
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NGOẠI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1237 /SNG-VP 
V/v báo cáo kết quả thực hiện  

Chương trình công tác Quý II năm 2020  

của UBND thành phố 

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố 
 

Thực hiện Công văn số 4446/UBND-TKTH ngày 08 tháng 7 năm 2020 

của UBND thành phố về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác 

quý II/2020 của UBND thành phố, qua rà soát, Sở Ngoại vụ kính báo cáo kết 

quả triển khai Chương trình công tác quý I và quý II và tiến độ triển khai 

Chương trình công tác quý III (Phụ lục I và II đính kèm). 

Sở Ngoại vụ kính báo cáo UBND thành phố./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP; 

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT); 

- CCVC (phần mềm QLVBĐH); 

- Lưu: VT, VP.MP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Đức Trường 
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Phụ lục I 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ I VÀ QUÝ II NĂM 2020 

(Kèm theo Công văn số: 1237 /SNG-VP ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Sở Ngoại vụ) 

 

 

STT Nội dung nhiệm vụ Tình hình thực hiện Giải trình và  

đề xuất 
Đánh giá tiến độ 

 

1 

Tổ chức Diễn đàn Thị 

trưởng các thành phố hợp 

tác với Đà Nẵng 

- Sở Ngoại vụ đã triển khai nhiều công tác liên 

quan đến việc tổ chức Diễn đàn. Theo Kế hoạch 

ban đầu, Diễn đàn được tổ chức vào quý I. Tuy 

nhiên trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Sở 

Ngoại vụ đã có công văn số 478/SNG-HTQT 

ngày 10/3/2020 xin ý kiến UBND thành phố về 

việc hoãn thời gian Diễn đàn đến cuối năm 2020 

hoặc sang năm 2021 khi tình hình dịch bệnh đã 

được kiểm soát và chính quyền các thành phố 

được mời có thời gian phục hồi và ổn định lại.  

- Ngày 15/4/2020, UBND thành phố đã có công 

văn số 2484/UBND-KTTC thống nhất thời gian 

tổ chức Diễn đàn Thị trưởng các thành phố hợp 

tác và phát triển vào thời điểm dịch Covid-19 

được kiểm soát. 

 Chưa đến hạn 

hoàn thành 

2 Phối hợp tổ chức thành 

công Hội nghị Cấp cao 

ASEAN lần thứ 36 và các 

hội nghị liên quan 

Tính đến quý II/2020, Sở Ngoại vụ đã triển khai 

các công tác sau: 

- Tham mưu UBND thành phố thành lập Ban Chỉ 

đạo ASEAN 2020 thành phố và ban hành Kế 

hoạch phối hợp chuẩn bị và tổ chức các hoạt động 

Do Hội nghị Cấp 

cao ASEAN lần 

thứ 36 đã được tổ 

chức theo hình 

thức trực tuyến tại 

Đã hoàn thành 
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trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 

thứ 36; 

- Tổ chức cho lãnh đạo thành phố và các đơn vị 

liên quan làm việc, tham dự các cuộc họp của các 

tiểu ban thuộc Ủy ban ASEAN Quốc gia 2020; tổ 

chức và tham gia chương trình làm việc và khảo 

sát của đoàn tiền trạm Ủy ban ASEAN Quốc gia 

2020 và các bộ, ngành liên quan; 

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan đăng ký 

thẻ và phù hiệu phục vụ Hội nghị; rà soát và tổng 

hợp dự toán kinh phí của Sở và các cơ quan, đơn 

vị; 

- Triển khai các công tác lễ tân, hậu cần; công tác 

an ninh - y tế; công tác liên lạc viên - tình nguyện 

viên; 

- Báo cáo UBND thành phố về việc lùi thời gian 

tổ chức các Hội nghị Cấp cao; 

- Tuy nhiên, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 

thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về 

việc đồng ý tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 

lần thứ 36 theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội. 

Trên cơ sở ý kiến tham mưu của Sở Ngoại vụ, 

UBND thành phố đã ban hành Công văn số 

433/UBND-SNG ngày 25/6/2020 thông báo và 

chỉ đạo các đơn vị không triển khai các nhiệm vụ 

theo kế hoạch ban đầu.   

Hà Nội, các cơ 

quan, đơn vị của 

thành phố đã dừng 

triển khai các 

nhiệm vụ theo các 

đề án, kế hoạch 

trước đây.  
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Phụ lục II 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ III/2020 CỦA UBND THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Công văn số: 1237 /SNG-VP ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Sở Ngoại vụ) 

 

 

STT Nội dung công việc Kế hoạch triển khai Kiến nghị, đề xuất 

1 Hội nghị tổng kết công 

tác đối ngoại năm 2019 

và triển khai kế hoạch 

năm 2020 

- UBND thành phố đã thống nhất với đề xuất của Sở 

Ngoại vụ tại Công văn số 676/SNG-HTQT ngày 

10/4/2020. Theo đó, UBND thành phố sẽ không tổ chức 

Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2019, thay 

vào đó tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại 6 

tháng đầu năm 2020 (kết hợp đánh giá công tác đối 

ngoại năm 2019) trong tháng 7/2020.  

- Tiếp đó, Sở Ngoại vụ đã có Công văn số 1189/SNG-

HTQT ngày 03/7/2020 báo cáo UBND thành phố về kế 

hoạch tổ chức giao ban đối ngoại, kinh tế đối ngoại 6 

tháng đầu năm 2020 (dự kiến cuối tháng 7/2020).  

 

2 Tổ chức Lễ hội Việt -

Nhật năm 2020 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp tại 

Nhật Bản và Việt Nam, cùng với việc chính phủ các 

nước vẫn áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh; Sở 

Ngoại vụ đã tham mưu UBND thành phố không tổ chức 

Lễ hội Việt - Nhật năm 2020 (Công văn số 1068/SNG-

VPĐD ngày 15/6/2020). Trên cơ sở đó, UBND thành 

phố đã có Công văn số 4191/UBND-SNG ngày 

29/6/2020 thống nhất với đề xuất của Sở Ngoại vụ.  
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