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BÁO CÁO 

T nh h nh thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020  

và dự kiến kế hoạch công tác năm 2021 

 

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

I. QUẢN LÝ ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO, LỄ TÂN, KHÁNH TIẾT 

1. Đoàn vào 

a) Trong năm 2020, có 84 đoàn khách quốc tế
1
 (1.636 lượt người) đến 

thành phố thăm và làm việc, giảm 464 đoàn (84,7%) so với năm 2019, với nội 

dung làm việc chủ yếu là trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu 

tư, xúc tiến thỏa thuận hợp tác, tài trợ dự án, đào tạo và giao lưu văn hóa, cụ 

thể như sau: 

- Lãnh đạo thành phố tiếp và làm việc với 44 đoàn (1.367 lượt người), 

giảm 108 đoàn (71,1%) so với năm 2019.  

- S  Ngoại vụ tiếp và làm việc với 22 đoàn (127 lượt người), giảm 71 

đoàn (76,3%) so với năm 2019. 

- Các cơ quan trên địa bàn thành phố tiếp và làm việc với 18 đoàn (142 

lượt người, giảm 285 đoàn (94,1%) so với năm 2019. 

b) Tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định ủy quyền của Chủ 

tịch UBND thành phố cho Giám đốc S  Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc S  

Ngoại vụ về việc cho phép và quản lý các đoàn khách nước ngoài. 

2. Đoàn ra 

- Tổ chức thành công 01 đoàn lãnh đạo thành phố đi công tác tại 

Campuchia. 

- Tham mưu Thành ủy và UBND thành phố xây dựng kế hoạch đoàn ra 

năm 2020 gồm 08 đoàn và đã được Trung ương phê duyệt, tuy nhiên do diễn biến 

phức tạp của dịch Covid-19, trên cơ s  xem xét tình hình thực tiễn tại các nước và 

tại Việt Nam, S  Ngoại vụ đã tham mưu hoãn các chuyến công tác nước ngoài 

của lãnh đạo thành phố theo kế hoạch đã được phê duyệt; rà soát, tạm dừng các 

chuyến công tác nước ngoài của công chức, viên chức và người lao động 

                                                 
1
 Tiêu biểu có các đoàn: đoàn Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do kiêm Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu 

nghị Nhật - Việt với sự tham dự của khoảng 1.000 người Nhật và đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo 

các tỉnh, thành của Việt Nam; đoàn Thủ tướng Lào; Đại sứ các nước Liên minh Châu Âu; Đại sứ các nước Hàn 

Quốc, Nhật Bản, Singapore, Bỉ. 
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(CCVCLĐ), trừ những trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách; điều chỉnh quy 

định về việc đi nước ngoài với lý do cá nhân trong thời gian dịch bệnh.  

- Giải quyết 11 hồ sơ xuất cảnh; phối hợp với S  Nội vụ tham mưu 

UBND thành phố đề nghị tạm hoãn 03 trường hợp đề xuất tham gia khóa tập 

huấn/đào tạo tại nước ngoài do ảnh hư ng của dịch Covid-19; cho ý kiến về 01 

trường hợp đi đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài.  

- Tham mưu UBND thành phố triển khai việc ủy quyền cử CCVCLĐ đi 

nước ngoài trong năm 2021 cho Giám đốc các S : Văn hóa và Thể thao, Y tế, và 

Ngoại vụ. 

3. Lễ tân, khánh tiết 

- Tổ chức thành công Kế hoạch đối ngoại năm mới 2020 với nhiều hoạt 

động ý nghĩa
2
; xây dựng và triển khai kế hoạch đối ngoại năm mới 2021. 

- Triển khai sản xuất các mẫu quà tặng đối ngoại 2020; tái bản và phát 

hành 500 quyển Sổ tay Lễ tân ngoại giao năm 2020. 

- Tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ lễ tân đối ngoại cho 

lãnh đạo các s , ban, ngành, UBND quận, huyện (30 người).  

- Đề xuất chúc mừng quốc khánh các nước hàng tháng. 

- Tổ chức cho tân Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng trao Giấy Chấp 

nhận lãnh sự cho Giám đốc S  Ngoại vụ và chào xã giao lãnh đạo thành phố; 

phối hợp tổ chức Lễ khai trương Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng. 

- Các hoạt động khánh tiết với Lào: Tham mưu Bí thư Thành ủy gửi các 

thư chúc mừng đến Bí thư, Tỉnh trư ng các tỉnh Nam Lào, Đại sứ Lào tại Việt 

Nam và Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập 

Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào; gửi Bí thư, Tỉnh trư ng tỉnh 

Savannakhet về tặng huy hiệu Đảng chuẩn bị cho Đại hội Đảng NDCM Lào tại 

tỉnh Savannakhet; chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ các tỉnh Nam Trung 

Lào và chúc mừng tân bí thư, tỉnh trư ng một số tỉnh Lào. Đề xuất chúc mừng 

Tổng Lãnh sự quán Lào nhân dịp Tết Cổ truyền Bunpimay. Triển khai công tác 

viếng tang Đại tướng Sisavath Keobounphanh như tổ chức đoàn đến viếng và 

viết sổ tang tại Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, gửi thư chia buồn của Bí 

thư Thành ủy đến các địa phương Lào có quan hệ hợp tác với Đà Nẵng. 

- Tổ chức đoàn thành phố chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc tại Tổng 

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng. 

- Tham mưu UBND thành phố triển khai các hoạt động nhân ngày kỷ 

niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước (Nga, Trung 

Quốc, Bồ Đào Nha). 

                                                 
2
 Gửi thiệp chúc mừng năm mới đến các cá nhân, tổ chức nước ngoài có quan hệ; tổ chức Buổi Gặp 

mặt người nước ngoài nhân dịp Tết Nguyên đán, qua đó, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 39 tập 

thể, 25 cá nhân nước ngoài có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của thành phố Đà Nẵng năm 2019; tổ 

chức cho các tổng lãnh sự nước ngoài tại Đà Nẵng chúc Tết lãnh đạo thành phố. 
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II. C NG TÁC NGOẠI GIAO KINH TẾ 

- Tham mưu UBND thành phố tham dự các hội thảo xúc tiến kinh tế, du 

lịch, nguồn nhân lực trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam và Đà Nẵng của 

Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Nikai Toshihiro (11 - 14/01/2020); 

và tiếp xúc song phương với các tổ chức, tập đoàn liên quan. 

- Phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình khảo sát môi trường 

đầu tư cho doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng; tổ chức các đoàn doanh nghiệp 

Nhật Bản đến thăm và tìm hiểu môi trường đầu tư3; tiếp nhận và tham mưu 

UBND thành phố xử lý các ý kiến của nhà đầu tư Nhật Bản tại Đà Nẵng; tham 

mưu UBND thành phố về việc các cơ quan Nhật Bản đề nghị phối hợp kêu gọi 

đầu tư Nhật Bản vào Đà Nẵng sau dịch Covid-19. 

- Tham mưu UBND thành phố về việc tiếp tục ủy quyền cho Viện Nghiên 

cứu kinh tế Việt Nam tại Nhật Bản (VERI) hỗ trợ công tác thông tin, xúc tiến 

hợp tác với các đối tác Nhật từ năm 2021. 

- Phối hợp với S  Thông tin và Truyền thông vận động thành công dự án 

Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh 

(ENSURE), trị giá 10,5 triệu USD từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính 

phủ Hàn Quốc. UBND thành phố đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, 

trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án. 

- Gửi thư đến Đại sứ quán các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, 

Pháp và Hà Lan; gửi công văn cho Cục Ngoại vụ và Vụ Tổng hợp Kinh tế (Bộ 

Ngoại giao) đề nghị hỗ trợ kêu gọi nhà đầu tư cho dự án Di dời ga đường sắt. 

- Gửi thư đến các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam và các địa 

phương có quan hệ hữu nghị, hợp tác tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ cung 

cấp thông tin về du lịch Đà Nẵng; thông qua Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện 

Việt Nam   nước ngoài và cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để trao đổi 

thông tin về thị trường khách du lịch, kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực du lịch, dịch 

vụ nhằm thực hiện Kế hoạch số 2984/KH-UBND ngày 07/5/2020 của UBND 

thành phố triển khai Chương trình 38-CTr/TU của Thành ủy về Chuyên đề “Tập 

trung phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ 

dưỡng; xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến du lịch, dịch vụ hàng đầu, tầm khu 

vực, thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế”;  

- Gửi thư đến các cơ quan đại diện Việt Nam   nước ngoài (Đức, Na Uy, 

Phần Lan, Thụy Điển, Úc, Hà Lan, Hoa Kỳ), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại 

Sydney (Úc), và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam để giới thiệu kế hoạch phát triển 

bền vững kinh tế biển của Đà Nẵng và đề nghị giới thiệu đối tác quan tâm. Qua 

đó một số đối tác đã bày tỏ quan tâm và tiếp tục trao đổi thông tin, đặc biệt Đại 

sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã cùng với S  Ngoại vụ tổ chức Hội thảo trực 

                                                 
3
 Đoàn Phòng Thương mại Nhật Bản tại Bangkok (Thái Lan); đoàn doanh nghiệp do công ty Banroke 

dẫn đầu thăm Khu Công nghệ cao và xúc tiến đầu tư v.v. 
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tuyến xúc tiến hợp tác nông nghiệp công nghệ cao Đà Nẵng - Hà Lan và đang 

chuẩn bị Hội thảo trực tuyến xúc tiến hợp tác kinh tế biển Đà Nẵng - Hà Lan. 

- Tham mưu việc cho phép thành lập và hoạt động của Hiệp hội Thương 

mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham) - Chi hội Đà Nẵng. 

- Góp ý các dự thảo
4
 và xây dựng các báo cáo liên quan

5
.  

- Đánh giá việc thực hiện các đề án, kế hoạch về đối ngoại và kinh tế đối 

ngoại
6
 của thành phố. 

III. C NG TÁC QUẢN LÝ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 

NƯỚC NGOÀI (PCPNN) VÀ VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PCPNN 

1. Quản lý các tổ chức PCPNN 

 - Tính đến ngày 15/12/2020, thành phố Đà Nẵng có quan hệ viện trợ với 

195 tổ chức quốc tế, quỹ doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức PCPNN. Trong đó, 

133 tổ chức PCPNN đăng ký hoạt động tại Đà Nẵng (02 tổ chức có văn phòng 

đại diện, 08 tổ chức có văn phòng dự án, 18 tổ chức có địa chỉ liên lạc tại Đà 

Nẵng, còn lại là các tổ chức hoạt động không thường xuyên). 

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tham 

mưu UBND thành phố cho ý kiến 39 hồ sơ về cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung 

các loại giấy đăng ký, giảm 03 hồ sơ (7,1%) so với năm 2019; thẩm định, cho ý 

kiến tiếp nhận 24 chương trình/dự án, tăng 04 chương trình/dự án (20%) so với 

năm 2019. 

 - Chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác PCPNN tại 

điểm cầu thành phố Đà Nẵng dưới sự chủ trì của Thứ trư ng Bộ Ngoại giao. 

                                                 

4
 Biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên giữa Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp với 

Hiệp hội Doanh nghiệp công nghệ cao Hàn Quốc và Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 

(SaigonTel) về xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa S  Tài nguyên và Môi trường và 

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về việc chấm dứt tư vấn giao dịch liên quan đến “Dự án Khu liên hợp xử lý 

chất thải rắn tại xã Hòa Nhơn theo hình thức PPP”; dự thảo Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); dự thảo Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố Đà Nẵng.  

5
 Báo cáo đối ngoại năm 2020 và kế hoạch đối ngoại năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện Đề án đẩy 

mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất UBND thành phố hoãn thực hiện 

nhiệm vụ tại Đề án; Báo cáo tình hình thực hiện “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” trong 6 tháng đầu năm 

2020; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trong 6 tháng 

đầu năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP trong 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo xử lý 

các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo đánh giá 02 năm triển khai Luật Hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố. 
6
 Đề án tổng thể công tác Ngoại giao kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm 

theo Quyết định số 9609/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND thành phố; Chương trình hành động đến năm 

2022 phát huy thành công Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND 

thành phố; Kế hoạch số 4547/KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thành phố triển khai Định hướng hành 

động công tác đối ngoại địa phương giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch số 

8816/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND thành phố triển khai Chương trình số 32-CTr/TU ngày 

19/11/2019 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. 
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2. Vận động viện trợ PCPNN 

- Do tình hình dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến công tác viện trợ, giá 

trị viện trợ giảm, các dự án phần lớn có quy mô nhỏ do nguồn tài chính của các 

nhà tài trợ quốc tế và hoạt động viện trợ bị ảnh hư ng nặng nề, đặc biệt là những 

nhà tài trợ truyền thống từ khu vực châu Mỹ và châu Âu. Kết quả vận động viện 

trợ PCPNN năm 2020 giảm so với các năm, tuy nhiên vẫn thể hiện nỗ lực chung 

của S  Ngoại vụ và toàn thành phố. Tính đến ngày 10/12/2020, toàn thành phố 

vận động, tiếp nhận được 54 chương trình, dự án, viện trợ lẻ (tăng 17 dự án so 

với năm 2019) với tổng kinh phí cam kết hơn 87,5 tỉ đồng (giảm 1,1 tỉ đồng so 

với giá trị viện trợ năm 2019). Trong đó, S  Ngoại vụ vận động 13 dự án
7
 với 

kinh phí cam kết hơn 10,9 tỉ đồng, bằng số dự án và giảm 56,1 tỉ đồng so với 

cùng kỳ năm 2019. 

- Tham mưu UBND thành phố ban hành Chương trình tăng cường hợp tác 

và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố giai đoạn 

2020 - 2025. 

- Tham mưu UBND thành phố phê duyệt danh mục 20 dự án cơ hội vận 

động viện trợ PCPNN năm 2020 trên cơ s  nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, 

quận/huyện. Phối hợp, vận động các tổ chức PCPNN xây dựng đề xuất dự án hỗ 

trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 IV. C NG TÁC LÃNH S , QUẢN LÝ CÁC C  QUAN LÃNH S  

NƯỚC NGOÀI ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

1. Công tác lãnh sự 

- Xử lý 300 hồ sơ, gồm: 26 hồ sơ ABTC; 02 hồ sơ hộ chiếu công vụ; 03 

hồ sơ thị thực, tạm trú; 269 hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.  

- Phối hợp xử lý 82 vụ việc có yếu tố nước ngoài liên quan đến tử vong, 

tai nạn, điều trị tại cơ s  y tế địa phương, mất cắp, khiếu nại, lang thang xin ăn, 

hình sự, vi phạm pháp luật, phòng chống dịch Covid-19, giảm 23 vụ việc 

(21,9%) so với năm 2019. 

- Phối hợp với Công an thành phố tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Quy 

chế đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. Báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài 

năm 2019. 

- Tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 744/KH-UBND-

CATP ngày 23/11/2020, Kế hoạch số 677/KH-UBND ngày 12/10/2020, Công 

văn số 685/UBND-CATP ngày 16/10/2020 và Công văn số 700/UBND-SNV 

                                                 
7
 Tiêu biểu: vận động và hỗ trợ UNICEF thực hiện các hoạt động về công tác trẻ em và xây dựng Thành 

phố thân thiện với trẻ em tại Đà Nẵng; đề nghị tổ chức Tầm nhìn Thế giới (Hoa Kỳ) xem xét m  rộng Chương 

trình vùng đô thị tại các quận Ngũ Hành Sơn và quận Liên Chiểu; vận động VVOB (Bỉ), AMPA (Úc), Dariu 

(Thụy Sĩ) xem xét tài trợ một số dự án trong lĩnh vực giáo dục; xúc tiến dự án “Đô thị giảm nhựa tại thành phố 

Đà Nẵng” do tổ chức WWF tài trợ. 
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ngày 29/10/2020 của UBND thành phố về bảo đảm an ninh trật tự và phòng 

chống vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

- Thực hiện công tác quản lý nhân sự đối với 1.037 người lao động Việt 

Nam làm việc cho 75 tổ chức, cá nhân nước ngoài và 05 cơ quan lãnh sự tại 

thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Phối hợp với cơ quan 

an ninh thẩm tra, xác minh lý lịch và chấp thuận quản lý 162 lao động mới vào 

làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài; thẩm tra lý lịch 23 ứng viên trước 

khi giới thiệu cho Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc, 

và Tổng Lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng. 

2. Công tác quản lý các c  quan lãnh sự n ớc ngoài 

- Triển khai các công tác liên quan đến việc thành lập Văn phòng Lãnh sự 

Nhật Bản tại Đà Nẵng. Tham mưu UBND thành phố thống nhất địa điểm cho 

phép Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng đặt trụ s  chính thức và phân 

công các ngành liên quan đảm bảo an ninh, an toàn cho cơ quan lãnh sự. Thông 

báo và hướng dẫn các ngành về việc thành lập, cách thức phối hợp làm việc với 

Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng.  

- Xử lý 72 hồ sơ (trong đó có 38 hồ sơ một cửa) về sổ mua hàng miễn 

thuế, chứng minh thư, thẻ tạm trú, tạm nhập xe, nhập hàng hóa v.v. cho các cơ 

quan lãnh sự nước ngoài. 

V. CÔNG TÁC NGOẠI GIAO VĂN HÓA 

- Triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Hội nghị Cấp cao 

ASEAN lần thứ 36 và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN - New Zealand; báo 

cáo UBND thành phố về việc tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 theo 

hình thức trực tuyến tại Hà Nội.  

- Phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Tham vấn chung, Hội nghị Quan 

chức Cao cấp ASEAN và các hội nghị liên quan (Hội nghị JCM/SOM ASEAN), 

và Hội nghị hẹp Bộ trư ng Kinh tế ASEAN. 

- Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Chiến lược 

Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 của thành phố Đà Nẵng. 

- Đề xuất UBND thành phố tổ chức Lễ hội Giao lưu Văn hóa ASEAN 

2021; tham mưu UBND thành phố không tổ chức Lễ hội Việt - Nhật 2020. 

- Phối hợp chuẩn bị tổ chức các sự kiện như Cuộc thi Marathon Quốc tế 

Đà Nẵng năm 2020, Ngày Quốc tế Yoga tại Đà Nẵng, Tuần lễ Phim Nga, Lễ hội 

Tuyệt vời Đà Nẵng v.v. Tuy nhiên, do ảnh hư ng của dịch Covid-19, các sự 

kiện này đã bị hoãn/hủy. 
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VI. C NG TÁC TH NG TIN, TUYÊN TRUYỀN ĐỐI NGOẠI VÀ 

QUẢN LÝ PHÓNG VIÊN BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại 

- Tiếp tục duy trì hoạt động trang thông tin điện tử S  Ngoại vụ. Tính đến 

ngày 11/12/2020, toàn S  có 173 tin viết (135 tin tiếng Việt, 38 tin tiếng Anh), 

38 tin sưu tầm, 10 bài viết. 

- Phát hành Bản tin Đối ngoại số 28 và số 29. 

- Tham gia bài viết trên ấn phẩm “Đà Nẵng thành tựu và khát vọng” của 

Thành ủy Đà Nẵng chào mừng Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm 

kỳ 2020 - 2025. 

- Hỗ trợ Báo Thế giới và Việt Nam xuất bản một số ấn phẩm như Đặc san 

song ngữ Việt - Nga, ấn phẩm về Hội nghị Cấp cao ASEAN 2020, Đặc san Việt 

Nam - Hoa Kỳ. Đề xuất UBND thành phố không tham gia viết bài đăng đặc san 

Việt Nam - Trung Quốc của Báo Thế giới và Việt Nam. 

2. Công tác quản lý phóng viên báo chí n ớc ngoài 

Xây dựng chương trình và phối hợp quản lý hoạt động của 04 đoàn phóng 

viên nước ngoài với 09 lượt người (giảm 30 đoàn so với năm 2019). 

VII. C NG TÁC HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỊA PHƯ NG NƯỚC 

NGOÀI VÀ TỔ CHỨC QUỐC TẾ  

1. Xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác với các địa ph  ng mới 

- Xúc tiến ký kết thành công Bản Ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị, 

hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Gold Coast (Úc) thông qua hình 

thức trực tuyến. Hiện nay, thành phố đang xúc tiến thiết lập quan hệ hữu nghị, 

hợp tác với tỉnh Khon Kaen (Thái Lan). 

- Lũy kế đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp 

tác với 45 địa phương của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với 94 thỏa thuận đã 

được ký kết.  

2. Triển khai các hoạt động, ch  ng tr nh hợp tác 

Các chương trình hợp tác cụ thể vẫn được duy trì và triển khai hiệu quả, 

đi đôi với công tác xúc tiến các chương trình hợp tác mới. Do các hoạt động trao 

đổi đoàn, giao lưu, hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương có quan hệ đều bị 

tạm hoãn vì dịch Covid-19, S  Ngoại vụ đã tăng cường ứng dụng khoa học - 

công nghệ nhằm kết nối, thúc đẩy hợp tác với chính quyền và doanh nghiệp các 

nước. Đặc biệt, đối với các địa phương, các nước có trong kế hoạch đoàn ra 

2020 của lãnh đạo thành phố nhưng không thực hiện được do dịch Covid-19, S  

đã tham mưu UBND thành phố tổ chức các hội thảo, sự kiện gặp gỡ, giao lưu 

trực tuyến, không để dịch bệnh làm đình trệ quan hệ hợp tác giữa các bên, cụ thể 

như: sự kiện “Giao lưu trực tuyến Đà Nẵng - Salo (Phần Lan) và Những người 

bạn” (tháng 4/2020); Gặp gỡ trực tuyến giữa Chủ tịch UBND thành phố Đà 
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Nẵng và Thị trư ng Pittsburgh (Hoa Kỳ) kỷ niệm Ngày Hữu nghị Đà Nẵng - 

Pittburgh (21/8/2020); nhiều cuộc họp giữa Đà Nẵng và thành phố Boras (Thụy 

Điển) nhằm triển khai Dự án "Giáo dục khoa học vì sự phát triển bền vững" tại 

thành phố Đà Nẵng (dự án hợp tác giữa hai thành phố do Trung tâm quốc tế dân 

chủ địa phương Thụy Điển (ICLD) tài trợ với tổng kinh phí 1,5 triệu SEK, tương 

đương 3,7 tỉ đồng) v.v. 

- Với các địa phương Hàn Quốc: Tổ chức đón tiếp đoàn giao lưu homestay 

học sinh Đà Nẵng - Changwon. Tổ chức thành công đoàn công tác của lãnh đạo 

thành phố tham dự hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc tại Hà Nội và các buổi làm việc 

bên lề giữa thành phố với các đối tác Hàn Quốc. Xúc tiến quan hệ hợp tác giữa 

quận Hải Châu với thành phố Uiwang (tỉnh Gyeonggi). Thông báo Chương trình 

phát triển hành chính địa phương đến các s , ban, ngành theo thư mời của thành 

phố Daegu và Chương trình học bổng toàn phần sau đại học của Cơ quan phát 

triển Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA). Đặc biệt, S  đã tham mưu UBND 

thành phố đồng ý chủ trương hợp tác giữa UBND huyện Hòa Vang và Quỹ Toàn 

cầu hóa nông thôn mới Saemaul (một tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc), trên 

cơ s  đó vận động được Quỹ Toàn cầu hóa nông thôn mới Saemaul tài trợ dự án 

Xây dựng mô hình nông thôn mới tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang với tổng 

kinh phí 625.000 USD. 

- Với các địa phương Trung Quốc: Báo cáo UBND thành phố về thư 

mời tham dự Diễn đàn “Đối thoại các Thị trư ng ASEAN - Con đường tơ lụa 

toàn cầu” tại tỉnh Hải Nam. Thông báo “Chương trình học bổng đào tạo nhân 

tài cao đẳng quốc tế" tại Đài Loan. Thư chia sẻ tình hình lũ lụt tại Thành Đô 

và Côn Minh. 

- Với các địa phương Lào: Thực hiện nhiều báo cáo cho Ban Đối ngoại 

Trung ương, Thành ủy và UBND thành phố về tình hình hợp tác với Lào năm 

2019 và phương hướng năm 2020, và giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng Quy 

trình Tuyển chọn và Tiếp nhận lưu học sinh Lào theo diện học bổng do thành 

phố Đà Nẵng cấp. Triển khai công tác cấp học bổng năm học 2020 - 2021 cho 

các địa phương Lào và công tác hỗ trợ lưu học sinh Lào nhập cảnh tr  lại trường 

học sau dịch. Tham mưu UBND thành phố về việc điều chỉnh giáo viên dạy 

tiếng Việt tại các Trung tâm tiếng Việt tại các tỉnh Nam - Trung Lào theo đề 

nghị của Cục 11 (Tổng cục II, Bộ Quốc phòng); và về việc tỉnh Champasak đề 

nghị hỗ trợ các dự án chỉnh trang đô thị tại thành phố Pakse nhằm chào mừng 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Champasak lần thứ VIII. Tiếp tục triển khai thi công công 

trình Nâng cấp trường Tiểu học Hữu nghị của Hội Người Việt Nam tỉnh Sekong 

lên thành trường Trung học Hữu nghị với tổng giá trị 8.891.939.000 đồng; xây 

dựng nhà đa năng tại Trường Trung học Hữu nghị Đà Nẵng - Salavane; nâng 

cấp trường tiểu học của Hội Người Việt Nam tỉnh Salavane và trường tiểu học 

của Hội người Việt Nam tỉnh Champasak. Tiếp tục cử 10 giáo viên sang giảng 

dạy tiếng Việt tại 05 Trung tâm tiếng Việt các tỉnh Nam và Trung Lào. 
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- Với các địa phương Nhật Bản: Đề xuất UBND thành phố đề nghị với Bộ 

Ngoại giao một số nội dung nhằm thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản sau chuyến 

thăm và làm việc của Thứ trư ng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Triển khai các 

chương trình hợp tác thường xuyên trong khuôn khổ thỏa thuận đã ký với các 

địa phương Nhật Bản như: hợp tác về nguồn nhân lực điều dưỡng với thành phố 

Kisarazu; về phát triển và quản lý đô thị với tỉnh Yokohama; về văn hóa và giao 

lưu nhân dân với thành phố Sakai. Xúc tiến m  rộng quan hệ hợp tác với tỉnh 

Shizuoka về kinh tế, du lịch, nguồn nhân lực; với tỉnh Shiga về môi trường và 

bảo vệ nguồn nước. 

- Với các nước châu Á khác: Báo cáo UBND thành phố về tình hình thực 

hiện Kế hoạch triển khai Đề án Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN; tình hình 

hợp tác với Campuchia năm 2019 và phương hướng năm 2020; về việc không 

tiếp nhận thực tập sinh Trường chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore); và 

về thư đề nghị hợp tác của Đại sứ Indonesia tại Việt Nam.  

- Với các nước châu Âu: xúc tiến thiết lập quan hệ với thành phố Brno 

(Séc); phối hợp tổ chức thành công sự kiện Hành trình Giáo dục và Công nghệ 

Vương quốc Anh tại Đà Nẵng; tham mưu UBND thành phố về thư trả lời công 

điện của Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Pháp về tình hình hợp tác Đà Nẵng - Pháp 

và một số kiến nghị, đề xuất sau Hội nghị hợp tác các địa phương Việt - Pháp lần 

thứ 11 tại Toulouse. 

- Với các nước châu Mỹ: Xúc tiến các hoạt động hợp tác với thành phố 

Pittsburgh (Hoa Kỳ); tham mưu lãnh đạo thành phố có thư gửi Chủ tịch thành 

phố Toluca (Mexico) để chia sẻ tình hình Covid-19 và động đất. 

- Với các nước châu Úc: Tham mưu lãnh đạo UBND thành phố có thư gửi 

Thủ hiến bang Victoria và Thị trư ng thành phố Melbourne (Úc); thư chúc 

mừng Thị trư ng Gold Coast và Thị trư ng Brisbane (Úc) tái đắc cử. 

- Với các tổ chức/mạng lưới quốc tế: Nghiên cứu các sự kiện thường niên 

của CityNet và đóng lệ phí thành viên CityNet năm 2020 theo chủ trương của 

UBND thành phố; tham mưu UBND thành phố phân công các s , ngành tham 

dự các sự kiện, hội nghị, hội thảo trực tuyến cũng như các hoạt động khác trong 

khuôn khổ CityNet. Hỗ trợ đoàn công tác Chương trình định cư con người Liên 

hợp quốc (UN Habitat) Việt Nam về dự án Tham dự công ước thị trư ng toàn 

cầu về khí hậu và năng lượng; hỗ trợ S  Tài nguyên và Môi trường ký kết biên 

bản ghi nhớ “Chấm dứt thỏa thuận tư vấn xử lý chất thải rắn” với Ngân hàng 

Phát triển châu Á (ADB) và cung cấp thông tin về các hoạt động giảm nhẹ phát 

thải khí nhà kính phục vụ xây dựng BUR3 của Việt Nam cho UNFCCC. Tham 

mưu UBND thành phố tham gia dự án “Năng lượng sạch cho các thành phố bền 

vững và phát thải thấp" (triển khai Mục tiêu Phát triển bền vững thứ 27 tại Đà 

Nẵng) do UNESCAP và UNEP thực hiện, làm đầu mối hỗ trợ S  Công Thương 

trả lời bảng câu hỏi khảo sát của dự án. Vận động thành công Quỹ Giao lưu 

quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation) tài trợ tổ chức lớp tiếng Nhật sơ cấp dành 

cho công chức, viên chức thành phố. 
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VIII. C NG TÁC BIÊN GIỚI LÃNH THỔ, HỢP TÁC QUỐC 

PHÒNG, DÂN CHỦ - NHÂN QUYỀN VÀ BẢO HỘ C NG DÂN 

1. Công tác biên giới, lãnh thổ 

- Điểm tin tình hình Biển Đông hàng tuần. 

- Phối hợp tổ chức Hội nghị thông tin đối ngoại Đảng, Nhà nước và tình 

hình Biển Đông cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của thành phố. 

- Thông báo với các s , ban, ngành về việc xử lý quà tặng đối ngoại thể 

hiện “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc. Phối hợp với UBND huyện Hoàng 

Sa để ra thông cáo phản đối Trung Quốc công bố thành lập “khu Nam Sa và Tây 

Sa” thuộc cái gọi là “thành phố Tam Sa”, đồng thời khẳng định chủ quyền Việt 

Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.  

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 28/3/2012 

của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo trật tự trị an, 

an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo” trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác biển đảo năm 2020 

gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố. 

- Tham dự Lễ Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Ủy ban Biên giới Quốc gia 

(Bộ Ngoại giao); dự thảo bài viết của lãnh đạo UBND thành phố nhân kỷ niệm 

45 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia. 

2. Công tác hợp tác quốc phòng 

Chủ trì, phối hợp các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức thành 

công Chương trình đoàn Tàu sân bay Hoa Kỳ USS Theodore Roosevelt với hơn 

5.500 thủy thủ, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ 

và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước nhân kỷ niệm 

25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hoa Kỳ.  

3. Công tác dân chủ, nhân quyền 

 - Tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Ngoại giao về tình hình phòng, 

chống mua bán người trên địa bàn thành phố năm 2019 và 2020. Báo cáo công 

tác nhân quyền định kỳ hàng quý và năm 2020 gửi Ban Chỉ đạo Nhân quyền 

thành phố. 

- Tham dự và phát biểu tham luận tại Hội thảo quốc tế về Bảo vệ và thúc 

đẩy quyền con người trong bối cảnh dịch Covid-19 do Bộ Ngoại giao và 

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức. 

4. Công tác bảo hộ công dân 

- Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận 

toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn, trật tự (GCM) của Liên hợp quốc trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2030; tham mưu UBND thành phố báo 

cáo Bộ Ngoại giao về tình hình triển khai công tác bảo hộ công dân và đảm bảo 

di cư hợp pháp, an toàn, trật tự trên địa bàn thành phố trong năm 2020.  
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá, tổng kết và tham 

mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Ngoại giao về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ 

thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

công tác bảo hộ công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài.  

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trong việc sử dụng các thuật ngữ phù 

hợp với thông lệ quốc tế và tiếp xúc đối ngoại về các vấn đề phức tạp liên quan 

đến lĩnh vực di cư quốc tế. 

- Phối hợp với Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và các cơ quan chức năng 

liên quan tổ chức đón công dân Việt Nam về nước vì lý do đặc biệt cần thiết qua 

cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng
8
. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành công tác bảo hộ công dân 

đối với một số trường hợp
9
. 

IX. C NG TÁC NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI (NVNONN) 

- Phối hợp tổ chức Gặp mặt kiều bào Xuân Canh Tý 2020.  

- Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Đề án 1797 về Huy 

động người Việt Nam   nước ngoài tham gia kênh giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm 

và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam   nước ngoài giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn thành phố. 

- Kết nối Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam   nước ngoài đề nghị hợp tác, 

hỗ trợ trong việc huy động nguồn lực NVNONN phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội thành phố; tổng hợp nhu cầu hợp tác của các cơ quan, đơn vị gửi Ủy ban 

Nhà nước về NVNONN và một số cơ quan đại diện Việt Nam   nước ngoài đề 

nghị hỗ trợ kết nối hợp tác. 

- Tham mưu Thường trực Thành ủy báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ 

thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về công tác đối với 

NVNONN; báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính 

phủ và Quyết định số 7039/QĐ-UBND của UBND thành phố năm 2019; báo cáo 

phục vụ xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai 

đoạn 2021 - 2030”. 

X. C NG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO 

QUỐC TẾ (HNHTQT)  

- Tiếp nhận và xử lý 46 hồ sơ xin phép tổ chức HNHTQT, giảm 165 hồ sơ 

(78,2%) so với năm 2019, trong đó đề nghị 15 đơn vị tạm hoãn tổ chức 

HNHTQT nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. 

                                                 
8
 Cụ thể: Ý (52 người), Tây Ban Nha (246 người), Malaysia (274 người), Myanmar (240 người), 

Singapore (343 người), Hàn Quốc (04 chuyến, 938 người), Đài Loan - Trung Quốc (04 chuyến, 901 người), Hoa 

Kỳ (03 chuyến, 1.065 người), và Nhật Bản (04 chuyến, 988 người). 

9
 Phối hợp giải quyết 01 vụ việc lưu học sinh trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) đang học 

tại Rumani bị trầm cảm và 03 vụ việc liên quan đến tàu cá gặp nạn trên biển.
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- Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 3369/QĐ-UBND 

ngày 10/9/2020 về Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức và quản lý 

HNHTQT thuộc thẩm quyền cho phép của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 

và HNHTQT tổ chức tại thành phố Đà Nẵng (thay thế Quyết định số 5465/QĐ-

UBND ngày 12/8/2014 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý 

HNHTQT tổ chức tại thành phố Đà Nẵng). 

- Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai các công 

tác chuẩn bị tổ chức “Diễn đàn Thị trư ng các thành phố hợp tác và phát triển 

Đà Nẵng 2020". Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Diễn đàn 

đã không được tổ chức. Thay vào đó, S  đã tham mưu UBND thành phố tổ chức 

nhiều hội nghị, hội thảo trực tuyến khác như đã nói   phần trên, đồng thời tham 

mưu đại diện UBND thành phố tham dự và chỉ đạo các s , ban, ngành tham dự 

các hội nghị, hội thảo trực tuyến tại các diễn đàn quốc tế như CityNet, 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 (the 9
th
 ASCC), Cuộc họp chuẩn bị 

cho Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố châu Á - Thái Bình Dương (APCS) 

2021, Hội thảo trực tuyến “Thành phố Xanh” (A City in Blue and Green) do 

Trung tâm các thành phố đáng sống (CLC-Singapore) trực thuộc Hội nghị 

thượng đỉnh các thành phố thế giới (World Cities Summit) tổ chức, Hội thảo 

trực tuyến “Trung tâm tài chính quốc tế - Vai trò của Nhật Bản” do Tập đoàn 

Nikkei - Nhật Bản tổ chức. 

- Tìm hiểu thông tin và tham mưu Thành ủy không tham dự Diễn đàn 

“Đối thoại các Thị trư ng ASEAN - Con đường tơ lụa toàn cầu” tại tỉnh Hải 

Nam (Trung Quốc); tham mưu không tham dự Đại hội quốc tế trực tuyến “G-

Global. Thế giới thế kỷ XXI” do Kazakhstan tổ chức và mời. 

XI. C NG TÁC THANH TRA, PHÁP CHẾ 

1. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 

nghị; tiếp công dân, phòng chống tham nhũng 

- Thực hiện và xây dựng 20 báo cáo và kế hoạch liên quan đến công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; tiếp công dân, phòng 

chống tham nhũng.  

- Theo kế hoạch, trong năm 2020, S  sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành 

tại 05 đơn vị. Tuy nhiên, do ảnh hư ng của đại dịch Covid-19, các đơn vị đều 

hạn chế/không triển khai các hoạt động đối ngoại, vì vậy S  không thể triển khai 

nhiệm vụ này theo kế hoạch. 

2. Công tác pháp chế 

- Góp ý 52 văn bản (Luật và các văn bản dưới luật) theo yêu cầu của các 

cơ quan, đơn vị. 
 

- Thực hiện và xây dựng 22 công văn, báo cáo, kế hoạch về công tác pháp 

chế. 
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- Thực hiện rà soát 02 văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định 

21/2013/QĐ-UBND và Quyết định 155/2004/QĐ-UBND) đề nghị S  Tư pháp 

thẩm tra. 

-  Triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam; phổ biến, tuyên truyền một số văn 

bản QPPL mới hoặc liên quan đến công tác đối ngoại thông qua phần mềm 

Quản lý văn bản điều hành. 

XII. C NG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH 

1. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự 

a) Tham mưu triển khai hiệu quả các nghị quyết số 18 và 19 của Ban 

Chấp hành Trung ương về sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính và đơn vị sự 

nghiệp. Kết quả: tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 1881/QĐ-

UBND ngày 01/6/2020 thành lập Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế. Tham 

mưu việc góp ý cơ cấu tổ chức và số lượng cấp phó của cơ quan hành chính. Chỉ 

đạo các đơn vị sự nghiệp triển khai sắp xếp cơ cấu tổ chức và số lượng cấp phó 

theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Phê duyệt phương án thành 

lập các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế. 

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 

19-NQ/TW, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương giai 

đoạn 2015 - 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về 

tình hình thực hiện cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc S ; Báo cáo 

10 năm triển khai kết quả phân cấp quản lý nhà nước. 

b) Tham mưu UBND thành phố phê duyệt Đề án Vị trí việc làm Trung 

tâm Phát triển Hợp tác quốc tế. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh Đề án vị trí việc 

làm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP. Tiếp tục phân bổ quản lý, sử dụng hiệu 

quả biên chế, số lượng người làm việc được giao năm 2020. Thường xuyên 

theo dõi, báo cáo tình hình sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020. 

Xây dựng Kế hoạch biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp năm 2021. Làm 

việc với S  Nội vụ về kế hoạch thu hồi biên chế năm 2021. 

c) Tham mưu ban hành Quy định phân cấp quản lý bộ máy, số lượng 

người làm việc, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc S  và Quy định về 

tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc S .  

d) Rà soát tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng công chức, viên chức; báo 

cáo kết quả rà soát theo quy định. Triển khai thủ tục tuyển dụng 05 chỉ tiêu 

công chức năm 2020. Tổ chức tuyển dụng 14 chỉ tiêu viên chức Trung tâm 

Phục vụ đối ngoại năm 2020.  

- Tham mưu bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 07 trường hợp; rà soát và đăng ký 

nhu cầu nâng ngạch công chức; rà soát và trả lời các ngành về nhu cầu thăng 

hạng các chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Tham mưu phương án 

nhân sự tại S  và các đơn vị sự nghiệp. Biệt phái 04 viên chức. 
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- Tổ chức đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019 và 2020. 

Triển khai đánh giá kết quả làm việc trên phần mềm hàng tháng. 

- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CCVC trong 6 tháng đầu năm 2020 

và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021. Góp ý dự thảo Quyết định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định kèm theo Quyết định số 

28/2019/QÐ-UBND, Kế hoạch triển khai thực hiện Ðề án “Chương trình quốc 

gia về học tập ngoại ngữ cho CBCCVC giai đoạn 2019 - 2030” tại Ðà Nẵng, và 

dự thảo Đề án đào tạo chuyên sâu về hội nhập quốc tế của Thủ tướng Chính 

phủ. Cử 46 lượt CCVC tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng.  

- Tham mưu tổ chức lớp cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại cho 

150 CCVC thành phố. Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp năm 2021. Tham 

mưu UBND thành phố cử CCVC thành phố tham gia các khóa đào tạo do Bộ 

Ngoại giao tổ chức.  

- Giải quyết nghỉ hưu cho 01 trường hợp, thôi việc và chuyển công tác 

cho 03 trường hợp viên chức. Giải quyết nâng lương thường xuyên cho 10 

trường hợp. 

e) Triển khai các báo cáo chuyên đề như: Báo cáo 05 năm thực hiện 

Quyết định số 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bình đẳng giới và cán 

bộ nữ; báo cáo rà soát công chức làm công tác xây dựng, thẩm định và ban 

hành VBQPPL; báo cáo công tác tổ chức, cán bộ định kỳ 6 tháng và năm. 

2. Công tác thi đua, khen th ởng 

a) Công tác khen thư ng năm 2019: Tham mưu tổng kết công tác thi đua 

- khen thư ng năm 2019; tổ chức xét và đề nghị Giám đốc S  và UBND thành 

phố khen thư ng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.  

- Hồ sơ đề nghị Bộ Ngoại giao tặng Cờ thi đua cho tập thể S . Làm việc 

với đoàn kiểm tra Khối thi đua s  ban ngành về hoạt động thi đua - khen 

thư ng S  năm 2019 và hồ sơ đề nghị UBND thành phố tặng Bằng khen cho 

tập thể S  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. 

b) Xây dựng kế hoạch phát động thi đua năm 2020. Trong năm, đã tham 

mưu đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế dân chủ   cơ s  05 năm 2015 

- 2020 và tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngoại giao văn 

hóa giai đoạn 2010 - 2020. Hồ sơ đề nghị các ngành xét tặng các kỷ niệm 

chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, thể thao, du lịch", "Vì sự nghiệp Biên giới lãnh 

thổ", và "Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư”. 

c) Tham mưu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015  - 2020; 

xây dựng Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2015 - 2020) 

và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua - khen thư ng 05 năm (2020 - 

2025); Quyết định tuyên dương, khen thư ng tập thể, cá nhân điển hình tiên 

tiến S  Ngoại vụ giai đoạn 2015 - 2020. Tổ chức xét chọn và đề nghị Chủ tịch 

UBND thành phố khen thư ng cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc là điển 
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hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Báo cáo về việc tổ chức Hội nghị Điển 

hình tiên tiến S  Ngoại vụ giai đoạn 2015 - 2020. 

d) Làm tốt vai trò Cụm trư ng Cụm thi đua số 3 - Bộ Ngoại giao: Xây 

dựng kế hoạch hoạt động Cụm, tổ chức để các thành viên trong Cụm đăng ký 

thi đua; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Cụm thi đua năm 2020. 

e) Làm tốt vai trò thành viên Khối thi đua. Tham gia góp ý các văn bản 

về thi đua, khen thư ng của thành phố.  

3. Công tác cải cách hành chính, ISO, c  quan văn hóa, công nghệ 

thông tin, văn th  - l u trữ 

- Trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành Bộ thủ tục hành chính 

(TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của S  Ngoại vụ; thông báo Bộ thủ tục 

hành chính mới của S  cho các cơ quan, đơn vị có liên quan. Phối hợp với các 

s , ban, ngành cập nhật Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

S  trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và thành phố, theo đó, S  Ngoại vụ đã triển 

khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 đối với 100% 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của S  (10 TTHC triển khai DVCTT mức 3 

và 11 TTHC triển khai DVCTT mức 4).  

- Báo cáo 10 năm Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2011 - 2020 của S  Ngoại vụ; tổng kết và khen thư ng các cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020. 

- Các báo cáo và kế hoạch liên quan đến công tác CCHC
10

. 

- Tham mưu ban hành Bộ chỉ số đánh giá CCHC và kiểm tra tại đơn vị 

sự nghiệp thuộc S .  

- Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Ban hành Quyết định củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế 

dân chủ   cơ s ; Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ   cơ s  định kỳ.  

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành: gửi, nhận văn 

bản điện tử có ký số thay văn bản giấy liên thông trên phần mềm QLVBĐH; tiếp 

tục triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin hệ thống 

mạng cơ quan. Đề xuất hạng mục xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT tại S  

Ngoại vụ giai đoạn 2021 - 2025; góp ý điều chỉnh, xây dựng Bộ chỉ số đánh giá, 

xếp hạng ứng dụng CNTT năm 2020; Báo cáo tình hình hoạt động Trang thông 

tin điện tử năm 2020.  

                                                 
10

 Báo cáo cải cách hành chính và cập nhật tiến độ thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 6 tháng và 

năm; Báo cáo Kiểm soát Thủ tục hành chính định kỳ hàng quý; Báo cáo Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

(Khóa XII); Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020; Báo 

cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 27/CT-TTg, Chỉ thị số 29-

CT/TU, Chỉ thị số 05-CT/TU và Chỉ thị số 14/CT-UBND 6 tháng đầu năm; Báo cáo tình hình triển khai thực 

hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. 
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- Hoàn thành giai đoạn 1 dự án xây dựng cơ s  dữ liệu và phần mềm quản 

lý nhà nước chuyên ngành S  Ngoại vụ. 

- Tính đến ngày 15/12/2020, 619 hồ sơ một cửa được tiếp nhận và xử lý 

theo cơ chế một cửa đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định tại đơn vị. 

Kết quả: 99,5% (616 hồ sơ) đảm bảo đúng quy trình và trước thời hạn; 0,5% (03 

hồ sơ) trễ hẹn. Trong đó, tất cả các hồ sơ trễ hẹn của tổ chức, công dân đều do 

nguyên nhân khách quan. 

- Phối hợp với Trung tâm Lưu trữ thành phố chỉnh lý 30 mét tài liệu kế 

toán từ năm 2006 đến năm 2016; ký hợp đồng với Trung tâm Đào tạo - Nghiên 

cứu khoa học tổ chức và quản lý số hóa 60.000 trang tài liệu; chấn chỉnh, khắc 

phục một số nội dung trong công tác văn thư, lưu trữ  năm 2019 của S  Ngoại 

vụ. Góp ý, tham mưu các văn bản liên quan đến công tác văn thư lưu trữ, hướng 

dẫn các phòng nộp tài liệu vào kho lưu trữ cơ quan. 

- Trong năm, văn thư xử lý 2.220 văn bản đi và 8.139 văn bản đến. 

4. Công tác tổng hợp, tài chính - kế toán, hành chính - quản trị và 

công tác khác 

- Thực hiện các báo cáo kết quả thực hiện công tác định kỳ tuần, tháng, 

quý, 6 tháng; chương trình công tác; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của 

UBND thành phố; báo cáo kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, 

đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và tổ chức làm việc với đoàn kiểm tra 

kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. 

- Đăng ký 05 chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, 20 nhiệm vụ công tác lớn năm 

2020; đăng ký 20 sáng kiến cải tiến công việc; đề xuất nội dung, vấn đề đưa vào 

chương trình làm việc toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2021. Góp ý các 

báo cáo, kế hoạch, sáng kiến của UBND thành phố và các s , ban, ngành
11

. 

- Khóa sổ, quyết toán ngân sách năm 2019; phân bổ dự toán kinh phí cho 

cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2020. Thực hiện công khai 

Quyết toán ngân sách năm 2019 theo quy định. 

- Dự toán kinh phí năm 2021 của Cơ quan S  và tổng hợp ngành của các 

đơn vị sự nghiệp năm 2021 gửi S  Tài chính. 

- Báo cáo quyết toán kinh phí của 03 đơn vị sự nghiệp theo Quyết định hợp 

nhất Trung tâm Hợp tác Phát triển quốc tế. Làm thủ tục điều chỉnh dự toán của 

Trung tâm Hợp tác Phát triển quốc tế theo Quyết định của UBND thành phố. 

- Các báo cáo về tình hình mua sắm tập trung tài sản năm 2019 và đăng 

ký nhu cầu năm 2020. 

                                                 

11
 Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 05 năm 2021 - 2025 trên địa bàn 

thành phố Ðà Nẵng và dự thảo Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; góp ý sáng kiến của các s , ban, ngành; dự thảo Chương trình công tác của 

UBND thành phố năm 2020. 



17 

- Chuẩn bị kinh phí và các vấn đề liên quan phục vụ công tác đón tiếp các 

đoàn vào, chi thanh toán phục vụ các đoàn vào; thanh toán các khoản chi thường 

xuyên cơ quan; thanh toán tạm ứng nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên, 

đoàn vào với Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát sinh trong tháng; đối chiếu quỹ 

tiền gửi tại KBNN, quỹ tiền mặt theo quy định. Định kỳ báo cáo nguồn dự toán 

ngân sách với KBNN. 

- Cân đối chi hỗ trợ nhân các ngày lễ từ kinh phí tiết kiệm cơ quan, thanh 

toán các khoản chi làm thêm giờ hàng quý theo quy định. 

- Làm việc với đoàn Kiểm toán Nhà nước Khu vực III tại S  Tài chính, 

giải trình số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Cơ quan S  và 

các đơn vị sự nghiệp. 

- Thực hiện thu, nộp, báo cáo các loại quỹ về các cơ quan, đơn vị chủ trì 

theo quy định trong năm: Quỹ theo Chỉ thị 24; Quỹ phòng chống thiên tai; Quỹ 

đền ơn đáp nghĩa; Quỹ vì người nghèo; Quỹ phòng chống dịch Covid-19. 

- Thực hiện kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định. 

- Báo cáo tình hình lao động, tiền lương với Bảo hiểm xã hội (BHXH) 

thành phố, trích nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Định kỳ 

giải quyết chốt sổ, chế độ ốm đau, thai sản cho CCVC. Thực hiện nhập phần 

mềm khai báo với BHXH thành phố. 

- Báo cáo về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp 

công lập và đánh giá mức độ ảnh hư ng của dịch Covid-19 làm giảm nguồn thu 

sự nghiệp năm 2020 và cung cấp số liệu Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

Nghị định 16 trong 6 tháng đầu năm 2020. Thực hiện các báo cáo, công văn trao 

đổi với các s , ban, ngành định kỳ theo quy định. 

- Kiện toàn Ban Chỉ huy lực lượng tự vệ và Ban Chỉ huy Phòng cháy, 

chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn S  Ngoại vụ; triển khai 

công tác phòng, chống các cơn bão trong năm. 

XIII. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các công tác phòng, chống 

dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ của S  Ngoại vụ. Tham mưu cử nhân sự 

tham gia Ban Chỉ đạo và các tổ chức giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Thực hiện các 

báo cáo theo yêu cầu về công tác phòng, chống dịch.  

- Chủ trì, phối hợp tham mưu UBND thành phố các vấn đề liên quan đến 

công tác triển khai hoạt động đối ngoại trong phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng (đoàn ra, đoàn vào, các sự kiện có yếu tố nước 

ngoài); phối hợp S  Y tế góp ý nội dung tham mưu UBND thành phố chỉ đạo 

đảm bảo công tác cách ly y tế đối với người nhập cảnh. 

 - Liên tục cập nhật đến các cơ quan đại diện lãnh sự, tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân nước ngoài về tình hình dịch bệnh và các quy định về phòng, 

chống dịch, hướng dẫn thủ tục đề nghị nhập cảnh vào làm việc, tuân thủ biện 
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pháp cách ly y tế  tại thành phố Đà Nẵng; đồng thời thông báo các ngành về 

chính sách xuất nhập cảnh của một số nước trước tình hình dịch Covid-19. 

- Phối hợp Công an thành phố và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà 

Nẵng giải quyết các vụ án: “Vi phạm quy định về nhập cảnh vào Việt Nam”, 

“Tổ chức cho người khác   lại Việt Nam trái phép”, “Tổ chức cho người khác 

nhập cảnh Việt Nam trái phép”. 

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan đại diện các nước, chính quyền các địa 

phương và các s , ban, ngành thành phố đưa 573 công dân các nước: Anh, Đức, 

Pháp, Canada, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Braxin 

về nước vì lý do đặc biệt, cấp thiết, nhân đạo, đồng thời đảm bảo các yêu cầu 

phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ gia hạn thị thực cho 101 trường hợp công 

dân các nước đang lưu trú tại Đà Nẵng và không thể về nước do tình hình dịch 

bệnh. Tham mưu UBND thành phố đồng ý tiếp nhận 02 trường hợp đề nghị cho 

phép chuyên gia các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhập cảnh vào Đà Nẵng. 

Hỗ trợ 18 chuyên gia Tập đoàn UAC và 01 chuyên gia Công ty TNHH IT Parks 

vào Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng. 

- Hỗ trợ, hướng dẫn và cập nhật kịp thời thông tin liên quan về tình hình 

phòng, chống dịch Covid-19 cho các tổ chức PCPNN có hoạt động tại thành phố 

Đà Nẵng, nhất là các quy định về đoàn khách nước ngoài vào làm việc và tổ 

chức hội nghị, hội thảo quốc tế.  

- Vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ, triển khai thực 

hiện các hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 

hơn 4,8 tỉ đồng, chủ yếu là hỗ trợ vật tư y tế như khẩu trang, nước sát khuẩn, 

nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn thành phố. Trong đó, S  Ngoại vụ 

trực tiếp vận động hơn 2,6 tỉ đồng từ các tổ chức Save the Children, ASSORV, 

Fred Hollow Foundation, Pacific Links, VVOB, Giving It Back to Kids. Ngoài 

ra, S  kêu gọi sự ủng hộ và hỗ trợ thủ tục tiếp nhận viện trợ 50.000 khẩu trang 

từ thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và 5.000 khẩu trang 

từ Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp S  Y tế 

gửi đến Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ danh mục vật tư y tế cần thiết phục 

vụ cho các cơ s  y tế tại Đà Nẵng để vận động cộng đồng người Việt Nam tại 

Hoa Kỳ hỗ trợ; hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận tiền ủng hộ phòng, chống 

dịch do cộng đồng người Việt tại Ý quyên góp và trao tặng. 

- Thường xuyên có thư thăm hỏi các địa phương có quan hệ hữu nghị và 

hợp tác với thành phố Đà Nẵng bị ảnh hư ng b i dịch Covid-19 và thư xúc tiến 

lại các chương trình, dự án hợp tác sau khi dịch bệnh được kiểm soát. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ý kiến chỉ đạo của 

UBND thành phố trong việc viện trợ trang thiết bị bảo hộ y tế phòng, chống dịch 

Covid-19 cho các địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị, hợp tác, gồm các 

tỉnh Nam Lào, tỉnh Battambang và cộng đồng người Việt tại tỉnh Kampong 

Chnang (Campuchia); các địa phương Nhật Bản; thành phố Timisoara 
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(Rumani); và thành phố Mandalay (Myanmar). Hiện nay, S  đang tiến hành các 

thủ tục xin chủ trương hỗ trợ vật tư y tế cho thành phố Brno (Séc).  

- Triển khai việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới và tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Phối hợp 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thành phố lập danh sách đăng ký và xét nghiệm 02 lần cho CCVCLĐ S . 

- Bố trí phiên dịch tại các chốt kiểm soát dịch của thành phố và phiên dịch 

hỗ trợ công tác xét nghiệm Covid-19 cho người nước ngoài tại Đà Nẵng. 

- Thông báo cho người nước ngoài trên địa bàn thành phố và gửi công 

hàm cho các cơ quan lãnh sự, văn phòng đại diện tổ chức nước ngoài tại Đà 

Nẵng về chủ trương xét nghiệm trên diện rộng và trả lời các vấn đề người nước 

ngoài quan tâm. Đề nghị S  Y tế triển khai xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên 

Tổng Lãnh sự quán Nga và Tổng Lãnh sự quán Lào theo đề nghị của các tổng 

lãnh sự quán. 

- Hỗ trợ các cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự có đoàn đang 

lưu trú tại Đà Nẵng có mong muốn rời Đà Nẵng
12

 hoặc vào Đà Nẵng
13

. 

 - Dự trù, thanh toán và xử lý các vấn liên quan đến kinh phí phòng, chống 

dịch Covid-19. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin về chủ trương, chính sách phòng 

chống dịch Covid-19 của thành phố trên trang thông tin điện tử của S  và trang 

Facebook Connecting Da Nang Worldwide. 

- Vận động CCVCLĐ S  đóng góp để ủng hộ công tác phòng, chống dịch 

theo thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. 

- Xét và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

B. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hư ng đến việc triển khai thực 

hiện nhiệm vụ của nhiều ngành, cơ quan, đơn vị nói chung và S  Ngoại vụ 

thành phố Đà Nẵng nói riêng. Tuy nhiên, S  Ngoại vụ đã chủ trì và phối hợp 

triển khai tốt các công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố; đồng thời 

tiếp tục xúc tiến các công tác đối ngoại được thành phố giao trên cả ba trụ cột: 

ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa. 

                                                 
12

 Đoàn ĐSQ Kazakhstan về Hà Nội; đoàn ĐSQ Nga về Hà Nội; đoàn TLSQ Nga tại TP.HCM về 

TP.HCM; nhân viên TLSQ Nga về nước. 

13
 Tạo điều kiện cho cho nhân viên và thân nhân của nhân viên TLSQ Hàn Quốc vào Đà Nẵng; hỗ trợ 

thủ tục xuất nhập cảnh cho đoàn công tác của TLSQ Lào và thực hiện cách ly 14 ngày tại TLSQ sau khi nhập 

cảnh. 
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C. KẾ HOẠCH C NG TÁC NĂM 2021 

S  Ngoại vụ đã xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

tại Kế hoạch số 1430/KH-SNG ngày 18 tháng 8 năm 2020 (đính kèm). 

S  Ngoại vụ kính báo cáo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND TP (để b/c); 

- VP Thành ủy, VP UBND TP; 

- Ban Đối ngoại Trung ương; 

- Cục Ngoại vụ - BNG; 

- S  KH&ĐT (để tổng hợp); 
- Lãnh đạo S ; 
- Các phòng, TT;  
- Lưu: VT, VP.KL. 

GIÁM ĐỐC 
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