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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ 

và kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 

công tác 03 tháng cuối năm 2022 
 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình biên giới nhìn chung ổn định, mặc dù 

vẫn xảy ra một số sự việc vi phạm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới nhưng 

đã kịp thời tham mưu, xử lý, góp phần ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

vùng biên giới, giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị 

hợp tác và phát triển. Các hoạt động đối ngoại cơ bản đều bám sát chương trình, 

kế hoạch, đảm bảo đúng theo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại 

trên địa bàn tỉnh.  

Tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) chỉ đạo các địa 

phương, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng chức năng, thẩm quyền 

các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, góp phần 

nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là nhân dân sinh sống khu vực biên 

giới. Chủ động, tham mưu, thẩm định giải quyết thủ tục, đề xuất kịp thời với 

UBND tỉnh cho phép các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến triển khai các 

dự án tài trợ, viện trợ tại tỉnh đảm bảo đúng theo quy định hiện hành. Công tác 

hành chính văn phòng, thanh tra; công tác biên dịch, phiên dịch các tài liệu, thư 

trao đổi, biên bản ghi nhớ hội đàm phục vụ công tác đối ngoại của tỉnh luôn 

được đảm bảo. 

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2022, Sở đã tham mưu cho tỉnh tổ chức 

thành công các Hội nghị lớn như: Hội nghị trực tuyến Gặp gỡ đầu xuân giữa các 

Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 13 Uỷ ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao 

Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc 

Choang - Quảng Tây, Trung Quốc;  Hội nghị Gặp gỡ trực tuyến giữa Bí thư Tỉnh 

ủy Cao Bằng  (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng 

Tây (Trung Quốc); Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ 

chức thành công “Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022” với 

300 đại biểu tham dự; Phối hợp với Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao tổ chức 

thành công khóa bồi dưỡng “Kiến thức và Kỹ năng đối ngoại” với 120 học viên 

đến từ các tỉnh, thành phố đến từ các tỉnh miến Bắc và miền Trung tham dự. 

Tham mưu cho tỉnh cho phép tổ chức trên 10 hội nghị trực tuyến với các nước 

như Trung Quốc, Nhật Bản. Tham mưu hồ sơ tổ chức sự kiện "Giới thiệu Cao 

Bằng" tại Hà Nội; xây dựng Đề án “Mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp 
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tác quốc tế tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030”. Tham mưu 

đón tiếp và làm việc với các đoàn Đại sứ quán các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức 

Phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), tiêu biểu như: Đoàn Đại sứ quán Hàn Quốc 

tại Việt Nam, Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam, Đoàn Văn phòng Hợp tác Quốc 

phòng - Đại sứ quán Hoa kỳ tại Việt Nam, Công ty TNHH Hi-Tech Farm (Hàn 

Quốc), Cơ quan hợp tác quốc tế (KOIKA), Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp 

(IFAD), Đoàn thẩm định Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, tổ chức 

ChildFund… Thẩm định việc ký kết các Thỏa thuận, Biên bản ghi nhớ giữa các 

Sở, ban, ngành với các đối tác nước ngoài và việc tiếp nhận viện trợ dự án, phi dự 

án đảm bảo đúng theo quy định. Đề xuất mở rộng địa bàn hoạt động, bổ sung 

Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức ChildFund, NFF/Na Uy... Tham mưu cho 

UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 22/4/2022 về triển khai 

thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 

2026, tham mưu ban hành Thông báo số 952/TB-BCĐ ngày 22/4/2022 về việc 

phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác đối với người Việt Nam 

ở nước ngoài tỉnh Cao Bằng. 

Trong công tác quản lý biên giới lãnh thổ: Phối hợp với các cơ quan liên 

quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về xây dựng các công trình trên biên giới: 556/1-

556/2, 560-561, 836(2) bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới 

quốc gia; Phối hợp với nhóm chuyên gia Uỷ ban biên giới trên đất liền Việt Nam 

Trung Quốc khảo sát song phương các khu vực phía Trung Quốc có chủ trương 

xây dựng hàng rào ngăn chặn trên biên giới mà hai Bên có nhận thức khác nhau 

về hướng đi của đường biên giới. Tham mưu triển khai, thực hiện có hiệu quả và 

đồng bộ Chỉ thị số 1326/CT-TTg ngày 27/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

triển khai thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới và các biên bản phiên họp 

Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Tham mưu thành 

lập Ban chỉ đạo công tác biên giới của tỉnh, Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, Kế 

hoạch công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo công tác biên giới của tỉnh. 

Công tác hành chính Văn phòng, thanh tra, thông tin đối ngoại: Thực hiện 

tốt công tác tham mưu; công tác hậu cần, tài chính, tài sản; công tác quản lý, đào 

tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động; 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hành chính công vụ; Thực hiện tốt công tác biên 

dịch, phiên dịch các tài liệu, thư trao đổi, biên bản ghi nhớ hội đàm phục vụ công 

tác đối ngoại của tỉnh luôn được đảm bảo; kịp thời cập nhật tin, bài, sự kiện các 

hoạt động đối ngoại, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đăng lên Trang Thông tin 

đối ngoại tỉnh Cao Bằng. 

* Thuận lợi 

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố trong công tác đối ngoại; Tập thể cán bộ công chức, viên 

chức cơ quan luôn chủ động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, có tinh thần trách 

nhiệm đối với công việc. 
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* Khó khăn, hạn chế 

Dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng nhất định 

đến các hoạt động đối ngoại của tỉnh, bên cạnh đó, Trung Quốc tiếp tục kiên trì 

chính sách “Zero COVID” nên hầu hết các hoạt động phải tạm hoãn và chuyển 

hình thức từ gặp gỡ trực tiếp sang trực tuyến cho phù hợp. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Công tác Hợp tác quốc tế - Lãnh sự, người Việt Nam ở nước ngoài 

1.1. Công tác quản lý đoàn ra/đoàn vào  

Tham mưu, thẩm định trình Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh cử 01 đoàn 

công tác của tỉnh tham gia Hội nghị Quốc tế lần thứ 7 của Mạng lưới Công viên địa 

chất toàn cầu UNESCO Khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Thái Lan. Tham 

mưu, cho phép 05 cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài; 07 cán bộ, 

công chức, viên chức đi du lịch nước ngoài theo nguyện vọng cá nhân; hướng dẫn, 

phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, cho phép 19 đoàn của các tổ chức 

PCPNN, tổ chức quốc tế, chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại tỉnh1. 

Tổng hợp Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đoàn ra, đoàn vào cấp tỉnh 

gửi Bộ Ngoại giao, đồng thời thông báo kết quả xét duyệt kế hoạch điều chỉnh, bổ 

sung đoàn ra, đoàn vào cấp sở, ngành, huyện, thành phố 6 tháng cuối năm 2022. 

1.2. Công tác hợp tác quốc tế 

Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến Chương trình Gặp gỡ 

đầu xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hợp 

giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự 

trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2022; Gặp gỡ trực tuyến giữa 

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Tham mưu đón tiếp và làm việc với Đoàn 

công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Đoàn công tác của ĐSQ 

Pakistan tại Việt Nam, Đoàn công tác Văn phòng Hợp tác Quốc phòng, Đại sứ 

quán Hoa kỳ tại Việt Nam; Đoàn công tác của một số cơ quan, tổ chức Hàn 

Quốc, Công ty TNHH Hi-Tech Farm (Hàn Quốc), Cơ quan hợp tác quốc tế 

(KOIKA), Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD), Đoàn thẩm định Công 

                   
1 (1) Đoàn công ty TNHH Hi-Tech Farm (Hàn Quốc) trao đổi thúc đẩy tiến độ và các nội dung chuẩn bị cho triển khai dự án 

nông nghiệp thông minh tại tỉnh; (2) Đoàn công tác của một số cơ quan, tổ chức Hàn Quốc tại Việt Nam làm việc với trao đổi 

về tiềm năng, nhu cầu thu hút đầu tư, quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác về xuất khẩu lao động và đào tạo nhân lực; (3) Đoàn 

phóng viên Hãng sản xuất chương trình truyền hình VOID Media Group (Đức) xin hoạt động báo chí tại tỉnh; (4) Đoàn cán 

bộ Khoa học đến điều tra thực địa tại vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén; (5) Đoàn Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc 

(KOICA) đến làm việc tại tỉnh; (6) Tổ chức Tương lai tươi sáng đến triển khai khoản viện trợ pho dự án; (7) Đoàn của tổ 

chức Tzu Chi/Trung Quốc (Đài Loan) đi khảo sát tại huyện Nguyên Bình và huyện Bảo Lạc; (8) Đoàn Văn phòng điều phối 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; (9) 

Đoàn công tác của tổ chức FFI và nhà tài trợ đến thăm, làm việc tại Cao Bằng, (10) Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng đón 

tiếp khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh, (11) Tổ chức Phi Chính phủ SAP- VN (Hoa Kỳ) đến khám, đánh giá kết 

quả sau phẫu thuật cho trẻ em tại huyện Bảo Lạc, (12) Đoàn công tác Văn phòng Hợp tác Quốc phòng, Đại sứ quán Hoa Kỳ 

tại Hà Nội đến khảo sát mặt bằng dự án Trường Mầm non Quang Trung tại tỉnh Cao Bằng, (13) Đoàn chuyên gia UNESCO 

thực hiện nhiệm vụ tái thẩm định danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2022; (14) Ban 

điều phối Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ đón tiếp người nước ngoài thăm và làm việc tại tỉnh. (15)Tham mưu đón tiếp 

và làm việc với Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam; (16)Tham mưu cho UBND tỉnh cho chủ trương 

UBND huyện Trùng Khánh mời đoàn đại biểu CPND thành phố Tịnh Tây, huyện Đại Tân (Trung Quốc). 
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viên địa chất Non nước Cao Bằng, tổ chức ChildFund... Tổ chức Đoàn đi thăm và 

làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc và một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài 

tại Hà Nội. 

Tham mưu thẩm định việc ký kết thỏa thuận giữa các cơ quan, đơn vị của 

tỉnh Cao Bằng và phía Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc2. Tham 

mưu, báo cáo và dự thảo Thư phúc đáp, Thư trao đổi, Thư chúc mừng, Công hàm 

của Lãnh đạo tỉnh gửi đối tác3. tham dự Hội nghị tổng kết giữa kỳ Đề án phát 

triển quan hệ giữa Việt Nam và Trung Đông - Châu Phi giai đoạn 2016-2025; 

chuẩn các nội dung liên quan và làm việc trực tuyến với tỉnh Chiba - Nhật Bản và 

Hiệp hội phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục Đài - Việt; hướng dẫn thủ tục ký kết 

và thẩm định Dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Đài - Việt với Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

cung cấp thông tin về dự án Liên hợp quốc gửi Bộ Ngoại giao. Tham mưu thực 

hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-194. 

Xây dựng dự thảo Đề án mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác 

quốc tế tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 và Hồ sơ  tổ chức 

Hội nghị "Giới thiệu Cao Bằng” năm 2022 tại Hà Nội; xây dựng kế hoạch hành 

động triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; kế hoạch triển khai Chỉ thị số 12-

CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; triển khai chương trình 

học bổng của Chính quyền Quảng Tây dành cho tỉnh Cao Bằng năm 2022. Cung 

cấp thông tin về hợp tác với Hồng Kông gửi Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; Cung 

cấp thông tin xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ về "tăng cường hợp tác 

quốc tế để phát triển ngành Halal Việt Nam". Đề xuất hoạt động kỷ niệm 50 năm 

thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-

Pháp. 

                   
2Tham mưu cho phép huyện Bảo Lạc ký kết thỏa thuận huyện hữu nghị giữa huyện Bảo Lạc, nước CHXHCN Việt 

Nam với huyện Nà Po, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, cho phép huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng ký 

Thỏa thuận thiết lập quan hệ huyện - thành phố hữu nghị giữa huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nước CHXHCN 

Việt Nam và thành phố Tịnh Tây, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; Sở Công thương ký kết thỏa 

thuận khung giữa Sở Thương vụ Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) với các Sở Công thương các 

tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) về việc tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh cửa khẩu và 

hợp tác thông quan cửa khẩu. 
3 Tham mưu, báo cáo và đề xuất với lãnh đạo tỉnh về việc Đại sứ quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt 

Nam gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới tới Chủ tịch tỉnh; thư Chúc mừng năm mới của đồng chí Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi Bí thư Khu ủy, Chủ tịch Chính phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; Thư chúc 

mừng năm mới gửi thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc; Thư trao đổi của Văn phòng Ngoại sự Khu tự trị 

dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc về phối hợp thực hiện Cơ chế điều phối trao đổi phòng chống dịch bệnh 

qua biên giới. Tham mưu Công hàm của UBND tỉnh gửi Chính phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây trao đổi 

các vấn đề liên quan đến công tác biên giới và báo cáo Công hàm phúc đáp của Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân 

tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; phản hồi với phía Trung Quốc tại Kỳ họp lần thứ 3 Nhóm công tác thuận lợi 

hóa thương mại Việt Nam - Trung Quốc và Kỳ họp lần thứ 2 cơ chế hợp tác giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa 

tại cửa khẩu biên giới Việt - Trung; Thư trao đổi gửi Tập đoàn mía đường Đông Á Nam Ninh, Quảng Tây 
4 Báo cáo Tỉnh ủy về Công điện số 815/2021/TLSQ.NN ngày 20/12/2021 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh 

về việc thông báo Bộ Thương mại Trung Quốc thông qua phía Quảng Tây dự kiến viện trợ cho 04 tỉnh  biên  giới  phía  Bắc,  

Việt  Nam (Cao  Bằng,  Hà  Giang,  Lạng Sơn và Quảng Ninh) 500.000 liều vắc xin Verocell phòng COVID-19; (2) Cung 

cấp thông tin đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm 2021. 
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1.3. Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 

Tham mưu cho tỉnh cho phép tổ chức tổng số 11 hội nghị trực tuyến. Trong 

đó bao gồm 04 hội nghị trực tuyến cấp tỉnh5; 07 hội thảo trực tuyến cấp sở, ngành6. 

Trình tự tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế được đảm bảo thực hiện theo 

đúng quy định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 

1.4. Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân 

Phối hợp với các cơ quan liên quan, hỗ trợ gia đình 01 công dân bị tạm giam 

ở Malaysia; giải quyết 02 vụ việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đề nghị Cục 

Lãnh sự, Bộ Ngoại giao hỗ trợ xác minh, hướng dẫn xử lý đối với 01 công dân 

tỉnh Cao Bằng tử vong tại Campuchia; xác minh thông tin 03 công dân Việt Nam 

xuất nhập cảnh trái phép, trong đó có 01 công dân bị chết bên Trung Quốc. 

Thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân: Tham mưu đề nghị các đơn vị liên 

quan về việc rà soát, thống kê danh sách công dân Cao Bằng đang sinh sống, học 

tập, làm việc tại U-crai-na và các nước lân cận đang trong khu vực chiến sự; báo 

cáo Cục Lãnh sự, Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanouk, Campuchia và các đơn vị 

liên quan về việc 01 công dân bị lừa bán sang Campuchia. 

1.5. Công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

(PCPNN)  

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban Công tác về các 

tổ chức PCPNN, Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), Bộ Ngoại giao 

trong việc quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN. Thực hiện tốt công tác 

tham mưu về tiếp nhận dự án, phi dự án theo quy định, phối hợp với các cơ quan 

đơn vị thẩm định, xin ý kiến, đề xuất 05 Dự án/tổ chức tài trợ cho tỉnh7. Đề xuất 

mở rộng vùng dự án của tổ chức ChildFund; việc bổ sung địa bàn hoạt động tại 

Cao Bằng của tổ chức VCF/Mỹ; Đề xuất tài trợ kinh phí hỗ trợ xây dựng một số 

hạng mục công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gửi Liên hiệp các tổ chức Hữu 

nghị Việt Nam. 

1.6. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài  

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 

22/4/2022 về triển khai thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Cao 

                   
5 Chương trình Gặp gỡ đầu xuân năm 2022 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Lạng 

Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; 02 cuộc họp trực tuyến giữa  và Hiệp hội Đài - Việt; 

Hội nghị trực tuyến trao đổi, thống nhất về nội dung hợp tác liên kết sản xuất, thu mua cây mía đường giữa tỉnh Cao Bằng 

với Tập đoàn mía đường Đông Á Nam Ninh Quảng Tây, Trung Quốc. 
6 Văn phòng ChildFund Cao Bằng tổ chức Hội thảo tham vấn về kế hoạch chiến lược của ChildFund Australia giai đoạn 

2022-2025; Sở Ngoại vụ họp trực tuyến với Ban phụ trách Hợp tác quốc tế tỉnh Chi ba, Nhật Bản; Tỉnh Đoàn thanh niên họp 

trực tuyến với Ủy ban đoàn thanh niên Quảng Tây (Trung Quốc); BQL CVĐC non ước Cao Bằng họp trực tuyến với BQL 

CVĐC Lạc Nghiệp, Phượng Sơn, Bách Sắc (Trung Quốc); UBND huyện Thạch An hội đàm trực tuyến với Chính phủ huyện 

Long Châu (Trung Quốc). 
7 (1)dự án "Trao tặng học bổng cho học sinh trường Tiểu học Đề Thám và THCS Đề thám" do Đại sứ quán 

Trung Quốc tại Việt Nam tài trợ; (2) dự án Trường mầm non Quang Trung, xã Quang Trung, huyện Hòa An do 

Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tài trợ; (3) tổ chức BDCF/Ô-xtơ-rây-li-a hỗ trợ xây dựng nhà tình 

nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn;(4) tổ chức Tzu Chi/Trung Quốc (Đài Loan) hỗ trợ xây nhà và tặng 

quà Tết năm 2023; (5)tổ chức VCF/Mỹ tài trợ học bổng cho học sinh tại Cao Bằng. 
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Bằng giai đoạn 2021 - 2026, ban hành Thông báo số 952/TB-BCĐ ngày 

22/4/2022 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác đối 

với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-

19, hơn nữa cộng đồng người Cao Bằng định cư tại nước ngoài còn ít, tiềm lực 

kinh tế trung bình, lý do định cư tại nước ngoài chủ yếu là đi lao động xuất khẩu 

xin ở lại hoặc lấy vợ, chồng ở nước ngoài, cho nên việc kiều bào về quê sinh 

sống, hợp tác khoa học công nghệ, đầu tư kinh doanh, tham gia giảng dạy, hoạt 

động văn hóa nghệ thuật, thể thao... còn hạn chế. 

2. Công tác quản lý biên giới  

2.1. Công tác quản lý biên giới 

Tình hình khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không xảy ra 

các vụ việc phức tạp vi phạm đến chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới. 

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin với các sở, ngành liên quan 

và UBND các huyện biên giới, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết 

kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới theo Hiệp định về Quy chế quản lý biên 

giới và các thỏa thuận có liên quan. Việc trao đổi thông tin theo Quy chế phối hợp 

trong công tác quản lý biên giới giữa Sở Ngoại vụ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh được duy trì thực hiện tốt. 

Tham mưu cho UBND tỉnh đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về công tác biên giới 

trên đất liền và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Đồng thời, tham mưu Quyết 

định kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 1326/CT-TTg ngày 

27/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ thành Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh 

Cao Bằng; tham mưu ban hành các văn bản của Ban chỉ đạo công tác biên giới 

tỉnh Cao Bằng8; báo cáo kết quả công tác Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 

1326/CT-TTg ngày 27/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực 

hiện 03 văn kiện biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm 2021. 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các ngành liên quan 

giải quyết các khu vực hai Bên có nhận thức khác nhau trong quá trình phía Trung 

Quốc xây dựng hàng rào khống chế, ngăn chặn trên biên giới; chỉ đạo việc tăng 

cường tuần tra, giám sát chặt chẽ đối với các khu vực phía Trung Quốc thông báo 

tiếp tục xây dựng hàng rào, thông báo tiến hành lắp đặt thiết bị giám sát tại khu 

vực biên giới.9 Tham mưu xây dựng các báo cáo, đóng góp ý kiến đối với văn bản 

liên quan đến công tác biên giới, lãnh thổ10. 

                   
8 Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo, Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban 

Chỉ đạo, Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, Thông báo Phân công nhiệm vụ thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ 

đạo, báo cáo tình hình triển khai thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới 6 tháng đầu năm và phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 
9 Công văn số 1108/UBND-NC ngày 11/5/2022 của về việc chỉ đạo việc phía Trung Quốc xây dựng thêm hàng rào tại khu 

vực đối diện M739-M741; Công văn số 303/UBND-NC ngày 14/02/2022 của về việc chỉ đạo việc phía Trung Quốc tiến hành 

lắp đặt thiết bị giám sát tại khu vực biên giới; tham mưu các Công văn của UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Bảo Lạc 

về việc phía Trung Quốc lắp đặt hệ thống báo động trên biên giới tại khu vực mốc 532-569; việc phía Trung 

Quốc phóng tuyến xây dựng hàng rào ngăn chặn tạm thời trên biên giới tại khu vực mốc 571 và mốc 572; việc 

phía Trung Quốc xây dựng kè chống sạt lở tại khu vực mốc 556/1-556/2. 
10 Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Biên giới quốc gia việc Trung Quốc đề nghị trang bị thêm hàng rào lớp 2 tại khu 

vực mốc 737/1-739; Báo cáo về việc tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam với Trung 



7 

 

Tham mưu gửi công hàm của UBND tỉnh cho Chính phủ nhân dân Khu tự 

trị dân tộc Choang Quảng Tây để trao đổi về việc giải quyết các vấn đề liên quan 

đến biên giới; tham mưu triển khai các nội dung trả lời của Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây đối với Công hàm trao đổi của UBND tỉnh. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thực địa, đánh 

giá tình hình sạt lở bờ sông biên giới khu vực mốc 840+600m, xã Minh Long, 

huyện Hạ Lang và báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh về kết quả khảo sát thực địa; 

phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về xây dựng các 

công trình trên biên giới: 556/1-556/2, 560-561, 836(2) bảo đảm giữ vững chủ 

quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

Đối với khu vực mốc 632 - 633: Góp ý đối với dự thảo Thư trao đổi của 

UBND huyện Hà Quảng phúc đáp Chính phủ nhân dân huyện Nà Po về đường 

tuần tra; thẩm định Biên bản hội đàm giữa huyện Hà Quảng với huyện Nà Po về 

đường tuần tra phía Trung Quốc khu vực mốc 632 - 633; Thư trao đổi của Sở 

Ngoại vụ Cao Bằng gửi Ban Ngoại vụ Quảng Tây (Trung Quốc) về đường tuần 

tra khu vực mốc 632 - 633; Tổng hợp hồ sơ và xây dựng báo cáo tình hình giải 

quyết vụ việc đường tuần tra của phía Trung Quốc. 

Chuẩn bị nội dung và tham gia các cuộc họp của Nhóm chuyên gia trong Ủy 

ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trao đổi về việc khảo 

sát thực địa các khu vực còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình phía Trung Quốc 

xây dựng hàng rào khống chế, ngăn chặn trên biên giới; Triển khai văn bản của 

cấp trên việc Trung Quốc cắm chông tre, rải bàn đinh tại khu vực biên giới nằm 

sát hàng rào ngăn chặn bên lãnh thổ Trung Quốc; việc Trung Quốc lắp dây điện 

trên hàng rào ngăn chặn tại khu vực biên giới. 

Xây dựng nội dung tham luận của tỉnh Cao Bằng tại Hội nghị “Tổng kết 

và triển khai nhiệm vụ theo kết quả Đề án kiểm tra, khảo sát đơn phương biên 

giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc”. 

Triển khai kết quả khảo sát đơn phương tuyến biên giới trên đất liền Việt 

Nam - Trung Quốc đến các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện biên giới; 

xây dựng kế hoạch và phối hợp với Nhóm chuyên gia kỹ thuật trong Ủy ban liên 

hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và chuẩn bị các nội dung 

phục vụ Nhóm chuyên gia kỹ thuật khảo sát đo đạc tại các khu vực tồn đọng 

vướng mắc trên địa bàn tỉnh; Thành lập đoàn công tác của tỉnh khảo sát đo đạc 

tại thực địa và Báo cáo, đề xuất Ủy ban biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao về 

                                                       
Quốc; Báo cáo tình hình công tác quản lý biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng phục vụ buổi làm việc giữa đồng chí Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng; tham mưu đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; 

đóng góp ý kiến đối với phương án kết thúc trao đổi, ký kết chỉnh sửa, bổ sung trình tự phê chuẩn xây dựng các công trình biên giới 

gửi Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tổng hợp; Tham mưu đề xuất kiến 

nghị với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV về một số nội dung liên 

quan công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia; Báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân tỉnh về kết quả tham dự cuộc họp chuẩn bị 

cho cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; kết quả tham dự cuộc họp triển khai 

kết quả cuộc họp lần 2 Uỷ ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; dự thảo Báo cáo tóm tắt Hợp phần 

quy hoạch cửa khẩu biên giới đất liền giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
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kết quả khảo sát và đề nghị bổ sung điểm khảo sát song phương tại khu vực mốc 

571 - 572.  

3.2. Công tác cửa khẩu, lối mở 

Xây dựng báo cáo tham luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội thảo chuyên 

đề “Thực trạng hệ thống cửa khẩu biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc và đề 

xuất quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; góp ý đối với 

Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt Hợp phần quy hoạch cửa khẩu biên giới đất 

liền giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. 

Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai văn bản của Bộ Ngoại giao liên quan 

đến việc tiếp tục mở tạm thời lối mở (lối thông quan) Nà Đoỏng - Nà Ráy; Tham 

mưu triển khai các thủ tục đối ngoại đối với công trình cầu đường bộ II Tà Lùng 

- Thủy Khẩu theo quy định. Rà soát các nội dung, điều kiện, tham mưu xây 

dựng kế hoạch hội đàm công tác cửa khẩu với thành phố Sùng Tả (Trung Quốc). 

Trả lời kiến nghị cử tri huyện Hạ Lang, huyện Quảng Hòa, Ban quản lý cửa 

khẩu Lý Vạn. Tham mưu văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc huyện 

Thạch An đề xuất nâng cấp lối mở Nà Lạn, Đức Long thành cửa khẩu phụ. 

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tổng thể phát triển khu kinh tế cửa khẩu 

tỉnh Cao Bằng năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022; Báo cáo tình hình thực 

hiện nội dung đột phá về phát triển kinh tế cửa khẩu 6 tháng đầu năm. 

Đóng góp ý kiến đối với: Dự thảo Tờ trình và Quyết định bãi bỏ một số văn 

bản liên quan đến cửa khẩu, lối mở gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng 

hợp; dự thảo báo cáo năm 2021, Kế hoạch năm 2022 về thực hiện Đề án tổng thế 

phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng; dự thảo Kế hoạch thực hiện nội 

dung đột phá về phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng... 

Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND 

huyện Hà Quảng đề xuất UBND tỉnh giao nhiệm vụ Chủ đầu tư cho đơn vị thực 

hiện và triển khai các công việc tiếp theo của công trình đường chuyên dụng vận 

chuyển hàng hóa Sóc Giang - Bình Mãng. 

2.3. Triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên 

du lịch Thác Bản Giốc (Đức Thiên) Việt Nam - Trung Quốc 

Kiện toàn Ủy ban Điều phối, Văn phòng Thường trực của Ủy ban điều phối, 

Tổ Giúp việc cho Văn phòng Thường trực của Ủy ban điều phối cấp tỉnh thực 

hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức 

Thiên) Việt Nam - Trung Quốc. Tổng hợp ý kiến và tham mưu phúc đáp Thư trao 

đổi của Tổ công tác liên ngành Quảng Tây, Ủy ban Điều phối thực hiện Hiệp định 

hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) Việt 

Nam - Trung Quốc. Tham mưu báo cáo kết quả triển khai thực hiện Hiệp định 

hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) Việt 

Nam - Trung Quốc của Văn phòng thường trực phục vụ cuộc họp Ủy ban điều 

phối cấp tỉnh và dự thảo Thông báo kết luận cuộc họp của đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Ban Ủy ban điều phối cấp tỉnh.  
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Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Hiệp 

định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) 

Việt Nam - Trung Quốc từ khi Hiệp định có hiệu lực đến nay; Kế hoạch triển 

khai thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản 

Giốc (Đức Thiên) Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2022 – 2025; thay thế thành 

viên Ủy ban điều phối cấp tỉnh; Văn phòng thường trực; Tổ giúp việc cho Văn 

phòng Thường trực của Ủy ban điều phối cấp tỉnh thực hiện Hiệp định hợp tác 

bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc (Đức Thiên) Việt Nam - 

Trung Quốc. 

3. Công tác Văn phòng 

Thực hiện công tác tham mưu tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất đảm bảo 

đúng thời gian quy định. Trong 9 tháng đầu năm 2022, đã tiếp nhận 5795 văn bản 

đến và ban hành 1365 văn bản đi. Thực hiện tốt công tác nội chính, đảm bảo chế 

độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động đúng theo quy 

định của pháp luật; chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần cho việc đón tiếp các đoàn 

công tác đến làm việc tại tỉnh; chuẩn bị chu đáo cho lãnh đạo Sở đi công tác. Tổ 

chức kế hoạch trực và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, tiết kiệm; 

phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, UBND các huyện biên giới nắm bắt tình hình và thu thập thông tin về 

tình hình biên giới, vùng trời trên địa bàn tỉnh, các dịp lễ, tết báo cáo UBND tỉnh 

đúng thời gian quy định. 

Tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, 

đào tạo, bồi dưỡng11. Quyết định tiếp nhận và phân công nhiệm vụ hướng dẫn tập 

sự đối với 03 công chức và 01 viên chức vào làm việc tại Sở theo quy định; Hoàn 

thiện quy trình thủ tục về điều động, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ cho 05 công 

chức; Đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, 

chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở, rà soát và báo cáo 

công tác bổ nhiệm lãnh đạo quản lý của Sở gửi Sở Nội vụ; Tổng hợp các báo cáo: 

Công tác cải cách hành chính, công tác nhân quyền, dân vận chính quyền, quy chế 

dân chủ ở cơ sở bình đẳng giới; hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá, tình 

hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2023. 

Rà soát, bổ sung qui hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025, 

2021-2026 (năm 2022); xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Sở 

Ngoại vụ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; tham mưu xây dựng dự thảo Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ theo 

                   
11 Tham mưu phối hợp với Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan đơn vị trong tỉnh đối với học bổng Thạc sĩ của Chính phủ 

Brunei và học bổng Thạc sĩ Luật và Thạc sĩ Khoa học Nhân văn tại Viện Luật Biển Quốc tế, Malta; Ban hành Kế hoạch: thực 

hiện kỷ luật, kỷ cương và văn hóa công vụ năm 2022; kế hoạch Thi đua khen thưởng năm 2022; phát động thi đua và đăng ký 

thi đua năm 2022. Ban hành kế hoạch thực hiện kỷ luật kỷ cương; Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 

của Sở Ngoại vụ; Kế hoạch đảm bảo về an ninh trật tự và đăng ký cơ quan đạt an toàn về an ninh trật tự năm 2022; Kế hoạch 

Ứng dụng CNTT vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN Iso 9001:2015; kế hoạch tuyên truyền về 

CCHC năm 2022...Tổng hợp hồ sơ trình Sở Y tế tỉnh đề nghị  tặng Bằng khen cho các Tập thể và cá trong và ngoài tỉnh có 

thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
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Thông tư số 03/2021/TT-BNG ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

xin ý kiến các ngành và trình UBND tỉnh ban hành. 

Tham mưu chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện hậu cần, lễ tân phục vụ 

buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Ngoại vụ; đảm bảo 

chu đáo công tác lễ tân hậu cần phục vụ Hội nghị trực tuyến Chương trình Gặp 

gỡ đầu xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác 

liên hợp năm 2022; “Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022” 

tại tỉnh Cao Bằng; Phối hợp với Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao tổ chức 

thành công khóa bồi dưỡng “Kiến thức và kỹ năng đối ngoại” dành cho công 

chức, viên chức các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố 

khu vực miền Bắc và miền Trung tại tỉnh Cao Bằng. 

5. Công tác Thanh tra 

Tham mưu xây dựng các báo cáo của Sở liên quan đến công tác thanh tra, 

phòng chống tham nhũng12. Tham mưu và ban hành: Quy chế tiếp công dân, 

Kế hoạch tiếp công dân của Sở; niêm yết lịch tiếp công dân tại cơ quan; Thông 

báo công khai đường dây nóng Sở; báo cáo tình hình thực hiện Luật PCTN và 

quy định tặng quà, nhận quà tặng trong dịp tết Nguyên đán năm Nhâm Dần 

2022; Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2022; Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022; Quyết định về 

việc phê duyệt công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022; Hoàn thành Kế hoạch 

công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 

2022; Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; Thông 

báo về việc niêm yết công khai Bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2021; 

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, kết quả đấu tranh phòng chống tội 

phạm 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý 

III và 09 tháng đầu năm 2022; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng phục 

vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; Triển khai, phát động cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động Sở tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật tiếp 

cận thông tin năm 2016” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Báo cáo kết quả triển 

khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2022”; 

Trong 9 tháng đầu năm 2022 đã tiến hành 01 cuộc kiểm tra chuyên ngành tại 

UBND huyện Hà Quảng về công tác đối ngoại và quản lý biên giới lãnh thổ; kiểm 

tra Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ.  

6. Công tác Thông tin và Dịch vụ đối ngoại 

6.1. Công tác thông tin 

Thường xuyên cập nhật các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan; thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng 

dẫn việc thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan; đăng tải thông tin chỉ đạo, điều hành; hệ 

                   
12 Báo cáo tổng kết công tác thanh tra chuyên ngành năm 2021 và phương hướng năm 2022; Báo cáo công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021;  Báo cáo kết quả triển khai công tác phòng chống ma tuý, mại dâm, Hiv aids và 

tệ nạn xã hội năm 2021... 
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thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính 

có liên quan và những nội dung khác theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 

13/6/2011 của Chính phủ trên Trang Thông tin điện tử của Sở. Duy trì việc xây 

dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác đối ngoại và 

hội nhập quốc tế của tỉnh; thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, văn hoá, lịch sử, 

con người Việt Nam, của địa phương; cung cấp thông tin nổi bật, các vấn đề quốc 

tế liên quan được dư luận, nhân dân trong nước quan tâm.  

Số lượng tin, bài đăng trên Trang Thông tin đối ngoại Cao Bằng tính đến 

ngày 15/9/2022 là 113 tin bài với số lượng truy cập khoảng 10.450 lượt; số lượng 

tin, bài, văn bản chỉ đạo điều hành đăng trên Trang Thông tin điện tử của Sở là 26 

bài với số lượng truy cập khoảng 25.903 lượt. 

Tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch xuất bản Bản tin đối ngoại Cao Bằng 

năm 2022 và kế hoạch hoạt động trang thông tin đối ngoại Cao Bằng; phát hành 

bản tin đối ngoại Cao Bằng số 32 đồng thời xây dựng nội dung kế hoạch đặt tin 

bài Bản tin đối ngoại Cao Bằng số 33.  

6.2.  Công tác biên, phiên dịch; phục vụ, dịch vụ đối ngoại 

Thực hiện công tác biên dịch, phiên dịch các tài liệu, thư trao đổi, biên bản 

ghi nhớ hội đàm phục vụ công tác đối ngoại của tỉnh13 và một số cá nhân và đơn 

vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh có nhu cầu.  

Thực hiện tốt công tác biên, phiên dịch, lễ tân, hậu cần cho Hội nghị trực 

tuyến Chương trình gặp gỡ giữa đồng chí Trần Hồng Minh, Uỷ viên Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng, Việt Nam và đồng chí Lưu Ninh, Bí thư Khu uỷ 

Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc; phiên dịch chương trình làm 

việc giữa UBND tỉnh với Đoàn công tác đại sứ quán nước Cộng Hòa Hồi Giáo 

Pakistan tại Việt Nam; phiên dịch hội đàm trực tuyến giữa đoàn đại biểu huyện 

Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và đoàn đại biểu huyện Long Châu, Quảng 

Tây, Trung Quốc về thúc đẩy thông quan hàng hoá cửa khẩu và các hoạt động đối 

ngoại khác. 

Hoàn thành công tác phục vụ đối ngoại, thực hiện 06 hộ chiếu công vụ phục 

vụ đoàn công tác Công viên địa chất toàn cầu Cao Bằng đi Thái Lan do Chủ tịch 

tỉnh làm trưởng đoàn. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Công tác Hợp tác quốc tế - Lãnh sự, người Việt Nam ở nước ngoài 

                   
13 Biên dịch thư chúc tết của Bí thư Trần Hồng Minh và Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Lại Xuân Môn gửi Bí 

thư Tứ Xuyên Bành Thanh Hoa; Thư chúc tết của Bí thư tỉnh Tứ Xuyên gửi Bí thư Trần Hồng Minh và Phó Trưởng Ban 

Tuyên Giáo Trung Ương Lại Xuân Môn; các thư chúc tết của các đồng chí lãnh đạo Quảng Tây gửi Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng; 

thư chúc tết Trung thu của Bí thư tỉnh Quảng Tây gửi Bí thư Trầ Hồng Minh; công hàm của Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi 

giáo Pakistan gửi  Cao Bằng Biên bản Hội đàm mốc 632-633; Thư trao đổi, thư phúc đáp, thư thông báo, biên bản hội đàm 

giữa các đơn vị, địa phương tỉnh Cao Bằng với các đơn vị, địa phương phía Quảng Tây (Trung Quốc); Bộ hồ sơ báo cáo kết 

quả thẩm định, báo cáo nghiệm thu công trình cầu đường bộ II sông biên giới Tà Lùng (Việt Nam) – Thủy Khẩu (Trung 

Quốc) trên 171 thư chúc Tết, thư trao đổi, thư phúc đáp, thư thông báo giữa các đơn vị, địa phương tỉnh Cao Bằng với các 

đơn vị, địa phương phía Quảng Tây (Trung Quốc).  
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- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cho phép các Đoàn nước ngoài đến làm 

việc và triển khai các dự án tại tỉnh theo đúng quy định. 

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập 

và hợp tác quốc tế tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trình 

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành đảm bảo chất 

lượng, đúng thời gian quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu hoàn thiện hồ sơ tổ 

chức Chương trình "Giới thiệu Cao Bằng" tại Hà Nội. 

- Tham mưu triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2022 

và các hoạt động đối ngoại phát sinh. 

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến Chương trình Gặp gỡ đầu xuân năm 

2023 và Hội nghị lần thứ 14 Ủy ban công tác liên hợp. 

2. Công tác quản lý nhà nước về biên giới 

- Tăng cường công tác nắm tình hình, theo dõi, báo cáo, tham mưu, đề 

xuất biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới theo 

Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và 

các văn bản liên quan.  

- Tham mưu chỉ đạo, giải quyết các vấn đề nảy sinh trên biên giới; Tiếp tục 

phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện biên giới 

theo dõi, nắm tình hình việc phía Trung Quốc xây dựng hàng rào biên giới, lắp 

đặt thiết bị giám sát khu vực biên giới, đặc biệt là tại các khu vực hai Bên có nhận 

thức khác nhau về hướng đi đường biên giới. 

- Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến xây dựng các công 

trình kè bảo vệ cột mốc, đường biên giới theo quy định. Tiếp tục phối hợp với các 

cơ quan liên quan hoàn thiện phương án thiết kế công trình trên biên giới tại khu 

vực mốc 836(2) và triển khai xây dựng công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

- Phối hợp rà soát, hoàn chỉnh phương án tổ chức Lễ vận hành thí điểm cho 

du khách qua lại khu cảnh quan hai Bên sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 

được kiểm soát. 

- Tham mưu triển khai thực hiện các quy trình tiếp theo đối với công trình 

Cầu đường bộ II, Tà Lùng - Thủy khẩu; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện Hà Quảng triển khai các nội dung 

liên quan đến công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Sóc Giang - 

Bình Mãng. 

3. Công tác Văn phòng, Thanh tra 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, báo cáo, tổng hợp, hậu cần, phục 

vụ, công tác tổ chức cán bộ, công tác cải cách hành chính, công tác thi đua, khen 

thưởng; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ. 

- Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng 

chống tham nhũng theo quy định; Triển khai thực hiện Chương trình kế hoạch 
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thanh, kiểm tra các hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2022; Thực hiện Chương 

trình, kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2022; Thực hiện theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật năm 2022. 

4. Công tác Thông tin, biên phiên dịch, dịch vụ đối ngoại 

- Tiếp tục khai thác thông tin đối ngoại tuyên truyền trên các phương tiện 

truyền thông theo chủ đề, chủ điểm để đăng lên Trang Thông tin đối ngoại Cao 

Bằng và Trang Thông tin điện tử Sở Ngoại vụ Cao Bằng. Tiếp tục cập nhật thông 

tin mới nhất về tình hình kinh tế, xã hội, chính trị và một số lĩnh vực khác của 

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, các thành phố, huyện thị biên giới của 

Trung Quốc có mối quan hệ với tỉnh Cao Bằng. 

- Biên tập và phát hành Bản tin đối ngoại Cao Bằng số 32, 33 gửi đến các cơ 

quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các bộ ngành Trung 

ương, các sở, ban, ngành và các huyện, xã biên giới trên địa bàn tỉnh; 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác biên, phiên dịch, công tác lễ tân, hậu cần, 

và biên dịch các tài liệu, thư trao đổi, biên bản ghi nhớ phục vụ cho công tác đối 

ngoại của tỉnh. 

- Tăng cường phối hợp và cung cấp thông tin, tư liệu cho các cơ quan thông 

tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền và phổ biến tới cán bộ và người dân 

về các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại giao kinh tế và đối 

ngoại nhân dân. 

Trên đây là báo cáo thình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 

của Chính phủ và công tác 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công 

tác 3 tháng cuối năm 2022 của Sở Ngoại vụ Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  (b/c) 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, Trung tâm thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Phạm Văn Cao 
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