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CHỈ THỊ 
về tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại  

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025  
----- 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự 
vào cuộc của các sở, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân các dân tộc nên công tác đối 
ngoại trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, quan hệ đối ngoại tiếp tục được duy 
trì, phát triển. Hoạt động giao lưu, hợp tác ngày càng được mở rộng, góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; đồng 
thời, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên các 
phương tiện thông tin truyền thông và hoạt động giao lưu với người nước ngoài 
trong khuôn khổ các chương trình (dự án) đang triển khai tại tỉnh. 

Tuy nhiên, hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế như một số 
cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chưa thật sự quan tâm đến công tác đối ngoại. Công 
tác phối hợp giữa các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện các hoạt động 
đối ngoại đôi khi còn thụ động. Hoạt động xúc tiến, hợp tác, thu hút đầu tư, khả 
năng ứng dụng khoa học công nghệ, các phương thức truyền thông mới vào mục 
đích thông tin, tuyên truyền đối ngoại hiệu quả chưa cao. Đội ngũ cán bộ tham mưu 
trong công tác đối ngoại chủ yếu là kiêm nhiệm, còn hạn chế về năng lực chuyên 
môn và trình độ ngoại ngữ, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc ngày càng cao 
trong tiến trình hội nhập quốc tế. 

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động đối ngoại 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yều cầu cấp ủy, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt một 
số nội dung sau:  

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền các 

cấp; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong triển 

khai hoạt động đối ngoại, đảm bảo quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại 

trong hệ thống chính trị, kết hợp hài hòa giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà 

nước và đối ngoại Nhân dân, tạo sức mạnh và hiệu quả trong triển khai các hoạt 

động đối ngoại tại địa phương.   

2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhằm nâng 
cao nhận thức của cán bộ, đảng viên các đơn vị, địa phương và Nhân dân về ý 
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nghĩa, tầm quan trọng của công tác đối ngoại. Nâng cao hiệu quả quản lý, định 
hướng thông tin đối ngoại. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác và ngăn chặn, 
xử lý những thông tin có nội dung xấu độc gây tổn hại đến uy tín của Đảng, Nhà 
nước, chế độ, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế, đảm 
bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại. 

3. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng và công tác đối ngoại 
Nhân dân; đẩy mạnh việc triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa; Chiến lược 
thông tin tuyên truyền đối ngoại nhằm giới thiệu các hoạt động quảng bá hình ảnh 
của địa phương; làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác lãnh sự, 
bảo hộ công dân, công tác quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, công tác 
tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao 
tại địa phương. 

4. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành 
chính nhằm thu hút FDI, tranh thủ ODA và các nguồn viện trợ không hoàn lại. 
Duy trì, đẩy mạnh và mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh với các đối tác nước 
ngoài, tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam. Khai thác 

hiệu quả các nội dung hợp tác giữa tỉnh với các đối tác, doanh nghiệp nước ngoài 
đã ký kết và tích cực xây dựng, ký kết các thỏa thuận mới trên cơ sở tìm hiểu kỹ 
tiềm năng, thế mạnh, điểm tương đồng và nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, có 
trọng tâm, trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

5. Tập trung đẩy mạnh hội nhập quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Nghị 
quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc 
tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp hành 
Trung ương 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; Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ 
Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08 tháng 

8 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương; Chỉ thị 
số 32-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng 
cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới. 

6. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21 tháng 7 năm 2014 của 
Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài; Chỉ thị số 04- 

CT/TW ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao 
hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới và các văn bản của 
Trung ương về đối ngoại. Thực hiện nghiêm Quy chế quản lý thống nhất các hoạt 
động đối ngoại và Quy định về lễ tân đối ngoại Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.   
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7. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức đối ngoại 
gắn với tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà 
nước. Quan tâm cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi 
dưỡng do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình 

hình mới. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác, nghiên cứu, tham mưu, dự báo 
tình hình, phục vụ triển khai các hoạt động đối ngoại của tỉnh. 

8. Tổ chức thực hiện  

8.1. Các huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, đảng đoàn, ban cán sự đảng; 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức 
quán triệt và xây dựng chương trình (kế hoạch) triển khai thực hiện Chỉ thị này.  

8.2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu chỉ đạo, định hướng công tác tuyên 

truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về 
hoạt động đối ngoại.  

8.3. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc 
việc tổ chức thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy.    

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 
- Văn phòng TW Đảng,  (báo cáo) 
- Ban Đối ngoại TW, 
Gửi bản giấy và điện tử: 
- Các huyện, thành ủy, ĐUTT,  
- Các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy,  
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 
- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                     

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 
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