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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ NGOẠI VỤ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1715/SNG-HTQT Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2020 
V/v báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 

năm 2020 và lập kế hoạch năm 2021 
 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố; 

- Các hội, đoàn thể thành phố. 

     

 Căn cứ Quyết định số 7365-QĐ/TU ngày 16/6/2017 của Thành ủy về việc 

ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng, để chuẩn bị cho báo cáo đối ngoại năm 2020 và kế hoạch đối ngoại 

năm 2021, Sở Ngoại vụ xin trao đổi như sau: 

 1. Đối với phần báo cáo tình hình công tác đối ngoại năm 2020: trên cơ sở 

các báo cáo của các sở, ban, ngành chuẩn bị cho giao ban đối ngoại 06 tháng đầu 

năm (nhưng chưa tổ chức giao ban được do phải thực hiện giãn cách xã hội để 

phòng chống dịch Covid-19), Sở Ngoại vụ đang tổng hợp và chỉnh sửa theo yêu 

cầu của báo cáo đối ngoại cuối năm. Sở Ngoại vụ sẽ gửi các sở, ban, ngành cho ý 

kiến, bổ sung, cập nhật thêm. 

 2. Đối với kế hoạch đối ngoại năm 2021, Sở Ngoại vụ kính đề nghị các sở, 

ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị, tổ chức có liên quan 

trên địa bàn thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng kế 

hoạch đối ngoại với một số nội dung sau: 

- Bảng dự kiến kế hoạch đoàn đi nước ngoài năm 2021 đối với lãnh đạo 

thành phố (Mẫu 01); 

- Bảng dự kiến kế hoạch đoàn đi nước ngoài năm 2021 đối với trưởng 

đoàn là lãnh đạo cấp sở, ban, ngành, tổ chức nhân dân (Mẫu 02);  

(Công văn số 7304/UBND-SNG ngày 18/9/2017 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc tăng cường công tác quản lý CBCCVC, HĐLĐ đi nước ngoài 

đã nêu: “Ủy ban nhân dân thành phố sẽ không cấp kinh phí bổ sung cho các 

đoàn phát sinh ngoài kế hoạch đối ngoại hằng năm của các ngành, trừ trường 

hợp đặc biệt.”). Để tránh tình hình các Sở ngành không xây dựng kế hoạch đầy 

đủ và đúng thời hạn, dẫn đến việc phát sinh các đoàn ra ngoài kế hoạch đối 

ngoại và không được phê duyệt, kính đề nghị các ngành xây dựng kế hoạch đầy 

đủ và cụ thể. Sau thời hạn gửi báo cáo, Sở Ngoại vụ không nhận thêm đề xuất 

cử đoàn đi nước ngoài năm 2021.  



2 

 

- Bảng dự kiến kế hoạch đoàn vào năm 2021 (Mẫu 03); 

- Danh mục thỏa thuận quốc tế, văn bản hợp tác quốc tế dự kiến ký kết 

năm 2021 (Mẫu 04) 

- Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế năm 2021 (Mẫu 05); 

- Dự kiến trao, nhận huân chương, huy chương và các danh hiệu khác có 

yếu tố nước ngoài năm 2021 (Mẫu 06); 

Kính đề nghị quý cơ quan gửi kế hoạch và các biểu mẫu đính kèm về Sở 

Ngoại vụ trƣớc ngày 20/10/2020 (thứ Ba) để Sở tổng hợp, báo cáo Thành ủy, 

Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định (vui lòng gửi bản mềm qua địa chỉ 

thư điện tử: international.danang@danang.gov.vn).  

Mọi thông tin liên quan, vui lòng liên hệ:  

Phòng Hợp tác Quốc tế, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng (gặp chị Huyền) 

Tầng 25, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, 24 Trần Phú  

Điện thoại: 3.817.097; Fax: 3.825.853. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận:                                                              
- Như trên;  

- Lưu: VT, HTQT .PH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thị Thu Hạnh 

mailto:international.danang@danang.gov.vn
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Mẫu 01 

 

BẢNG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐOÀN RA NĂM 2021 CỦA LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ 

 

STT Tên đoàn Trƣởng 

đoàn 

Nƣớc 

đến 

Đối tác làm 

việc 

Nội dung hoạt 

động 

Số 

ngƣời 

Số 

ngày 

Thời 

gian thực 

hiện 

Nguồn 

kinh phí 

Ghi chú 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.            

2.            

…           

 

Ghi chú: 
1- Tên đoàn: Đoàn cấp nào, đối tượng nào (VD: Đoàn Thành ủy, Đoàn UBND thành phố, Đoàn HĐND thành phố…) 
2- Trưởng đoàn: Ghi rõ cấp Trưởng đoàn dự kiến (chỉ những đoàn của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND/ UBND thành phố, Phó 

Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND/ UBND thành phố, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội) 
3- Nước đến: 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 (không bao gồm doanh nghiệp tham gia đoàn) 
7- Số ngày: Tổng số thời gian chuyến đi (không tính thời gian đi, về của đoàn) 
8- Thời gian thực hiện: Ghi cụ thể tháng hoặc quý 
9- Nguồn 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 02 

BẢNG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐOÀN RA NĂM 2021 CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

(Trưởng đoàn là lãnh đạo cấp Sở, ban thuộc UBND, HĐND, cấp phòng thuộc Sở và lãnh đạo các đơn vị  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng) 

 
STT Tên đoàn Trƣởng 

đoàn 

Nƣớc 

đến 

Đối tác làm 

việc 

Nội dung hoạt 

động 

Số 

ngƣời 

Số 

ngày 

Thời 

gian thực 

hiện 

Nguồn 

kinh phí 

Ghi chú 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.           

2.           

…           

 

Ghi chú: 
1- Tên đoàn: Đoàn cấp nào, đối tượng nào (VD: Đoàn Sở, Ban…) 

2- Trưởng đoàn: Ghi rõ cấp Trưởng đoàn dự kiến  

3- Nước đến: 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 (không bao gồm doanh nghiệp tham gia đoàn) 

7- Số ngày: Tổng số thời gian chuyến đi (không tính thời gian đi, về của đoàn) 

8- Thời gian thực hiện: Ghi cụ thể tháng hoặc quý 

9- Nguồn 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 

Lưu ý: Căn cứ Công văn số 7304/UBND-SNG ngày 18/9/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý 

CBCCVC, HĐLĐ đi nước ngoài, UBND thành phố đã quy định: “Ủy ban nhân dân thành phố sẽ không cấp kinh phí bổ sung cho 

các đoàn phát sinh ngoài kế hoạch đối ngoại hằng năm của các ngành, trừ trường hợp đặc biệt” 
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Mẫu 03 

BẢNG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO NĂM 2021 

 

 

STT Tên đoàn Trƣởng 

đoàn 

Đến từ 

nƣớc 

Nội dung hoạt 

động 

Số ngƣời Số ngày Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí Ghi chú 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.           

2.           

…          

 
Ghi chú: 

1- Tên đoàn: Đoàn của nước/ 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 rõ 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 
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Mẫu 04 

DANH MỤC THỎA THUẬN QUỐC TẾ, VĂN BẢN HỢP TÁC QUỐC TẾ DỰ KIẾN KÝ KẾT NĂM 2021 

 

 

STT Danh 

nghĩa ký 

Loại 

văn bản 

Tên văn 

bản 

Nƣớc 

ký 

Tên đối tác Thời điểm 

dự kiến ký 

Dự kiến cấp 

ký 

Cấp có thẩm 

quyền phê duyệt 

Ghi chú 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.           

2.           

…          

 

Lưu ý: 

1- Danh nghĩa ký: Ký nhân danh UBND, HĐND thành phố, ký nhân danh cơ quan, đơn vị 

2- Loại văn bản: Thỏa thuận quốc tế, văn bản HTQT cụ thể của các cơ quan, đơn vị 

3- Tên văn bản: Ghi chính xác tên văn bản 

4- Nước ký: Quốc tịch của đối tác hoặc nước mà đối tác là tổ chức quốc tế đặt trụ sở 

5- Tên đối tác: Ghi chính xác tên của đối tác 

6- Thời điểm dự kiến ký: Ghi càng cụ thể càng tốt (tháng, quý, trong chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao…) 

7- Dự kiến cấp ký: Ghi chức vụ người dự kiến ký kết văn bản của cả phía Việt Nam và nước ngoài 

8- Cấp có thẩm quyền phê duyệt: Ghi rõ cấp cao nhất duyệt chủ trương ký kết văn bản 
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Mẫu 05 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ/ HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2021 

 
ST

T 

Tên/ chủ 

đề/nội dung 

hội nghị/ hội 

thảo 

Tên cơ quan/ tổ 

chức nƣớc 

ngoài phối hợp 

thực hiện 

Số lƣợng đại biểu Số 

ngày 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí Cấp cho phép 

   Ngƣời VN Ngƣời nƣớc ngoài     

    Ở trong 

nƣớc 

Từ nƣớc 

ngoài vào 

Đến từ 

(các) nƣớc 

    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

…           
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Mẫu 06 

 

DỰ KIẾN TRAO, NHẬN HUÂN CHƢƠNG, HUY CHƢƠNG VÀ CÁC DANH HIỆU KHÁC  

CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI NĂM 2021 

 

STT Tên danh hiệu Tên tập thế/cá nhân Thành tích 

Nƣớc trao danh hiệu/  

Cơ quan nhận danh 

hiệu 

Số và ngày quyết 

định 

1 2 3 4 5 6 

1. TRAO DANH HIỆU 

1.1      

…      

Tổng số 

2. NHẬN DANH HIỆU 

2.1      

…      

Tổng số 
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