ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2287 /UBND-VXNV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 27 tháng 5 năm 2022

V/v báo cáo kết quả hoạt động
đối ngoại 06 tháng đầu năm 2022
và phương hướng, nhiệm vụ
06 tháng cuối năm 2022

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các tổ chức chính trị-xã hội;
- Đài Phát thanh và Truyền hình;
- Báo Ninh Thuận;
- UBND các huyện, thành phố.
Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Công văn số 2013/BNG-CNV ngày
23/5/2021 của Bộ Ngoại giao về việc báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06
tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;
Để có cơ sở tổng hợp đánh giá, tổng kết công tác đối ngoại 06 tháng đầu
năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại của địa phương 06
tháng cuối năm 2022 báo cáo Bộ Ngoại giao,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương1 - căn cứ chức năng, nhiệm
vụ được giao - tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả các hoạt động đối ngoại của
ngành, đơn vị, địa phương 06 tháng đầu năm 2022; nêu rõ những khó khăn, tồn
tại trong việc triển khai công tác đối ngoại: Việc triển khai đường lối đối ngoại
của Đảng, Nhà nước và quản lý đối ngoại ở địa phương, cơ quan, đơn vị; các
điểm sáng trong hợp tác giữa địa phương với các đối tác nước ngoài trên các
lĩnh vực;… đồng thời đưa ra các kiến nghị nhằm tiếp tục cải tiến và triển khai có
hiệu quả các hoạt động đối ngoại trong thời gian tới; dự kiến những định hướng,
hoạt động lớn và quan trọng theo các lĩnh vực nêu trên; mục tiêu, biện pháp và
kế hoạch triển khai trong 6 tháng cuối năm 2022.
2. Giao Sở Nội vụ tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình đoàn ra trong 6
tháng đầu năm 2022 thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và
1

Các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu tại phần Kính gửi.

Chủ tịch UBND tỉnh; công tác quản lý các đoàn đi nước ngoài; thống kê các
đoàn ra chưa thực hiện theo kế hoạch do dịch bệnh Covid-19; đánh giá tóm tắt
về kết quả đạt được, hiệu quả của các đoàn công tác; việc tuân thủ các quy định
của Đảng và Nhà nước trong tổ chức đoàn ra (Chỉ thị 38 của Bộ Chính trị; chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ và các quy định theo Kết luận 33, Quy chế 272)
và các nội dung theo hướng dẫn tại mục III.1 của Đề cương báo cáo đính kèm.
- Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; những vướng
mắc, vấn đề phát sinh trong hội nghị, hội thảo đã được hoặc chưa được xử lý
theo hướng dẫn tại mục III.3 của Đề cương báo cáo đính kèm.
- Tổng hợp, báo cáo tình hình khen thưởng cấp tỉnh cho tập thể, cá nhân
người nước ngoài tại địa phương theo hướng dẫn tại mục III.11 của Đề cương
báo cáo đính kèm.
- Công tác xây dựng nội bộ; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công
tác đối ngoại; tổ chức các khóa tập huấn, các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo, tập
huấn về kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác đối ngoại theo yêu cầu tại
mục III.13 của Đề cương báo cáo đính kèm.
3. Giao Công an tỉnh tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình và công tác
quản lý xuất cảnh, nhập cảnh và hoạt động của tổ chức, cá nhân người nước
ngoài trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 như sau:
- Tình hình quản lý các đoàn, cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài
thăm thân nhân. Thống kê các đoàn vào chưa thực hiện theo kế hoạch do dịch
bệnh Covid-19 (Mẫu 02 kèm theo). Đánh giá tóm tắt về kết quả đạt được, hiệu
quả của các đoàn công tác.
- Tình hình quản lý các đoàn công tác người nước ngoài đến thăm và làm
việc tại địa phương (trong đó nêu rõ các đoàn cấp nguyên thủ, các đoàn từ Phó
Chủ tịch UBND tỉnh và tương đương trở lên) theo hướng dẫn tại mục I của Đề
cương báo cáo đính kèm.
- Tình hình quản lý các tổ chức, cá nhân người nước ngoài ở địa phương;
giám sát việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế có người nước ngoài tham gia,
xử lý vi phạm (nếu có) của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh theo hướng dẫn tại
mục III.3 của Đề cương báo cáo đính kèm.
- Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; tham mưu cấp, chính quyền xử lý
các vấn đề trong hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn tại mục
III.9 của Đề cương báo cáo đính kèm.
- Báo cáo công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong 6 tháng
đầu năm 2022 (tình hình số lượng, hoạt động của kiều bào đang sinh sống, đầu
tư, kinh doanh… trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn tại mục III.10 của Đề cương
đính kèm; các dự án của kiều bào tại địa phương; công tác tuyên truyền, vận
động, chính sách hỗ trợ… kiều bào tham gia đóng góp phát triển quê hương.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo tình hình kinh tế đối
ngoại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ
trong 6 tháng cuối năm 2021 trên các lĩnh vực sau:
- Công tác ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế do địa
phương ký kết; việc gia nhập hoặc rút khỏi các tổ các tổ chức quốc tế theo
hướng dẫn tại mục III.2 của Đề cương báo cáo đính kèm.
- Công tác ngoại giao kinh tế; cập nhật tình hình triển khai Chỉ thị số 04CT/TW ngày 15/4/2010 về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết số 22-NQ-TW về Hội nhập
quốc tế; Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ-TW về Hội nhập quốc tế;
trọng tâm hoạt động đối ngoại và triển khai hội nhập quốc tế trong năm 2021;
nêu rõ những thuận lợi, khó khăn của địa phương, những ngành, lĩnh vực sản
xuất của địa phương đã và đang chịu tác động của quá trình Hội nhập quốc tế;
nguyên nhân và đề xuất, giải pháp và các nội dung theo hướng dẫn tại mục III.4
của Đề cương báo cáo đính kèm.
- Công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài
(PCPNN); đánh giá thuận lợi, khó khăn; hiệu quả các dự án theo hướng dẫn tại
mục III.5 của Đề cương báo cáo đính kèm.
5. Giao Sở Công thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp,
báo cáo đánh giá tình hình triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư và xúc tiến
thương mại quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường; triển khai kế hoạch
hội nhập quốc tế của tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo
cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW về Hội nhập quốc tế theo
hướng dẫn tại mục III.4 của Đề cương báo cáo đính kèm.
6. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên
quan tổng hợp, báo cáo công tác ngoại giao văn hóa; công tác phối hợp trong
quá trình xây dựng, đệ trình, vận động cho các hồ sơ trình UNESCO; công tác
bảo tồn và phát huy giá trị di sản; tình hình triển khai các hoạt động ngoại giao
văn hóa, các hoạt động giới thiệu và quảng bá văn hóa, du lịch tới du khách
trong và ngoài nước; tổ chức giảng dạy, cập nhật nâng cao kiến thức ngoại giao
văn hóa cho lãnh đạo, cán bộ đối ngoại địa phương và các nội dung theo hướng
dẫn tại mục III.6 của Đề cương báo cáo đính kèm.
7. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan tổng hợp, báo cáo đánh giá công tác thông tin đối ngoại và quản lý
hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương theo
hướng dẫn tại mục III.7 của Đề cương báo cáo đính kèm.
8. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo
báo cáo tình hình tìm kiếm đối tác, khai thác thông tin, thiết lập quan hệ hợp tác
xuất khẩu lao đông; đánh giá tình hình xuất khẩu lao động của tỉnh và tình hình

lao động nước ngoài làm việc tại địa phương; công tác giáo dục và đào tạo
nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
9. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ biển tại
tỉnh; công tác tập huấn, tuyên truyền, sưu tầm tài liệu về chủ quyền biển đảo;
công tác bảo hộ công dân và các nội dung theo hướng dẫn tại điểm d, mục III.8
và mục III.9 của Đề cương báo cáo đính kèm.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp, cung cấp
tình hình công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo hướng dẫn tại mục
III.10 của Đề cương báo cáo đính kèm.
11. Giao Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình đón tiếp các đoàn nước
ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc tại địa phương; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp
hoàn chỉnh báo cáo tình hình công tác đối ngoại địa phương trình Chủ tịch
UBND tỉnh xem xét và ký ban hành gửi Bộ Ngoại giao theo quy định.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh trước
ngày 07/6/2022 hoặc gửi qua email: ngoaivuninhthuan@gmail.com để Văn
phòng UBND tỉnh kịp thời tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh. Thông tin liên
hệ: Phòng Văn xã - Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, điện thoại: 0259.3827825./.
(Đính kèm Công văn số 2013/BNG-CNV ngày 23/5/2021 của Bộ Ngoại
giao và Đề cương báo cáo)
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. và các PCT. UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, VXNV. MD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Long Biên

