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BÁO CÁO
T nh h nh thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021
và dự kiến kế hoạch công tác năm 2022
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
1. Quản lý đoàn ra, đoàn vào, lễ tân, khánh tiết
a) Đoàn vào: Có 48 đoàn khách quốc tế (165 lượt người) đến thành phố
thăm và làm việc, giảm 36 đoàn (42,9%) so với năm 2020, trong đó:
- Lãnh đạo thành phố tiếp và làm việc với 14 đoàn (73 lượt người), giảm
30 đoàn (68,2%) so với năm 2020;
- Sở Ngoại vụ tiếp và làm việc với 10 đoàn (38 lượt người), giảm 12 đoàn
(54,5%) so với năm 2020;
- Các cơ quan trên địa bàn thành phố tiếp và làm việc với 24 đoàn (54
lượt người), tăng 06 đoàn (33,3%) so với năm 2020.
b) Đoàn ra
- Tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Ngoại giao kế hoạch đoàn ra
năm 2021 của thành phố; xây dựng dự kiến kế hoạch đoàn ra năm 2022; tham
mưu UBND thành phố việc Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công
nghiệp Đà Nẵng tham gia đoàn công tác của Bộ Công Thương về xúc tiến đầu
tư, thương mại tại UAE.
- Tham gia đoàn Chủ tịch UBND thành phố tháp tùng Thủ tướng Chính
phủ công tác tại Nhật Bản.
c) Công tác quản lý xuất, nhập cảnh khác
- Tham mưu UBND thành phố ban hành các quyết định về việc Chủ tịch
UBND thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ và Giám đốc Sở Giáo
dục và Đào tạo cho phép đón tiếp và làm việc với các đoàn khách nước ngoài;
và hướng dẫn các hội, đoàn thể thực hiện các quyết định trên.
- Báo cáo kết quả tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng
người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú, lao động bất hợp pháp và vi
phạm pháp luật ở nước ngoài.
- Xử lý 01 hồ sơ gia hạn thời gian ở nước ngoài; cho ý kiến 03 hồ sơ cử
viên chức tham gia bồi dưỡng ở nước ngoài.
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d) Lễ tân, khánh tiết
- Triển khai thành công các hoạt động đối ngoại năm mới 20211; xây
dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động đối ngoại năm mới 2022.
- Tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng về nghi thức lễ tân đối ngoại dành
cho lãnh đạo thành phố.
- Chúc mừng quốc khánh các nước (hằng tháng).
- Tổ chức thành công buổi trao giấy chấp nhận lãnh sự của tân Tổng Lãnh
sự Trung Quốc tại Đà Nẵng cho Giám đốc Sở Ngoại vụ và các buổi chào xã giao
lãnh đạo thành phố của tân Tổng Lãnh sự.
- Chủ động, kịp thời tham mưu lãnh đạo thành phố các hoạt động khánh
tiết với các nước.
2. Công tác ngoại giao kinh tế
- Tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác Ngoại giao kinh tế
thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 và công tác đối ngoại năm 2020.
Tham mưu UBND thành phố ban hành Đề án tổng thể công tác Ngoại giao kinh
tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025.
- Chủ động xúc tiến và tham mưu thành phố tham dự nhiều sự kiện trực
tuyến với các đối tác nước ngoài trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp2;
qua đó tăng cường quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và
cơ hội đầu tư của thành phố Đà Nẵng; góp phần xúc tiến đầu tư vào Khu Công
nghệ cao và Khu Công nghệ thông tin tập trung; kết nối các doanh nghiệp Đà
Nẵng với các đối tác nước ngoài để khôi phục du lịch, mở rộng thị trường hợp
tác kinh doanh.
- Xúc tiến hợp tác trong các lĩnh vực thành phố quan tâm như: khởi
nghiệp, đổi mới sáng tạo, thương mại, tài chính, logistics. Đặc biệt, tổ chức
thành công tọa đàm với các Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại các nước nhiệm
kỳ 2021 - 2024 để tranh thủ sự hỗ trợ trong việc thu hút nguồn lực bên ngoài,
phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.
3. Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN)
a) Quản lý các tổ chức PCPNN
1

Gửi thiệp chúc mừng năm mới đến các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, địa phương, tổ
chức và cá nhân nước ngoài có quan hệ hợp tác với thành phố; tổ chức thành công Buổi Gặp mặt người nước
ngoài nhân dịp Tết Nguyên đán 2021; tổ chức để lãnh đạo thành phố chúc Tết các cơ quan lãnh sự tại Đà Nẵng;
tổ chức cho các cơ quan lãnh sự thăm, chúc Tết lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phố.
2

Hội thảo “Nhịp cầu phát triển 2021” do Bộ Ngoại giao phối hợp với Thời báo Kinh tế tổ chức; Hội
thảo “Trung tâm tài chính quốc tế - Vai trò của Nhật Bản”; Hội thảo với Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp
thảo luận về kế hoạch tổ chức Diễn đàn xúc tiến hợp tác doanh nghiệp xuất nhập khẩu và du lịch Đà Nẵng Pháp; Hội thảo xúc tiến đầu tư Đà Nẵng - Singapore; Hội thảo “Tăng cường hợp tác đầu tư Việt Nam - Trung
Đông: Cơ hội, tiềm năng và cách tiếp cận mới”, Hội thảo “Gặp gỡ Việt Nam: Đầu tư công nghệ cao và khởi
nghiệp” với các đối tác Ấn Độ; các sự kiện Gặp gỡ Hoa Kỳ, Gặp gỡ châu Âu v.v.
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- Tham mưu UBND thành phố 17 hồ sơ liên quan đến cấp, gia hạn, sửa
đổi, bổ sung giấy đăng ký của các tổ chức PCPNN (giảm 22 hồ sơ so với năm
2020); cho ý kiến tiếp nhận 31 chương trình, dự án của các tổ chức PCPNN, cơ
quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài (tăng 07 chương trình, dự
án so với năm 2020).
- Tham mưu UBND thành phố về việc ủy quyền Sở Ngoại vụ cho ý kiến
với Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN về cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung
giấy đăng ký của các tổ chức PCPNN.
b) Công tác lập dự án và vận động viện trợ
- Tính đến ngày 10/12/2021, toàn thành phố vận động được 58 chương
trình, dự án viện trợ (tăng 21 chương trình, dự án so với năm 2020) với tổng
kinh phí cam kết hơn 121 tỉ đồng (tăng gần 48 tỉ đồng so với năm 2020). Trong
đó Sở Ngoại vụ vận động được 14 khoản viện trợ với tổng giá trị viện trợ hơn 11
tỉ đồng (tăng 01 dự án với kinh phí tương đương năm 2020).
- Thăm đối ngoại các tổ chức PCPNN tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí
Minh nhân dịp năm mới 2021; lập kế hoạch thăm đối ngoại các tổ chức PCPNN,
kiều bào tại Đà Nẵng nhân dịp năm mới 2022.
- Trình UBND thành phố phê duyệt danh mục 20 dự án cơ hội vận động
viện trợ PCPNN năm 2021; tổ chức lập dự án và nghiệm thu 20 dự án cơ hội
vận động nguồn viện trợ PCPNN năm 2021; đề nghị các sở, ban, ngành, hội
đoàn thể, UBND các quận, huyện đăng ký dự án cơ hội vận động viện trợ
PCPNN năm 2022.
- Vận động thành công nhiều dự án, khoản viện trợ3; phối hợp, hỗ trợ các
sở, ngành liên quan triển khai nhiều dự án4.
4 Công tác l nh sự, quản lý các c quan l nh sự nước ngoài, người
Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) và bảo hộ công dân
a) Công tác lãnh sự
- Phối hợp xử lý 59 vụ việc có yếu tố nước ngoài, giảm 23 vụ việc so với
năm 2020, trong đó nổi lên các vụ việc liên quan đến hành vi nhập cảnh trái
3

Dự án Trường học lành mạnh do EMWF tài trợ với kinh phí hơn 1 tỉ đồng; Công ty Dacotex Đà Nẵng
tài trợ 02 máy lọc nước cho UBND huyện Hòa Vang; dự án Chăm sóc mắt học đường mở rộng giai đoạn 2021 2024 với tổng kinh phí cam kết 2,7 tỉ đồng; các chương trình, dự án hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn huyện Hòa
Vang do tổ chức COV tài trợ; các tổ chức PCPNN có địa bàn hoạt động tại Đà Nẵng ủng hộ Quỹ Vắc-xin COVID19; các tổ chức Vision Care, FHF, FHI360 tài trợ trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19; các tổ
chức Friends of Danang, AOGWR tài trợ hệ thống lọc nước cho các trường tại huyện Hòa Vang.
4

Dự án Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương và dự án Chung tay hành động bảo vệ
nguồn nước, Hỗ trợ kỹ thuật An ninh năng lượng đô thị Việt Nam tại Đà Nẵng do USAID tài trợ; liên hệ UBND
quận Ngũ Hành Sơn tìm hiểu nhu cầu về giáo dục để xúc tiến vận động Quỹ các Đại sứ nước ngoài tại Việt
Nam; hỗ trợ Hội Người khuyết tật thành phố có thư giới thiệu gửi Quỹ Abilis cho dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu và
chiến lược phát triển Hội Người khuyết tật thành phố Đà Nẵng”; ký kết Thỏa thuận hợp tác thực hiện các chương
trình, dự án tại huyện Hòa Vang giai đoạn 2021 - 2024 do tổ chức Children Of Vietnam tài trợ.
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phép, tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép, tàng trữ ma túy,
người nước ngoài tử vong do COVID-19 v.v.
- Xử lý 13 hồ sơ cho phép sử dụng thẻ ABTC, giảm 13 hồ sơ so với năm
2020.
- Đề xuất HĐND, UBND thành phố giới thiệu mẫu con dấu, mẫu chữ ký
và chức danh của người có thẩm quyền ký quyết định cử hoặc cho phép cán bộ,
công chức, viên chức (CBCCVC) đi công tác nước ngoài của HĐND, UBND
thành phố cho Bộ Ngoại giao nhằm tạo thuận lợi cho CBCCVC làm thủ tục đề
nghị cấp hộ chiếu công vụ.
- Xử lý 05 hồ sơ nhập cảnh cho chuyên gia và thân nhân người nước
ngoài của các tổ chức PCPNN và các cơ quan trực thuộc UBND thành phố; xử
lý 20 hồ sơ cho ý kiến về việc nhập cảnh của chuyên gia người nước ngoài của
các doanh nghiệp; tham mưu UBND thành phố 03 hồ sơ tiếp nhận tình nguyện
viên nước ngoài. Tham mưu UBND thành phố về việc 05 đoàn chuyên gia MIA
(Hoa Kỳ) và Cơ quan Tìm kiếm người mất tích nhập cảnh, cách ly y tế và làm
việc tại Đà Nẵng.
- Thực hiện công tác quản lý 1.029 người lao động Việt Nam làm việc
cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài khu vực miền Trung, Tây Nguyên: xác
minh lý lịch và quản lý mới 201 nhân viên; thực hiện thủ tục nhận chế độ thôi
việc cho 143 nhân viên; số hóa, nhập liệu 245 hồ sơ cá nhân người lao động của
các tổ chức nước ngoài vào hệ thống phần mềm quản lý lao động mới.
b) Quản lý các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Đà Nẵng
- Xử lý 76 hồ sơ về gia hạn chứng minh thư, thẻ tạm trú, sổ mua hàng
miễn thuế, nhập khẩu hàng hóa.
- Phối hợp Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trực tuyến gặp
mặt các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam về công tác lãnh sự.
- Tham mưu UBND thành phố về báo cáo tổng kết thi hành Pháp lệnh về
quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự
nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
- Tham mưu UBND thành phố về việc Nhật Bản nâng cấp Văn phòng
Lãnh sự Nhật Bản thành Tổng Lãnh sự quán và các địa điểm để đặt nơi ở của
Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng; tham mưu UBND thành phố về việc Tổng
Lãnh sự quán Trung Quốc phản ánh một số cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm
chính sách "Một Trung Quốc"; hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố về các
vấn đề cần lưu ý khi tiếp xúc và làm việc với đối tác Đài Loan (Trung Quốc); đề
nghị Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao hướng dẫn liên quan đến hồ sơ cấp phép lao
động cho công dân Trung Quốc; hỗ trợ Tổng Lãnh sự quán Nga tổ chức bầu cử
đại biểu Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán.
- Xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai chuẩn bị dự án Khu cơ quan lãnh
sự nước ngoài tại Đà Nẵng. Tham mưu UBND thành phố giao Ban Quản lý dự
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án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp là đơn vị chủ đầu
tư kiêm điều hành Dự án.
c) Công tác NVNONN và bảo hộ công dân
- Phối hợp tổ chức chuỗi hội thảo và triển lãm về giáo dục sáng tạo tại Đà
Nẵng; làm việc với Hiệp hội Doanh nhân NVNONN (BAOOV) về việc hỗ trợ tổ
chức hội thảo kết nối doanh nghiệp thành phố - doanh nghiệp Nhật Bản.
- Tổ chức ký kết Bản Ghi nhớ về việc hợp tác giữa Sở Ngoại vụ thành phố
Đà Nẵng và Ủy ban về NVNONN Thành phố Hồ Chí Minh về công tác đối với
NVNONN. Đề nghị Ủy ban về NVNONN Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ kêu
gọi, thu hút đầu tư của kiều bào vào các dự án trọng điểm thu hút đầu tư của Đà
Nẵng giai đoạn 2021 - 2025.
- Thường xuyên gửi thư đến các kiều bào trí thức đề nghị hỗ trợ các hoạt
động quảng bá thành phố, thu hút đầu tư, thương mại, giao lưu giữa Đà Nẵng
với các nước, kết nối với các trí thức, nhà khoa học NVNONN.
- Báo cáo UBND thành phố, Bộ Ngoại giao về tình hình triển khai Thỏa
thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn, trật tự và công tác bảo hộ công dân;
báo cáo tình hình phòng chống mua bán người phục vụ xây dựng Báo cáo tình
hình mua bán người 2021 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thực hiện các báo cáo về
công tác kiều bào năm 2020 và tham mưu công văn chỉ đạo của UBND thành
phố về công tác kiều bào; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số
27/NQ-CP về công tác NVNONN giai đoạn 2016 - 2020.
5. Công tác ngoại giao văn hóa
- Đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Năm
Chủ tịch ASEAN 2020.
- Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác
Ngoại giao Văn hóa đến năm 2025 của thành phố Đà Nẵng; Góp ý Chiến lược
Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030 của Chính phủ.
- Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch về xây dựng và phát triển văn hóa,
con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; phối hợp
tham mưu kế hoạch đăng ký mạng lưới “thành phố sáng tạo” của UNESCO;
phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tại Đà Nẵng,
tuy nhiên phần lớn các hoạt động đã hoãn do dịch COVID-19.
6. Công tác thông tin đối ngoại
- Duy trì hoạt động và kiện toàn Ban Biên tập trang thông tin điện tử Sở
Ngoại vụ. Tính đến ngày 05/12/2021, toàn Sở có 174 tin viết (128 tin tiếng Việt,
46 tin tiếng Anh), 07 bài viết, 170 tin sưu tầm.
- Xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại 2021 và các Bản tin Đối ngoại
Đà Nẵng số 31, 32. Tham mưu UBND thành phố tham gia 03 ấn phẩm của Báo
Thế giới và Việt Nam.
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7. Công tác phát triển quan hệ h u ngh và hợp tác gi a thành phố
với các đ a phư ng, t ch c tr n thế giới và công tác đối ngoại nhân dân
a) Hợp tác với các nước châu Á - Thái Bình Dương
- Với Hàn Quốc: tham mưu các chương trình hợp tác với thành phố
Daegu5; xúc tiến ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng
và Chính quyền quận Yeongyang, giữa thành phố Uiwang và quận Hải Châu;
thông báo chương trình học bổng KOICA 2021 đến các sở, ban, ngành của
thành phố; phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng về Hội thảo
kinh doanh dành cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào miền Trung và hỗ trợ
Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hoàn tất hồ sơ đề nghị Hàn Quốc công nhận kết quả
khám sức khỏe lao phổi của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng; ký kết biên bản ghi nhớ
giữa Trung tâm Phục vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ và trường đại học
Keimyung; hỗ trợ quận Hải Châu tiếp nhận viện trợ khẩu trang từ thành phố
Uiwang; tham mưu UBND thành phố gửi Bộ Ngoại giao về các hoạt động k
niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022; tiếp
nhận viện trợ của Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng tặng 5.000 khay
xét nghiệm nhanh (trị giá 325 triệu đồng); tham mưu UBND thành phố liên quan
đến đề xuất hỗ trợ sử dụng viện trợ không hoàn lại từ Chương trình Chia sẻ tri
thức (KSP) của Chính phủ Hàn Quốc và tham dự “Diễn đàn chia sẻ về hoạt
động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Hàn Quốc tại miền Trung”.
- Với Nhật Bản: tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch Xúc tiến
hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác Nhật Bản giai đoạn 2021 - 2025 và xúc
tiến triển khai kế hoạch; tham mưu tiếp nhận tình nguyện viên từ tổ chức JICA
của Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng và tiếp nhận phân
vi sinh do doanh nghiệp Nhật Bản hỗ trợ thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại
Nhật Bản; đề xuất dự án nghiên cứu theo Biên bản ghi nhớ của Cuộc họp Cấp
cao Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN - Nhật Bản lần thứ 2; làm
việc với Sở Ngoại vụ thành phố Sakai về việc triển khai các chương trình hợp
tác, giao lưu giữa hai thành phố và trao đổi về việc hỗ trợ thành phố Đà Nẵng
các trang thiết bị y tế và vắc xin ngừa COVID-19; phối hợp tổ chức chương
trình trao đổi trực tuyến giữa điều dưỡng viên thành phố Sakai và Khoa Y Dược
- Đại học Đà Nẵng, sự kiện Văn hóa Origami và văn hóa Nhật Bản, và Lớp tiếng
Nhật A2 dành cho công chức, viên chức, người lao động thành phố Đà Nẵng.
- Với Trung Quốc: làm việc với Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng
về các chương trình hợp tác trong năm 2021; xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác
giữa Hội đồng nhân đại thành phố Phòng Thành Cảng với HĐND quận Hải
Châu; tham mưu UBND thành phố về việc cử cán bộ tham gia Hội thảo hợp tác
giáo dục mầm non Nam Á và Đông Nam Á tại Côn Minh (trực tuyến); tham
mưu UBND thành phố về việc tiếp nhận trang thiết bị y tế do tỉnh Vân Nam
5

Tổ chức buổi làm việc trực tuyến giữa Chủ tịch UBND thành phố và Thị trưởng Daegu, cử cán bộ
tham gia chương trình tu nghiệp K2H tại Daegu, xúc tiến Chương trình bồi dưỡng cán bộ, giáo viên và Phát triển
giáo dục tiểu học do Daegu tài trợ, tham dự Hội nghị trực tuyến các thành phố kết nghĩa với Daegu năm 2021,
quảng bá thành phố thông qua triển lãm ảnh tại Daegu.
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viện trợ; hỗ trợ các doanh nghiệp Đài Loan tại Đà Nẵng xử lý một số vấn đề liên
quan đến công tác phòng chống dịch; tham gia tọa đàm “Thúc đẩy xuất khẩu
nông, thủy sản sang Trung Quốc”.
- Với Lào: tham mưu UBND thành phố tổ chức và hỗ trợ hơn 450 lưu học
sinh Lào nhập cảnh để học tập tại Đà Nẵng và phối hợp công tác cấp học bổng
năm học 2020 - 2021 cho các lưu học sinh Lào; lập kế hoạch tiếp đón sinh viên
Lào sang học khóa mới 2021 - 2022 tại Đại học Đà Nẵng; tham mưu hỗ trợ kinh
phí cho lưu học sinh Lào học trực tuyến; tham mưu UBND thành phố về khả
năng thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Bolykhamxay và trao học bổng của
UBND thành phố dành cho sinh viên Bolykhamxay; tổ chức nghiệm thu, bàn
giao, đưa vào sử dụng công trình Nâng cấp Trường Tiểu học Hữu nghị của Hội
Người Việt Nam tỉnh Sekong lên thành trường Trung học Hữu nghị và tiếp tục
triển khai các công trình khác tại Lào.
- Với Campuchia: tham mưu UBND thành phố tổ chức đón các lưu học
sinh Campuchia nhập cảnh để trở lại học tập tại Đà Nẵng; tham mưu hỗ trợ cho
đồng bào người Việt tại Campuchia gặp khó khăn do dịch COVID-19.
- Với Singapore: tham mưu UBND thành phố về việc cử đại diện tham dự
Chương trình đào tạo lãnh đạo ASCN do Chính phủ Singapore và Thái Lan tài
trợ; phối hợp tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Singapore.
- Với Thái Lan: xúc tiến các chương trình hợp tác với các đối tác Thái
Lan; thúc đẩy việc ký kết hợp tác Đà Nẵng - Khon Kaen; tham dự Hội thảo trực
tuyến "Hợp tác kinh tế Việt Nam - Thái Lan".
- Với Ấn Độ: giới thiệu thông tin học bổng Ấn Độ cho các sở, ban, ngành;
kế hoạch triển khai k niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Ấn Độ;
tham mưu UBND thành phố tham dự các hội nghị trực tuyến: “Kết nối nhà đầu
tư Ấn Độ trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm”, “Kết nối doanh nghiệp khởi
nghiệp, đổi mới sáng tạo Ấn Độ - Đà Nẵng”; tham mưu đề xuất về việc hỗ trợ
trang thiết bị phòng, chống dịch cho Ấn Độ; báo cáo UBND thành phố về khả
năng tổ chức đám cưới của gia đình tỉ phú Ấn Độ tại Đà Nẵng vào tháng
02/2022; phối hợp xây dựng Kế hoạch Tuần lễ Ấn Độ tại Đà Nẵng.
b) Hợp tác với các nước châu Âu
- Với Thụy Điển: phối hợp triển khai dự án hợp tác Đà Nẵng - Boras
“Giáo dục khoa học vì sự phát triển bền vững tại Đà Nẵng”; tham mưu UBND
thành phố về việc không tham dự Chương trình Đào tạo Nâng cao năng lực về
Quy hoạch và quản lý đô thị mang tính tích hợp của Trung tâm quốc tế về dân
chủ địa phương Thụy Điển (ICLD).
- Với Phần Lan: tổ chức thành công các sự kiện trực tuyến: “Đà Nẵng Salo và những người bạn lần thứ 2” và cuộc họp với công ty Finest Future nhằm
thảo luận về Dự án trao tặng học bổng cho học sinh THPT của các địa phương
Việt Nam; thông tin đến các đơn vị liên quan về việc Chính phủ Phần Lan thông
báo tiếp nhận đề xuất dự án đầu tư công tại Việt Nam năm 2021.
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- Với Pháp: tổ chức thành công Cuộc họp trực tuyến với Hiệp hội doanh
nhân Việt Nam tại Pháp (ABVietFrance); tham mưu UBND thành phố tham dự
Hội nghị thượng đỉnh “Các thành phố và chính phủ về công nghệ kỹ thuật số
phục vụ phát triển đô thị và khả năng chống chịu của các vùng lãnh thổ” của
Hiệp hội quốc tế các thị trưởng nói tiếng Pháp, Tọa đàm trực tuyến Việt - Pháp
về quản lý ô nhiễm biển, Hội thảo giữa kỳ về hợp tác giữa các địa phương Việt
Nam và Pháp; xúc tiến hợp tác cấp địa phương với hai thành phố Nice và
Nantes.
- Với Hà Lan: tổ chức thành công Hội thảo trực tuyến "Logistics Hà Lan
Việt Nam”; tham mưu UBND thành phố gửi thư cảm ơn Tổng Lãnh sự Hà Lan
tại thành phố Hồ Chí Minh đối với những đóng góp cho quan hệ hữu nghị Đà
Nẵng - Hà Lan.
- Với Anh: Tổ chức buổi làm việc với Tổng Lãnh sự Anh tại thành phố
Hồ Chí Minh; giới thiệu Quỹ Newton đến các sở, ban, ngành (quỹ tài trợ cho
những sáng kiến hợp tác về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo); phối hợp và hỗ trợ
Sở Du lịch trong việc ứng tuyển hồ sơ đăng cai tổ chức sự kiện Routes Asia; thư
gửi Đại sứ Việt Nam tại Anh đề nghị hỗ trợ thành phố Đà Nẵng vận động thành
công Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022.
- Với các nước châu Âu khác: Tổ chức thành công Tọa đàm trực tuyến
xúc tiến, thúc đẩy hợp tác giữa địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang
Nga; xúc tiến hợp tác với thành phố Stavenger (Na Uy); triển khai chủ trương
của thành phố về việc viện trợ phòng, chống COVID-19 cho thành phố Brno
(Séc); hoàn chỉnh dự thảo lần 1 Kế hoạch xúc tiến hợp tác toàn diện giữa Đà
Nẵng và châu Âu giai đoạn 2022 - 2025 và gửi lấy ý kiến các sở, ban, ngành;
xây dựng kế hoạch k niệm 45 năm quan hệ ngoại giao với Tây Ban Nha và 50
năm quan hệ ngoại giao với Áo; thư Chủ tịch UBND thành phố gửi các đại sứ,
tổng lãnh sự Việt Nam tại các nước châu Âu nhiệm kỳ 2021 - 2024 đề xuất các
nội dung hợp tác; thư vận động các địa phương, đối tác có tiềm năng tại khu vực
châu Âu đề nghị hỗ trợ trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 cho Đà
Nẵng; tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ EU 2021 và công bố sách trắng
Eurocham2021”; tham mưu UBND thành phố về khả năng xúc tiến hợp tác Đà
Nẵng - Piraeus (Hy Lạp); thông báo học bổng chính phủ Ireland, Chính phủ
Hungary; họp trực tuyến với Tham tán Kinh tế và Thương mại Tây Ban Nha.
c) Hợp tác với các nước châu Mỹ: họp trực tuyến và trao đổi với Tổng
Lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh về một số nội dung hợp tác
trong thời gian đến; báo cáo UBND thành phố về việc Sở Giáo dục và Đào tạo
và trường Lebanon Pittsburgh (Hoa Kỳ) ký kết thỏa thuận hợp tác và ủy quyền
cho trường Lê Quý Đôn ký kết; tổ chức sự kiện "Gặp gỡ Hoa Kỳ: Chung tay
hợp tác tái mở cửa, phục hồi và phát triển Khu vực kinh tế Phía Nam"; trao đổi,
kết nối để xúc tiến quan hệ với Houston (Texas, Hoa Kỳ); tổ chức Hội thảo Cơ
hội hợp tác chuỗi cung ứng Việt Nam - Canada; báo cáo UBND thành phố và
xúc tiến thiếp lập quan hệ hợp tác với thành phố Mar Del Plata (Argentina); xử
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lý phản ánh của Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam liên quan đến quán
"Escobar" tại Đà Nẵng.
d) Hợp tác với các nước châu Úc: thư của Chủ tịch UBND thành phố gửi
Thị trưởng Gold Coast về triển khai chương trình hợp tác; phối hợp lập kế hoạch
hội nghị trực tuyến du lịch Đà Nẵng - Gold Coast; làm việc với Cơ quan Nghiên
cứu phát triển khoa học - công nghệ quốc gia Úc để kết nối hợp tác trong lĩnh
vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh.
e) Hợp tác với các nước châu Phi: tổ chức điện đàm giữa Đà Nẵng và
thành phố Tangier (Maroc).
g) Hợp tác với các tổ chức/mạng lưới quốc tế: tham mưu UBND thành
phố về việc tham dự các sự kiện: Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố trên thế
giới 2021, Hội nghị thượng đỉnh các thành phố Châu Á - Thái Bình Dương năm
2021 (APCS 2021), Chương trình tài trợ Sáng kiến Thị trưởng Toàn cầu năm
2021, Cuộc họp cấp cao Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN - Nhật
Bản lần thứ 2, Hội nghị Thành phố Thông minh châu Á lần thứ 9. Tham mưu về
việc không đăng ký đăng cai một số sự kiện quan trọng của WEGO trong các
năm 2022 - 2023; và về việc xúc tiến các nước trình hợp tác với UNDP.
h) Công tác đối ngoại nhân dân
- Tham gia và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân
năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021.
- Thông báo các tổ chức liên quan về việc tăng cường công tác quản lý
nhà nước đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
8 Công tác bi n giới l nh th , hợp tác quốc phòng
- Điểm tin tình hình Biển Đông (hằng tuần); kịp thời tham mưu xử lý các
vấn đề liên quan đến công tác biển đảo.
- Tham mưu UBND thành phố trả lời Bộ Quốc phòng cho ý kiến về việc
tàu Hải quân Anh thăm xã giao Đà Nẵng.
9. Công tác t ch c và quản lý hội ngh , hội thảo quốc tế (HNHTQT)
Xử lý 60 hồ sơ xin phép tổ chức HNHTQT, tăng 14 hồ sơ (30,4%) so với
năm 2020, trong đó đồng ý cho phép tổ chức 45 HNHTQT; đề nghị tạm
hoãn/không cho phép tổ chức 15 HNHTQT để đảm bảo phòng, chống dịch.
10 Công tác nhân quyền, tôn giáo
- Báo cáo kết quả công tác nhân quyền và báo cáo số liệu di cư quốc tế
định kỳ theo yêu cầu.
- Báo cáo UBND thành phố về việc Sở Ngoại vụ tham dự, trình bày tham
luận tại Hội thảo lấy ý kiến dự thảo báo cáo thực thi Công ước ICCPR và
khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc do Bộ Tư pháp và UNDP
đồng tổ chức.
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11. Công tác phòng, chống d ch COVID-19
a) Công tác hỗ trợ công dân Việt Nam tại nước ngoài
- Phối hợp với các ngành chức năng, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch COVID-19 thành phố tiếp nhận 210 chuyến bay đưa khoảng 50.000
công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước theo hình thức bảo hộ công dân và
cách ly tự trả phí tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.
- Tham mưu UBND thành phố việc nhập cảnh và cách ly y tế của 17
thuyền viên Việt Nam hết hạn hợp đồng lao động trên 05 tàu về nước.
- Phối hợp với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện
ngoại giao/cơ quan lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài đề nghị hỗ trợ một số
trường hợp khẩn cấp bị mắc kẹt tại nước ngoài do ảnh hưởng của dịch COVID19; đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố về chủ trương
tiếp nhận công dân về các cơ sở cách ly (ngoài quân đội).
b) Công tác hỗ trợ người nước ngoài (NNN)
- Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cho phép
03 thuyền viên Myanmar, Indonesia, Malaysia nhập cảnh Việt Nam để về nước vì
lý do nhân đạo; và về việc tạo điều kiện cho công dân Hàn Quốc tại Đà Nẵng xuất
cảnh trên chuyến bay đặc biệt do Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tổ chức.
- Báo cáo UBND thành phố về 05 trường hợp công dân nước ngoài xin
phép rời Đà Nẵng để đến Hà Nội xuất cảnh về nước; hướng dẫn 29 trường hợp
NNN đề nghị cho phép di chuyển bằng đường bộ đi Hà Nội/thành phố Hồ Chí
Minh hoặc đi sân bay quốc tế Đà Nẵng để xuất cảnh về nước. Đề nghị Công an
thành phố xem xét gia hạn thị thực cho công dân Ấn Độ và vợ chồng công dân
Hà Lan - Trung Quốc. Báo cáo UBND thành phố về việc tái nhập cảnh cho
chuyên gia NNN trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19; thông báo cho Văn phòng
Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng về việc tái nhập cảnh cho chuyên gia NNN.
- Thiết lập, thông báo và vận hành đường dây nóng của Sở Ngoại vụ tiếp
nhận thông tin và hỗ trợ NNN và NVNONN liên quan đến công tác phòng,
chống dịch. Tính đến ngày 05/12/2021, đường dây nóng đã tiếp nhận gần 1.300
cuộc gọi/tin nhắn/email của NNN, NVNONN.
c) Công tác hỗ trợ các cơ quan lãnh sự, tổ chức nước ngoài
- Thường xuyên cập nhật các quy định của thành phố về phòng, chống
dịch gửi các cơ quan lãnh sự nước ngoài và các tổ chức PCPNN tại Đà Nẵng;
tổng hợp tình hình hoạt động và các vướng mắc của các cơ quan lãnh sự nước
ngoài và tổ chức PCPNN trong thời gian giãn cách xã hội, báo cáo UBND thành
phố và đề xuất hướng xử lý.
- Hướng dẫn, giải quyết các đề nghị liên quan của các cơ quan lãnh sự
như thủ tục di chuyển về Đà Nẵng sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung tại
địa phương khác sau khi nhập cảnh.
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- Tham mưu UBND thành phố về việc tạo điều kiện cho các hoạt động
dịch vụ và thị thực của Trung tâm VFS Đà Nẵng và cơ quan lãnh sự tại Đà
Nẵng; cấp giấy đi đường cho cán bộ, nhân viên của các cơ quan lãnh sự, tổ chức
PCPNN tại Đà Nẵng trong thời gian giãn cách xã hội.
- Công hàm gửi các cơ quan lãnh sự, thư gửi các hiệp hội doanh nghiệp
nước ngoài về các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch của thành phố để
tuyên truyền cho công dân nước ngoài tại Đà Nẵng.
d) Công tác ngoại giao vắc-xin và phối hợp tổ chức tiêm vắc-xin
- Xúc tiến việc Chính phủ Rumani hỗ trợ vắc-xin ngừa COVID-19.
- Phối hợp tổ chức tiêm vắc-xin cho cán bộ, nhân viên và thành viên gia
đình của các cơ quan lãnh sự, tổ chức PCPNN, thành viên Hội Liên lạc với
NVNONN tại Đà Nẵng.
- Tham mưu UBND thành phố về việc tiếp nhận đăng ký tiêm vắc xin cho
NNN, NVNONN theo chủ trương của Chính phủ; phối hợp Sở Y tế và UBND
các quận, huyện tổ chức các đợt tiêm vắc-xin cho NNN và NVNONN trên địa
bàn thành phố.
e) Vận động các cá nhân, tổ chức nước ngoài hỗ trợ công tác phòng,
chống dịch COVID-19
- Vận động sự hỗ trợ từ các đối tác, các địa phương có quan hệ hợp tác
trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Kết quả: thành phố Kisarazu
(Nhật Bản) đã viện trợ cho thành phố 196 triệu đồng; thành phố Kawasaki (Nhật
Bản) dự kiến viện trợ 80 bình khử khuẩn; tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) viện trợ
04 máy thở và 20 máy tạo oxy; tỉnh Champasak (Lào) hỗ trợ khoảng 200 triệu
đồng; thành phố Uiwang (Hàn Quốc) viện trợ khẩu trang cho quận Hải Châu.
Ngoài ra, một số đối tác của Hoa Kỳ hỗ trợ máy thở và trang thiết bị y tế đã qua
sử dụng nhưng thành phố chưa tiếp nhận nguồn hỗ trợ này.
- Vận động các cơ quan lãnh sự nước ngoài, các tổ chức PCPNN tại Đà
Nẵng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố với
tổng giá trị hơn 1,1 tỉ đồng (bao gồm hỗ trợ Quỹ vắc-xin và hỗ trợ thiết bị, vật tư
y tế phòng, chống dịch).
- Tham mưu UBND thành phố thực hiện việc hỗ trợ các tỉnh Savannakhet,
Champasak, Sekong, Salavan, và Attapeu (Lào), mỗi tỉnh 200 triệu đồng để
phòng, chống dịch COVID-19.
g) Các công tác khác
- Thực hiện công tác phiên dịch tại Chốt kiểm soát liên ngành Ga Đà Nẵng.
- Kịp thời chỉ đạo nội bộ về việc triển khai các kết luận và ý kiến chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy và UBND thành phố nhằm tăng cường các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện một số biện pháp cấp bách
để phòng, chống dịch.
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- Cung cấp số liệu và phối hợp trong việc tiêm vắc - xin (02 mũi) cho
công chức, viên chức, người lao động Sở (CCVCLĐ); đăng ký và phối hợp tổ
chức xét nghiệm cho CCVCLĐ Sở; đề xuất các nhóm đối tượng xét nghiệm để
giám sát chủ động theo kế hoạch của UBND thành phố.
- Báo cáo Ban Chỉ đạo thông tin liên quan đến 01 trường hợp F0 tại Sở;
báo cáo danh sách CCVCLĐ hỗ trợ quận Sơn Trà nói riêng và tham gia hỗ trợ
công tác phòng, chống dịch tại địa phương nơi cư trú nói chung.
- Cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và Sở
Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng. Góp ý dự thảo
Quyết định quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên của các tổ
chức này. Cử đại diện lãnh đạo làm thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID19 tại Tòa nhà và Tổ an toàn COVID tại Sở.
- Cấp giấy đi đường (02 lần) cho CCVCLĐ Sở trong thời gian giãn cách
xã hội phù hợp với ý kiến chỉ đạo của thành phố. Hướng dẫn về việc quản lý,
khai thác, cấp, sử dụng Giấy đi đường QRCode và thực hiện cấp Giấy đi đường
QRCode cho CCVCLĐ Sở và VCLĐ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
- Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo
yêu cầu của các cơ quan liên quan và tham gia cuộc họp Ban Chỉ đạo định kỳ.
- Tham mưu UBND thành phố về việc khen thưởng cho các tổ chức, cá
nhân nước ngoài có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch trên địa
bàn thành phố để khen tặng tại Buổi Gặp mặt người nước ngoài nhân dịp Tết
Nguyên đán 2022.
12 Công tác thanh tra, pháp chế
a) Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng (PCTN), tiếp công dân và
giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo
- Thực hiện 29 báo cáo và 07 kế hoạch liên quan6.
- Tham dự Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương và tổng
kết, tập huấn công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao tại Bình Định.
- Triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

6

Nổi bật là các báo cáo sơ kết, tổng kết các giai đoạn, cụ thể như: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TU ngày 05/01/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòn g,
chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của
Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục về
PCTN giai đoạn 2019 - 2021”.
Nổi bật là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ;
Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ
thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và
Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ.
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b) Công tác pháp chế
- Xây dựng 04 kế hoạch và góp ý 23 dự thảo7.
- Cho ý kiến 120 văn bản lấy ý kiến thành viên UBND thành phố.
13. Công tác quản lý, điều hành
a) Công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng
- Tham mưu kiện toàn bộ máy phòng chuyên môn thuộc Sở theo Nghị
định số 107/2020/NĐ-CP, theo đó sắp xếp từ 05 phòng thành 04 phòng8. Kiện
toàn bộ máy Trung tâm Phục vụ đối ngoại theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP
theo hướng tinh gọn. Tham mưu UBND thành phố đề nghị Bộ Ngoại giao ủy
quyền cho Trung tâm Phục vụ đối ngoại thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định số
75/2020/NĐ-CP. Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên
môn, nghiệp vụ thuộc Sở.
- Đề xuất UBND thành phố ủy quyền một số nội dung quản lý thuộc thẩm
quyền của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố. Tham gia góp ý (05
lần) dự thảo Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước theo mô hình chính
quyền đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tham gia góp ý thông tư thay thế
Thông tư 02/2016/TTLT-BNG-BNV quy định chức năng nhiệm vụ của Sở
Ngoại vụ.
- Tham mưu UBND thành phố phê duyệt Đề án vị trí việc làm Sở theo
Nghị định số 62/2021/NĐ-CP. Báo cáo tình hình sử dụng biên chế và số lượng
người làm việc năm 2020; phân bổ biên chế và số lượng người làm việc năm
2021; kế hoạch biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2022. Rà soát đối tượng
tinh giản biên chế. Báo cáo tình hình sử dụng số lượng người làm việc và tình
hình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; báo cáo công tác quản lý, sử
dụng biên chế hành chính tại Sở gửi Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân thành
phố; báo cáo đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2022.
- Tham mưu ban hành các quy định về công tác cán bộ, gồm: Quy chế
đánh giá, xếp loại công chức, viên chức biệt phái, người lao động tại Sở; Quy
chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với công
chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở; Quyết định sửa đổi, bổ
sung Quy chế đánh giá kết quả làm việc; Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ
máy, số lượng người làm việc, đề án vị trí việc làm, viên chức tại các đơn vị sự
nghiệp trực thuộc Sở.
- Triển khai sắp xếp 02 (hai) phó trưởng phòng dôi dư tại Sở; thực hiện
điều động ngang 03 trường hợp công chức lãnh đạo, quản lý và chuyển đổi trong
7

Kế hoạch triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kế hoạch triển khai công tác quản lý
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm; kế hoạch triển khai
công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế.
8

Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài, Phòng Hợp tác quốc tế
- Lễ tân đối ngoại.
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nội bộ 03 trường hợp công chức từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác; chuyển công
tác 02 hợp đồng lao động sang đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc UBND thành
phố; chuyển công tác 01 viên chức giữa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; tiếp
nhận 01 công chức từ địa phương khác về đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
- Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025 trong năm
2021; triển khai quy trình nhận xét, đánh giá nhân sự dự kiến quy hoạch các
chức danh Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.
- Triển khai kê khai và công khai việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu,
báo cáo kết quả thực hiện.
- Đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2021. Tổ
chức xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ.
- Tham mưu UBND thành phố phê duyệt kế hoạch tổ chức 04 lớp tập
huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại cho công chức, viên chức từ
nguồn ngân sách thành phố và đã tổ chức được 01 lớp với 20 học viên; ban hành
các kế hoạch tổ chức lớp biên phiên dịch tiếng Anh và lớp tập huấn nghiệp vụ
chuyên sâu về công tác phi chính phủ nước ngoài. Điều chỉnh các lớp đào tạo,
bồi dưỡng năm 2021 và đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022. Cử 40
lượt CCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
- Cử nhân sự tham gia các tổ chức theo yêu cầu9.
- Triển khai xét nâng lương trước thời hạn năm 2020 và 2021; nâng lương
thường xuyên 14 trường hợp, giải quyết chế độ thôi việc 03 trường hợp. Triển
khai ký kết lại các hợp đồng và phụ lục hợp đồng lao động; điều chỉnh lương đối
với người lao động theo Nghị định 68.
- Triển khai kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở; đánh giá, xếp loại, xét thi đua,
khen thưởng cho CCVCLĐ năm 2020 và năm 2021. Tổ chức thành công Hội
nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; các hội nghị sơ kết công tác 6
tháng đầu năm 2021 (trực tuyến) và 9 tháng đầu năm 2021.
- Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng
năm 2020 của Cụm Thi đua số 3.
- Hồ sơ đề nghị UBND thành phố tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Giải quyết các đề nghị khen thưởng
chuyên đề như: ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh tổ quốc, khen thưởng nhân Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20,
khen thưởng phòng chống dịch COVID-19 v.v.
9

Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại của thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức
trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021; Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và
phòng thủ dân sự; Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Thành phố
Thông minh và Chuyển đổi số; Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và
Thành phố về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn thành phố; Hội đồng Phối
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam; Ban Chấp hành Hội
Chữ thập đỏ; Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia...
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- Các kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong năm 10.
b) Công tác tổng hợp, cải cách hành chính, ISO, văn hóa - văn minh đô
thị, công nghệ thông tin, khoa học - công nghệ
- Các báo cáo và kế hoạch thường xuyên, chuyên đề11; góp ý dự thảo các
văn bản của các sở, ban, ngành.
- Tham mưu UBND thành phố ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2021.
- Các báo cáo, kế hoạch công tác cải cách hành chính12. Kế hoạch duy trì
và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 tại Sở Ngoại vụ năm 2021.
- Làm việc với đoàn kiểm tra công tác văn thư - lưu trữ, công nghệ thông
tin, cải cách hành chính năm 2020.
- Triển khai công tác xét công nhận sáng kiến năm 2021.
- Tính đến ngày 10/12/2021, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả đã tiếp
nhận và xử lý 556 hồ sơ với tỉ lệ 100% đúng và sớm hạn.
- Tiếp tục ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Sở, áp dụng các
giải pháp công nghệ, tăng cường công tác an toàn, an ninh thông tin. Hoàn thiện
cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý nhà nước Sở Ngoại vụ giai đoạn 1. Hoàn chỉnh
dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngoại vụ giai đoạn 2021 - 2025, định
hướng đến năm 2030 trình Sở Thông tin và Truyền thông kiểm định.
- Tổ chức thăm và chúc tết cán bộ hưu trí Sở Ngoại vụ; thăm và tặng quà
cho các gia đình thương binh, liệt sĩ nhân k niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
- Tiếp tục triển khai công tác xây dựng cơ quan văn hóa và công tác bảo
vệ môi trường tại Sở.
10

Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến
thắng đại dịch COVID-19”; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế
hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII và Nghị
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
11

Nổi bật có Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và xây dựng Chương trình
công tác năm 2022 của UBND thành phố; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Sở Ngoại vụ năm 2022; Kế hoạch
thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng
bộ thành phố và Triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng
bộ thành phố; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Ngoại vụ;
chương trình công tác năm 2021; kế hoạch thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm UBND thành phố giao năm 2021.
12

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở
Ngoại vụ năm 2021; kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
năm 2021; kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021; kế hoạch rà soát, chuẩn hóa thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 27/CT-TTg, Chỉ thị số 29CT/TU, Chỉ thị số 05-CT/TU và Chỉ thị số 14/CT-UBND tại Sở Ngoại vụ năm 2020; báo cáo sơ kết 05 năm thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”.
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- Xử lý các báo cáo, kế hoạch, công việc liên quan đến công tác phòng
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự.
c) Công tác tài chính - kế toán, văn thư - lưu trữ
- Dự toán kinh phí năm 2022 của cơ quan Sở và tổng hợp ngành của các
đơn vị sự nghiệp.
- Khóa sổ, quyết toán ngân sách năm 2020 và in sổ sách báo cáo quyết
toán ngân sách năm 2020. Tổng hợp quyết toán toàn ngành.
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác tài chính theo yêu cầu13.
- Chi thanh toán các khoản chi thường xuyên cơ quan, chi thanh toán
lương. Chuẩn bị kinh phí và các vấn đề liên quan phục vụ công tác đoàn vào,
đoàn ra.
- Báo cáo tình hình lao động, tiền lương với BHXH thành phố, trích nộp
các khoản BHXH, BHYT, BHTN định kỳ. Giải quyết chốt sổ, chế độ ốm đau,
thai sản cho CCVCLĐ.
- Tiến hành các thủ tục liên quan đến việc bàn giao 24 xe phục vụ APEC
2017 cho các sở, ban, ngành theo Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 18/3/2021
của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chuyển tài sản công quy định.
- Kế hoạch văn thư - lưu trữ năm 2021; kế hoạch số hóa tài liệu lưu trữ tại
Sở Ngoại vụ và kế hoạch chỉnh lý tài liệu năm 2021. Hoàn thành việc nghiệm
thu 16 mét tài liệu chỉnh lý và 30.000 trang tài liệu số hóa; tiếp tục phối hợp để
hoàn thành chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2021. Triển khai việc lập hồ sơ điện tử.
- Trong năm, văn thư xử lý 2.360 văn bản đi và 8.720 văn bản đến.
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022
Sở Ngoại vụ đã xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
tại Kế hoạch số 1345/KH-SNG ngày 09 tháng 8 năm 2021 và cập nhật lần thứ
hai tại Kế hoạch số 1799/KH-SNG ngày 29 tháng 10 năm 2021 (đính kèm).
Sở Ngoại vụ kính báo cáo./.
Nơi nhận:
- Sở KHĐT;
- UBND thành phố (để b/c);
- VP Thành ủy, VP UBND TP;
- Ban Đối ngoại Trung ương;
- Cục Ngoại vụ - BNG;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, trung tâm;
- Lưu: VT, VP.KL.

13

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Đ c Trường

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; báo cáo tình hình mua sắm tập trung tài sản năm 2020
và nhu cầu năm 2021; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020; báo cáo tình hình và kết quả
thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP; kế hoạch thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí năm 2021.

