
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

Số:         /BC-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghi Xuân, ngày        tháng      năm 2021 

 
 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động đối ngoại trong 6 tháng đầu năm  

và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

 
 

Thực hiện Công văn số 342/SNgV-VPTTr ngày 21/5/2021 của Sở Ngoại 

vụ về việc báo cáo hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2021; Ủy ban nhân dân 

huyện Nghi Xuân báo cáo các nội dung liên quan như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

1. Đặc điểm, tình hình liên quan công tác đối ngoại tại địa phƣơng 

Nghi Xuân là huyện đồng bằng, bãi ngang ven biển, với diện tích tự nhiên 

trên 22.000 Ha, với dân số trên 100.000 dân, phía Đông Bắc tỉnh Hà Tĩnh, cách 

thành phố Hà Tĩnh khoảng 47 km, phía Nam tiếp giáp thị xã Hồng Lĩnh, phía 

Bắc tiếp giáp thành phố Vinh (Nghệ An), phía Đông giáp biển Đông; cách biên 

giới nước bạn Lào hơn 110 km về phía Tây; là khu vực phòng thủ quan trọng 

của Quân khu 4 và của tỉnh Hà Tĩnh; là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh 

và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng huyện Nghi Xuân 

đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du 

lịch giai đoạn 2021 -2025 nằm trong Đề án xây dựng thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt 

tỉnh Nông thôn mới; là địa bàn có nhiều di tích lịch sử văn hóa vật thể, phi vật 

thể phong phú, đa dạng (với gần 200 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 68 di 

tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia và cấp tỉnh, tiêu biểu như: Khu di tích cấp 

Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du; Nhà thờ Uy Viễn Tướng Nguyễn 

Công Trứ; nhiều đền, chùa, miếu mạo linh thiêng như: Đền Chợ Củi, đình Hội 

Thống, đền Nguyễn Xí, chùa Phong Phạn, chùa Thanh Lương, chùa Đà Liễu và 

Di chỉ khảo cổ Bãi Cọi, Đền Huyện...có nhiều giá trị văn hóa văn hóa phi vật thể 

như Ca trù Cổ Đạm, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là 

di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; Trò Kiều, Sắc bùa...đang được bảo tồn 

và phát huy giá trị.  

Là địa phương có hệ thống giao thông thủy, bộ thuận lợi gồm 02 nhánh 

đường Quốc lộ 1A với chiều dài gần 35 km, có  hệ thống giao thông đồng bộ với 

huyết mạch là tuyến đường ven biển Xuân Hội -Thạch Khê - Vũng Áng, Tỉnh lộ 

546, Tỉnh lộ 547 đi qua, cách Ga tàu hỏa và sân bay Quốc tế Vinh từ 10 đến 15 

km; 38 km bờ hữu sông Lam có cảng Xuân Hải, Xuân Phổ, Xuân Hội và Bến 

Giang Đình; 32 km biên giới bờ biển trải dài, thoải mịn, hoang sơ của Bãi biển 

Xuân Thành, Xuân Yên, Cương Gián; Về phía Nam và Tây Nam, Nghi Xuân 

được bao bọc bởi dãy núi Hồng Lĩnh, ngoài nhiều cảnh đẹp và hệ thống hồ, đập 
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cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt…còn là nơi có tiềm năng phát triển các 

loại hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh. 

Thực hiện các chủ trương của tỉnh, thời gian qua huyện nhà đã có nhiều 

cố gắng trong vận động, thu hút đầu tư, phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa 

phương (nhất là phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn) phục vụ 

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; cùng với Phong trào 

thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đã thực sự tạo nên bộ mặt 

hạ tầng kinh tế - xã hội huyện nhà có nhiều khởi sắc, tuy nhiên do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid - 19 nên 6 tháng đầu năm 2021, tình hình phát triển kinh tế 

- xã hội nói chung cũng như kết quả công tác đối ngoại nói riêng có nhiều ảnh 

hưởng. Trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng, nhiều quốc gia đã thực hiện các biện 

pháp phong tỏa, hạn chế đi lại, tăng cường kiểm dịch nên việc hợp tác, xúc tiến 

các hoạt động thương mại, đối ngoại bị hạn chế. 

2. Kết quả triển khai công tác đối ngoại 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đối ngoại và hội 

nhập kinh tế quốc tế của Chính phủ, của UBND tỉnh; UBND huyện đã ban hành 

Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 22/4/2021 về hoạt động đối ngoại và hội nhập 

quốc tế năm 2021, nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hội nhập quốc tế theo 

tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội 

nhập quốc tế và 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; Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 và 

Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực 

hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. Tiếp tục tuyên truyền, 

phổ biến sâu rộng đến toàn thể các cấp, các ngành, các tổ chức và tầng lớp Nhân 

dân trên địa bàn huyện về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2021; những 

yêu cầu của hội nhập quốc tế, các cơ hội và thách thức, phương hướng, nhiệm 

vụ của hội nhập quốc tế trong từng ngành, từng lĩnh vực để thống nhất trong 

nhận thức và hành động. 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động phối hợp với các sở, 

ngành cấp tỉnh trong việc phòng chống dịch bệnh Covid - 19. 

3. Kết quả hoạt động ngoại giao kinh tế và xúc tiến thƣơng mại quốc tế 

Thời gian qua, Nghi Xuân luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo 

của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh, sự đồng hành và nỗ 

lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng Doanh nghiệp, các nhà đầu tư, 

cán bộ và nhân dân huyện nhà, hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện đạt 

được kết quả bước đầu quan trọng, tuy nhiên hoạt động ngoại giao kinh tế và 

xúc tiến thương mại quốc tế vẫn còn nhiều hạn chế. 

4. Các khoản viện trợ của các Đại sứ quán, các tổ chức Phi Chính phủ 

nƣớc ngoài, cứu trợ khẩn cấp và các nguồn viện trợ khác có yếu tố nƣớc ngoài 
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6 tháng đầu năm, huyện Nghi Xuân vẫn tiếp tục thực hiện Chương trình 

hỗ trợ học bổng dài hạn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên 

vượt khó học tốt, học giỏi trên địa bàn huyện (của tổ chức: Zhishan Foundation 

Taiwan). 

5. Tình hình tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế; tình hình ký kết và 

thực hiện các thỏa thuận quốc tế 6 tháng đầu năm; kế hoạch thực hiện 6 

tháng cuối năm 2021 

Thời gian qua, Nghi Xuân luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo 

của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh, sự đồng hành và nỗ 

lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng Doanh nghiệp, các nhà đầu tư, 

cán bộ và nhân dân huyện nhà, hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt được kết quả bước đầu quan trọng, tuy vậy 6 tháng 

đầu năm 2021, huyện chưa tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế và không ký kết 

và thực hiện các thỏa thuận quốc tế. 

6. Báo cáo thống kê đoàn ra, đoàn vào trong 6 tháng đầu năm và kế 

hoạch đoàn ra, đoàn vào trong 6 tháng cuối năm 2021 

6.1. Đoàn ra 

- 6 tháng đầu năm: Không 

- 6 tháng cuối năm: Kế hoạch 01 đoàn. 

6.2. Đoàn vào 

- Không có 

7. Tình hình hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp có yếu tố nƣớc 

ngoài trên địa bàn huyện; Tình hình công dân Nghi Xuân xuất cảnh nƣớc 

ngoài; tình hình công dân Nghi Xuân vi phạm pháp luật ở nƣớc ngoài; công 

tác đăng ký hộ tịch có yếu tố nƣớc ngoài 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Nghi Xuân có 04 doanh nghiệp có yếu tố 

nước ngoài, gồm: Công ty TNHH Xuân Lâm, Công ty Cổ Phần Hồng Lam Xuân 

Thành, Công ty Đô thị Sông Lam, Công ty TNHH Thanh Thành Đạt. Các doanh 

nghiệp trên hoạt động đúng pháp luật của Việt Nam, không có hoạt động ảnh 

hưởng đến ANTT trên địa bàn. 

Trên địa bàn huyện Nghi Xuân tính đến tháng 12/2020 có 14.278 lao động 

đang làm việc ở nước ngoài: năm 2020: 943 người); tháng 01/2021 đến tháng 

5/2021 có 740 người, trên 52 Quốc gia trên thế giới, chủ yếu lao động ở Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Đài Loan, Malayxia, Anggola và các nước khác (do ảnh hưởng từ đại 

dịch covid-19 một số lao động đã có Vida nhưng phải tạm dừng xuất cảnh). Dự 

kiến đến cuối năm 2021: Đi làm việc ở nước ngoài từ 1.000 đến 1.200 lao động. 

Nguồn thu nhập của người lao động làm việc ở nước ngoài bình quân mỗi 

năm đã gửi về trên địa bàn huyện khoảng 200 đến 250 tỷ đồng. Các đơn vị làm tốt 

công tác xuất khẩu lao động: xã Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm, Xuân 
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Hội...Thu nhập bình quân đầu người tăng gần 1,5 lần (từ 20 triệu đồng năm 2018 

lên 30 triệu đồng năm 2021). 

 Trong 6 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các 

quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tạo điều kiện cho các trường hợp công dân 

Việt Nam về nước, từ tháng 12/2020 đến hết tháng 5/2021 không có trường hợp 

nào vi phạm pháp luật nước ngoài bị bắt, trục xuất về nước. 

Kết quả đăng ký Hộ tịch có yếu nước ngoài từ ngày 01/01/2021 đến 

28/5/2021, cụ thể như sau: 

- Đăng ký khai sinh: 2 trường hợp (Trong đó, đăng ký mới: 01 trường hợp 

và ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh :01 trường hợp) 

- Ghi chú ly hôn: 01 trường hợp; Đăng ký kết hôn: 01 đôi (Trong đó: Công 

dân VN cư trú trong nước: 01 trường hợp; Nam 0, Nữ 1; Công dân VN định cư ở 

nước ngoài 0 trường hợp; Hàn Quốc 01 trường hợp) 

8. Công tác Ngoại giao văn hóa và ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài, công 

tác thông tin đối ngoại 

Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả 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. Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả hoạt 

động Cổng thông tin điện tử huyện; đăng tải các thông tin về tiềm năng, thế mạnh 

của địa phương lên Cổng thông tin điện tử huyện để giới thiệu, quảng bá về Nghi 

Xuân và thu hút đầu tư. 

Triển khai các nội dung liên quan tại Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 

10/5/2021 của UBND tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2021 - 2025 nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người Nghi Xuân, 

những tiềm năng, cơ hội đầu tư tại huyện đến bạn bè quốc tế và trong khu vực. Tổ 

chức tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân và 

lồng ghép vào các chương trình giảng dạy trong nhà trường về các chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình 

hình mới. 

9. Tình hình quản lý, khai thác, bảo vệ biển, quản lý tàu cá, hỗ trợ 

ngƣ dân 

Nghi Xuân là huyện đồng bằng ven biển có 15 xã, 2 thị trấn; là huyện ven 

biển nằm phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh, có bờ biển dài 32 km (trong đó có 9 xã ven 

biển) là một địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển khai thác 

thuỷ sản, nhân dân có truyền thống khai thác lâu đời trong những năm qua 

huyện ta có những bước phát triển đáng kể về sản lượng đánh bắt và cơ cấu đội 

tàu cũng như ý thức của người dân và xã hội. Trên địa bàn huyện có 815 tàu 

thuyền, trong đó tàu khai thác xa bờ (có chiều dài trên 15 mét) 17 chiếc (đặc biệt 

là có 6 tàu vỏ sắt có công suất trên 800 CV đóng theo Nghị định số 67 của 

Chính phủ) còn lại là khai thác ven bờ và vùng lộng. 
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- Hiện nay trên địa bàn huyện thành lập 04 Tổ đồng quản lý khai thác ven 

biển (Tổ Đồng quản lý nghề cá ven bờ số 1 – Xuân Hội, Tổ Đồng quản lý nghề 

cá ven bờ số 2 – Xuân Yên, Tổ Đồng quản lý nghề cá ven bờ số 3 – Xuân Liên 

Tổ Đồng quản lý nghề cá ven bờ số 4 – Cương Gián), 01 an ninh về khai thác 

thủy sản, 5 hợp tác xã khai thác thủy sản. Các tàu cá hoạt động tại vùng lộng và 

vùng khơi đều tham gia các Tổ đội hoặc HTX đoàn kết sản xuất trên biển có sự 

tham gia của các cơ sở sản xuất dịch vụ thủy sản, bước đầu hình thành các đội 

tàu thu mua sản phẩm sau khai thác cho các tàu cá trên biển. 

- Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật. Các cấp chính quyền đã chỉ đạo 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các chính sách phát 

triển khai thác hải sản gắn với an ninh, quốc phòng, đặc biệt triển khai Luật thủy 

sản, ban hành kế hoạch số triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục 

cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo 

cáo, không theo quy định (Khai thác IUU). Vì vậy, mỗi thông tin pháp luật đều 

được quán triệt cụ thể sâu rộng, phổ biến kịp thời, có các cơ chế chính sách hỗ trợ 

và phát triển của huyện, tỉnh và Trung ương đã khuyến khích, tạo động lực cho 

người dân trên địa bàn tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh... 

- Kiểm tra, thanh tra và xứ lý vi phạm pháp luật trong khai thác hải sản. 

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, định kỳ, đột xuất tuần tra kiểm soát 

phương tiện khai thác thủy hải sản trái phép để xua đuổi, xử phạt VPHC, 06 

tháng đầu năm đã xử phạt 06 vụ khai thác (10 phương tiện) khai thác không 

đúng quy định với số tiền xử phạt 75 triệu đồng, kiểm chứng tàu thuyền ra vào 

hoạt động trên biển đảm bảo đúng nguyên tắc thủ tục và chặt chẽ, đăng ký, kiểm 

soát xuất nhập lạch cho các phương tiện thuyền đúng quy định. 

II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ, 

ĐỀ XUẤT 

1. Thuận lợi 

Thời gian qua, việc triển khai hoạt động đối ngoại luôn được sự quan tâm, 

giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ngành cấp tỉnh, sự lãnh đạo 

của Huyện ủy và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể 

cấp huyện và UBND các xã, thị trấn. 

2. Khó khăn, vƣớng mắc 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh 

vực đối ngoại vẫn còn gặp một số khó khăn, tồn tại sau: 

- Hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện còn hạn chế vì vậy việc thu hút các 

nguồn vốn đầu tư nước ngoài chưa tương xứng với tiềm năng; Công tác xúc tiến 

thương mại, du lịch và vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài còn hạn chế, 

thiếu tính chủ động do khó khăn kinh phí thực hiện; Công tác nắm thông tin về 

đối tác như chính sách, cơ chế tài trợ... chưa được thực hiện tốt dẫn đến phương 

thức vận động đôi lúc chưa kịp thời và phù hợp. 
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- Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên 6 tháng đầu năm 2021, tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội nói chung cũng như kết quả công tác đối ngoại nói 

riêng có nhiều ảnh hưởng. Trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng, nhiều quốc gia đã 

thực hiện các biện pháp phong tỏa, hạn chế đi lại, tăng cường kiểm dịch nên việc 

hợp tác, xúc tiến các hoạt động thương mại, đối ngoại, du lịch bị hạn chế. 

- Việc bồi dưỡng kiến thức, k  năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm 

công tác đối ngoại chưa được tiến hành thường xuyên. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh quan tâm, ưu tiên điều phối, 

giới thiệu, phân bổ các dự án viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài cho huyện trên 

các lĩnh vực; Giới thiệu các doanh nghiệp (có vốn đầu tư nước ngoài) thực hiện 

hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn và có chính sách ưu tiên sử dụng lao 

động tại địa phương. 

Tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác 

vận động, thu hút và quản lý nguồn vốn viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài cho 

cán bộ tham mưu công tác đối ngoại của địa phương; Tăng cường trao đổi và 

cung cấp thông tin giữa các cơ quan Trung ương với địa phương về các tổ chức 

Phi Chính phủ.., nhằm giúp địa phương trong quá trình vận động, thu hút và tiếp 

nhận viện trợ, thiết thực phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện nhà. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐỐI 6 

THÁNG CUỐI NĂM 2021 

- Tiếp tục phối hợp thực hiện Kế hoạch hành động triển khai công tác đối 

ngoại giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo. 

- 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. 

- Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả 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, 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 ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị. 

- 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 trên địa bàn huyện. 

Tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban, ngành có liên quan nhằm thực hiện tốt 

các quy định về đối ngoại. Chú trọng thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các địa 
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phương, đơn vị trong việc thực hiện các quy định công tác đối ngoại, vận động 

viện trợ, quản lý người nước ngoài trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp thực hiện rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn 

bản quy phạm pháp luật về một số lĩnh vực công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh; 

phối hợp rà soát, góp ý vào Quyết định kiện toàn các Ban Chỉ đạo, Ban công tác 

và tham gia góp ý, bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của các Ban liên quan đến 

công tác đối ngoại. 

- Tiếp tục phối hợp 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 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại, tạo 

môi trường đầu tư thuận lợi, tranh thủ tối đa nguồn lực đầu tư từ bên ngoài để 

phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

- Đổi mới nội dung, phương pháp công tác 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 xuất nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn và 

quản lý, bảo hộ công dân Việt Nam 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 

Việt Nam 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, tham mưu, hướng dẫn  

các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và các cam kết quốc tế. 

- Tiếp tục triển khai Luật Thỏa thuận quốc tế, Quyết định số 06/2020/QĐ-

TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị 

hội thảo quốc tế tại Việt Nam, Quyết định số 3012/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 

của UBND tỉnh về danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực hội 

nghị hội thảo quốc tế và Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại 

trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện nghiêm túc quy trình ký kết thỏa thuận quốc tế 

và thủ tục hội nghị hội thảo quốc tế tại tỉnh. 

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến việc tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhằm đảm bảo triển khai và 

quản lý thống nhất, hiệu quả các hội nghị, hội thảo quốc tế, ký kết, thực hiện 

thỏa thuận quốc tế. 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính 

đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay, Thỏa 
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thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn, trật tự của Liên hợp quốc. Định 

hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ để nâng cao nhận thức của người 

dân về mối liên hệ giữa di cư và phát triển; thông tin cảnh báo, phòng, chống di 

cư trái phép và mua bán người tại các địa bàn trọng điểm và tại các xã, thị trấn.  

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

ngoài trên địa bàn huyện, chú trọng việc quản lý, kiểm tra, giám sát các tổ chức, 

cá nhân nước ngoài triển khai các chương trình, dự án tại khu công nghiệp, các 

địa bàn trọng điểm của huyện. Tập trung xử lý tốt các vụ việc có yếu tố nước 

ngoài xảy ra trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thông lệ quốc 

tế. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các Sở, ngành cấp tỉnh và các địa 

phương để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong bối cảnh tình hình biển 

Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, khó lường. 

- Tăng cường công tác bảo hộ công dân, phối hợp Sở Ngoại vụ để trao đổi 

thông tin kịp thời về tình hình người Nghi Xuân ở nước ngoài cũng như đề nghị 

sử dụng Qu  bảo hộ công dân để hỗ trợ công dân Nghi Xuân ở nước ngoài khi 

cần thiết. 

- Thực hiện kịp thời công tác bảo hộ công dân Nghi Xuân ở nước ngoài 

trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

- Tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 

25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Chiến lược bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 04/4/2014 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, 

vùng biển - đảo trong tình hình mới. Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch 

triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ 8 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh 

tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Phối hợp triển khai hiệu quả Quyết định 189/QĐ-UBND ngày 

07/10/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của tỉnh về Ban Chỉ 

đạo công tác biên giới tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật để cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân, đặc biệt là tại khu 

vực biên giới biển hiểu rõ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước và thực hiện nghiêm túc các Hiệp định, Nghị định về 

biên giới; vận động và hỗ trợ các ngư dân đánh bắt cá xa bờ bám biển, giữ vững 

ngư trường, góp phần giữ vững chủ quyền và đảm bảo an ninh tuyến biển. 

- Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 

28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động của 

Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020, 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. Đổi mới hình thức, nâng cao chất 

lượng, sử dụng hiệu quả hoạt động Cổng thông tin điện tử của huyện; cung cấp 

các thông tin về tiềm năng, thế mạnh của huyện lên Cổng thông tin điện tử 

huyện để giới thiệu, quảng bá về Nghi Xuân và thu hút đầu tư. 
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- Đa dạng hóa các phương thức giới thiệu, quảng bá văn hóa Nghi Xuân 

cho các đoàn nước ngoài tới địa phương và các đoàn công tác, xúc tiến, tham 

quan học tập của huyện tại nước ngoài. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, lựa chọn 

các ấn phẩm, sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa Nghi Xuân làm quà tặng cho 

các đối tác nước ngoài. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 709/KH-UBND ngày 

09/12/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 

19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 

36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở 

nước ngoài trong tình hình mới; tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ người Nghi 

Xuân ở nước ngoài yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội của 

nước sở tại, đồng thời duy trì quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước. Nghiên 

cứu thị trường để xúc tiến xuất khẩu lao động. 

- Tiếp tục thu thập thông tin tiến tới xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về 

kiều bào người Nghi Xuân ở nước ngoài. Vận động và thu hút người Nghi Xuân 

ở nước ngoài hướng về hợp tác đầu tư, kinh doanh, chuyển giao khoa học, công 

nghệ; mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn kiều hối. 

Trên đây là kết quả hoạt động đối ngoại trong 6 tháng đầu năm và phương 

hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn (có biểu tổng hợp kèm 

theo); Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo để Sở Ngoại vụ được biết, 

xem xét và tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Ngoại vụ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Thường trực UBMTTQ huyện 

- Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị: Nông nghiệp - PTNT, 

Giáo dục - Đào tạo; Tài chính - Kế hoạch, Lao động - 

TB&XH, Văn hóa - Thông tin, Công an huyện, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện; 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Bùi Việt Hùng 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH MỤC THỐNG KÊ CÁC DỰ ÁN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ ĐÃ TIẾP NHẬN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021  

VÀ DỰ KIẾN TIẾP NHẬN TRONG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND, ngày      /5/2021 của UBND huyện) 
 

     

 I. TỔNG HỢP DỰ ÁN VÀ GIÁ TRỊ VIỆN TRỢ                                                                        (Đơn vị tính: đô la Mỹ) 

                                                                                

Stt 

 

Tên dự án/khoản 

viện trợ phi dự án 

 

Tổ chức/cá 

nhân tài 

trợ, quốc 

tịch, số 

giấy phép 

 

Cơ quan 

chủ quản 

(có thẩm 

quyền 

phê 

duyệt) 

Cơ quan 

tiếp nhận 

và thực 

hiện dự án 

 

Địa bàn 

thực hiện 

dự án 

 

Thời gian 

dự án 

 

Ngân sách 

toàn dự án 

đã cam kết 

Ngân sách 

dự án năm 

 

Giá trị giải 

ngân thực tế 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
I. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐÃ TIẾP NHẬN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

 

1 

Hỗ trợ học bổng 

dài hạnh cho trẻ em 

có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn 

Zhishan 

Foundation 

Taiwan 

UBND 

huyện 

Sở Lao 

động - 

TBXH 

Xuân Yên, 

Xuân 

Thành, 

Cương Gián 

 Chưa cụ thể       3.974      1.984 

II. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN TIẾP NHẬN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

 

1 

Hỗ trợ học bổng 

dài hạnh cho trẻ em 

có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn 

Zhishan 

Foundation 

Taiwan 

UBND 

huyện 

Sở Lao 

động - 

TBXH 

Xuân Yên, 

Xuân 

Thành, 

Cương Gián 

        1.990 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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