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KẾ HOẠCH
Hành động triển khai công tác đối ngoại
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2018
Thực hiện Công văn số 8226/VPCP-QHQT ngày 30/9/2016 của Văn
phòng Chính phủ về việc triển khai kết quả Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần
thứ 18; căn cứ định hướng hành động công tác đối ngoại địa phương sau Hội
nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế
hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016
– 2018 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, MỤC TIÊU

1. Mục đích
Triển khai thực hiện kết quả đạt được tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần
thứ 18 cũng như các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của Đảng và
Nhà nước, của tỉnh về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường chỉ đạo, quản
lý, triển khai hoạt động đối ngoại nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại
của tỉnh.
2. Yêu cầu
Cụ thể hóa định hướng hành động công tác đối ngoại địa phương sau
Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18 thành phương hướng, nhiệm vụ, giải
pháp. Triển khai công tác đối ngoại trên cơ sở bám sát và thực hiện hiệu quả
đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đồng thời đảm bảo
tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước trong hoạt động đối ngoại;
triển khai toàn diện các hoạt động đối ngoại, trong đó tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh
công tác ngoại giao kinh tế; tích cực tranh thủ chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp
của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời
tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong tỉnh trong triển khai công
tác đối ngoại.
3. Mục tiêu
Tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh, thúc đẩy mở rộng và
phát triển quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực với các đối tác nước ngoài qua đó
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách toàn diện và bền
vững. Tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với
Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, không ngừng đưa quan hệ
hợp tác đi vào chiều sâu. Thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác với một số địa
phương, cơ quan, tổ chức của Nhật Bản và Hàn Quốc đã có hợp tác với tỉnh
đồng thời tích cực thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, cơ

quan, tổ chức khác của Nhật Bản, Hàn Quốc và một số đối tác tiềm năng khác.
Đẩy mạnh thu hút vốn FDI, ODA, NGO vào tỉnh phục vụ mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội. Xây dựng lực lượng làm công tác đối ngoại ngày càng chuyên
nghiệp và năng động.
II. NỘI DUNG

1. Tăng cường quán triệt thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng
và Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế
Quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác đối
ngoại, hội nhập quốc tế; tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW
ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của
Chính phủ, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 7/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
hội nhập quốc tế, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI và
Chương trình hành động số 107-CTr/TU ngày 15/5/2014 của Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ Lạng Sơn về đối ngoại, hội nhập quốc tế. Xây dựng các chương trình,
kế hoạch để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ công tác đối ngoại của Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Xây dựng Nghị
quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh hội nhập quốc tế đến
năm 2020 và thành lập Ban chỉ đạo Hội nhập quốc tế của tỉnh.
2. Nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động đối ngoại
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 272-QĐ/TW ngày
21/01/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các
hoạt động đối ngoại, Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị và
các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các đoàn đi công
tác nước ngoài. Đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý
thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Lạng Sơn. Tăng cường công tác
quản lý nhà nước và công tác kiểm tra, giám sát trong hoạt động đối ngoại. Chỉ
đạo xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động đối ngoại đảm bảo thiết thực,
hiệu quả, tiết kiệm và phát huy vai trò chủ động của các cơ quan, đơn vị trong
tỉnh đồng thời phải đảm bảo an ninh chính trị. Thực hiện tốt công tác thanh tra
ngoại giao theo quy định tại Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của
Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngoại giao và Thông tư số
06/2016/TT-BNG ngày 11/11/2016 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 17/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Ưu tiên đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08/NQ-TW của Ban chấp hành
Trung ương khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát
triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại
thế giới (WTO) và Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, Chỉ
thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ngoại
giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Kế hoạch số
04-KH/TU ngày 25/2/2011 của Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 412

CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết
số 06-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về thực hiện có hiệu quả tiến
trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh
nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tăng cường triển
khai các hoạt động đối ngoại nhằm thu hút đầu tư FDI, viện trợ ODA, NGO và
hợp tác về thương mại, du lịch với các đối tác nước ngoài. Chủ động thiết lập và
phát triển quan hệ với các cơ quan, tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực.
Tăng cường đàm phán, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế. Đẩy mạnh
hoạt động và đổi mới phương thức xúc tiến vận động, thu hút vốn FDI, ODA,
NGO vào tỉnh trong đó chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài vào Khu kinh tế cửa
khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn. Quán triệt thực
hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 24/01/2003 của Ban Bí thư về công
tác phi chính phủ nước ngoài; Kết luận số 98-KL/TW ngày 28/6/2014 của Ban
Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW. Ban hành Chương trình xúc
tiến vận động viện trợ PCPNN tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 – 2020.
4. Mở rộng quan hệ hợp tác cấp địa phương
Tiếp tục tập trung tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Khu tự trị
dân tộc Choang Quảng Tây, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã đạt
được, phát huy tối đa các cơ chế hợp tác hiện có giữa Lạng Sơn và Quảng Tây
(Trung Quốc). Thúc đẩy hợp tác xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới
Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Bằng Tường (Quảng Tây). Tăng cường hợp tác xây
dựng cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông, nâng cấp cửa khẩu, mở mới một số cặp
chợ, lối mở biên giới tại các điểm phù hợp và đẩy mạnh tiện lợi hóa thông quan.
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch và hợp tác quản lý
biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm qua biên giới. Bên cạnh đó, chú trọng
mở rộng quan hệ, xúc tiến hợp tác với các địa phương khác của Trung Quốc.
Tiếp tục thiết lập, củng cố, phát triển quan hệ với các đối tác Nhật Bản,
Hàn Quốc, Pháp, ...và các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống khác, trong đó
đặc biệt tích cực triển khai các Đề án thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa
tỉnh Lạng Sơn với các địa phương của Hàn Quốc, Nhật Bản. Thúc đẩy quan hệ
hợp tác đã thiết lập với tỉnh Gangwon, Hàn Quốc và một số cơ quan, tổ chức
khác của Hàn Quốc, đồng thời chủ động kết nối, hợp tác với các địa phương
khác của Hàn Quốc. Duy trì trao đổi, thúc đẩy chính thức thiết lập quan hệ hợp
tác với tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Xây dựng các cơ chế hợp tác mới với các địa
phương, đối tác của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và một số nước có
quan hệ hữu nghị truyền thống khác, nhằm tranh thủ học tập kinh nghiệm trong
công tác quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đào tạo
nguồn nhân lực, quản lý phát triển đô thị, bảo vệ môi trường.
5. Làm tốt công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân
Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 73-TB/TW ngày
28/02/2012 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 02-HD/BĐNTW ngày 18/5/2012
của Ban Đối ngoại Trung ương về tăng cường quan hệ đối ngoại của Đảng trong
tình hình mới, Công văn số 437-CV/TU ngày 16/7/2012 của Tỉnh ủy chỉ đạo
3

tăng cường quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới. Tham mưu cho
Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội tăng
cường tổ chức các hoạt động đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân, kết hợp chặt
chẽ giữa đối ngoại đảng, chính quyền và đối ngoại nhân dân. Đẩy mạnh triển
khai các hoạt động đối ngoại đảng của tỉnh trong đó tập trung thúc đẩy quan
hệ với Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc thông qua việc trao đổi các đoàn cấp
cao, thăm hỏi, chúc mừng nhân các dịp lễ, tết, kỷ niệm Quốc khánh hai bên...
Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác
đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” và Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW ngày
19/7/2011 của Ban Đối ngoại Trung ương và Kế hoạch số 12-KH/TU ngày
29/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về triển khai thực hiện Chỉ
thị 04-CT/TW. Tiếp tục tăng cường tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị với
Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; tạo điều kiện cho các tổ
chức đoàn thể, nhân dân biên giới tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu
văn hoá - thể thao, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội xuân, qua lại thăm thân, giao lưu,
hợp tác kinh doanh, trao đổi hàng hoá với các tổ chức, đoàn thể, nhân dân của
Quảng Tây; tiếp tục triển khai kết nghĩa cụm cư dân biên giới trên đất liền Việt
Nam – Trung Quốc. Đồng thời, thúc đẩy mở rộng giao lưu hữu nghị, hợp tác với
nhân dân các nước khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Hoa Kỳ, các nước
trong khối ASEAN. Thúc đẩy thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt
Nam tỉnh Lạng Sơn.
Làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết
số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ ban
hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị
quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở
nước ngoài giai đoạn 2016 – 2020 và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 13/2/2008 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về đẩy mạnh công tác đối với người Việt
Nam ở nước ngoài. Tích cực triển khai Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày
24/9/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP nhằm tạo
thuận lợi hơn nữa cho người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê
hương, đất nước. Làm tốt công tác Lãnh sự, bảo hộ công dân. Các cơ quan chức
năng tăng cường phối hợp với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao xử lý, giải quyết kịp
thời các vụ việc liên quan đến công tác bảo hộ công dân ở nước ngoài. Đồng
thời tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền, quản lý, ngăn chặn công
dân trong tỉnh đi lao động, làm thuê bất hợp pháp tại Trung Quốc.
6. Làm tốt công tác bảo vệ biên giới, lãnh thổ
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ
chức thực hiện nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt
Nam – Trung Quốc. Làm tốt công tác đối ngoại biên giới, xử lý kịp thời, hiệu
quả các vụ việc xảy ra trên biên giới. Thực hiện tốt các dự án kè bảo vệ các bờ
sông, suối, cột mốc biên giới, công tác tuần tra chung, xác định hướng đi của
đường biên giới ở những đoạn có nhận thức khác nhau, phát quang thông tầm
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nhìn biên giới, cắm vật đánh dấu đường biên giới, thực hiện các chương trình, dự
án phát triển kinh tế trên biên giới, cửa khẩu. Tiếp tục phát huy cơ chế hợp tác,
trao đổi thông tin và phối hợp tốt giữa các cơ quan quản lý biên giới, cửa khẩu
hai bên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thông quan, giải phóng hàng
hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác đấu tranh với các loại tội
phạm qua biên giới nhằm đảm bảo trật tự, an ninh khu vực biên giới. Tiếp tục
triển khai thực hiện Đề án tập huấn về kỹ năng, trình tự, thủ tục đàm phán các
vấn đề liên quan đến biên giới, lãnh thổ và quán triệt thực hiện 03 văn kiện pháp
lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.
7. Tăng cường triển khai công tác ngoại giao văn hóa và công tác
thông tin đối ngoại
Tích cực triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hoá đến năm 2020 tại
Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 và Chiến lược văn hóa đối ngoại
của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 tại Quyết định số 210/QĐTTg ngày 08/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng Kế hoạch hành động
triển khai thực hiện các Chiến lược Ngoại giao văn hoá giai đoạn đến năm 2020.
Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động văn hoá đối ngoại lồng ghép trong các
chương trình, hoạt động đối ngoại cụ thể của tỉnh. Tạo điều kiện, thúc đẩy các
hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa với các địa phương nước ngoài có quan
hệ hợp tác với tỉnh.
Quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 26-CT/TW ngày 10/9/2008 của Ban Bí
thư Trung ương đảng về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối
ngoại trong tình hình mới, Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ
Chính trị về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2012 – 2020
và Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn
2013 – 2020. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại
nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh
đến với bạn bè quốc tế. Xây dựng các sản phẩm thông tin đối ngoại, văn hoá
đối ngoại có chất lượng. Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo,
cung cấp thông tin phục vụ cho ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và quá
trình hội nhập quốc tế của tỉnh. Tích cực triển khai công tác thông tin đối
ngoại lồng ghép trong các hoạt động đối ngoại vủa tỉnh và tranh thủ kênh
thông tin, tuyên truyền của của báo chí nước ngoài.
8. Tăng cường nguồn lực cho công tác đối ngoại
Tiếp tục tăng cường nguồn lực cho công tác đối ngoại và hội nhập quốc
tế. Củng cố lực lượng, tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội
ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại. Nghiên cứu, bố trí biên chế theo dõi, phụ
trách công tác đối ngoại ở cấp huyện, một số sở, ban, ngành và tổ chức đoàn thể
trên cơ sở các quy định hiện hành. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án bồi dưỡng về hội
nhập quốc tế và Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ biên phiên dịch dành cho
cán bộ làm công tác đối ngoại giai đoạn 2016 – 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về các hoạt động đối ngoại,
hội nhập quốc tế, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham
5

mưu thực hiện công tác đối ngoại tại các sở, ngành, các huyện, thành phố; tổ
chức cập nhập thông tin, kiến thức về hội nhập quốc tế cho đội ngũ các doanh
nhân của tỉnh. Tăng cường phối hợp với Cục Ngoại vụ và các vụ, cục chức năng
của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài trong triển
khai công tác đối ngoại của tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm triển
khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh tình hình,
kết quả thực hiện kế hoạch theo quy định về báo cáo kết quả công tác đối ngoại
tại Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Lạng Sơn.
2. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối theo dõi, phối hợp với các cơ quan
liên quan giúp UBND tỉnh trong chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này; thường
xuyên báo cáo thông tin, phối hợp với các vụ, cục chức năng của Bộ Ngoại
giao; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình kết quả thực hiện
cũng như đề xuất, kiến nghị.
3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ cùng các cơ quan liên
quan, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế
hoạch hằng năm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời hướng dẫn, đôn
đốc các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị
các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo
UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng: NC, TH, KTTH, TH-CB;
- Lưu: VT, NC (PVD).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Trưởng
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