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Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 

2030 và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 2336-

TB/VPTU ngày 31/8/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ  tổ chức 

triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-

CT/TW tại cơ quan, đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách; quán triệt nhận 

thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác ngoại giao 

kinh tế; xác định ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của đối 

ngoại, là một động lực quan trọng, đóng vai trò tiên phong trong huy động các 

nguồn lực bên ngoài cho phát triển của quốc gia, của tỉnh, của huyện. 

2. Tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Đề án “Tăng cường, 

nâng cao hiệu quả công tác Ngoại giao kinh tế tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 

2025” ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của 

UBND tỉnh bảo đảm bám sát chỉ đạo, định hướng tại Chỉ thị số 15-CT/TW. Xác 

định rõ trọng tâm, trọng điểm, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc, hiệu quả thực chất 

làm tiêu chí hàng đầu trong triển khai hoạt động ngoại giao kinh tế. Lấy người 

dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong triển khai công tác ngoại giao kinh tế; 

khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tham gia chủ 

động, tích cực vào hoạt động ngoại giao kinh tế.  

3. Nâng cao trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong tổ chức 

các hoạt động đối ngoại. Tăng cường gắn kết, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 

các hoạt động đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân nhằm 

góp phần thúc đẩy quan hệ song phương, tạo thuận lợi cho công tác ngoại giao 

kinh tế. Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong đối ngoại và hội nhập 

quốc tế, giữa ngoại giao kinh tế với ngoại giao văn hoá, quốc phòng - an ninh; 

giữa các cơ quan, các ngành, các huyện, thành phố và doanh nghiệp trong triển 

khai ngoại giao kinh tế. Chủ động, tích cực vận động, thu hút viện trợ nước 

ngoài, đầu tư nước ngoài có chọn lọc và các nguồn lực bên ngoài để phục vụ 

phát triển. Tiếp tục làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện 

thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài về nước đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 
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4. Tăng cường theo dõi, cập nhật kịp thời, thông tin về diễn biến tình hình 

quốc tế, khu vực và trong nước; nghiên cứu về tổ chức bộ máy, chủ trương, chính 

sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách đối ngoại, pháp luật quốc tế và tập 

quán kinh tế quốc tế. Nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược về kinh tế 

quốc tế, hoạch định phương hướng, chính sách quan hệ đối ngoại, nhất là các vấn 

đề cần quan tâm thúc đẩy. Tăng cường gắn kết, trao đổi thông tin với người dân, 

doanh nghiệp để triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế thiết thực, hiệu quả. 

5. Giao Sở Công Thương chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường tuyên 

truyền, hướng dẫn cho các cơ quan, doanh nghiệp của tỉnh việc thực thi và tận 

dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã tham gia.  

6. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí và sử dụng 

hiệu quả các nguồn lực đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế 

trong tình hình mới, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của ngoại 

giao kinh tế. 

7. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chương 

trình, kế hoạch, triển khai hoạt động đối ngoại nhằm mở rộng và phát triển quan hệ 

chính trị đối ngoại để thúc đẩy hợp tác, liên kết về kinh tế; thúc đẩy phát triển quan 

hệ hữu nghị, hợp tác trên các lĩnh vực với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, 

Trung Quốc và các cơ quan, tổ chức, địa phương nước ngoài khác bảo đảm gắn kết 

chặt chẽ quan hệ chính trị, đối ngoại với hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn 

hoá, giáo dục và khoa học - công nghệ; tranh thủ tối đa các quan hệ chính trị đối 

ngoại để thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế. Tham mưu đẩy mạnh công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm công tác 

đối ngoại và ngoại giao kinh tế của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp của 

tỉnh. Thường xuyên theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại Công văn này, báo cáo UBND 

tỉnh lồng ghép trong báo cáo công tác đối ngoại định kỳ. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);  

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CV, THCB; 

- Lưu: VT, THNC(NTT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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