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BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác Quý I;
phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 202020 của Sở Ngoại vụ.
Thực hiện Công văn số 962/UBND-TH ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ
quý II năm 2020, Sở Ngoại vụ báo cáo như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƢỢC GIAO
TRONG CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC SỐ 01/CTR-UBND.
Từ đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 từ Trung Quốc lan rộng ra
nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Vì vậy trong quý I, hoạt động đối
ngoại thực tế diễn ra tại địa phương không nhiều, chủ yếu liên hệ với các đối tác qua
văn bản và trao đổi email. Tuy nhiên, các hoạt động về hợp tác quốc tế, công tác
lãnh sự, bảo hộ công dân và các công tác khác của Sở Ngoại vụ vẫn đảm bảo thường
xuyên, liên tục và đạt hiệu quả nhất định.
1. Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên ngay từ sau Tết nguyên
đán, Sở Ngoại vụ đã có Văn bản số 22/SNgV-LS ngày 01/02/2020 về việc phối hợp
triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút
Corona gây rađề nghị các sở, ban ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ
của cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:
- Hạn chế tối đa việc cử, cho phép cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động đi công tác, học tập, du lịch, thăm thân, chữa bệnh … ở các nước, vùng lãnh
thổ có dịch bệnh; hạn chế việc đón tiếp, làm việc với các cá nhân, đoàn công tác đến
từ các nước, vùng lãnh thổ có dịch bệnh, đặc biệt là Trung Quốc. Trường hợp thực
sự cần thiết, cần chủ động báo cáo UBND tỉnh và thông báo đến Sở Y tế, Sở Ngoại
vụ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan;
- Có biện pháp tăng cường kiểm soát, hạn chế việc nhập cảnh đối với công
dân, lao động người Trung Quốc, những người nước ngoài về Thái Bình từ các
nước, vùng lãnh thổ có dịch bệnh;
- Kịp thời thông báo đến Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan những công
dân, lao động là người nước ngoài mắc bệnh, có các triệu chứng của bệnh viêm
đường hô hấp cấp để phối hợp hỗ trợ, xử lý.
Vì vậy, trong Quý I năm 2020, hạn chế các đoàn ra và đoàn vào, cụ thể:
a, Đoàn ra:
Tính đến ngày 12/3/2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh không cử cán bộ đi công tác
nước ngoài do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp(Giảm
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02 đoàn/02 người so với cùng kỳ 2019). Hiện tại, toàn tỉnh đang tập trung cao độ
trong công tác phòng chống dịch bệnh theo sự chỉ đạo của Chính phủ.
Đoàn vào:
Tính đến ngày 12/3/2020, theo hồ sơ theo dõi của Sở Ngoại vụ, toàn tỉnh có
12 đoàn vào với 44 lượt người vào làm việc với lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa
phương trong tỉnh (giảm 12 đoàn với 25 lượt người so với cùng kỳ năm 2019).
Trong đó, số đoàn vào làm việc với các sở, ngành, địa phương, đơn vị là 11 đoàn
với 16lượt người; vào làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh là01 đoàn với 14 lượt
người.
Đoàn vào do lãnh đạo UBND tỉnh tiếp là đoàn của Hội hữu nghị Nhật Việt
tỉnh Miyagi, Nhật Bản đến tặng cây hoa Anh Đào cho tỉnh.
Việc quản lý các đoàn người nước ngoài vào làm việc trong tỉnh được thực
hiện theo đúng quy định, có đăng ký chương trình, nội dung, thành phần và thời
gian làm việc cụ thể, bảo đảm về an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh.
2. Công tác tổ chức ký kết và quản lý các thỏa thuận quốc tế:
Tính đến ngày 12/3/2020, trên địa bàn tỉnh không có thỏa thuận quốc tế nào
được ký kết. Kế hoạch ký kết Thỏa thuận hợp tác hữu nghị với tỉnh Xay Nhạ Bu Ly,
CHDCND Lào dự kiến triển khai trong tháng 02/2020 đã hoãn lại do dịch bệnh
Covid-19. Hiện nay, chủ trương ký kết với tỉnh Xay Nhạ Bu Ly đã được BTV Tỉnh
ủy phê duyệt; UBND tỉnh đang trình xin ý kiến Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính theo
quy định.
3. Công tác tổ chức và quản lý hội thảo quốc tế:
Tính đến ngày 12/3/2020, trên địa bàn tỉnh có 01 hội thảo quốc tế được triển khai:
Tập huấn về việc thành lập, vận hành và quản lý câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp
nhau thuộc Dự án hỗ trợ người cao tuổi do Tổ chức HAI (Vương quốc Anh) tài trợ
(Từ ngày 03/3-07/3/2020). Hội thảo không có sự tham gia của người nước ngoài
nhưng nhận tài trợ từ nguồn ngân sách dự án phi chính phủ nước ngoài.
4. Công tác ngoại giao kinh tế
- Tình hình tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư: UBND tỉnh đã ban hành Kế
hoạch Xúc tiến đầu tư năm 2020 làm cơ sở triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư
và hỗ trợ doanh nghiệp . Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên các hoạt động tạm
thời dừng lại để tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh covid-19
đạt kết quả cao nhất.
- Công tác cho phép doanh nhân sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC
(thẻ ABTC): Quý I năm 2020, Sở Ngoại vụ đã tiếp nhận, xử lý hồ sơ của 03
doanhnghiệp (06 doanh nhân) xin cấp thẻ ABTC.Hiện tại các hồ sơ đang chờ kết
quả thẩm định của các cơ quan liên quan, đủ điều kiện sẽ trình UBND tỉnh trong
thời gian tới.
- Về công tác hội nhập kinh tế quốc tế: Sở tiếp tục tham mưu tích cực cho tỉnh
trong các hoạt động kết nối với các địa phương nước ngoài cũng như tích cực hỗ trợ
doanh nghiệp nước ngoài muốn tìm hiểu về tỉnh trong quá trình tìm kiếm thị trường
đầu tư mới theo đúng tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban chấp hành đảng
bộ tỉnh và Chương trình hành động số 02/CTHĐ-UBND của UBND tỉnh về cải
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thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình và hỗ trợ, phát triển doanh
nghiệp đến năm 2020.
5. Công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài
(PCPNN):
Ngoài các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài đang tiếp tục triển
khai thực hiện, 3 tháng đầu năm 2020, không có dự án phi chính phủ nước ngoài
mới nào được phê duyệt:
6. Công tác văn hóa đối ngoại:
Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Sở Công thương tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh tổ chức buổi gặp mặt thường niên với các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Thái
Bình nhân dịp Tết cổ truyền để chúc mừng năm mới, trao đổi về kết quả hoạt động
sản xuất, kinh doanh, lắng nghe nguyện vọng và giải quyết kịp thời đề xuất của cộng
đồng doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư trong tỉnh; phối hợp với Liên hiệp các
trổ chức hữu nghị tỉnh gặp mặt lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại
Thái Bình nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam; thăm hỏi, động viên và chúc mừng
lưu học sinh Lào, Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền của người Lào, Campuchia.
7. Công tác thông tin đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin, báo chí
của phóng viên nƣớc ngoài tại địa phƣơng:
Sở Ngoại vụ phối hợp với Công an tỉnh và Trung tâm Hướng dẫn báo chí nước
ngoài và các địa phương, đơn vị liên quan quản lý, giúp đỡ các đoàn phóng viên nước
ngoài vào tỉnh làm việc theo đúng quy định tại Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày
23/10/2012 của Chính phủ. Tuy nhiên, trong Quý I/2020, tỉnh không có đoàn phóng
viên báo chí nước ngoài nàođến làm việc.
8. Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân:
Trong Quý I/2020, không có vụ việc lãnh sự xảy ra trên địa bàn tỉnh.
9. Công tác đối với ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài:
Ngoài các hoạt động về quê thăm thân, Quý I/2020, không có Việt kiều nào có
dự án đầu tư tại tỉnh.
10. Xây dựng nội bộ và công tác phối hợp:
Sở Ngoại vụ hiện có 12 cán bộ, công chức, lãnh đạo Sở gồm Giám đốc và 02
Phó Giám đốc. Cơ cấu tổ chức gồm 3 phòng: Văn phòng Sở, Phòng Hợp tác quốc tế,
Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài. Công tác tuyển dụng và điều chuyển,
bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng theo quy định của Trung ương và của tỉnh.
Quý I năm 2020, Sở Ngoại vụ đã đề nghị công nhận công chức chính thức cho
01 công chức và tiếp nhận 01 công chức từ Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương đến
làm việc tại Sở.Sở đã xây dựng dự toán kinh phí năm 2020 trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt theo quy định.
11. Các công tác khác.
- Trong quý I, Sở Ngoại vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 692-QĐ/TU ngày 01/9/2017
về thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại.
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- Phối hợp tốt với Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan liên việc tổ chức thực
hiện cách ly người nước ngoài đến từ vùng dịch Covid-19, đảm bảo an toàn xã hội
và hợp tác quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn
tỉnh trong việc thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 và cách ly người nước
ngoài đến từ vùng dịch.
III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi.
- Sở nhận được nhiều sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân
tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và
các đơn vị trong tỉnh.
- Cán bộ, công chức của Sở có chuyên môn được đào tạo chính quy, thành
thạo ngoại ngữ, có kinh nghiệm công tác lâu năm trong lĩnh vực đối ngoại, xúc tiến
đầu tư, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.
2. Khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Số lượng cán bộ, công chức của Sở còn hạn chế, còn thiếu chuyên viên
chuyên về biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2020.
1. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong phòng chống dịch
bệnh Covid -19, đặc biệt trong các nội dung có yếu tố nước ngoài.
2. Triển khai các hoạt động vận động, xúc tiến thu hút vận động viện trợ
ODA và NGO, đảm bảo hiệu quả thiết thực, góp phần hỗ trợ tỉnh trong các lĩnh vực
như xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống cho
nhân dân trong tỉnh.
3. Tiếp tục viết tin bài, biên tập thông tin bằng tiếng nước ngoài phục vụ công
tác đối ngoại của tỉnhtrên Website của Sở.
4. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan của tỉnh liên
hệ với các đối tác liên quan, chuẩn bị các thủ tục cho các đoàn công tác do lãnh đạo
tỉnh dẫn đầu đi xúc tiến, mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị tại nước ngoài.
5. Trình UBND tỉnh công bố 01 thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ; Tổ chức
biên dịch bộ thủ tục hành chính về đầu tư sang tiếng Anh...
Trên đây là báo cáo của Sở Ngoại vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I;
phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2019,Sở Ngoại vụ trân trọng báo cáo./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP, HTQT, LS.
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