển kinh tế – xa ̃ hôị 5 năm 2016 – 2020; Nghi ̣ quyết số 

24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hôị về kế hoac̣h tái cơ cấu laị nền kinh 

tế giai đoaṇ 2016 – 2020; Nghi ̣quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Trung 

ương về thưc̣ hiêṇ có hiêụ quả tiến trình hôị nhâp̣ kinh tế quốc tế, giữ vững ổn điṇh 

chính tri ̣– xa ̃hôị trong bối cảnh nước ta tham gia các hiêp̣ điṇh thương maị tư ̣do 

thế hê ̣mới… Qua tuyên truyền, quán triệt đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận 

thức của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan về công 

tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

2. Công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá 

Trong bối cảnh các xu hướng hợp tác, đối thoại và liên kết khu vực trên thế 

giới đang chuyển biến theo nhiều chiều hướng phức tạp, Cấp ủy, lãnh đạo Sở đã 

chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở tích cực nghiên cứu, dự báo tình 

hình quốc tế và khu vực có ảnh hưởng đến tiến trình hội nhập quốc tế và quan hệ 

đối ngoại của tỉnh, đặc biệt việc nắm bắt xu hướng hợp tác quốc tế, chính sách hợp 

tác quốc tế của đối tác chiến lược như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Australia, Pháp, các nước ASEAN và một số nước Châu Âu để có định hướng phát 

triển quan hệ đối ngoại, lựa chọn đối tác, xây dựng các kế hoạch hoạt động đối 
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ngoại, thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế định kỳ và giai đoạn của tỉnh. Thường 

xuyên tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá tác động của việc thực hiện các cam kết, 

biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa tỉnh với các địa phương và quốc gia khác trên các 

lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, giao thông, du lịch tài nguyên môi trường, văn hóa 

xã hội,...  

3. Thẩm định chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, đầu tư nước 

ngoài 

Sở Ngoại vụ đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại đảm bảo tuân thủ nghiêm túc 

quy định, trình tự, thủ tục theo quy chế thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại của 

Trung ương, quy chế thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại của tỉnh (Quyết định 

643-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) và các quy định pháp luật khác liên 

quan. 

Trong quá trình tham mưu, đề xuất các chương trình, đề án, dự án về hợp tác 

quốc tế cũng như việc tham mưu ký kết các thỏa thuận quốc tế, Sở Ngoại vụ luôn 

phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của các sở, ngành liên 

quan, đặc biệt là Công an tỉnh đảm bảo xem xét thấu đáo mọi mặt, đồng thuận ý 

kiến tham mưu cho tỉnh. Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh xin ý kiến của Thủ 

tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương liên quan đối với các vấn đề phức 

tạp, nhạy cảm trong công tác hợp tác quốc tế.  

Trong giai đoạn 2018 - 2020, Sở đã tham mưu cho tỉnh ký kết 12 thỏa thuận 

quốc tế và cho phép các Sở, ngành ký 09 thỏa thuận quốc tế; nội dung tập trung vào 

các lĩnh vực: Hợp tác kinh tế thương mại; Du lịch qua biên giới; Xây dựng Khu hợp 

tác kinh tế qua biên giới; Hợp tác mở, nâng cấp cửa khẩu, kết nối giao thông, quản 

lý cửa khẩu, quản lý biên giới; Hợp tác về giáo dục - đào tạo, quản lý lao động, giao 

lưu nhân dân, phòng chống tội phạm qua biên giới,... Các nội dung thỏa thuận hợp 

tác, cam kết quốc tế tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai tích cực, đặc biệt là 

các thỏa thuận đạt được sau các Chương trình gặp gỡ đầu Xuân cấp Bí thư Tỉnh ủy 

và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa Lạng 

Sơn và Quảng Tây ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và mang lại hiệu quả thiết 

thực. Đồng thời tiếp tục duy trì hợp tác và mở rộng quan hệ với các địa phương 

khác của Trung Quốc, các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác tiềm 

năng (Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Pháp...) và các cơ quan đại diện nước ngoài, 

tổ chức quốc tế tại Việt Nam có quan hệ với tỉnh.  

Tích cực tham gia thẩm định, góp ý đối với việc phê duyệt các dự án đầu tư 

trực tiếp nước ngoài (FDI) và các chương trình, dự án viện trợ nước ngoài (ODA, 

NGO) vào tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đặc biệt với 

Công an tỉnh trong quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 

trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2018 – 2020, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 11 dự án 
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PCPNN với tổng số vốn là 600.074 USD, hiện nay có 18 tổ chức PCPNN đã đăng 

ký hoạt động, 04 tổ chức tài trợ các dự án còn hiệu lực. 

Tham mưu tổ chức các hoạt động đối ngoại ("đoàn ra" và "đoàn vào") đảm 

bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật 

nhà nước. Giai đoạn 2018 – 2020, đã tham mưu cho UBND tỉnh cử 125 

đoàn/1.502 lượt CBCCVC đi công tác, tham dự các hoạt động hội đàm, khảo sát, 

trao đổi kinh nghiệm và đào tạo bồi dưỡng, giao lưu hữu nghị (trong đó, có 48 

đoàn/576 lượt người đi sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, 77 đoàn/926 lượt 

người được phía nước ngoài đài thọ); cử 35 lượt cán bộ công chức tham gia các 

Đoàn tháp tùng lãnh đạo cấp cao, các đoàn Bộ, ngành Trung ương và tham gia 

Đoàn Đề án 165; cử và cho phép trên 200 học sinh, giáo viên sang học tại Quảng 

Tây, Trung Quốc theo chương trình trao đổi, hợp tác đào tạo giữa Lạng Sơn (Việt 

Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). Tổ chức đón tiếp và làm việc với 137 

đoàn/1.253 lượt người đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đến thăm và làm việc với 

các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; phối hợp đón 08 đoàn/45 lượt người nước ngoài là 

phóng viên, chuyên gia đến khảo sát nghiên cứu tại tỉnh.  

4. Phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm qua biên giới, thúc 

đẩy xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới 

Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện 

biên giới triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1326/CT-TTg ngày 27/7/2010 

của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện các văn kiện biên giới 

trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và Kế hoạch số 36/KH-BCĐ ngày 24/2/2017 

về triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới lãnh thổ trên đất liền Việt 

Nam - Trung Quốc; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực 

hiện nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới, đất liền Việt Nam - Trung 

Quốc; nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ biên giới lãnh thổ. Tích cực tuyên truyền, 

vận động người dân không xuất cảnh sang Trung Quốc làm thuê trái phép, cải tiến 

thủ tục cấp giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh, có các đơn vị làm công tác tư vấn, hỗ 

trợ cho người dân khi có nhu cầu đi lao động nước ngoài hợp pháp và tăng cường 

công tác quản lý.  

Công tác lãnh sự, bảo hộ công dân được Sở chủ động, tích cực triển khai 

thực hiện, trong đó đã tích cực phối hợp với Công an tỉnh và lực lượng chức năng 

trong tỉnh giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến người nước ngoài bị nạn hoặc 

phạm tội xảy ra trên địa bàn tỉnh cũng như các trường hợp công dân ta vi phạm 

pháp luật, gặp nạn tại nước ngoài. Là đầu mối liên hệ với các cơ quan đại diện 

nước ngoài tại Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài để thông 

tin, phối hợp xử lý các vụ việc liên quan. 

Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ 

quốc gia, đồng thời tham mưu tổ chức hội đàm, trao đổi công hàm với các cơ quan, 

lực lượng của Quảng Tây, Trung Quốc nhằm khôi phục và thúc đẩy hoạt động 
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thông thương hàng hóa, tháo gỡ khó khăn cho xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu 

trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong năm 2020 bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Cấp ủy, lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, quán triệt và tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tại 

Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 13/9/2017 của Chính phủ. Nhận thức của công 

chức, viên chức của Sở về công tác bảo đảm an ninh kinh tế ngày càng được nâng 

cao. 

Hoạt động đối ngoại của tỉnh được triển khai đồng bộ, tích cực, hiệu quả qua 

đó tiếp tục củng cố, mở rộng và phát triển quan hệ đối ngoại và giao lưu, hợp tác 

của tỉnh với các đối tác nước ngoài trong đó hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển 

kinh tế đặc biệt được quan tâm, chú trọng. 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, hiệu 

quả thiết thực trên các lĩnh vực. Quan hệ hợp tác với các địa phương khác của Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Australia, Pháp tiếp tục được mở rộng, phát triển; 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. 

Công tác quản lý hoạt động đối ngoại được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ 

đúng chủ trương, đường lối và các quy định về đối ngoại của Đảng và Nhà nước 

đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị trong 

tỉnh qua đó đảm bảo hiệu quả đối ngoại và đảm bảo an ninh.  

2. Một số khó khăn và hạn chế 

Với đặc điểm là một tỉnh miền núi, biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn 

hạn chế, quỹ đất hạn hẹp, thiếu lợi thế so sánh so với các địa phương khác, tỉnh 

còn gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại. Bên cạnh đó, 

chính sách biên mậu của nước tiếp giáp thường xuyên thay đổi, khó lường đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến việc triển khai và hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập 

kinh tế quốc tế của tỉnh. 

Kết quả mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác kinh tế quốc tế với các nước ở 

Châu Âu và các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc chưa tương xứng tiềm 

năng và nhu cầu. Hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư nước ngoài đã 

được chủ động tổ chức thực hiện xong hiệu quả chưa cao. 

Công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo còn hạn chế, chưa thực sự phục vụ 

đắc lực cho phát triển quan hệ đối ngoại, thúc đẩy hợp tác về kinh tế với nước 
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ngoài. Thiếu đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực luật pháp quốc tế, thương mại 

quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại 

hạn chế về số lượng, chưa đồng đều về năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế, kỹ 

năng vận động xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường và tổ chức các hoạt động đối 

ngoại lớn. Các nguồn lực dành cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 

bộ làm công tác đối ngoại, nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động 

đối ngoại còn hạn hẹp. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối đối 

ngoại, quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Trung ương, của 

tỉnh cùng với việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 

13/9/2017 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo liên quan về công tác đảm bảo an 

ninh kinh tế. 

2. Tham mưu công tác quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại phù hợp với 

tình hình và điều kiện của tỉnh, đảm bảo hiệu quả và đúng quy định. Tăng cường 

phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trong tổ chức và tham 

gia các hoạt động đối ngoại. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động cơ quan chấp hành nghiêm các quy định của 

Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, nâng cao ý thức bảo vệ bí mật của Đảng, 

Nhà nước trong quan hệ, tiếp xúc với cá nhân, tổ chức người nước ngoài.  

3. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác đối ngoại toàn diện trên cả 3 trụ 

cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; tranh thủ tối đa 

việc hợp tác, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây và các địa phương khác của Trung Quốc: tỉnh Vân Nam, 

Quảng Đông; tham mưu tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác trao đổi kinh 

nghiệm giữa các ban đảng của Tỉnh ủy với các cơ quan tương ứng của Quảng Tây; 

các hoạt động giao lưu nhân dân khu vực biên giới, các hội, đoàn thể xã hội nhân 

các ngày lễ, tết và các sự kiện sinh hoạt văn hóa, thể thao; tiếp tục củng cố, mở 

rộng và phát triển quan hệ hợp tác cấp địa phương với các đối tác nước ngoài 

(Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Úc, EU,...). 

3. Tham mưu đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, hợp tác quốc tế, triển 

khai hiệu quả các Đề án thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với 

các địa phương các nước Nhật Bản, Hàn Quốc; mở rộng, phát triển quan hệ với cơ 

quan đại diện nước ngoài, tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực tại Việt 

Nam; đổi mới phương thức xúc tiến vận động, thu hút vốn FDI, ODA, NGO vào 

địa bàn tỉnh; tích cực tìm kiếm đối tác, thị trường cho các sản phẩm chủ lực của 

tỉnh. Tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có giữa Lạng Sơn và Quảng Tây, 

Trung Quốc, mở rộng và thiết lập các cơ chế hợp tác mới với các địa phương, đối 

tác của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Pháp, EU  nhằm tranh thủ vốn, 

kinh nghiệm trong công tác quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, nông nghiệp 
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công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới, đào tạo nguồn nhân lực, quản lý đô thị, 

du lịch và bảo vệ môi trường.   

4. Tham mưu chỉ đạo nâng cao hiệu quả, hiện đại hóa công tác quản lý biên 

giới lãnh thổ quốc gia; tuyên truyền, phổ biến và thực hiện 03 văn kiện pháp lý về 

biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Luật Biên giới quốc gia và các văn 

bản pháp luật liên quan.  Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các 

ngành phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành 

nghiêm các quy định về xuất nhập cảnh, quản lý biên giới, phòng chống tội phạm 

hình sự, ma túy, tiền giả, buôn bán người, truy bắt đối tượng truy nã và phòng 

chống xuất nhập cảnh trái phép...đảm bảo an ninh an toàn tại khu vực biên giới. 

5. Nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh hợp tác với 

các cơ quan thông tấn, báo đài truyền thông, phóng viên nước ngoài thực hiện các 

sản phẩm truyền thông giới thiệu hình ảnh, tiềm năng thế mạnh đặc biệt là chính 

sách ưu đãi của tỉnh đối với các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư tại địa phương. 

Quan tâm đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiến 

thức về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội 

ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại tại các sở, ngành, các huyện và thành phố. 

Sở Ngoại vụ trân trọng báo cáo./. 
  

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;  

- VP, P. LS-HTQT; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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