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1 

 

STT Nhiệm vụ cụ thể 
Đơn vị thực hiện Thời gian 

 thực hiện 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách Ghi chú 
Chủ trì Phối hợp 

I 
Chương trình làm việc toàn khóa 

của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI  
   

 
 

1 

 

 

 

Bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế sửa đổi, 

bổ sung Quy chế quản lý các hoạt 

động đối ngoại của tỉnh Gia Lai ban 

hành kèm theo Quyết định số 2634-

QĐ/TU ngày 29/6/2015 của BTV 

Tỉnh ủy trình UBND tỉnh trình BTV 

Tỉnh ủy 

Phòng LS-

NVNONN 

Văn phòng, 

phòng HTQT 
Tháng 3 

 

Đ/c Đỗ Lê 

Nam- PGĐ 

(Đã trình 

UBND tỉnh 

dự thảo lần 2 

tại vb số 

08/SNgV-

HTQT ngày 

25/4/2019 

- Vb số 66/VPCP – 

QHQT ngày 

12/01/2021 của Văn 

phòng Chính phủ v/v 

công tác đối ngoại của 

địa phương năm 2020 

và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2021; 

- KH số 2030/KH-

UBND ngày 

01/10/2020 của UBND 

tỉnh về triển khai thực 

hiện thi hành Luật 

XNC của công dân 

VN và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Luật NC, XC, QC, 

cư trú của người nước 

ngoài tại VN 

2 

Xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh 

triển khai Kế hoạch số 10-KH/TU 

ngày 28/12/2020 của BTV Tỉnh ủy 

thực hiện Đề án tổng thể về triển khai 

Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 

08/08/2018 của Ban Bí thư về đẩy 

mạnh và nâng tầm đối ngoại đa 

phương đến năm 2030 

Phòng HTQT  Qúy I 

 

Đ/c Hoàng 

Minh Việt- 

PGĐ 

Đã hoàn chỉnh dự 

thảo Kế hoạch, 

trình UBND tỉnh 

tại vb số 08/SNgV-

HTQT ngày 

02/02/2021 
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II 

Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 

18/01/2021 của UBND tỉnh về việc 

triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP 

ngày 01/01/2021 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện kế hoạch phát triển KT-XH và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 

2021. 

   

 

 

1 

Tham gia Chương trình quảng bá địa 

phương do Bộ Ngoại giao tổ chức tại 

Australia 
Phòng HTQT 

Văn phòng, 

Phòng LS-

NVNONN 

Tháng 9 

 

Đ/c Giám đốc  

2 

Tham gia Chương trình quảng bá địa 

phương do Bộ Ngoại giao tổ chức tại 

Nhật Bản - Hàn Quốc 
Phòng HTQT 

Văn phòng, 

Phòng LS-

NVNONN 

Tháng 11 

 

Đ/c Giám đốc  

3 

Xây dựng Danh mục dự án vận động 

viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh 

Gia Lai giai đoạn 2021-2025 

Phòng HTQT 
Các phòng 

chuyên môn 
Tháng 8 

 

Đ/c Giám đốc  

III 

Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 

21/01/2021 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 01/01/2021 của Chính phủ về 

tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 

2021. 

   

 

 

1 Tham dự Chương trình/Hội nghị gặp 

gỡ cấp địa phương với các nước do 
Phòng HTQT Văn phòng Theo Kế hoạch 

của Bộ Ngoại 

Đ/c Giám đốc  
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Bộ Ngoại giao tổ chức. giao 

2 

Tổ chức thăm, làm việc với các cơ 

quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh 

sự nước ngoài, tổ chức PCPNN, tổ 

chức quốc tế tại Việt Nam 

Phòng HTQT 

Văn phòng, 

Phòng LS-

NVNONN 

Trong năm 

 

Đ/c Giám đốc  

3 

Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các 

chương trình, kế hoạch về cải cách 

hành chính (CCHC) của Sở Ngoại vụ:  

- Kế hoạch số 37/KH-SNgV ngày 

31/12/2020  về công tác CCHC; 

- Kế hoạch số 38/KH-SNgV ngày 

31/12/2020 về tuyên truyền CCHC; 

- Kế hoạch số 05/KH-SNgV ngày 

09/02/2021 về theo dõi thi hành pháp 

luật; 

- Kế hoạch số 06/KH-SNgV ngày 

09/02/2021 về công tác pháp chế; 

- Kế hoạch số 07/KH-SNgV ngày 

09/02/2021 về cung cấp thông tin 

Trang Thông tin điện tử  

Văn phòng 
Các phòng 

chuyên môn 
Thường xuyên 

 

 

 

 

 

Đ/c Hoàng 

Minh Việt- 

PGĐ 

 

IV Công tác quản lý đoàn ra      

1 

 

Xây dựng Quy chế quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức trong hoạt động 

xuất nhập cảnh 

Phòng LS-

NVNONN 

Văn phòng, 

  Các phòng 

chuyên môn 

Trong năm 

 

Đ/c Đỗ Lê 

Nam- PGĐ 

 

 

Vb số 139/UBND-

NC ngày 

29/01/2021 của 

UBND tỉnh 
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V 
Công tác thông tin đối ngoại 

   
 Đã được cấp kinh 

phí dự toán 

1 

Cung cấp thông tin về hoạt động đối 

ngoại cho Sở Thông tin và Truyền 

thông đăng phát trên Cụm thông tin cơ 

sở Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh theo 

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 

02/11/2020 của UBND tỉnh 

Phòng HTQT 
Các phòng 

chuyên môn 

Định kỳ 01 tin, 

bài/tháng 

 

Đ/c Hoàng 

Minh Việt- 

PGĐ 

Phòng QLBG, 

phòng LS-

NVNONN cung 

cấp 3 tin,bài/năm 

về phòng HTQT để 

tổng hợp, cung cấp 

cho Sở TT&TT 

2 

Đăng tin, bài viết quảng bá giới thiệu 

tỉnh Gia Lai trên đặc san, ấn phẩm của 

Báo Thế giới và Việt Nam  

Phòng HTQT 

Văn phòng, 

phòng chuyên 

môn 

03 bài/năm 

Đ/c Hoàng 

Minh Việt- 

PGĐ 

 

3 Xuất bản Tập san đối ngoại Phòng HTQT 

Văn phòng, 

các phòng 

chuyên môn 

Tháng 5, 

Tháng 8 

 

Đ/c Giám đốc  

4 

Tham dự Hội nghị gặp mặt các cơ 

quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam, 

cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước 

ngoài để quảng bá, kêu gọi đầu tư 

Phòng HTQT Văn phòng 

Theo Chương 

trình do Bộ 

Ngoại giao 

hoặc cơ quan 

đại diện nước 

ngoài tại Việt 

Nam tổ chức 

 

 

Đ/c Giám đốc  

5 
Tổ chức Hội nghị tuyên truyền đối 

ngoại nhân dân khu vực biên giới 
Phòng QLBG 

Văn phòng, 

các phòng 

chuyên môn 

 

 

 

Đ/c Đỗ Lê 

Nam- PGĐ 

 

- QĐ số 550/QĐ-UBND 

ngày 18/7/2017 của 

UBND tỉnh, KH số 

2694/KH-UBND ngày 

18/7/2017 v/v tổ chức 

thực hiện đề án số 825-

ĐA/QTTW; 
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VI Công tác vận động viện trợ PCPNN    
 Đã được cấp kinh 

phí dự toán 

1 
Hội nghị xúc tiến vận động viện trợ 

PCPNN giai đoạn 2021-2025 
Phòng HTQT 

Văn phòng, 

các phòng 

chuyên môn 

Qúy IV, sau 

khi UBND tỉnh 

ban hành danh 

mục dự án kêu 

gọi viện trợ gđ 

2021-2025 

 

Đ/c Giám đốc 

 

2 

 

Tổ chức thăm, vận động Đại sứ 

quán/Tổng Lãnh sự quán nước ngoài, 

tổ chức quốc tế, tổ chức PCPNN 
Phòng HTQT Văn phòng 

Quý IV, sau 

khi UBND tỉnh 

ban hành danh 

mục dự án kêu 

gọi viện trợ gđ 

2021-2025 

 

Đ/c Giám đốc 

 

3 

 

Tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện 

dự án viện trợ PCPNN  Phòng HTQT Văn phòng 

Theo Kế hoạch 

của Ban Công 

tác về các tổ 

chức PCPNN 

Đ/c Hoàng 

Minh Việt- 

PGĐ  

4 

Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 

công tác PCPNN năm 2020 do Ủy ban 

Công tác về các tổ chức PCPNN tổ 

chức 

Phòng HTQT Văn phòng Qúy I 

Đ/c Hoàng 

Minh Việt- 

PGĐ  

5 

Hướng dẫn các tổ chức PCPNN, tổ 

chức quốc tế, nhà tài trợ nước ngoài đi 

thực địa, khảo sát địa bàn 

Phòng HTQT Văn phòng 
Theo đề nghị 

của nhà tài trợ 

Đ/c Hoàng 

Minh Việt- 

PGĐ 
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VII Công tác ngoại giao văn hóa      

1 

 

 

 

Xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến 

lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn 

tỉnh 

Phòng HTQT 

Văn phòng, 

Các phòng 

chuyên môn 

Sau khi Thủ 

tướng Chính 

phủ ban hành 

Chiến lược 

Ngoại giao văn 

hóa giai đoạn 

2021-2030 

 

 

Đ/c Hoàng 

Minh Việt- 

PGĐ 

Kế hoạch số 15-

KH/TU ngày 

19/12/2021 của BTV 

Tỉnh ủy về triển khai 

Kết luận số 76-KL/TW 

ngày 04/6/2020 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục 

thực hiện NQ số 33-

NQ/TW  về xây dựng 

và phát triển văn hóa, 

con người VN đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước 

VII Công tác văn phòng      

 Công tác lưu trữ      

1 

 

Ban hành danh mục lưu trữ 
Văn phòng 

Các phòng 

chuyên môn 
Qúy I 

Đ/c Hoàng 

Minh Việt- 

PGĐ 

 

2 

 

Tổ chức tập huấn công tác lưu trữ 
Văn phòng 

Các phòng 

chuyên môn 
Tháng 4 

Đ/c Hoàng 

Minh Việt- 

PGĐ 

 

3 

 

Triển khai làm hồ sơ lưu trữ 
Văn phòng 

Các phòng 

chuyên môn 

Từ Tháng 4 

sau khi tập 

huấn 

Đ/c Hoàng 

Minh Việt- 

PGĐ 

 

 Công tác tổ chức      

1 Thực hiện theo Kế hoạch số 37/KH-

SNgV ngày 31/12/2020  về CCHC 
Văn phòng   Đ/c Giám đốc  
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năm 2021 

2 
Xây dựng Đề án vị trí việc làm của 

Sở, trình UBND tỉnh phê duyệt  
Văn phòng  Tháng 3 

Đ/c Giám đốc 
 

 Công tác đào tạo, bồi dưỡng      

1 
Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng giao 

tiếp đối ngoại 
Văn phòng 

Các phòng 

chuyên môn 
Quý II 

Đ/c Giám đốc 
 

2 

Tổ chức lớp tập huấn công tác vận 

động, quản lý và sử dụng viện trợ 

PCPNN 
Phòng HTQT 

Văn phòng 

Các phòng 

chuyên môn 

Tháng 4 

Đ/c Giám đốc 

 

3 

Phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ 

chức khóa bồi dưỡng kỹ năng hội 

nhập quốc tế và thực hành kỹ năng 

Văn phòng 
Các phòng 

chuyên môn 

Theo kế 

hoạch của 

HVNG 

Đ/c Giám đốc 

 

4 

Phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ 

chức Khóa bồi dưỡng Chuyên đề về 

kiến thức hội nhập quốc tế 

Văn phòng 
Các phòng 

chuyên môn 

Theo kế 

hoạch của 

HVNG 

Đ/c Giám đốc 

 

5 

Triển khai Kế hoạch số 03/KH-SNgV 

ngày 03/02/2021 về đào tạo bồi dưỡng 

CBCCVC năm 2021 

Văn phòng 
Các phòng 

chuyên môn 
 

Đ/c Giám đốc 

 

 

 

Công tác khác 
   

 
 

1 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SNgV 

ngày 04/02/2021 về triển khai phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 

Văn phòng 
Các phòng 

chuyên môn 
Thường xuyên 

 

Đ/c Giám đốc 
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2 

Theo dõi huyện Chư Prông: 

- Xây dựng Kế hoạch đi làm việc tại 

huyện Chư Prông; 

 

- Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng 

tháng 

Văn phòng 
Các phòng 

chuyên môn 
Tháng 3 

 

 

Đ/c Giám đốc  
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