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KẾ HOẠCH 

Công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà 

nước, kết hợp chặt chẽ các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và 

đối ngoại Nhân dân; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực: 

Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân 

dân; tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác 

truyền thống; mở rộngquan hệ hợp tác với các đối tác mới có tiềm năng, tạo môi 

trường hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.                            

Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, trọng tâm là ngoại giao kinh tế; tạo 

điều kiện, môi trường thuận lợi để tăng cường giao lưu hợp tác với các đối tác 

nước ngoài, 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; phát huy 

nội lực, nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh để hội nhập khu vực và quốc tế. 

2. Yêu cầu 

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh trong 

việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác đối ngoại.  

- Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước 

và đối ngoại Nhân dân, phát huy tính chủ động, linh hoạt và sáng tạo của các 

cấp, các ngành, nhất là các sở, ngành đã và đang có nội dung hợp tác với các đối 

tác nước ngoài trong việc tham mưu, tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại 

đảm bảo quy trình thẩm định chặt chẽ theo quy định và phân cấp của tỉnh. 

- Chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực với lộ trình 

và bước đi phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực dựa trên nguyên tắc độc lập, tự 

chủ, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với các quy định của luật pháp 

quốc tế, không làm phương hại tới lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ vững chắc 

chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chương trình, đề án triển khai các 

hoạt động đối ngoại báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định (Đối với các hoạt 
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động đối ngoại cấp xã, yêu cầu xây dựng đề án thực hiện và trình UBND cấp 

huyện phê duyệt). Thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn trong các hoạt động đối 

ngoại, chủ động tham vấn ý kiến các cơ quan liên quan (Công an tỉnh, Sở Ngoại 

vụ) khi triển khai các hoạt động đối ngoại có nội dung phức tạp, nhạy cảm. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động đối ngoại 

Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của 

Đảng về công tác đối ngoại.Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác 

đối ngoại. Tăng cường cơ chế phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại 

Trung ương và các Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các 

Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình chuẩn bị nội 

dung, xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

Tiếp tục rà soát, ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa, hướng dẫn thực 

hiện các hoạt động đối ngoại đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế 

của địa phương.  

2. Duy trì các mối quan hệ đối ngoại đã được thiết lập, mở rộng quan 

hệ với các đối tác mới, tạo môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển 

kinh tế xã hội của tỉnh 

Tiếp tục duy trì quan hệ đối ngoại với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), triển 

khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất tại Hội nghị gặp gỡ giữa Bí thư 4 tỉnh 

biên giới phía Bắc Việt Nam với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam và biên bản các phiên 

họp nhóm Công tác liên hợp. Thiết lập và duy trì quan hệ hữu nghị giữa các 

ngành, các địa phương của tỉnh Lai Châu với các ngành, các địa phương của tỉnh 

Vân Nam, ký kết biên bản hợp tác cụ thể về các vấn đề hai Bên cùng quan tâm. 

Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối 

ngoại nhân dân, phát huy hiệu quả mô hình kết nghĩa giữa lực lượng bảo vệ biên 

giới, cụm dân cư hai Bên biên giới. 

Duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống với các tỉnh phía Bắc Lào, nâng 

cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực: Chính trị, quốc phòng, công tác mặt trận, 

ngoại vụ, đào tạo nguồn nhân lực, du lịch. Tăng cường trao đổi đoàn các cấp, 

thường xuyên có hoạt động giao lưu giữa Nhân dân hai Bên. 

Chủ động kết nối, tìm kiếm cơ hội thiết lập quan hệ với các địa phương 

nước ngoài trên cơ sở những điểm tương đồng, phát huy tiềm năng, thế mạnh 

của tỉnh, hợp tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế xã 

hội của tỉnh. 
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Đẩy mạnh quan hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam 

ởnước ngoài và các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các 

cơquan hợp tác quốc tế của các nước tiên tiến, các hội, hiệp hội doanh nghiệp 

nước ngoài. Tổ chức các chương trình làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với các Đại 

sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cũng như mời Đại sứ các nước tại Việt 

Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh để mở rộng, tăng cường hợp tác. 

3. Nâng cao hiệu quả ngoại giao kinh tế  

Đẩy mạnh phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới của tỉnh với 

các tỉnh trong khu vực và với tỉnh Vân Nam nhằm thu hút đầu tư, khai thác hiệu 

quả tiềm năng, lợi thế của cửa khẩu, phát triển kinh tế biên mậu, mở rộng các mặt 

hàng địa phương xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và phát triển du lịch. 

Tăng cường công tác tìm hiểu thị trường, những quy định chính sách 

thương mại, xác định các thị trường xuất khẩu chính để có kế hoạch điều chỉnh, 

bổ sung quy hoạch các vùng trồng, chế biến và phát triển sản xuất hàng hóa xuất 

khẩu cho phù hợp, nhất là đối với các mặt hàng nông sản chủ lực của địa phương. 

Thường xuyên tổ chức các hoạt động tiếp xúc, làm việc với các cơ quan 

đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài 

tại Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài để tìm 

hiểu thông tin, nắm bắt tình hình, tìm kiếm cơ hội hợp tác, khai thác các lợi thế 

của địa phương, thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản thế mạnh của tỉnh. 

Tìm hiểu thông tin, tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ phát triển từ Chính phủ 

các nước, các tổ chức quốc tế đối với các lĩnh vực còn gặp  nhiều khó khăn của 

tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác vận động viện trợ của các tổ chức phi chính 

phủ nước ngoài, ưu tiên vận động viện trợ cho các lĩnh vực như: Xóa đói giảm 

nghèo, phát triển cộng đồng, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, 

nước sạch. Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn viện trợ nhân 

đạo cho tỉnh. 

4. Công tác ngoại giao văn hóa 

Mở rộng các hoạt động hợp tác giao lưu văn hóa - nghệ thuật, quảng bá 

văn hóa đặc sắc của địa phương với các đối tác nước ngoài. Kết nối, ký thỏa 

thuận hợp tác về văn hóa, nghệ thuật với các địa phương của tỉnh Vân Nam 

(Trung Quốc) và các địa phương của Lào. Tổ chức các chương trình, hoạt động 

văn hóa đối ngoại của tỉnh; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức các 

sự kiện văn hóa đối ngoại ở trong nước và nước ngoài.  

5. Công tác thông tin đối ngoại 

Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả các phương 

tiện thông tin đại chúng của tỉnh, các ấn phẩm quảng bá đối ngoại, cổng thông 
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tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, huyện, thị và 

các phương tiện truyền thông mới để giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế 

mạnh của tỉnh tới các địa phương, đối tác nước ngoài. 

Quản lý chặt chẽ hoạt động của phóng viên báo chí, truyền thông nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh; thông qua các hãng thông tấn báo chí, truyền thông nước 

ngoài, các cơ quan thường trú, đại diện báo chí Việt Nam ở nước ngoài để thông 

tin đúng đắn, tích cực về tình hình của tỉnh, đấu tranh phản bác những thông tin 

phiến diện, xuyên tạc về kinh tế xã hội và môi trường đầu tư của tỉnh. 

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, 

dự báo tình hình; định hướng nội dung và hình thức công tác thông tin, truyền 

thông phù hợp. Tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ thông tin về các đối 

tác nước ngoài, về các sự kiện chính trị đối ngoại lớn của đất nước, của quốc tế, 

để qua đó nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân 

trong hoạt động đối ngoại. 

6. Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của nhà 

nước về bảo hộ công dân, các thủ tục, quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, 

xuất khẩu lao động, kếthôn có yếu tố nước ngoài. Nâng cao hiệu quả phối hợp 

giữa các cơ quan,đơn vị chức năng của tỉnh với các cơ quan đại diện ngoại giao 

Việt Nam ở nước ngoài trong việc trao đổi thông tin liên quan đến công tác xuất 

nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người; bảo hộ quyền và 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân ở nước ngoài. 

Tăng cường quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước 

ngoài, xử lý kịp thời, đúng quy định các vụ việc lãnh sự liên quan đến công dân 

nước ngoài xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

7. Công tác quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ 

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới 

đã được Chính phủ hai nước ký kết. Tăng cường hoạt động tuần tra đơn phương, 

song phương, kiểm tra đường biên, mốc giới, kịp thời nắm bắt thông tin, giải 

quyết ổn thỏa các sự kiện biên giới trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền 

lãnh thổ. Triển khai xây dựng các công trình biên giới theo đúng Hiệp định về 

Quy chế quản lý biên giới và Biên bản các vòng hợp của Ủy ban liên hợp biên 

giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.  

8. Công tác đối ngoại nhân dân 

Phát huy vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các đoàn thể, 

tổ chức, Nhân dân trong công tác đối ngoại nhân dân, đa dạng hóa các hình thức 

giao lưu nhân dân, giúp bạn bè thế giới hiểu đúng, đầy đủ về chính sách đối 
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ngoại của Đảng và Nhà nước, tập hợp rộng rãi các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển. Tích cực 

phối hợp triển khai mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai Bên biên giới với các địa 

phương của tỉnh Vân Nam. Tham gia các hoạt động giao lưu Nhân dân với địa 

phương của các nước trong khu vực ASEAN và trên thế giới. 

9. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác đối ngoại 

Từng bước kiện toàn bộ máy cơ quan tham mưu về công tác đối ngoại 

đảm bảo đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công tác đối ngoại trong tình 

hình mới và hội nhập quốc tế. 

Thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

làm công tác hội nhập do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức. Mở các lớp đào 

tạo ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung) ở nước ngoài và trong nước; cử cán bộ, 

công chức đi đào tạo ngắn hạn, trung hạn ở nước ngoài thông qua học bổng. Có 

chính sách thu hút phù hợp với nguồn nhân lực chất lượng cao khi đến làm việc 

tại tỉnh. 

10. Nâng cao hiệu quả quản lý đoàn ra, đoàn vào 

Tổ chức, quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài (đoàn ra) đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả, đúng quy định theo tinh thần Chỉ thị 38-CT/TW ngày 21/7/2014 

của Ban Chấp hànhTrung ương Đảng về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác 

nước ngoài; Quyết định 238-QĐ/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụTỉnh ủy 

về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; Đề án số 

05-ĐA/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Mở rộng quan 

hệ đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác tác quốc tế giai đoạn 2021-2025, tầm 

nhìn đến năm 2030”. 

Tăng cường công tác quản lý các đoàn nước ngoài vào địa bàn tỉnh (đoàn 

vào) đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.  

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo sau khi kết thúc hoạt động đối 

ngoại, quy định về sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ 

(Có biểu đoàn ra, đoàn vào và các hoạt động đối ngoại trực tuyến 

năm 2023 kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Ngoại vụ 

- Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện kế hoạch; chủ động tham mưu thực hiện các lĩnh vực công 

tác đối ngoại của tỉnh; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 
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- Tham mưu rà soát, kiến nghị sửa đổi hoặc ban hành các quy chế, quy 

định mới liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về đối ngoại.  

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tham 

mưu, triển khai kế hoạch đối ngoại của lãnh đạo tỉnh năm 2023 say khi được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động đối ngoại trên địa 

bàn tỉnh theo quy định; tham mưu, đề xuất phương án, giải pháp thực hiện,đảm 

bảo triển khai kế hoạch đồng bộ, hiệu quả, đúng lộ trình đề ra. 

2. Sở Tài chính  

Căn cứ Kế hoạch đối ngoại và dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị 

thẩm định, tham mưu cấp kinh phí để các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai 

thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch đối ngoại được phê 

duyệt, chủ động triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại; định kỳ báo cáo 

UBND tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) theo quy định. 

Thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế quản lý thống nhất 

các hoạt động đối ngoại trên địa bàn; thực hiện các thủ tục đoàn ra, đoàn vào 

theo đúng quy trình, quy định, thẩm quyền, phân cấp quản lý./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Ban Đối ngoại Trung ương; 

- Bộ Ngoại giao; 

- TT. Tỉnh ủy; (B/c) 
- TT. HĐND tỉnh; (B/c) 
- UBND tỉnh: U; 

- Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; 
- VP UBND tỉnh: V, C; 
- Lưu: VT, Th3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

  

   

  

  

  

Hà Trọng Hải 
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