
KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Sở Ngoại vụ  
 

 

 Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch 

công tác trọng tâm năm 2021 như sau: 

 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ về phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại địa phương năm 2021, các văn 

bản, Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến hoạt động đối ngoại trên địa 

bàn tỉnh;  

 - Kế hoạch được ban hành với các nội dung công việc trọng tâm, khung thời 

gian và đơn vị thực hiện cụ thể nhằm tạo thuận lợi cho Lãnh đạo Sở theo dõi, chỉ 

đạo, kiểm tra, chỉ đạo việc triển khai thực hiện; 

- Văn phòng, các phòng chuyên môn bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn thường xuyên, tập trung triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả, đúng thời 

gian các nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Kế hoạch này 

 II. NỘI DUNG 

Các nội dung công tác trọng tâm trong năm 2021 được liệt kê tại Bảng thống 

kê đính kèm theo Kế hoạch này. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo Sở phụ trách có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo 

việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.  

2. Văn phòng và các phòng chuyên môn thuộc Sở có trách nhiệm triển khai 

thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo kết quả 

thực hiện cho cấp có thẩm quyền theo quy định. 

. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì kịp thời 

báo cáo Lãnh đạo Sở phụ trách để xem xét, chỉ đạo./. 
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SỞ NGOẠI VỤ  

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /KH-SNgV 

 

Gia Lai, ngày        tháng   02  năm 2021 
 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng, các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, HTQT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tùng Khánh 
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