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TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ
*
Số 1737-QĐ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Trị, ngày 30 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất
các hoạt động đối ngoại của tỉnh Quảng Trị
----- Căn cứ Quyết định số 272-QĐ/TW, ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị về
việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về một
số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng;
- Căn cứ 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; Quy định số 228-QĐ/TW, ngày
07/02/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nhiệm vụ của đảng viên và công
tác quản lý đảng viên ở nước ngoài và Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW, ngày
09/02/2015 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 228QĐ/TW, ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Căn cứ Hướng dẫn số 05-HD/ĐNTW, ngày 26/3/2019 của Ban Đối ngoại
Trung ương về việc thực hiện Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại
ban hành theo Quyết định số 272-QĐ/TW, ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa
XI và Kết luận 33-KL/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII;
- Căn cứ Quy chế làm việc số 11-QC/TU, ngày 26/4/2019 của Ban chấp hành
Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020;
- Theo đề nghị của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
BAN THƢỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý thống nhất các
hoạt động đối ngoại của tỉnh Quảng Trị.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
262-QĐ/TU, ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc ban hành Quy
định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Điều 3. Ban Cán sự đảng, đảng đoàn, các ban đảng Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc
Tỉnh ủy; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh
nghiệp nhà nước hạng 2 trở lên, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa
bàn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương,
- Ban Đối ngoại Trung ương,
- Bộ Ngoại giao,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Chính phủ,
- Các vụ địa phương tại Đà Nẵng,
- Như Điều 3,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƢỜNG VỤ
BÍ THƯ

Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Email:
nguyenvanhung@tinhuyquan
gtri.vn
Cơ quan: Tỉnh ủy Quảng Trị
Thời gian ký: 30.03.2020
14:02:43 +07:00
Nguyễn Văn Hùng
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QUY ĐỊNH
Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Quảng Trị
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1737-QĐ/TU, ngày 30 tháng 3 năm 2020
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
----Chƣơng I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tƣợng và phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này thống nhất nguyên tắc lãnh đạo và quản lý, thẩm quyền quyết
định, quy trình làm việc, cơ chế phối hợp giải quyết các hoạt động đối ngoại của
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy
ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh và các ban đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các
huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các tổ chức hội thuộc diện Ban
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước hạng 2 trở lên, các cơ quan ngành dọc Trung ương
đóng trên địa bàn nhằm tăng cường quản lý thống nhất đối với các hoạt động đối
ngoại.
2. Những nội dung liên quan đến yếu tố nước ngoài không thuộc phạm vi điều
chỉnh của Quy định này thì thực hiện theo các văn bản hiện hành của Đảng và Nhà
nước.
Điều 2. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo và quản lý thống nhất các hoạt động
đối ngoại
1. Bảo đảm tuân thủ các đường lối, chính sách, quy định của Đảng và Hiến
pháp, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động đối ngoại.
2. Đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự
giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân
tỉnh đối với các hoạt động đối ngoại của tỉnh và sự tham gia chặt chẽ của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của
Đảng và Nhà nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
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3. Phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và
đối ngoại nhân dân; giữa chính trị đối ngoại, kinh tế đối ngoại và văn hóa đối ngoại,
giữa hoạt động đối ngoại và quốc phòng - an ninh; giữa thông tin đối ngoại và thông
tin trong nước, trong tỉnh nhằm tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với
các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức
phi chính phủ nước ngoài, người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước
ngoài phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
4. Phân công, phân cấp rõ ràng, đề cao trách nhiệm và vai trò chủ động của
các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị
- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
bảo đảm việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí trong hoạt động đối ngoại của tỉnh.
5. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nếu có nhu cầu đối ngoại phải
xây dựng kế hoạch đối ngoại trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; không cử đi
nước ngoài các trường hợp không có kế hoạch (Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm
quyền xem xét, quyết định); bảo đảm nghiêm túc chế độ báo cáo, xin ý kiến theo quy
định.
Chƣơng II
THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH
Điều 3. Những hoạt động đối ngoại cần xin ý kiến Trung ƣơng
1. Trình Chủ tịch nƣớc xem xét, quyết định
Chủ trương đón và nội dung làm việc với nguyên thủ quốc gia, phó nguyên
thủ quốc gia, người đứng đầu văn phòng nguyên thủ quốc gia, thành viên hoàng gia
các nước là phó nguyên thủ quốc gia (gửi tờ trình qua Văn phòng Chủ tịch nước,
đồng thời gửi Bộ Ngoại giao).
2. Trình Thủ tƣớng Chính phủ xem xét, quyết định
2.1. Việc đi công tác, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài của các đồng chí Ủy
viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng công tác tại chính
quyền địa phương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh không phải là
Bí thư Tỉnh ủy (gửi tờ trình qua Văn phòng Chính phủ, đồng gửi Bộ Ngoại giao).
2.2. Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của tỉnh.
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2.3. Chủ trương đón và nội dung làm việc với người đứng đầu chính phủ, cấp
phó của người đứng đầu chính phủ, bộ trưởng và lãnh đạo cấp tương đương của
chính phủ các nước đến thăm và làm việc tại địa phương.
2.4. Việc đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh, nhận huân chương, huy chương, danh hiệu, giải thưởng do nước ngoài, tổ chức
quốc tế trao tặng.
2.5. Về việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cấp tỉnh (Hội đồng nhân dân
tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh) trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa cơ quan cấp
tỉnh và Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan Trung ương có liên quan đến hoạt động hợp tác
thuộc thỏa thuận quốc tế đó quy định tại khoản 4, Điều 16, Pháp lệnh ký kết và thực
hiện Thỏa thuận quốc tế năm 2007.
2.6. Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế quy định tại khoản 1,
Điều 3, 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.
3. Trình Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định
Chủ trương đón và nội dung làm việc với người đứng đầu và cấp phó người
đứng đầu quốc hội và nghị viện các nước, chủ nhiệm ủy ban và lãnh đạo cấp tương
đương của quốc hội, nghị viện các nước và các tổ chức nghị viện liên quốc gia, liên
nghị viện thế giới (gửi tờ trình qua Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội).
4. Trình Thƣờng trực Ban Bí thƣ xem xét, quyết định
4.1. Về hoạt động đối ngoại của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự
khuyết Trung ương Đảng công tác trong hệ thống Đảng, các tổ chức chính trị - xã
hội, đoàn thể, tổ chức nhân dân; Bí thư Tỉnh ủy (kể cả trường hợp Bí thư Tỉnh ủy
kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
(gửi tờ trình qua Ban Đối ngoại Trung ương).
4.2. Chủ trương và nội dung đón người đứng đầu các chính đảng nước ngoài
thăm Việt Nam.
5. Trình Ủy viên Bộ Chính trị (hoặc Bí thư Trung ương Đảng) phụ trách
đối ngoại xem xét, quyết định
5.1. Chủ trương về việc Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung
ương Đảng công tác trong hệ thống Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, tổ
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chức nhân dân; Bí thư Tỉnh ủy (kể cả trường hợp Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh hoặc kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) nhận huân chương,
huy chương, danh hiệu, giải thưởng do nước ngoài, tổ chức quốc tế tặng.
5.2. Chủ trương về việc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân
tỉnh nhận huân chương, huy chương, danh hiệu, giải thưởng do nước ngoài, tổ chức
quốc tế, tổ chức nước ngoài trao tặng.
5.3. Việc đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (Bí thư Tỉnh ủy
kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, hoặc kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
nhận huân chương, huy chương, danh hiệu, giải thưởng do nước ngoài, tổ chức quốc
tế, tổ chức nước ngoài trao tặng.
5.4. Chủ trương xây dựng tượng đài, di tích lưu niệm, đặt tên các địa danh,
danh nhân nước ngoài tại địa phương.
5.5. Chủ trương đón, nội dung làm việc quan trọng với người đứng đầu các
chính Đảng chính trị, xã hội nước ngoài đến thăm và làm việc tại địa phương.
5.6. Chủ trương xử lý về một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong một số lĩnh
vực đối ngoại có liên quan đến an ninh quốc gia, dân tộc, tôn giáo, các vấn đề đang
là điểm nóng của dư luận trong và ngoài nước ở địa phương.
Điều 4. Thẩm quyền quyết định của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy
Cho ý kiến về nội dung các hoạt động đối ngoại tại địa phương quy định tại
khoản 1,2,3,4,5, Điều 3 của Quy định này trước khi trình cấp có thẩm quyền Trung
ương phê duyệt và quyết định những nội dung sau:
1. Lãnh đạo và chỉ đạo việc quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại, định
hướng và xác định trọng tâm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế
của địa phương trong từng giai đoạn.
2. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy hoạch hoạt động đối
ngoại cho từng giai đoạn; kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của địa phương
trình Thủ tướng Chính phủ xét duyệt theo các quy định nêu tại Điều 15 của Quy
định này. Xem xét, phê duyệt Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của cấp sở,
ngành, địa phương.
3. Lãnh đạo tổ chức thực hiện kế hoạch đã được duyệt; quyết định chủ trương
và nội dung cử đoàn thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đi công
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tác nước ngoài theo kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt và chịu trách nhiệm về nhân sự tham gia đoàn; quyết định đề án và
kế hoạch đón các đoàn cấp cao nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh đã có chủ
trương của Trung ương.
4. Chủ trương đón, nội dung làm việc quan trọng với các đoàn lãnh đạo đồng
cấp của nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh.
5. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động đối ngoại hàng năm
của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; các cơ
quan thuộc hệ thống Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội
cấp tỉnh.
6. Chỉ đạo việc thực hiện các chương trình, kế hoạch và hoạt động đối ngoại
trọng tâm của địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
7. Cho ý kiến đối với các hoạt động đối ngoại (thuộc thẩm quyền phê duyệt
của Thủ tướng Chính phủ) phát sinh ngoài kế hoạch hàng năm đã được duyệt, trình
xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ trước khi thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc.
Đối với hoạt động đối ngoại phát sinh ngoài kế hoạch hàng năm đã được
duyệt, phải trao đổi ý kiến với Bộ Ngoại giao và trình xin ý kiến Thủ tướng Chính
phủ trước khi thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc.
8. Chủ trương thành lập hoặc giải thể các hội hữu nghị với nước ngoài hoặc
các tổ chức tương đương cấp tỉnh.
9. Trình Tỉnh ủy xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến
công tác đối ngoại của tỉnh; những vấn đề lớn về đối ngoại nhằm cụ thể hoá các
nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; quyết định phương hướng, nhiệm vụ đối ngoại
dài hạn của tỉnh.
Điều 5. Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ủy quyền
1. Thƣờng trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định
1.1. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện những nghị quyết, quyết định, chỉ thị
về đối ngoại của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy; trực tiếp chỉ đạo các vấn đề trọng yếu và cơ mật về quốc phòng, an ninh, đối
ngoại.
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1.2. Kế hoạch hoạt động đối ngoại của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể chính trị - xã hội
1.3. Quyết định hoạt động đối ngoại ngoài kế hoạch của các cơ quan Đảng,
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, bao gồm hoạt động đối ngoại
của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1.4. Chủ trương về việc đi công tác nước ngoài; tiếp khách quốc tế; trả lời
phỏng vấn nước ngoài; nhận huân chương, huy chương, danh hiệu, giải thưởng do
nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài trao tặng đối với cán bộ thuộc diện
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Thường
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh; Nguyên Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh). Trước khi quyết định, nếu thấy cần thì trao đổi ý kiến với
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, xin ý kiến đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị (hoặc
Bí thư Trung ương Đảng) phụ trách đối ngoại.
1.5. Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; chỉ đạo
xử lý các vấn đề cụ thể phức tạp nảy sinh về đối ngoại.
1.6. Cho ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử cán bộ thuộc diện Ban
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo phân cấp đi nước ngoài.
1.7. Ký quyết định cử hoặc cho phép đi nước ngoài đối với các cán bộ, công
chức, viên chức hoặc đoàn công tác có Trưởng đoàn thuộc diện Ban Thường vụ
Tỉnh ủy quản lý công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội; ký thông báo cử cán bộ, công chức, viên chức là Tỉnh ủy viên trở
lên công tác tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức hội thuộc diện Ban Thường vụ
Tỉnh ủy quản lý, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các
doanh nghiệp nhà nước hạng 2 trở lên, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên
địa bàn đi nước ngoài để Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định (sau đây được gọi là khối
Chính quyền); xem xét, cho ý kiến đối với cán bộ khi còn đang công tác thuộc diện
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trường trực Tỉnh ủy quản lý nay đã thôi giữ chức vụ hoặc
nghỉ hưu đi nước ngoài có sử dụng ngân sách nhà nước, tiếp khách quốc tế, trả lời
phỏng vấn nước ngoài, nhận huân chương, huy chương, danh hiệu, giải thưởng của
nước ngoài và các tổ chức quốc tế trao tặng. Quyết định cử hoặc cho phép cán bộ,
công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác tại
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các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đi nước ngoài
sử dụng ngân sách địa phương.
1.8. Cho chủ trương việc nhận huân chương, huy chương, danh hiệu, giải
thưởng của nước ngoài và các tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài đối với cán bộ,
công chức, viên chức công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể chính trị - xã hội trừ các đối tượng quy định tại Điều 3 của Quy định này.
2. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân tỉnh
2.1. Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại của các cơ quan
thuộc hệ thống Hội đồng nhân dân tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2.2. Lãnh đạo tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm đã
được duyệt; quyết định chủ trương đối với các hoạt động chuyên môn thuần túy
hoặc các hoạt động trong khuôn khổ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
quyết định đề án và kế hoạch đón các đoàn nước ngoài đã có chủ trương.
2.3. Quyết định các hoạt động đối ngoại ngoài kế hoạch của các cơ quan khối
Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh.
2.4. Cho chủ trương việc nhận huân chương, huy chương, danh hiệu, giải
thưởng của nước ngoài và các tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài trao tặng đối với
cán bộ, công chức, viên chức công tác trong hệ thống Hội đồng nhân dân tỉnh; đối
với cán bộ chuyên trách của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đối với các đồng chí đã
nghỉ hưu nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh
3.1. Chỉ đạo việc dự thảo kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh hàng năm
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch hoạt động đối ngoại của các đơn
vị, sở, ngành, địa phương trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.
3.2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm, các
nội dung hoạt động đối ngoại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3.3. Chỉ đạo và điều hành việc thực hiện quản lý thống nhất hoạt động đối
ngoại tại địa phương, định hướng và xác định trọng tâm công tác đối ngoại; tổ chức
thực hiện chủ trương hội nhập và hợp tác quốc tế của chính quyền cấp tỉnh.
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3.4. Quyết định hoạt động đối ngoại ngoài kế hoạch của các cơ quan thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3.5. Quyết định việc đi công tác nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên
chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hoặc đoàn công tác có Trưởng
đoàn thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang công tác tại các cơ quan nhà
nước, các tổ chức hội thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi có ý kiến
đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân
dân tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước hạng 2 trở lên; các cơ quan Trung ương đóng
trên địa bàn đi nước ngoài; cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban
Thường vụ quản lý công tác tại khối Chính quyền và các trường hợp đặc biệt khác
đi công tác nước ngoài bằng ngân sách địa phương.
3.6. Quyết định mời, đón tiếp các đoàn cấp cao nước ngoài vào thăm và làm
việc tại tỉnh theo kế hoạch công tác đối ngoại hàng năm đã được phê duyệt.
3.7. Cho chủ trương việc nhận huân chương, huy chương, danh hiệu, giải
thưởng của nước ngoài và các tổ chức quốc tế trao tặng đối với cán bộ, công chức,
các cơ quan thuộc hệ thống Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí đã nghỉ hưu nguyên
là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trừ các đối tượng quy định tại Điều 3, Điều 4
của Quy định này; Quyết định tặng bằng khen cho các cá nhân và tổ chức nước
ngoài có thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường
mối quan hệ hữu nghị với các nước của tỉnh.
3.8. Quyết định việc thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại
giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc,
các tổ chức nước ngoài khác có các chương trình, dự án hợp tác đang thực hiện tại
địa phương; Quyết định mời, đón tiếp, nội dung làm việc với người đứng đầu các tổ
chức nói trên đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh.
4. Các ban đảng, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh
4.1. Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác đối ngoại
hàng năm của cơ quan, đơn vị và trình cấp có thẩm quyền nêu tại Điều 4 của Quy
định này xem xét, quyết định.
4.2. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm đã
được phê duyệt; đối với những hoạt động đối ngoại phát sinh ngoài kế hoạch hàng
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năm đã được duyệt, cần xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước khi
thực hiện.
Điều 6. Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy giao
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm tham mưu, thẩm định, trình Thường
trực Tỉnh ủy quyết định cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức hoặc đoàn
công tác có Trưởng đoàn thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác tại
các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đi nước ngoài
hoặc cử cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy
quản lý công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đi nước ngoài sử dụng ngân sách địa phương; ký thông báo cho phép cán bộ,
công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác tại khối
Chính quyền (trừ các đồng chí là Tỉnh ủy viên trở lên) đi nước ngoài sau khi đã
được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý.
2. Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất và giúp Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện công
tác đối ngoại của Tỉnh ủy; tham mưu, thẩm định, trình Thường trực Tỉnh ủy chủ
trương đi nước ngoài, đón tiếp các đoàn nước ngoài của các cơ quan Đảng, Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị
liên quan xem xét, thẩm định trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
các nội dung hoạt động đối ngoại của tỉnh.
3. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tham mưu, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân
tỉnh quyết định cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức diện Ban Thường vụ
Tỉnh ủy quản lý công tác tại khối Chính quyền đi nước ngoài sau khi đã được
Thường trực Tỉnh ủy đồng ý hoặc cử cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác tại khối Chính quyền đi nước ngoài sử
dụng ngân sách địa phương; xem xét, quyết định việc đi công tác nước ngoài không
sử dụng ngân sách địa phương của cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội và khối Chính quyền; xem xét, chấp thuận các đoàn
nước ngoài đã có chương trình, dự án tại địa phương vào làm việc tại các cơ quan,
đơn vị trong tỉnh mà không có kế hoạch làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo
Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.
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4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; bí thư các huyện, thành, thị ủy và
đảng ủy trực thuộc tỉnh; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xem
xét, quyết định việc đi nước ngoài về việc riêng của các cán bộ, công chức, viên
chức trong cơ quan, đơn vị.
Chƣơng III
QUY TRÌNH VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC
Điều 7. Trình xin ý kiến của Trung ƣơng về các nội dung liên quan đến
hoạt động đối ngoại tại địa phƣơng
1. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy
các hoạt động đối ngoại tại địa phương trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư
(gửi Tờ trình kèm nội dung qua Ban Đối ngoại Trung ương).
2. Sở Ngoại vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch hoạt động đối ngoại
hàng năm của cấp tỉnh và các hoạt động đối ngoại tại địa phương xin ý kiến Thủ
tướng Chính phủ (gửi Tờ trình kèm nội dung qua Văn Phòng Chính phủ đồng thời
gửi Bộ Ngoại giao để theo dõi, quản lý).
Điều 8. Trình xin ý kiến về các nội dung hoạt động đối ngoại thuộc thẩm
quyền quyết định của cấp tỉnh
Các nội dung hoạt động đối ngoại thuộc thẩm quyền quyết định hoặc cần xin
chủ trương, ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan
chủ trì gửi Tờ trình kèm nội dung có liên quan đến Sở Ngoại vụ. Tùy theo tính chất,
nội dung và trường hợp cụ thể, Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh
ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan xem xét, thẩm định trình cấp có thẩm
quyền xem xét, quyết định.
Điều 9. Việc đề nghị lãnh đạo tỉnh mời và đón tiếp khách quốc tế đến
thăm và làm việc tại địa phƣơng
1. Các cơ quan, tổ chức chủ trì đón đoàn vào gửi văn bản đến Văn phòng
Tỉnh ủy hoặc Sở Ngoại vụ (theo phân cấp tại mục 2,3 điều này) đề nghị lãnh đạo
tỉnh mời và đón tiếp khách quốc tế đến thăm và làm việc kèm theo đầy đủ các thông
tin về kế hoạch, nội dung, thành phần, chương trình đón tiếp và làm việc với khách
quốc tế trước 07 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến đón đoàn.
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2. Văn phòng Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu đối ngoại Đảng, có trách nhiệm
xem xét đề nghị, thống nhất nội dung, chương trình, thành phần đón tiếp để trình
Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định.
3. Sở Ngoại vụ là cơ quan tham mưu ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân
dân, có trách nhiệm xem xét đề nghị, thống nhất nội dung, chương trình, thành phần
đón tiếp để trình Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh
đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 10. Về việc phóng viên nƣớc ngoài đăng ký phỏng vấn lãnh đạo tỉnh
1. Việc quản lý các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến hoạt động tại địa
phương thực hiện theo nội dung Nghị định số 88/2012/NĐ-CP, ngày 23/10/2012 của
Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan
đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
2. Khi phóng viên nước ngoài đăng ký đề nghị được phỏng vấn lãnh đạo tỉnh
cần có văn bản gửi Sở Ngoại vụ trước 07 ngày làm việc. Sở Ngoại vụ tiếp nhận
thông tin và làm việc trực tiếp với Văn phòng nơi các đồng chí lãnh đạo tỉnh đang
công tác để chuẩn bị nội dung, kế hoạch trình đồng chí lãnh đạo được xin phỏng vấn
quyết định.
Điều 11. Việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế
1. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham
mưu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện trình tự và thủ tục tiến
hành ký kết các thỏa thuận quốc tế nhân danh cấp tỉnh quy định tại Điều 15, Điều
16, Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế và các quy định của pháp luật
hiện hành.
2. Đối với các thỏa thuận quốc tế khác do các cơ quan, đơn vị ký kết với đối
tác nước ngoài:
2.1. Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh trước khi tiến hành ký kết thỏa thuận nhân
danh cơ quan, tổ chức với các đối tác nước ngoài phải xin ý kiến của Tỉnh ủy (đối
với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội), xin ý
kiến Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với các cơ quan chính quyền) thông qua Sở Ngoại
vụ bằng văn bản trong đó nêu rõ yêu cầu, mục đích của việc ký kết thỏa thuận quốc
tế; nội dung chính của thỏa thuận quốc tế; đánh giá tác động của thỏa thuận quốc tế
dự định ký kết về mặt chính trị, kinh tế, xã hội và các tác động khác trước 10 ngày
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làm việc và trường hợp khi triển khai ký kết nội dung hợp tác quan trọng trước 30
ngày làm việc kể từ ngày ký và chỉ ký kết khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của
Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc văn bản đồng ý của Sở Ngoại vụ trong những
lĩnh vực được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền.
2.2. Sau khi ký kết thỏa thuận với các đối tác nước ngoài, các cơ quan, đơn vị
có trách nhiệm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh bằng văn
bản, đồng thời gửi Sở Ngoại vụ 01 bản thỏa thuận đã được ký kết để tổng hợp, theo
dõi.
3. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị ký kết
và thực hiện các thỏa thuận đã ký với đối tác nước ngoài; hàng năm tổng hợp, đánh
giá và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Ngoại giao tình hình ký kết và
kết quả thực hiện các thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh trước ngày 10/12.
Điều 12. Việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
Việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương được thực hiện theo
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.
1. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân
dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc tổ chức các hội nghị, hội thảo
quốc tế tại địa phương như sau:
1.1. Hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc
quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh thổ,
các tổ chức quốc tế.
1.2. Hội nghị, hội thảo quốc tế có chủ đề, nội dung liên quan đến các vấn đề
về chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, quyền con người
hoặc thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nội dung liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực hoặc có
ý kiến chưa thống nhất giữa các cơ quan đơn vị liên quan trong việc tổ chức hội
nghị, hội thảo.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Ngoại vụ xem xét,
quyết định việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định
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của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tại địa phương trừ các hội nghị, hội thảo quốc tế
quy định tại khoản 2 điều này.
Điều 13. Tiếp nhận các hình thức khen thƣởng của tổ chức, cá nhân nƣớc
ngoài trao tặng
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân thuộc tỉnh (trừ các trường hợp
được quy định tại mục 2.4, khoản 2 và mục 5.3, khoản 5, Điều 3 của Quy định này)
trước khi được đối tác nước ngoài đề nghị trao tặng các danh hiệu, hình thức khen
thưởng phải báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý để xem xét theo quy định
của pháp luật.
2. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ hướng
dẫn các cơ quan, đơn vị về trình tự, thủ tục tiếp nhận các hình thức khen thưởng,
danh hiệu do nước ngoài trao tặng theo quy định của Luật thi đua - khen thưởng và
các văn bản có liên quan.
Điều 14. Khen thƣởng đối với tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài có đóng
góp xuất sắc đối với địa phƣơng
1. Đối với các hình thức khen thưởng cấp nhà nước: Huân chương Hữu nghị,
Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Ban Thi đua - Khen
thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị tham mưu Ủy
ban nhân dân tỉnh trình các cơ quan Trung ương xét tặng đối với các tổ chức, cá
nhân nước ngoài đạt thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tại
địa phương theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng và các quy định của pháp
luật hiện hành.
2. Đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Sở Ngoại vụ chủ trì đề xuất, Ban Thi đua - Khen thưởng
tỉnh chủ trì việc tổng hợp, tham mưu trình, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng thưởng các tổ chức, cá nhân nước ngoài
có nhiều thành tích đóng góp tại địa phương theo Quy định thi đua khen thưởng của
tỉnh và pháp luật hiện hành.
3. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ hướng
dẫn các cá nhân, tổ chức nước ngoài về trình tự, thủ tục đề nghị khen thưởng theo
quy định của Luật thi đua - khen thưởng và các văn bản có liên quan.
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Điều 15. Về xây dựng và trình duyệt kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng
năm thuộc thẩm quyền của Trung ƣơng
1. Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của tỉnh (là dự kiến các đoàn đi
công tác nước ngoài và đón các đoàn nước ngoài vào thăm, làm việc tại Việt Nam;
dự kiến các hội nghị, hội thảo quốc tế đăng cai tổ chức; các văn bản, thỏa thuận
hợp tác quốc tế dự kiến ký kết) của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên
dự khuyết Trung ương Đảng đang công tác tại địa phương; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh
ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng
đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gửi Bộ Ngoại giao tổng hợp, thẩm định và trình Thủ
tướng Chính phủ xét duyệt.
2. Hồ sơ trình duyệt kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm gồm 07 loại văn
bản sau:
- Báo cáo kết quả công tác đối ngoại trong năm và phương hướng hoạt động
đối ngoại năm tiếp theo (mẫu số 1);
- Bảng tổng hợp Kế hoạch đoàn ra - vào, hội nghị, hội thảo quốc tế đã thực
hiện; các văn bản, thỏa thuận hợp tác quốc tế đã ký kết trong năm (mẫu số 2);
- Bảng tổng hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đi công
tác nước ngoài trong năm (mẫu số 3);
- Bảng tổng hợp kế hoạch đoàn ra năm tiếp theo (mẫu số 4);
- Bảng tổng hợp kế hoạch đoàn vào năm tiếp theo (mẫu số 5);
- Bảng tổng hợp các hội nghị, hội thảo quốc tế dự kiến đăng cai tổ chức trong
năm tiếp theo (mẫu số 6);
- Danh mục các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế dự kiến ký kết trong năm
tiếp theo (mẫu số 7).
3. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh
ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ
quan liên quan xây dựng, hoàn thành dự thảo kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng
năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/11; Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 25/11
và hoàn thành hồ sơ kế hoạch hoạt động đối ngoại gửi Bộ Ngoại giao trước ngày
30/11 hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
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4. Đối với trường hợp trình duyệt các hoạt động đối ngoại ngoài kế hoạch và
điều chỉnh hoạt động đối ngoại trong kế hoạch đã được duyệt, sau khi tham khảo ý
kiến các cơ quan hữu quan (nếu cần), các cơ quan, tổ chức, địa phương trình xin ý
kiến cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc (trừ trường hợp
đặc biệt). Thông báo về việc tổ chức hoạt động ngoài kế hoạch hoặc điều chỉnh kế
hoạch hoạt động đối ngoại của cấp có thẩm quyền phải đồng gửi Ban Đối ngoại
Trung ương, Bộ Ngoại giao để theo dõi, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo.
Đối với những điều chỉnh mang tính kỹ thuật khi triển khai thực hiện các hoạt
động trong kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ở Trung ương phê duyệt (tăng,
giảm không quá 02 ngày, thay đổi thời gian tổ chức hoạt động trong cùng một năm,
không phát sinh hoặc phát sinh kinh phí không đáng kể): do Thường trực Tỉnh ủy
quyết định; đảm bảo thực hiện các hoạt động đối ngoại đã được duyệt theo tinh thần
tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời, gửi thông báo cho Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ
Ngoại giao để theo dõi, tổng hợp.
Đối với hoạt động đối ngoại thông thường phát sinh đột xuất, có quy mô nhỏ,
địa bàn xa, không nhạy cảm, thời điểm diễn ra hoạt động quá gấp như: Hiếu, hỉ, hỗ
trợ giải quyết tình huống khẩn cấp (cứu trợ lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh…) theo lời
mời hoặc đề nghị của các địa phương báo cáo bằng văn bản và trao đổi với các cơ
quan đầu mối để thực hiện; đồng thời, chịu trách nhiệm về việc triển khai hoạt động
và báo cáo kết quả về cơ quan đầu mối phụ trách.
Điều 16. Về xây dựng và trình duyệt kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng
năm thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh
1. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế
hoạch hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy (bao gồm cả kế hoạch hoạt động đối ngoại
của Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
công tác trong hệ thống cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội).
2. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp các cơ quan thuộc hệ
thống Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại của Hội đồng
nhân dân tỉnh (bao gồm cả kế hoạch hoạt động đối ngoại của Chủ tịch, Phó Chủ
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy công tác trong hệ
thống Hội đồng nhân dân tỉnh).
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3. Các sở, ngành cấp tỉnh (bao gồm các cơ quan trực thuộc ngành dọc Trung
ương đóng tại địa phương), Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch hoạt
động đối ngoại hàng năm của cơ quan, đơn vị (bao gồm cả kế hoạch hoạt động đối
ngoại của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy công tác tại các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện).
4. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì và phối hợp
với các cơ quan thuộc hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh xây
dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và
các đoàn thể (bao gồm cả kế hoạch hoạt động đối ngoại của Chủ tịch, Phó Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy công
tác trong cơ quan Mặt trận tỉnh).
5. Hàng năm các cơ quan đầu mối quy định tại khoản 1,2,3,4 Điều 16 tổng
hợp kế hoạch hoạt động đối ngoại gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 15/11. Sở Ngoại
vụ chủ trì rà soát, tổng hợp kế hoạch hoạt động đối ngoại chung của tỉnh trình Tỉnh
ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước
ngày 20/11. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Thường trực
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt trước ngày 30/11.
6. Hồ sơ trình duyệt kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của các cơ quan
cấp tỉnh gồm 07 loại văn bản sau:
- Báo cáo kết quả công tác đối ngoại trong năm và phương hướng hoạt động
đối ngoại năm tiếp theo (mẫu số 1);
- Bảng tổng hợp Kế hoạch đoàn ra - vào, hội nghị, hội thảo quốc tế đã thực
hiện; các văn bản, thỏa thuận hợp tác quốc tế đã ký kết trong năm (mẫu số 2);
- Bảng tổng hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đi công
tác nước ngoài trong năm (mẫu số 3);
- Bảng tổng hợp kế hoạch đoàn ra năm tiếp theo (mẫu số 4);
- Bảng tổng hợp kế hoạch đoàn vào năm tiếp theo (mẫu số 5);
- Bảng tổng hợp các hội nghị, hội thảo quốc tế dự kiến đăng cai tổ chức trong
năm tiếp theo (mẫu số 6);
- Danh mục các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế dự kiến ký kết trong năm
tiếp theo (mẫu số 7).
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Điều 17. Về tổ chức và quản lý các đoàn đi công tác nƣớc ngoài
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm việc quản lý các đoàn đi công
tác nước ngoài theo Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị; Quy
định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ
chính trị nội bộ Đảng; Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước
ngoài; Kết luận 33-KL/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; Hướng dẫn
số 30-HD/BTCTW, ngày 09/02/2015 của Ban Tổ chức Trung ương; Chỉ thị 04CT/UBND, ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý cán bộ, công
chức, viên chức đi công tác nước ngoài.
1. Về đầu mối theo dõi, quản lý việc đi nƣớc ngoài
Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan đầu mối về quản lý việc đi nước ngoài của
cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối về quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ,
công chức, viên chức thuộc khối các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức xã
hội và các đơn vị sự nghiệp công lập và các cán bộ, công chức, viên chức thuộc các
cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp không
thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn quy trình,
thủ tục xét, quyết định đoàn đi nước ngoài theo thẩm quyền quy định tại Chương II
của Quy định này. Trước ngày 20/11 hàng năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy gửi Sở Ngoại
vụ số liệu đoàn đi công tác nước ngoài thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
để tổng hợp báo cáo đối ngoại chung của tỉnh.
2. Nguyên tắc tổ chức và quản lý các đoàn đi công tác nƣớc ngoài
2.1. Các đoàn đi công tác nước ngoài phải có đề án, kế hoạch, chương trình
cụ thể, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, các đối tác làm việc, thời gian,
địa điểm, kinh phí thực hiện chuyến đi kèm theo thư mời của đối tác; cần trao đổi
trước với Sở Ngoại vụ để thông tin với cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở
nước đến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn ra và thống nhất quản lý, tránh
trùng lặp tính chất, nội dung với các đoàn đi trước. Thời gian mỗi chuyến đi công
tác nước ngoài cần phải tính toán kỹ lưỡng, chặt chẽ, trên cơ sở đảm bảo yêu cầu
công việc, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
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2.2. Hạn chế tối đa việc cử đoàn đi công tác nước ngoài không nằm trong kế
hoạch đoàn ra đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; không cử đoàn đi giao lưu,
khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài không thiết thực… bằng ngân sách nhà
nước.
2.3. Không bố trí 02 lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị, địa phương cùng
tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài; thành phần đoàn gọn, gắn với nhiệm vụ
cụ thể của từng thành viên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm kinh phí; mỗi
đoàn đi không quá 10 người đối với đoàn do người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa
phương làm trưởng đoàn và không quá 07 người đối với đoàn do cấp phó của người
đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương làm trưởng đoàn.
2.4. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương không đi công tác nước ngoài
quá 02 lần trong một năm (trừ cơ quan chuyên môn phục vụ công tác đối ngoại - Sở
Ngoại vụ, các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng và các trường hợp đặc biệt
theo quyết định của cấp có thẩm quyền); không cử cán bộ, công chức, viên chức đi
nước ngoài do doanh nghiệp tổ chức và đài thọ, do các doanh nghiệp nước ngoài
mời đích danh.
2.5. Việc cử đoàn đi công tác tại nước CHDCND Lào cần tính toán số lượng
người hợp lý, chỉ cử những người thật sự cần cho công việc, hạn chế đoàn đi quá
đông, gây quá tải cho phía bạn Lào và tránh trùng lặp với các đoàn đi trước.
2.6. Không đưa thân nhân đi trong đoàn công tác trừ trường hợp đặc biệt hoặc
do yêu cầu công tác thì phải được cấp có thẩm quyền cho phép. Tuyệt đối không
được cử hoặc cho phép ra nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức đang
trong thời gian xem xét kỷ luật, đang bị điều tra, thanh tra về hành vi vi phạm
pháp luật.
2.7. Căn cứ vào Kế hoạch đoàn ra hàng năm của cơ quan, địa phương đã được
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm
thẩm định và phối hợp với các cơ quan liên quan trình đoàn ra, đồng thời hướng dẫn
cho các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt việc quản lý các đoàn ra. Trường hợp
không xây dựng kế hoạch đoàn ra trình phê duyệt thì Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở
Ngoại vụ sẽ không xem xét thẩm định, trình cấp có thẩm quyền cử đoàn đi công tác
nước ngoài (trừ các trường hợp đặc biệt).
2.8. Kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài trong thời hạn 10 ngày làm việc,
Trưởng đoàn hoặc cán bộ, đảng viên (đi riêng lẻ) có báo cáo kết quả chuyến công
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tác với Tỉnh ủy, UBND tỉnh thông qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ và Sở
Nội vụ (nếu trường hợp cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dư ng dài hạn ở
nước ngoài) và với cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, nơi công tác theo phân cấp quản lý.
Nếu cơ quan, đơn vị và cá nhân nào không thực hiện chế độ báo cáo, Ban Tổ chức
Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ sẽ không thẩm định, tham mưu cho các đoàn tiếp theo.
3. Quy trình, hồ sơ và thời hạn giải quyết cho cán bộ, công chức, viên
chức của tỉnh đi công tác nƣớc ngoài
3.1. Quy trình
a. Đối tượng công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và
các tổ chức chính trị - xã hội: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường
vụ Tỉnh ủy quản lý hoặc đoàn công tác có Trưởng đoàn thuộc diện Ban Thường vụ
Tỉnh ủy quản lý đi nước ngoài; hoặc cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi công tác nước ngoài có sử dụng ngân sách địa
phương:
- Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị đi công tác nước ngoài tại Sở Ngoại vụ.
- Bước 2: Sở Ngoại vụ thẩm định hồ sơ và trình Thường trực Tỉnh ủy (gửi
qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
- Bước 3: Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định hồ sơ và trình Thường trực Tỉnh ủy
xem xét, cho ý kiến.
- Bước 4: Sau khi có ý kiến đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức
Tỉnh ủy trình Thường trực Tỉnh ủy ký Quyết định.
- Bước 5: Thường trực Tỉnh ủy ký quyết định cử hoặc cho phép cán bộ hoặc
đoàn công tác đi công tác nước ngoài.
- Bước 6: Trả kết quả tại Văn phòng Tỉnh ủy (qua bộ phận Văn thư Văn
phòng Tỉnh ủy).
b. Đối tượng công tác tại khối Chính quyền: Cán bộ, công chức, viên chức
thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hoặc đoàn công tác có Trưởng đoàn
thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi nước ngoài; hoặc cán bộ, công chức,
viên chức đi công tác nước ngoài không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
có sử dụng ngân sách địa phương:
- Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị đi nước ngoài tại Sở Ngoại vụ.
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- Bước 2: Sở Ngoại vụ thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Bước 3: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản xin ý kiến của Thường
trực Tỉnh ủy đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (gửi qua
Ban Tổ chức Tỉnh ủy) hoặc quyết định việc cán bộ, công chức, viên chức không
thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi công tác nước ngoài có sử dụng ngân
sách địa phương.
- Bước 4: Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định và trình Thường trực Tỉnh ủy xem
xét, cho ý kiến.
- Bước 5: Sau khi có ý kiến đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức
Tỉnh ủy trình Thường trực Tỉnh ủy ký thông báo (đối với các đồng chí là Tỉnh ủy
viên trở lên), Ban Tổ chức Tỉnh ủy ký thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy
đối với các đối tượng còn lại.
- Bước 6: Sau khi có thông báo của Thường trực Tỉnh ủy hoặc của Ban Tổ
chức Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cử hoặc cho phép cán bộ, công
chức, viên chức đi nước ngoài.
- Bước 7: Trả kết quả tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
c. Đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ
Tỉnh ủy quản lý công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội và khối Chính quyền đi công tác nước ngoài không sử dụng ngân
sách địa phương:
- Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị đi công tác nước ngoài tại Sở Ngoại vụ.
- Bước 2: Sở Ngoại vụ xem xét, quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
- Bước 3: Trả kết quả tại Sở Ngoại vụ.
d. Đối với các Đoàn ra liên ngành, bao gồm cả Đảng và Chính quyền:
Đối với những đoàn ra, nếu thành viên bao gồm cả cán bộ, công chức, viên
chức công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội và cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn
thuộc khối nào thì khối đó ban hành Quyết định chung cho cả đoàn.
e. Đối với Đại biểu Quốc hội tỉnh:
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Các Đại biểu Quốc hội tỉnh đi công tác nước ngoài theo chương trình của
Quốc hội sẽ do Quốc hội quyết định, các đại biểu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh
ủy quản lý thì áp dụng thủ tục quy định tại điểm a, mục 3.1, khoản 3, Điều 17, Quy
định này. Các Đại biểu Quốc hội tỉnh đi công tác theo chương trình của tỉnh thực
hiện theo khoản 3, Điều 17, Quy định này.
f. Đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan Trung ương đóng trên
địa bàn tỉnh hoặc các cơ quan, đơn vị quản lý theo ngành dọc (Tòa án, Viện Kiểm
sát…): Các cơ quan xin ý kiến ngành dọc theo quy định, đồng thời có văn bản thông
báo gửi Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh để theo dõi, tổng hợp. Đối với trường hợp lãnh
đạo các cơ quan này thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì áp dụng thủ tục
quy định tại điểm b, mục 3.1, khoản 3, Điều 17, Quy định này.
3.2. Hồ sơ đề nghị đi công tác nước ngoài
- 01 văn bản đề nghị cử đoàn đi công tác nước ngoài của cơ quan, đơn vị, địa
phương (ghi rõ: Thành phần gồm chức vụ, loại công chức viên chức, ngạch, bậc
lương; thời gian, mục đích, kinh phí).
- Đối với những đoàn sử dụng ngân sách địa phương: phải đính kèm văn bản
đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.
- 01 bản sao thư mời (nếu bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt Nam).
- 01 văn bản đồng ý của cơ quan quản lý ngành dọc cấp trên đối với cán bộ
thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý làm việc trong các cơ quan Trung ương
đóng trên địa bàn.
- Chương trình công tác nước ngoài dự kiến hoặc đơn xin nghỉ phép đi nước
ngoài về việc riêng.
3.3. Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị đi nước ngoài
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy
quản lý hoặc cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài có sử dụng ngân
sách địa phương: không quá 10 ngày làm việc.
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ
Tỉnh ủy quản lý và đi công tác nước ngoài không sử dụng ngân sách địa phương:
không quá 05 ngày làm việc.
Điều 18. Về chế độ thông tin, báo cáo
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1. Định kỳ 06 tháng và hàng năm các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm báo cáo
công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế (bao gồm cả công tác quản lý cán bộ, công
chức, viên chức đi nước ngoài) gửi Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi 01
bản qua Sở Ngoại vụ để tổng hợp báo cáo Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Ngoại
giao. Báo cáo định kỳ 06 tháng gửi trước ngày 20/5 và báo cáo năm gửi trước ngày
10/11 hàng năm.
2. Sau khi kết thúc một hoạt động đối ngoại trong phạm vi 10 ngày làm việc
các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện phải báo cáo bằng văn bản đến cơ quan có
thẩm quyền xét duyệt hoạt động đối ngoại đó, đồng thời gửi Sở Ngoại vụ để theo
dõi, tổng hợp (Nội dung báo cáo: Kết quả chuyến đi; về chấp hành pháp luật nước
sở tại; về thực hiện quy định bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy trực tiếp quản lý và
cấp ủy nơi sinh hoạt Đảng...).
3. Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm được thực hiện theo các biểu mẫu
ban hành kèm theo Quy định này.
Chƣơng IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 19. Điều khoản thi hành
1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định quản lý thống
nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Quảng Trị ban hành theo Quyết định số 262QĐ/TU, ngày 6/6/2016 của Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy.
2. Căn cứ Quy định này, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền nêu tại Điều 1 có
trách nhiệm ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức,
viên chức do đơn vị quản lý; phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ
quan, đơn vị và thực hiện tốt nội dung Quy định này; phân công lãnh đạo phụ trách
và cán bộ theo dõi quá trình thực hiện các hoạt động đối ngoại, đồng thời phối hợp
chặt chẽ với Sở Ngoại vụ trong quá trình thực hiện.
3. Các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng Ủy ban
nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quy định
này; định kỳ 06 tháng báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
4. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vấn đề vướng mắc, phát
sinh cần bổ sung, sửa đổi, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ban Cán sự đảng Ủy ban
nhân dân tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định./.
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Mẫu 01
BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM....
VÀ PHƢƠNG HƢỚNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM...

1. Bối cảnh tình hình công tác đối ngoại của cơ quan/ tổ chức/địa phƣơng
Đề nghị nêu rõ:
- Đặc điểm tình hình và các nhân tố tác động đến công tác đối ngoại của cơ
quan/ tổ chức/địa phương trong năm...
- Thuận lợi, khó khăn.
2. Kết quả công tác đối ngoại
- Nhận định, đánh giá tổng quát về công tác đối ngoại của cơ quan/ tổ
chức/địa phương trong năm...
- Đánh giá các lĩnh vực đối ngoại (mỗi lĩnh vực cần nêu rõ kết quả, những tồn
tại, hạn chế và nguyên nhân):
+ Việc triển khai quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách, quy
định liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước;
+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc quản lý thống nhất các
hoạt động đối ngoại; việc thực hiện các công tác trọng tâm của công tác đối ngoại
trong năm...;
+ Kết quả triển khai các lĩnh vực đối ngoại: Chính trị, kinh tế, văn hóa,
thông tin đối ngoại, biên giới lãnh thổ…theo chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ
quan, tổ chức, địa phương (có số liệu chứng minh cụ thể);
+ Kết quả thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại trong năm:



Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào; tình hình đi nước

ngoài của các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (số
lượng, công tác trình duyệt nhân sự..)
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Công tác tổ chức quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế;



Công tác ký kết và thực hiện các điều ước,thỏa thuận hợp tác quốc tế;



Việc gia nhâp và/hoặc rút khỏi các tổ chức quốc tế và triển khai thực

hiện các quyền và nghĩa vụ khi gia nhập;



Việc thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, hình thức trong

công tác đối ngoại;



Việc thực hiện chế độ thỉnh thị, báo cáo trước, trong và sau hoạt động.

+ Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại (những thay
đổi, các hoạt động bồi dư ng, đào tạo, tập huấn, kiến thức, kỹ năng...).
+ Đánh giá kết quả phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại
trong nội bộ cơ quan/tổ chức/ địa phương, với các cơ quan đầu mối ở Trung ương và
các cơ quan liên quan.
+ Khó khăn, nguyên nhân: Nêu rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc
trong triển khai công tác đối ngoại, nguyên nhân.
3. Phƣơng hƣớng và kế hoạch công tác đối ngoại năm...
- Xác định bối cảnh, yêu cầu và nhiệm vụ của năm tiếp theo.
- Nêu phương hướng, trọng tâm, nội dung, kế hoạch công tác đối ngoại chủ
yếu các biện pháp, giải pháp thực hiện.
4. Những kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với cấp Trung ương (Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, Chính phủ, các cơ quan đầu mối ở Trung ương) và/hoặc cấp địa phương
(Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ).
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Mẫu 02
Cơ quan/ tổ chức/ địa phƣơng.....
BẢNG TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM...
I. ĐOÀN RA
1. Danh sách các đoàn do cấp có thẩm quyền ở Trung ƣơng phê duyệt
STT

Tên đoàn

Trƣởng
đoàn

Nƣớc đi

Đối tác
làm việc

Nội dung
hoạt động

Số
Thời gian Kinh
ngƣời làm việc
phí

Báo
cáo

Đoàn
trong KH

Ghi chú

Lƣu ý:
1. Tên đoàn: Đoàn cấp nào, đối tượng nào
2. Trưởng đoàn: Ghi rõ họ tên, chức vụ của Trưởng đoàn
3. Nước đi: Ghi đầy đủ các nước đi công tác theo lộ trình
4. Đối tác làm việc: Ghi rõ những đối tác làm việc chính
5. Nội dung hoạt động: Ghi những nội dung hoạt động chính
6. Số người: Ghi rõ tổng số thành viên thamgia đoàn, bao gồm cả Trưởng đoàn
7. Thời gian thực hiện: Ghi cụ thể từ ngày tháng năm nào tới ngày tháng năm nào
8. Kinh phí: Ghi cụ thể phía Việt Nam chi những khoản nào, lấy kinh phí từ nguồn nào, đối tác chi những khoản nào
9. Báo cáo: Ghi rõ số và ngày phát hành văn bản báo cáo kết quả hoạt động của đoàn, nơi gửi báo cáo (Bỏ trống nghĩa là không có báo cáo)
10. Đoàn trong kế hoạch: Đánh dấu (x) nếu là đoàn có trong kế hoạch đã duyệt, bỏ trống nếu là đoàn ngoài kế hoạch.
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2.Số lƣợng các đoàn cấp cục/vụ/sở/ngành/địa phƣơng trực thuộc (áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ và các địa
phương)
Tên cơ quan,
đơn vị

STT

1

Số đoàn đi công tác
do cơ quan,
đơn vị chủ trì
2

Số lƣợt tham gia đoàn
của các cơ quan,
đơn vị khác
3

Số đoàn khác

Nguồn thu phí
NSNN

4

5

Nguồn
khác
6

Số đoàn trong/ngoài
KH
Trong Ngoài
7

8

Lƣu ý:
1. “Tên cơ quan đơn vị”: Ghi rõ tên từng cơ quan, đơn vị (VD: 1 Sở Ngoại vụ, 2. Sở Giáo dục & Đào tạo…)
Các cơ quan, đơn vị chỉ cần thống kê số lượng đoàn ra là những cơ quan, đơn vị khi đi nước ngoài cần có phê duyệt của Lãnh đạo bộ, cơ
quan ngang bộ thuộc Chính phủ, Lãnh đạo địa phương như các cục, vụ, sở, ban, ngành địa phương trực thuộc tỉnh/thành phố: các tổ chức
nhân dân tại địa phương, các doanh nghiệp nhà nước hoặc có vốn đầu tư của nhà nước trực thuộc các bộ, các địa phương.
2. “Số đoàn đi công tác do cơ quan, đơn vị chủ trì”: Ghi số lượng các đoàn do cơ quan, đơn vị trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính
phủ, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ (không thống kê những trường hợp cơ quan đơn vị, được giao tổ chức
các đoàn cấp bộ, tỉnh do những đoàn này đã được thống kê tại mục I (VD: Sở Ngoại vụ được giao tổ chức đoàn cấp tỉnh).
3. “Số lượt tham gia đoàn của các cơ quan, đơn vị khác”: Ghi rõ số lượng cán bộ của cơ quan, đơn vị mình được cử tham gia đoàn do các cơ
quan, đơn vị, địa phương khác chủ trì (VD: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh A có 15 lượt cán bộ tham gia các đoàn đi nước ngoài, trong đó có 8
lượt tham gia đoàn của Trung ương, 3 lượt tham gia đoàn của Sở Nội vụ, 4 lượt tham gia đoàn của Sở Tài nguyên và Môi trường).
4. “Số đoàn khác”: Ghi rõ số lượng các đoàn hoặc cá nhân đi nước ngoài vì việc riêng như: Du lịch, học tập (tự túc) thăm người thân, khám
chữa bệnh…(theo dõi quản lý đến đâu thì cung cấp số liệu đến đó).
5. “NSNN”(Ngân sách Nhà nước): Ghi số lượng các đoàn sử dụng ngân sách Nhà nước (toàn bộ hoặc một phần)
6. “Nguồn khác”: Ghi rõ số lượng các đoàn sử dụng nguồn kinh phí khác (chỉ tính những đoàn sử dụng toàn bộ kinh phí không phải từ ngân
sách nhà nước)
7. “Trong Kế hoạch”:Ghi rõ số lượng các đoàn có trong Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
8. “Ngoài Kế hoạch”: Ghi rõ số lượng các đoàn phát sinh
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II - ĐOÀN VÀO
1. Danh sách các đoàn vào do cấp có thẩm quyền ở Trung ƣơng phê duyệt (Chỉ đưa các hoạt động đón đoàn vào do cơ quan, tổ
chức, địa phương chủ trì: không đưa vào danh sách các hoạt động tiếp khác quốc tế theo đề nghị của các cơ quan tổ chức khác)
STT

Tên đoàn

Trƣởng
đoàn

Đến từ
nƣớc

Nội dung
hoạt động

Số ngƣời

Thời gian
thực hiện

Kinh phí

Báo cáo

Đoàn trong
KH

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
Lưu ý:
1. Tên đoàn vào: Đoàn của nước/cơ quan/địa phương/đối tác…
2. Trưởng đoàn: Ghi rõ họ tên, chức vụ của người Trưởng đoàn
3. Đến từ nước: Ghi rõ nước cử đoàn vào. Trường hợp đoàn vào thuộc tổ chức quốc tế thì ghi rõ nước đặt trụ sở
4. Nội dung hoạt động: Những nội dung làm việc chính
5. Số thành viên: Ghi rõ số lượng khách nước ngoài vào Việt Nam bao gồm cả trưởng đoàn
6. Thời gian thực hiện: Ghi cụ thể ngày, tháng, năm triển khai hoạt động
7. Kinh phí: Ghi cụ thể phía Việt Nam chi những khoản nào, kinh phí lấy từ nguồn nào
8. Báo cáo: Ghi rõ số và ngày của văn bản báo cáo kết quả đón đoàn
9. Đoàn trong Kế hoạch: Đánh dấu (x) nếu là đoàn trong kế hoạch đã được duyệt, bỏ trống nếu là đoàn ngoài kế hoạch
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2. Số lƣợng các đoàn cấp cục/vụ/sở/ngành địa phƣơng trực thuộc (áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ và
các địa phương)
Tên cơ quan,
đơn vị

STT

Số đoàn do cơ quan,
đơn vị chủ trì đón

Số đoàn do cơ quan,
đơn vị phối hợp đón

Số đoàn khác

Nguồn thu phí

NSNN
1

2

3

4

5

Nguồn
khác
6

Trong/ngoài
Kế hoạch

Trong

Ngoài

7

8

Lưu ý:
1. “Tên cơ quan đơn vị”: Ghi rõ tên từng cơ quan, đơn vị (VD: 1 Sở Ngoại vụ, 2. Sở Giáo dục & Đào tạo…)
Các cơ quan, đơn vị chỉ cần thống kê số lượng đoàn ra là những cơ quan, đơn vị khi đi nước ngoài cần có phê duyệt của Lãnh đạo bộ, cơ
quan ngang bộ thuộc Chính phủ, Lãnh đạo địa phương như các cục, vụ, sở, ban, ngành địa phương trực thuộc tỉnh /thành phố: các tổ chức
nhân dân tại địa phương, các doanh nghiệp nhà nước hoặc có vốn đầu tư của Nhà nước trực thuộc các bộ, các địa phương.
2. “Số đoàn do cơ quan, đơn vị chủ trì đón”: Ghi số lượng đoàn do cơ quan, đơn vị trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ,
địa phương mời, thu xếp chương trình làm việc… theo chức năng, nhiệm vụ (không thống kê trường hợp cơ quan đơn vị, được giao thu xếp
đón các đoàn khách của bộ/ tỉnh; dạng đoàn này thống kê ở mục 1 (VD: Sở Ngoại vụ được giao tổ chức đoàn cấp tỉnh).
3. “Số đoàn do các cơ quan đơn vị phối hợp đón”: Ghi rõ số lượng cán bộ của cơ quan, đơn vị khác đề nghị phối hợp làm viêc, đón tiếp…
4. “Số đoàn khác”: Ghi rõ số lượng các đoàn hoặc cá nhân đi nước ngoài vì việc riêng như: Du lịch, học tập (tự túc) thăm người thân, khám
chữa bệnh…(theo dõi quản lý đến đâu thì cung cấp số liệu đến đó)
5. “NSNN”(Ngân sách Nhà nước): Ghi số lượng các đoàn sử dụng ngân sách nhà nước (toàn bộ hoặc một phần)
6. “Nguồn khác”: Ghi rõ số lượng các đoàn sử dụng nguồn kinh phí khác chỉ tính những đoàn sử dụng toàn bộ kinh phí không phải từ ngân
sách nhà nước)
7. “Trong Kế hoạch”: Ghi rõ số lượng các đoàn có trong Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
8. “Ngoài Kế hoạch”: Ghi rõ số lượng các đoàn phát sinh.

31

III- HỘI NGHỊ/ HỘI THẢO QUỐC TẾ
STT Tên/ Chủ Tên cơ
Nội
đề/Nội
quan/
dung Ngƣời
dung Hội
Tổ
hoạt
Việt
nghị/Hội
chức
động Nam
thảo
nƣớc
ngoài
phối
hợp
thực
hiện
1
2
3
4
1
2
...

Số lƣợng đại biểu
Ngƣời nƣớc ngoài
Ở
Từ
trong
nƣớc
nƣớc
ngoài
vào

Đến
từ
(các)
nƣớc

5

7

6

Thời
gian
thực
hiện

8

Địa
điểm
tổ
chức

9

Kinh
phí

10

Báo
cáo

11

Hoạt
động
trong
KH

12

Cấp
cho
phép

13

Lƣu ý:
1- "Tên/ Chủ đề/Nội dung Hội nghị/Hội thảo": Nêu rõ tên hoặc chủ đề Hội nghị/Hội thảo
2- "Tên cơ quan/ Tổ chức nước ngoài phốp hợp thực hiện": Ghi rõ những đối tác cùng phối hợp tổ chức Hội nghị/Hội thảo.
3- Nội dung hoạt động: Ghi những nội dung trao đổi chính của hội nghị, hội thảo.
4- "Người Việt Nam": Ghi rõ tổng số khách người Việt Nam tham dự hoạt động.
5- "Người nước ngoài ở trong nước": Ghi rõ tổng số khách nước ngoài đang ở Việt Nam tham dự hoạt động
(VD: cán bộ Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, chuyên gia của tổ chức quốc tế đang làm việc tại Việt Nam...)
6- "Số người từ nước ngoài vào": Ghi rõ tổng số khách từ mỗi nước vào Việt Nam
7- "Đến từ nước": Ghi rõ nước/các nước cử đoàn vào dự hội nghị/hội thảo; trường hợp đoàn vào thuộc tổ chức quốc tế thì ghi rõ nước đặt trụ sở
8- "Thời gian thực hiện": Ghi cụ thể ngày, tháng, năm nào tới ngày, tháng, năm nào
9- “Địa điểm tổ chức”: Ghi rõ tên địa phương diễn ra hoạt động
10- "Kinh phí": Ghi cụ thể phía Việt Nam chi những khoản nào và kinh phí lấy từ nguồn nào; phía đối tác chi những khoản nào
11- “Báo cáo”: Ghi rõ số và ngày phát hành văn bản báo cáo kết quả Hội nghị/Hội thảo, nơi gửi Báo cáo (Bỏ trống nghĩa là không có báo cáo).
12- “Hoạt động trong Kế hoạch”: Đánh dấu (x) nếu Hội nghị/Hội thảo có trong kế hoạch đã được duyệt, bỏ trống nếu là hoạt động ngoài kế hoạch
13-“Cấp cho phép": Ghi rõ cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức Hội nghị/Hội thảo
(VD: Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư; Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương...)
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IV. CÁC ĐIỀU ƢỚC, THỎA THUẬN, HỢP ĐỒNG QUỐC TẾ ĐÃ KÝ KẾT
STT Cơ quan Danh Loại
Tên
Nƣớc Tên Ngày Tình Ngày Thời
địa
nghĩa văn
văn
ký
đối
ký trạng hiệu hạn
phƣơng đề
ký
bản
bản
tác
hiệu lực
hiệu
xuất ký
lực
lực

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ngƣời
ký

11

Cấp
Ký Hoạt Ghi
có
nhân động chú
thẩm Đoàn trong
quyền cấp
KH
phê
cao
duyệt
12
13
14
15

1
2
...
* Đề nghị gửi bán chính của điều ước quốc tế, bản sao của thỏa thuận quốc tế kèm theo Báo cáo nếu chưa gửi Bộ Ngoại giao/Ban Đối ngoại TW/Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
Lƣu ý:
3- "Loại văn bản": ĐƯQT; thỏa thuận nhân danh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội không phải ĐƯQT, TTQT; Văn bản HTQT cụ thể của các đơn vị trực thuộc Cơ quan; HĐQT
4- "Tên văn bản": Ghi chính xác tên văn bản
5- "Nước ký": Quốc tịch của đối tác hoặc nước mà đối tác là tổ chức quốc tế đặt trụ sở
6- "Tên đối tác": Ghi chính xác tên của đối tác
7- "Ngày ký": Ghi cụ thể ngày, tháng, năm văn bản được ký kết
8- "Tình trạng hiệu lực": Chưa phê chuẩn/Chưa phê duyệt/Đang hiệu lực/Hết hiệu lực
9-“Ngày hiệu lực”: Ghi cụ thể ngày, tháng, năm văn bản bắt đầu có hiệu lực
10-“Thời hạn hiệu lực”: Ghi rõ văn bản hiệu lực trong bao lâu (bao nhiêu tháng/năm...)
11-“Người ký”: Ghi tên và chức vụ người ký kết văn bản của cả phía Việt Nam và phía nước ngoài
12- "Cấp có thẩm quyền phê duyệt": Ghi rõ cấp cao nhất duyệt chủ trương ký kết văn bản
13-“Ký nhân Đoàn cấp cao”: Nếu văn bản được ký nhân chuyến thăm nước ngoài của Lãnh đạo cấp cao VN hoặc chuyến thăm VN của Lãnh đạo cấp cao nước ngoài thì ghi tên chuyến thăm
14-“Hoạt động trong Kế hoạch”: Đánh dấu (x) nếu thỏa thuận đã ký có trong kế hoạch đã được duyệt, bỏ trống nếu là ngoài kế hoạch.
* Chú thích:
- ĐƯQT (Điều ước quốc tế): Thỏa thuận bằng văn bản đáp ứng 03 tiêu chí: (i) Ký nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam; (ii) Ký kết với Nhà nước, Chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc
tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế; (iii)Làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Việt Nam theo pháp luật quốc tế.
- Thỏa thuận nhân danh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội không phải ĐƯQT: (i) Ký; thông qua nhân danh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; (ii) Nội dung thể hiện ý định,cam
kết, nhận thức chung, sự nhất trí về hợp tác và có thể dẫn chiếu ĐƯQT và văn kiện quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên; (iii) Không làm thay đổi, phát sinh,chấm dứt quyền, nghĩa vụ
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam; (iv) Tên gọi là thỏa thuận, thông cáo, tuyên bố, ý định thư, bản ghi
nhớ, chương trình, kế hoạch hoặc tên gọi khác, trừ tên gọi riêng của Điều ước quốc tế (công ước, hiệp ước, định ước, hiệp định).
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- TTQT (Thỏa thuận quốc tế): Văn bản ký nhân danh Đảng, Nhà nước, Quốc hội ở Trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội-nghề nghiệp; tổ chức xã
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
- Văn bản hợp tác quốc tế cụ thể của các đơn vị trực thuộc: Cơ quan, tổ chức văn bản giữa các đơn vị trực thuộc cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội ở Trung ương; cơ quan cấp tỉnh, của tổ
chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội- nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp với đối tác nước ngoài.
- HĐQT (Hợp đồng quốc tế): Hợp đồng thỏa thuận giữa tập đoàn, doanh nghiệp với đối tác nước ngoài.
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Mẫu 03
BẢNG TỔNG HỢP VIỆC ĐI NƢỚC NGOÀI NĂM...
CỦA CÁN BỘ THUỘC DIỆN BỘ CHÍNH TRỊ /BAN BÍ THƢ QUẢN LÝ
Họ tên

STT

1

Chức vụ

2

Nƣớc đi

3

Nội dung
hoạt động
4

Thời gian

5

Danh nghĩa
Ghi chú
khi tham gia
đoàn
6
7

1
2
...
Lƣu ý
1."Họ tên": Ghi đầy đủ họ tên của cán bộ
2."Chức vụ": Ghi đầy đủ chức danh Đảngvà chức vụ chính quyền
3."Nước đi": Ghi đầy đủ các nước đi công tác theo lộ trình
4."Nội dung hoạt động": Ghi tóm tắt những nội dung hoạt động chính
5."Thời gian": Ghi cụ thể đi nước ngoài từ ngày, tháng, năm nào tới ngày, tháng, năm nào
6."Danh nghĩa khi tham gia đoàn": Ghi rõ làm Trưởng đoàn hay tham gia làm thành viên đoàn do ai dẫn đầu
* Cung cấp thông tin về việc đi nước ngoài nói chung (Bao gồm đi công tác, du lịch, thăm thân nhân, về việc riêng...) các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị,
Ban Bí thư quản lý theo Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính Trị khóa XII về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm.
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Mẫu 04
Tên đoàn

STT
1

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN RA NĂM...
Trƣởng Nƣớc đi Đối tác làm Nội dung
Số
Số ngày Thời gian Kinh phí Ghi chú
đoàn
việc
hoạt động ngƣời
thực hiện
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Đoàn ra cấp Ủy viên Bộ chính trị, Bí thƣ Trung ƣơng Đảng (nếu có)

1
2
...
II. Đoàn sử dụng ngân sách Đảng/ Ngân sách Nhà nƣớc
1
2
...
III. Đoàn sử dụng các nguồn kinh phí khác
1
2
...
Lƣu ý:
1. "Tên đoàn": Đoàn cấp nào đối tượng nào ( VD: Đoàn Lãnh đạo cơ quan/tổ chức/địa phương, Đoàn cán bộ cấp Vụ/Sở/Huyện, chuyên viên...)
2. "Trưởng đoàn": Ghi rõ cấp trưởng đoàn dự kiến.
3. "Nước đi": Ghi đầy đủ các nước đến công tác theo lộ trình.
4. "Đối tác làm việc": Ghi rõ những đối tác chính dự kiến làm việc.
5. "Nội dung hoạt động": Ghi những nội dung làm việc chính.
6. "Số người": Ghi rõ tổng số thành viên tham gia Đoàn, bao gồm cả trưởng đoàn.
7. "Số ngày": Tổng số thời gian chuyến đi, kể cả thời gian đi-về và quá cảnh.
8. "Thời gian thực hiện": Ghi cụ thể đến tháng hoặc Quý.
9. "Kinh phí": Ghi cụ thể phía Việt Nam chi những khoản nào, kinh phí lấy từ nguồn nào, phía đối tác chi những khoản nào.
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Mẫu 05
TT Tên đoàn
1

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO NĂM...
Trƣởng Đến từ
Nội dung
Số ngƣời Số ngày Thời gian
đoàn
nƣớc
hoạt động
thực hiện
2
3
4
5
6
7
I. Đoàn sử dụng ngân sách Đảng/ Ngân sách Nhà nƣớc

Kinh phí

Ghi chú

8

9

1
2
II. Đoàn sử dụng các nguồn kinh phí khác
1
2
...
Lƣu ý:
1."Tên đoàn": Đoàn của cơ quan/tổ chức/địa phương nào
2."Trưởng đoàn": Ghi rõ cấp trưởng Đoàn dự kiến
3."Đến từ nước": Ghi rõ nước cử đoàn vào; trường hợp đoàn vào thuộc tổ chức quốc tế thì ghi tên nước đặt trụ sở
4."Nội dung hoạt động": Những nội dung làm việc chính
5."Số người": Ghi tổng số khách nước ngoài dự kiến vào Việt Nam, bao gồm cả trưởng đoàn
6."Số ngày": Tổng số ngày ở Việt Nam (không tính thời gian đi, về của đoàn vào)
7."Thời gian thực hiện": Ghi cụ thể đến tháng hoặc Quý
8."Kinh phí": Ghi cụ thể phía đối tác chi những khoản nào, phía Việt Nam chi những khoản nào và lấy từ nguồn kinh phí nào
(Ngân sách Đảng, Ngân sách Nhà nước, tài trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước...)
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Mẫu 06
BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ/ HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM...
STT
Tên/ Chủ
Tên cơ
Số lƣợng đại biểu
Số
Thời
Kinh phí Cấp cho
đề/Nội dung quan/ Tổ Ngƣời
ngày gian thực
phép
Ngƣời nƣớc ngoài
Hội nghị/Hội
chức
hiện
Việt
Ở trong
Từ nƣớc Đến từ
thảo
nƣớc
Nam
nƣớc
ngoài
(các) nƣớc
ngoài
vào
phốp
hợp thực
hiện
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
...
Lƣu ý:
1. "Tên/ Chủ đề/Nội dung Hội nghị/Hội thảo": Nêu dự kiến Tên/Chủ đề/Nội dung của hoạt động
2. "Tên cơ quan/ Tổ chức nước ngoài phốp hợp thực hiện": Ghi rõ những đối tác cùng phối hợp tổ chức Hội nghị/Hội thảo
3. "Người Việt Nam": Ghi rõ tổng số khách người Việt Nam tham dự hoạt động
4. "Người nước ngoài ở trong nước": Ghi rõ tổng số khách nước ngoài đang ở Việt Nam tham dự hoạt động
(VD: cán bộ Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, chuyên gia của tổ chức quốc tế đang làm việc tại Việt Nam...)
5. "Số người từ nước ngoài vào": Ghi rõ tổng số khách từ mỗi nước vào Việt Nam
6. "Đến từ nước": Ghi rõ nước cử đoàn vào. Trường hợp đoàn vào thuộc tổ chức quốc tế thì ghi rõ nước đặt trụ sở
7. "Số ngày": Tổng số thời gian diễn ra Hội nghị/Hội thảo
8. "Thời gian thực hiện": Ghi cụ thể đến tháng hoặc Quý
9. "Kinh phí": Ghi cụ thể phía Việt Nam chi những khoản nào và kinh phí lấy từ nguồn nào; phía đối tác chi những khoản nào
10."Cấp cho phép": Ghi rõ cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức Hội nghị/Hội thảo.
(VD: Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thường trục Ban Bí thư; Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương...)
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Mẫu 07
CÁC ĐIỀU ƢỚC, THỎA THUẬN, HỢP ĐỒNG QUỐC TẾ DỰ KIẾN KÝ KÊT NĂM...
STT
Cơ quan địa
Danh
Loại
Tên văn Nƣớc ký Tên đối
Thời
Dự kiến
Cấp có
phƣơng đề xuất nghĩa văn bản
bản
tác
điểm dự
cấp ký
thẩm
ký
ký
kiến
quyền
phê
duyệt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
...

Ghi chú

10

Lƣu ý:
2. "Danh nghĩa ký": TW Đảng/ Nhà nước/Chính phủ/ Quốc hội/ Cơ quan/Địa phương/ Đơn vị trực thuộc/ Doanh nghiệp
3. "Loại văn bản": ĐƯQT; thỏa thuận nhân danh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội không phải ĐƯQT, TTQT; Văn bản HTQT cụ thể của các đơn vị trực thuộc
4. "Tên văn bản": Ghi chính xác tên văn bản
5. "Nước ký": Quốc tịch của đối tác hoặc nước mà đối tác là tổ chức quốc tế đặt trụ sở
6. "Tên đối tác": Ghi chính xác tên của đối tác
7. "Thời điểm dự kiến ký": Ghi càng cụ thể càng tốt (tháng/quý, trong chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao...)
8. "Dự kiến cấp ký": Ghi chức vụ người dự kiến ký kết văn bản của cả phía Việt Nam và phía nước ngoài
9. "Cấp có thẩm quyền phê duyệt": Ghi rõ cấp cao nhất duyệt chủ trương ký kết văn bản
* Chú thích:
- ĐƯQT (Điều ước quốc tế): Thỏa thuận bằng văn bản đáp ứng 03 tiêu chí: (i) Ký nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam; (ii) Ký kết với Nhà nước, Chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc
tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế; (iii) Làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Việt Nam theo pháp luật quốc tế.
- Thỏa thuận nhân danh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội không phải ĐƯQT: (i) Ký; thông qua nhân danh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; (ii) Nội dung thể hiện ý định,cam
kết, nhận thức chung, sự nhất trí về hợp tác và có thể dẫn chiếu ĐƯQT và văn kiện quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên; (iii) Không làm thay đổi, phát sinh,chấm dứt quyền, nghĩa vụ
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam; (iv) Tên gọi là thỏa thuận, thông cáo, tuyên bố, ý định thư, bản ghi
nhớ, chương trình, kế hoạch hoặc tên gọi khác, trừ tên gọi riêng của ĐƯQT (công ước, hiệp ước, định ước, hiệp định).
- TTQT (Thỏa thuận quốc tế): Văn bản ký nhân danh Đảng, Nhà nước, Quốc hội ở Trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội-nghề nghiệp; tổ chức
xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
- Văn bản hợp tác quốc tế cụ thể của các đơn vị trực thuộc: Cơ quan, tổ chức văn bản giữa các đơn vị trực thuộc cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội ở Trung ương; cơ quan cấp tỉnh, của tổ
chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp với đối tác nước ngoài.
- HĐQT (Hợp đồng quốc tế): Hợp đồng thỏa thuận giữa tập đoàn, doanh nghiệp với đối tác nước ngoài.

