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án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho 

công chức, viên chức làm công tác hội 
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           Kính gửi:  Học viện Ngoại giao. 

 

Phúc đáp Công văn số 219/HVNG-ĐTBD ngày 13/3/2020 của Học viện 

Ngoại giao về việc tổng kết “Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công 

chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế”, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn xin được cung cấp thông tin liên quan như sau: 

 I. Tổng kết, đánh giá Đề án giai đoạn 2016 - 2020 

 1. Tính cần thiết, hiệu quả của Đề án 

Tỉnh Lạng Sơn là tỉnh biên giới miền núi, điều kiện kinh tế còn khó khăn, 

vừa phải thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo tốt vai trò 

vị trí phên dậu, giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng và chủ quyền biên giới 

lãnh thổ quốc gia. Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà 

nước về hội nhập quốc tế, công tác hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh luôn được 

các cấp, các ngành quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc 

đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực còn chưa đáp ứng 

nhu cầu. Công tác xúc tiến thu hút nguồn lực nước ngoài cho các lĩnh vực kinh 

tế - xã hội đã được quan tâm, thúc đẩy từng bước song chưa thu được nhiều kết 

quả như mong muốn. Một phần do trình độ hiểu biết và các kỹ năng hội nhập 

quốc tế của cán bộ, công chức còn hạn chế, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ, chưa 

tận dụng, phát huy được hiệu quả các chương trình hợp tác với nước ngoài. “Đề 

án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác 

hội nhập quốc tế” rất cần thiết đối với các địa phương như tỉnh Lạng Sơn, một 

tỉnh thực sự có nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác 

hội nhập quốc tế trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế sâu rộng và tỉnh 

cũng đang tích cực tăng cường triển khai công tác hội nhập quốc tế trên tất cả 

các lĩnh vực, tranh thủ tối đa các nguồn lực, thời cơ và thuận lợi nâng cao hiệu 

quả hội nhập quốc tế vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.  

- Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Lạng Sơn đã cử một số công chức, 

viên chức tham gia các khóa đào tạo do Học viện Ngoại giao tổ chức theo Đề án 
1
. Các lớp bồi dưỡng tỉnh Lạng Sơn được tham gia đã góp phần quan trọng vào 

                                                 

1 Các khóa học tiêu biểu do Học viện Ngoại giao tổ chức theo Đề án mà tỉnh Lạng Sơn đã cử cán bộ 

tham gia như: Khóa bồi dưỡng “Chuyên sâu về hội nhập quốc tế và kỹ năng đối ngoại dành cho các đồng 

chí Giám đốc Sở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” (02 lãnh đạo cấp Sở); Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

đối ngoại cho các tỉnh/thành phố thưộc Cụm số 01 tại tỉnh Quảng Ninh (13 công chức, viên chức); Khóa bồi 
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nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác hội 

nhập quốc tế của tỉnh Lạng Sơn, qua đó giúp tham mưu hiệu quả cho công tác hội 

nhập quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa - xã 

hội, giáo dục, khoa học - công nghệ, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp 

tác quốc tế của tỉnh với các địa phương, cơ quan, tổ chức nước ngoài.   

2. Chất lượng chương trình, nội dung, giảng viên, phương pháp đào 

tạo, tài liệu tham khảo 

 - Nội dung chương trình học tập, nhìn chung hợp lý, có tính thực tiễn cao, 

cập nhật nhiều thông tin và kỹ năng bổ ích, góp phần nâng cao công tác tham 

mưu về hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế.  

 - Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy nhiệt tình, có trách nhiệm, 

phương pháp đào tạo tích cực giúp học viên dễ tiếp thu kiến thức và vận dụng lý 

luận vào thực tiễn công tác. 

  3. Công tác hậu cần, tổ chức các khóa bồi dưỡng 

 Học viện Ngoại giao đã làm tốt công tác hậu cần, tổ chức lớp học: thông 

báo trước các chương trình khóa đào tạo, tư vấn, giới thiệu chỗ ở cho học viên, 

cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu cho học viên, bố trí hội trường, nước uống, đồ 

ăn nhẹ,... 

 4. Công tác phối hợp giữa Học viện Ngoại giao và tỉnh Lạng Sơn  

 Sau khi nhận được thông báo về các khóa đào tạo của Học viện Ngoại 

giao, tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời thông tin đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để 

lựa chọn và cử đối tượng học viên phù hợp cho từng khóa đào tạo. Nhìn chung, 

hai bên đã phối hợp có hiệu quả trong suốt quá trình thực hiện Đề án.  

 5. Khó khăn, hạn chế  

- Khó khăn của tỉnh Lạng Sơn: Trình độ am hiểu của cán bộ, công chức 

về các nước đối tác tiềm năng, kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế (đàm phán 

và giao dịch quốc tế) còn hạn chế, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ, chưa tận dụng, 

phát huy được hiệu quả các chương trình hợp tác với nước ngoài, chưa thu hút 

được nhiều nguồn viện trợ cho các lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức làm công tác hội nhập quốc tế còn thiếu đào tạo chuyên sâu, phải kiêm 

nghiệm nhiều công tác khác, chưa dành thời gian phù hợp tham gia các khóa đào 

tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối ngoại. Điều kiện và cơ hội cho cán bộ, 

công chức tham gia các khóa bồi dưỡng về kiến thức đối ngoại và tham gia tập 

huấn ở các nước tiên tiến về đối ngoại còn ít.  

                                                                                                                                                         
dưỡng “Kiến thức đối ngoại và quan hệ quốc tế” tại Đà Lạt (02 công chức); Khoá bồi dưỡng cao cấp về hội nhập 

quốc tế dành cho Giám đốc sở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội thảo “Đánh giá tình hình thực 

hiện của Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế” tại Hà 

Nội (02 lãnh đạo cấp Sở); Lớp bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành cho các tỉnh, thành phố phía Bắc tại Hà Nội 

(01 công chức).     
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 - Hạn chế của các lớp bồi dưỡng theo Đề án: Thời gian cho mỗi chuyên 

đề ít nên trong chương trình chưa dành thời gian để học viên thảo luận, tranh 

luận làm sâu thêm nội dung bài giảng, chưa tổ chức cho học viên kiểm tra hoặc 

viết thu hoạch nên chưa đánh giá được chất lượng tiếp thu bài giảng. Một số chủ 

đề còn chung chung, chưa sát với thực tế của từng địa phương. Còn thiếu thông 

tin chuyên đề về tình hình đối ngoại của các nước trên thế giới. Một vài khóa 

đào tạo được tổ chức ở xa, việc đi lại khó khăn, tốn kém.  

 II. Đề xuất nhằm xây dựng và triển khai Đề án trong giai đoạn 2021 - 

2025  

 1. Nhu cầu và nội dung về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng 

cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế tỉnh Lạng Sơn 

trong giai đoạn 2020 - 2025 

 - Hằng năm, tỉnh Lạng Sơn có nhu cầu tổ chức 01 hoặc 02 lớp bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng đối ngoại tại chỗ cho công chức, viên chức của tỉnh làm công 

tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; đồng thời tỉnh cũng có nhu cầu cử cán bộ tham 

gia các khóa đào tạo do Học viện Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị của Bộ 

Ngoại giao tổ chức theo “Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công 

chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế”.  

 - Nhu cầu về nội dung đào tạo, bồi dưỡng: 

 + Các khóa bồi dưỡng về kiến thức phục vụ hội nhập quốc tế bao gồm 

các lĩnh vực chính: cập nhật bối cảnh, dự báo tình hình thế giới, khu vực, tình 

hình Biển Đông và chủ trương, chính sách đối ngoại của Việt Nam; tình hình 

đối ngoại của các nước trên thế giới; công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân 

dân, ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế, thông tin đối ngoại; các nội dung 

chuyên sâu liên quan đến Trung Quốc (nhằm nâng cao năng lực về kiến thức, 

kỹ năng cho các cán bộ làm công tác về hội nhập quốc tế đối với các tỉnh biên 

giới phía bắc như tỉnh Lạng Sơn); kiến thức liên quan đến biên giới lãnh thổ, 

kinh tế quốc tế, chính trị quốc tế, quốc phòng, an ninh, luật quốc tế, văn hóa, 

xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, các FTA và tổ chức đa 

phương mà Việt Nam là thành viên,... 

+ Các khóa bồi dưỡng về kỹ năng phục vụ hội nhập quốc tế bao gồm: 

nghiên cứu, đánh giá, dự báo trong đối ngoại; lễ tân đối ngoại; lãnh sự (đặc biệt 

kỹ năng xử lý các vấn đề, sự vụ liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và 

người nước ngoài trên địa bàn); hướng dẫn báo chí nước ngoài; đàm phán và ký 

kết thỏa thuận quốc tế; kỹ năng đối ngoại đa phương; nghiệp vụ tổ chức đoàn ra, 

đón đoàn vào; kỹ năng tiếp xúc, làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài; kỹ năng thuyết trình, thương thuyết, đàm phán, kỹ năng giải quyết tranh 

chấp ở biên giới và bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ Việt Nam; kỹ năng giới 

thiệu, quảng bá địa phương, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo 

dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ; kỹ năng vận động, xúc tiến đầu tư, 

viện trợ nước ngoài; kỹ năng phiên biên dịch, ngoại ngữ chuyên ngành,...  
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 2. Đề xuất, kiến nghị về công tác tổ chức, hậu cần, phối hợp giữa Học 

viện Ngoại giao và tỉnh Lạng Sơn  

 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Học viện Ngoại giao tiếp tục 

quan tâm thông báo các chương trình khóa đào tạo phù hợp với nhu cầu của tỉnh; 

tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức và nội dung các lớp bồi dưỡng để phù hợp và 

đáp ứng nhu cầu, điều kiện của các địa phương; cung cấp đầy đủ, kịp thời tài 

liệu cho học viên; có các giải pháp hỗ trợ thêm cho học viên về hậu cần đặc biệt 

là đối với các học viên ở tỉnh xa. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng trao đổi để Học viện Ngoại 

giao tổng hợp, báo cáo; rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của 

Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

làm công tác hội nhập quốc tế tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Sở Ngoại vụ; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: NC, TH; 

- Lưu: VT, NC(PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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