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KẾ HOẠCH 

Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2023 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh ban hành Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2023; Căn 

cứ tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại địa phương, UBND 

huyện Cẩm Xuyên xây dựng kế hoạch hoạt động với những nội dung cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

 - Cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trên cả ba trụ cột đối 

ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; cụ thể hóa Nghị quyết 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 

XXXII; định hướng đối ngoại tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 và Hội nghị 

Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20; tạo bước chuyển biến mới trong việc mở rộng và 

nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại;  

 - Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc 

tế của địa phương, trọng tâm là ngoại giao kinh tế; tạo điều kiện, môi trường thuận 

lợi cho các thành phần kinh tế giao lưu, hợp tác với các đối tác nước ngoài; tăng 

cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, tranh thủ các nguồn 

vốn, khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài và cộng 

đồng người Việt Nam ở nước ngoài về Cẩm Xuyên; phát huy nội lực, nâng cao 

sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong huyện, các sản phẩm có lợi thế của 

huyện để hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch 

triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 

lần thứ XXXII, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2023. 

 2. Yêu cầu  

- Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về công tác đối ngoại và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tăng cường 



quản lý, kiểm tra, giám sát các vấn đề có yếu tố nước ngoài để mở rộng hợp tác và 

hội nhập quốc tế.  

- Các hoạt động đối ngoại đảm bảo phù hợp, thiết thực và hiệu quả, có trọng 

tâm, trọng điểm, toàn diện, sâu rộng và phù hợp với điều kiện của huyện; gắn kết 

chặt chẽ giữa công tác đối ngoại đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân 

dân; giữa hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế với ngoại giao chính trị 

và ngoại giao văn hóa. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại, hội nhập 

quốc tế 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân 

dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị 

khóa XII về tăng cường và nâng cao hiệu quả đối ngoại Đảng trong tình hình mới 

giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình hành động số 1726-CTr/TU ngày 22/8/2019 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW. 

- Tăng cường quản lý đoàn ra, đoàn vào; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38-

CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công 

tác nước ngoài và Quyết định số 339-QĐ/TU ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các đoàn khách nước ngoài đến thăm, 

làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Tăng cường công tác quản lý hội thảo quốc tế, người nước ngoài tham gia 

hội thảo, nghiên cứu khoa học trên địa bàn.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đối ngoại; 

nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tiếp tục 

thực hiện các quy định trong công tác đối ngoại, vận động viện trợ, quản lý người 

nước ngoài trên địa bàn huyện.  

2. Tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 479-CTr/TU 

ngày 19/01/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 

05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 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 và Kế hoạch số 

104/KH-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình 

số 479-CTr/TU. Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của 



Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 

2030. 

- Tích cực tham gia các diễn đàn kinh tế ở huyện, ở tỉnh để giới thiệu, quảng 

bá tiềm năng, cơ hội đầu tư tại huyện Cẩm Xuyên.  

- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ. Thu hút đầu tư của các doanh 

nghiệp, vận động, thu hút các nhà tài trợ, doanh nghiệp đầu tư cho dự án từ các 

nguồn vốn FDI, ODA. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 98-KL/TW của Bộ Chính trị về 

việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

(khóa IX) về công tác phi chính phủ nước ngoài và Chương trình vận động viện 

trợ không hoàn lại giai đoạn 2018 - 2025. 

3. Hội nhập chính trị, quốc phòng an ninh 

- Đổi mới nội dung, phương pháp công tác quốc phòng, an ninh đáp ứng 

yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Phòng ngừa, đấu 

tranh với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi 

phạm pháp luật lợi dụng chính sách đổi mới, mở cửa, hội nhập của Đảng, Nhà 

nước để hoạt động chống phá. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, 

trật tự, nhất là quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, quản 

lý, bảo hộ công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài. 

- Chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các luận điệu, quan điểm sai 

trái, thù địch; bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc xã hội chủ nghĩa trong quá trình hội nhập quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh công 

tác đảm bảo an ninh, trật tự trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng an ninh; tranh thủ sự ủng hộ 

của bạn bè quốc tế trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

4. Hỗ trợ, hợp tác và định hướng thông tin đối ngoại cho báo chí 

- Theo dõi báo chí trong và ngoài tỉnh đưa tin về địa phương để có định 

hướng và cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện, đảm bảo an ninh - chính trị 

của địa phương. 

- Thống nhất cung cấp thông tin cho các phóng viên hoạt động tại địa 

phương theo quy định của pháp luật. Tổ chức các buổi tiếp và trả lời phỏng vấn 

của lãnh đạo huyện khi có đề nghị. 

- Thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ 

bí mật an ninh quốc gia trong hoạt động thông tin đối ngoại. 

5. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa và người 

Việt Nam ở nước ngoài 



- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại theo Quyết 

định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý 

hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 158/KH-UBND 

ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2021 - 

2025.  

- Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả hoạt động 

Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện; cung cấp các thông tin về tiềm năng, thế 

mạnh của địa phương lên Cổng/Trang thông tin điện tử để giới thiệu, quảng bá về 

huyện Cẩm Xuyên và thu hút đầu tư. Tăng cường gắn kết ngoại giao văn hóa với 

ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế. 

- Đa dạng hóa các phương thức giới thiệu, quảng bá văn hóa Hà Tĩnh nói 

chung, huyện Cẩm Xuyên nói riêng cho các đoàn nước ngoài tới địa phương và 

các đoàn công tác, xúc tiến, tham quan học tập của huyện tại nước ngoài. Kết hợp 

hoạt động đối ngoại và hoạt động du lịch trên địa bàn. 

6. Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân 

- Phát huy sức mạnh đối ngoại Nhân dân gắn kết với đối ngoại Đảng và 

ngoại giao Nhà nước trở thành 3 trụ cột trên mặt trận ngoại giao.  

- Đẩy mạnh quảng bá văn hóa, hình ảnh phát triển của Huyện, đồng thời đấu 

tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch tới Nhân dân, cộng đồng 

quốc tế thông qua công tác thông tin tuyên truyền, giao lưu văn hóa đối ngoại 

nhân dân. Tích cực tham gia cùng cả nước vận động, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, 

lợi ích quốc gia, dân tộc.  

 7. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại địa phương  

 Tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác đối ngoại tại địa phương tham gia 

các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại theo các đề án, chương 

trình bồi dưỡng về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của Tỉnh hoặc các Bộ, 

ngành Trung ương.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HDNĐ-UBND huyện 

Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; 

tham mưu UBND huyện phối hợp với Sở Ngoại vụ; phối hợp với các phòng, ban, 

ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện các nội dung trên; định kỳ 06 

tháng, năm và đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Huyện ủy, 

Sở Ngoại vụ, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

2. Các Phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn và các 

cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các nội dung theo lĩnh 

vực của ngành tại Kế hoạch này để tổ chức thực hiện. 



3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện: tăng cường các hoạt động đối 

ngoại nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới. 

Quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các phòng, ban, ngành, đơn vị 

và UBND các xã, thị trấn kịp thời phản ánh về UBND huyện (qua Văn phòng 

HĐND-UBND huyện) để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết; trường hợp vượt 

thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất tỉnh và cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định./.  

 
Nơi nhận: 
- Sở Ngoại vụ (b/c); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTQ huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Đã k(Đã ý và 

 ban hành 

 

          

Phạm Văn Thắng 
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