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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ NGOẠI VỤ 
            

          Số:  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng     năm 2022 

 

 

BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại 6 tháng đầu năm và  

phƣơng hƣớng- nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022  

 

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022: 

      ng          n  Hợp tác quốc tế: 

                                        

Tính đến giữa tháng 6 tháng năm 2022, Sở Ngoại vụ đã thực hiện tốt công tác 

lễ tân, tiếp đón được 24 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu một cách chu đáo và trọng thị, một số công ty, tập đoàn nước ngoài đến để 

tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư mời 11 

cơ quan Tổng lãnh sự quán các nước tại TpHCM tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư 

của tỉnh dự kiến vào tháng 06/2022 nhằm quảng bá cơ hội đầu tư đến bạn bè quốc tế. 

Trong quá trình tiếp đón đoàn, Sở Ngoại vụ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên 

quan, Sở Y tế và Công an tỉnh đảm bảo an ninh, an toàn và thực hiện đúng các quy 

định trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ đã góp ý kiến về nội dung dự thảo phương án thí 

điểm đón khách du lịch quốc tế đến Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2 và Phương án thiết 

kế công trình bổ sung một số hạng mục đ  đ ng tại ph ng Khánh tiết và ph ng họp 

lớn của Văn ph ng UBND tỉnh; đề xuất các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan 

hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp.  

Sở Ngoại vụ đã triển khai Nghị định số 18/2022/NĐ-CP ngày 18/2/2022 của 

Chính phủ về nghi lễ đối ngoại đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh BRVT; đ ng 

thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Thông tư số 

05/2017/BNG-TT ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Bộ Ngoại giao về nghi lễ đối 

ngoại và đón tiếp khách nước ngoài thăm địa phương. 

(đính kèm phụ lục danh sách đoàn vào 6 tháng đầu năm 2022) 

1.2.Công tác HTQT:  

- Hoàn tất và thực hiện thủ tục ký hợp tác giữa thị xã Phú Mỹ và thành phố 

Monterey Park, Hoa Kỳ; góp ý việc ký kết và thực hiện Dự án “Không  rác thải 

nhựa” của thành phố Vũng Tàu; phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Siêm 

Riệp, Campuchia để chuẩn bị tham mưu UBND tỉnh việc ký Bản ghi nhớ với Chính 

quyền tỉnh Siêm Riệp; báo cáo UBND tỉnh việc tái kết nối với tỉnh Rostov, Nga.  

- Tham mưu việc tái kết nối với tỉnh Rostov (Nga); triển khai hợp tác với Bang 

Tây Ô-xtrây-li-a nói chung và Hiệp hội doanh nghiệp Tây Ô-xtrây-li-a – Việt Nam 

nói riêng; triển khai hợp tác giáo dục, tham gia chương trình giao lưu thanh thiếu niên 
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năm 2022 với tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc và hợp tác, giao lưu học sinh bậc PTTH với 

Bang Tây Ô-xtrây-li-a; chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ 

ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, Việt Nam – Nhật Bản; góp ý dự thảo Kế hoạch thực 

hiện Hiệp định RCEP tại tỉnh; tham mưu UBND tỉnh việc hợp tác với Hiệp hội hỗ trợ 

doanh nghiệp Việt Nam tại Úc triển khai hoạt động quảng bá, kết nối du lịch, thương 

mại, đầu tư; tham mưu UBND tỉnh tham dự Hội nghị APEC về phát triển kinh tế tuần 

hoàn, Diễn đàn kinh tế xanh GEFE 2022 (EUROCHAM); báo cáo kết quả sơ kết 05 

năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 11/7/2017 của Tỉnh uỷ.  

- Tham mưu UBND tỉnh việc xây dựng dự thảo Kế hoạch đối ngoại, Kế hoạch 

hợp tác quốc tế năm 2022; triển khai các hoạt động tổ chức đoàn ra theo quy định. 

Trình UBND tỉnh Kế hoạch và dự trù kinh phí tổ chức đoàn đi công tác Thái Lan của 

lãnh đạo tỉnh (dự kiến trung tuần tháng 7/2022). Trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Ngoại 

giao bổ sung 02 đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh trong 6 tháng cuối 

năm 2022 (đoàn đi Singapore và CHDCND Lào) 

- Phối hợp hỗ trợ các sở ngành về: chuẩn bị nội dung làm việc với Chính quyền 

thành phố Sakai, Nhật Bản về chương trình carbon thấp/ zero carbon; phối hợp với 

Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị tham dự Diễn đàn Đô thị thông minh (Smart 

City Taipei 2022); cung cấp thông tin học bổng ICCR Ấn Độ năm học 2022 – 2023 

đến các trường học trên địa bàn tỉnh; ... 

1.3.Công tác PCPNN và Qu n lý HNHTQT: 

Tham mưu UBND tỉnh gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cho 05 

tổ chức PCPNN (tổ chức Rice of Love/Hàn Quốc; tổ chức FIT/Đức; La Bonne 

Etoile/Pháp; tổ chức IDH/Hà Lan, tổ chức IESC/Mỹ) và ngừng hoạt động của 01 tổ 

chức (tổ chức Global Civic sharing/Hàn Quốc); điều chỉnh thời gian làm việc cho 

tình nguyện viên JICA giảng dạy tiếng Nhật tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – 

Vũng Tàu; gia hạn thời gian làm việc cho TNV dạy tiếng Hoa tại trường Đại học BR-

VT; Tham mưu ban hành Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 về việc  

kiện toàn  Ban Công tác về các PCPNN; Thực hiện văn bản gửi các ngành về việc đề 

xuất dự án ưu tiên vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, viện trợ không hoàn 

lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức từ các cơ quan, tổ chức nước ngoài giai 

đoạn 2022-2025; phục vụ cuộc Họp với Ban công tác về các tổ chức PCPNN về công 

tác phối hợp, quản lý hoạt động PCPNN tại địa phương; phục vụ Hội nghị giao ban 

trực tuyến tổng kết công tác PCPNN năm 2021 và Thực hiện báo cáo PCPNN 6 

tháng đầu năm 2022. 

Tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi Vụ Kinh tế - Đối ngoại Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về đề nghị hỗ trợ xin tình nguyện viên Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản 

(JICA) cho Trường Cao đẳng kỹ thuật BR-VT; Xây dựng và trình UBND tỉnh dự 

thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban 

Bí thư về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân 

trong tình hình mới; trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quy chế phối hợp trong công 

tác quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Phối hợp Ban thi đua khen thưởng về việc xem xét khen thưởng các tập thể và 

cá nhân có đóng góp trong hoạt động đối ngoại nhân dân theo đề nghị của Liên hiệp 
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các tổ chức hữu nghị tỉnh; thực hiện văn bản gửi các ngành về việc giới thiệu chương 

trình tình nguyện viên của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam. 

2. Công tác Lãnh sự và ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài: 

2.1. Công tác Lãnh sự: 

- Phối hợp hỗ trợ 376 thuyền viên nước ngoài nhập cảnh đường biển; Thông 

tin đến Công an tỉnh về việc xem xét đề nghị của TLSQ Hoa kỳ thăm lãnh sự công 

dân Hoa Kỳ Phạm Viết Hoàng (lần 6) và công dân Úc Tô Bá Thạnh (lần 1); đề nghị 

TAND thị xã Phú Mỹ thông tin tình hình xử lý của người bị tạm giam công dân Hoa 

Kỳ Phạm Viết Hoàng theo đề nghị của TLSQ Hoa Kỳ; đề nghị Công an tỉnh cập nhật 

thông tin liên quan đến công dân Singapore Hoo Hee Thong bị cấm xuất cảnh theo đề 

nghị của TLSQ Singapore; phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài 

và cơ quan chức năng có liên quan trong tỉnh xử lý kịp thời 21 trường hợp công dân 

nước ngoài (01 Anh, 07 Úc, 06 Hoa Kỳ, 03 Nga, 01 Tây Ban Nha, 01 Philippines, 01 

Ukraine, 01 Hàn Quốc) chết tại tỉnh;  chuyển Công hàm đề nghị của TLSQ Hàn 

Quốc đến Công an tỉnh hỗ trợ điều tra liên quan 02 công dân Hàn Quốc bị lạm dụng 

tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo mua bán khẩu trang; chuyển Công hàm của 

TLSQ Nga đến Công an tỉnh về hỗ trợ công ty AO “AMNGR” gia hạn visa cho các 

nhân viên trong công ty và thành viên giàn khoan nổi “Murmanskaia”; chủ trì, phối 

hợp BCH Quân sự tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan triển 

khai công tác MIA lần thứ 147 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; phúc đáp Công an tỉnh về 

việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC; phối hợp báo cáo tổng kết thi 

hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; thực hiện 05 bộ h  sơ xuất 

cảnh (trong đó có 01 bộ hồ sơ xuất cảnh vì việc công); xử lý 02 bộ h  sơ chứng nhận 

lãnh sự; góp ý dự thảo phương án mở cửa lại hoạt động du lịch bảo đảm an toàn hiệu 

quả trong điều kiện bình thường mới.  

- Thực hiện Công hàm đề nghị TLSQ Trung Quốc cung cấp lý lịch tư pháp của 

công dân Zhou Yong Chun theo đề nghị của Công an thị xã Phú Mỹ; thực hiện Công 

hàm đề nghị TLSQ Nga cung cấp lý lịch tư pháp của công dân Chernia Vskii Kiril 

theo đề nghị của Công an thành phố Vũng Tàu; đề nghị UBND huyện Long Điền 

triển khai thông tin đến chủ ghe, tàu và thân nhân ngư dân biết, khẩn trương đặt cọc, 

tạm ứng tiền đưa 22 ngư dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị bắt từ Indonesia về nước theo 

đề nghị của Quỹ Bảo hộ công dân (Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao); thông báo UBND 

thành phố Vũng Tàu và UBND huyện Long Điền về thời gian dự kiến đưa 09 ngư 

dân tại Indonesia về nước; tham mưu UBND tỉnh ủy quyền Sở Ngoại vụ chủ trì; thực 

hiện 05 bộ h  sơ xuất cảnh (trong đó có 01 bộ h  sơ xuất cảnh vì việc công); xử lý 02 

bộ h  sơ chứng nhận lãnh sự.  

2 2  Cô    ác Thô         i ngo i: 

Hỗ trợ cung cấp thông tin kinh tế-xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2021 theo 

đề nghị của TLSQ Thái Lan và TLSQ Nhật Bản; phát hành Bản tin đối ngoại số 

03/2021 và số 01/2022; thông tin những nét chính về tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu năm 2021 đến các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và các 

cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam; thông báo đường dây nóng bảo hộ công 

dân và pháp nhân Việt Nam tại Ucraina; báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin 
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đối ngoại năm 2021; báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Đề án Truyền thông tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2021; phối hợp Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài, 

Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao và các Sở, ngành, địa phương liên quan 

tạo điều kiện thuận lợi cho 03 đoàn phóng viên báo chí nước ngoài (hãng truyền hình 

CNN - Hoa Kỳ, 01 hãng SARL GEORAMA TV – Pháp, 01 hãng truyền hình Protx - 

Nhật Bản); cung cấp Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) thông tin quảng bá thương mại, 

đầu tư, du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với đối tác Thổ Nhĩ Kỳ; thông tin đến Sở 

Công thương và Trung tâm XTĐTDL tỉnh kết nối thương mại giữa tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu với đối tác Iran.  

2.3. Công tác N ười Việt Nam ở  ước ngoài:   
Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài theo chỉ 

đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao; góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết ban hành 

chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sau khi về nước 

trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trình dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện 

Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam 

ở nước ngoài trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; chủ trì, phối 

hợp các cơ quan và đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Người 

Việt Nam ở nước ngoài về phối hợp tổ chức “Trại hè Việt Nam 2022” từ ngày 31/7-

02/8/2022 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Ngoại giao 

về việc góp ý xây dựng Đề án phát huy ngu n lực người Việt Nam ở nước ngoài 

phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới; tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy 

dự thảo tham luận của tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với nội dung “Kết quả triển khai 

thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong thời 

gian qua - Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới”.  

3. Công tác hành chính, tổ chứ  và đào  ạo bồ  dưỡng,  hi đua khen 

 hƣởng: 

 * C i cách hành chính:Sở Ngoại vụ ban hành và thực hiện Kế hoạch số 

84/KH-SNgVngày 29/12/2021 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 

của Sở Ngoại vụ; Kế hoạch số 05/KH-SNgV ngày 05/01/2022 v/v Kế hoạch thực 

hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022; Kế 

hoạch số 06/KH-SNgV ngày 10/01/2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2022; Kế hoạch số 11/KH-SNgV ngày 18/01/2022 về tuyên truyền cải cách hành 

chính năm 2022; Kế hoạch số 13/KH-SNgV ngày 20/01/2022 v/v Kiểm tra công vụ 

năm 2022; Kế hoạch số 21/KH-SNgV ngày 17/02/2022 về việc kiểm tra công tác cải 

cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2022; Quyết định số 05/QĐ-SNgV ngày 

03/03/2022 v/v Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ Sở ngoại vụ năm 2022; 

Kế hoạch số 29/KH-SNgV ngày 07/3/2022 về việc khảo sát mức độ hài lòng của 

người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công năm 2022;Kế hoạch số 37/KH-

SNgV ngày 18/04/2022 v/v Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công 

dân đối với dịch vụ hành chính công thuộc Sở Ngoại vụ năm 2022; Kế hoạch số 

39/KH-SNgV ngày 22/04/2022 v/v Khắc phục những hạn chế sau kết quả chấm điểm 

cải cách hành chính năm 2020 và giải pháp nâng cao kết quả đánh giá xếp hạng cải 
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cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 47/KH-SNgV ngày 31/05/2022 v/v Thông 

tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Đ ng thời đã tổ chức họp toàn thể 

CBCC rút kinh nghiệm và khắc phục hạn chế t n tại trong công tác CCHC theo kế 

hoạch và các văn bản chỉ đạo CCHC được ban hành kịp thời đã được các phòng 

chuyên môn triển khai đến toàn thể Công chức, viên chức thực hiện chủ động triển 

khai thực hiện theo chức năng - nhiệm vụ.  

-  Trong 06 tháng đầu năm 2022, tiếp nhận và xử lý 4724 văn bản, trong đó 

có: 3777 văn bản đến, 69 công hàm đến, 840 văn bản đi, 38 công hàm đi. Triển khai 

ứng dụng đầy đủ hệ thống quản lý văn bản điều hành trong xử lý văn bản. Trang 

thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://www.dofabrvt.gov.vn được cập nhật thường 

xuyên các tin tức về hoạt động đối ngoại, các thông tin chỉ đạo điều hành, các thủ tục 

hành chính của Sở. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt chữ ký điện tử và con dấu điện tử 

trong các hoạt động của Sở. 

- Kết qu  thực hiện các nhiệm vụ  ược UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao trên phần mềm Chỉ       ều hành (15/12/2021 – 14/6/2022):  Tổng số nhiệm 

vụ được giao: 23 nhiệm vụ. 

+ Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn: 15 nhiệm vụ. 

+ Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn: 05 nhiệm vụ. 

+ Số nhiệm vụ đang thực hiện (trong hạn): 03 nhiệm vụ. 

* Tổ chức          o, bồ  dưỡng: Sở cũng đã có Công văn số 496/SNgV-VP 

ngày 11/05/2022 đề xuất bổ sung biên chế cho Sở Ngoại vụ theo Nghị định 107/CP; 

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 31/KH-SNgV ngày 14/03/2022 v/v 

chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2022; Kế hoạch số 43/KH-SNgV 

ngày 05/05/2022 v/v Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 1625/QĐ-UBND ngày 

19/6/2018 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 19-

Ctr/TU ngày 19/3/2018 của Đảng bộ tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “ Một số vấn đề tiếp 

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả” năm 2022; thực hiện Công văn số 569/SNgV-VP ngày 30/05/2022 v/v 

vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức của Trung tâm dịch vụ đối ngoại tỉnh 

BRVT;Sở đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-SNgV ngày 11/02/2022 v/v Ban hành 

Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Sở đã phối hợp Sở Nội vụ thực hiện xét tuyển biên chế công chức kế toán, kết 

quả chưa đạt đủ điểm theo quy định; Công văn số 547/SNgV-VP ngày 24/05/2022 

v/v đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức Kế toán tại Sở Ngoại vụ năm 2022; Công 

văn số 442/SNgV-VP ngày 28/04/2022 V/v đăng ký thi nâng ngạch công chức, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Đ ng thời ban hành Quyết định số 15/QĐ-

SNgV ngày 24/05/2022 v/v Quyết định Ban hành Quy chế thi tuyển chức danh lãnh 

đạo, quản lý cấp ph ng và tương đương thuộc Sở Ngoại vụ. 

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, b i dưỡng CBCC theo Quyết định của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức của Sở Ngoại vụ được cử đi đào 

tạo, b i dưỡng năm 2022 và các lớp tập huấn do Sở Nội vụ triển khai. Trong 6 tháng 

đầu năm 2022: cử 09 lượt cán bộ công chức tham dự tập huấn; Sở thực hiện đúng tiến 
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độ kế hoạch đào tạo, b i dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Sở Nội vụ triển 

khai. Công tác đào tạo, b i dưỡng đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao kiến 

thức và năng lực thực tiễn.  

* Cô    ác  h    a khe   hưởng, kỷ luật: Đã ban hành và triển khai kế hoạch 

Ban hành Kế hoạch số 23/KH-SNgV ngày 17/02/2022 v/v Phát động và tổ chức 

phong trào thi đua năm 2022; Kế hoạch số 20/KH-SNgV ngày 17/02/2022 v/v công 

tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Kế hoạch số 36/KH-SNgV ngày 30/03/2022 v/v 

Phát động và tổ chức phong trào thi đua năm 2022 Cụm 4 Bộ Ngoại giao của Sở 

Ngoại vụ;  triển khai đăng ký thi đua năm 2022 theo qui định; Công văn số 

206/SNgV-VP ngày 24/02/2022 v/v Đăng ký thi đua và đăng ký điểm thi đua Cụm 

thi đua số 4 năm 2022; Công văn số 196/SNgV-BCHQS ngày 22/02/2022 v/v Đăng 

ký thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng Ban chỉ huy quân sự cơ quan năm 2022.  

- Sở hiện có Công chức lãnh đạo bị xử lý kỷ luật, với hình thức kỷ luật: Giáng 

chức. 

          * Công tác Qu c phòng- An ninh: Duy trì công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

cho lực lượng dân quân tự vệ trong cơ quan giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức 

cách mạng, tư tưởng vững vàng kiên định. Sở cũng đã thực hiện Công văn số 

246/SNgV-VP ngày 07/03/2022 v/v Công văn - Triển khai Thông báo Kết luận của 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid – 19. Công văn số 258/SNgV-BCHQS 

ngày 09/03/2022 v/v Công văn - Báo cáo lịch tổ chức lễ kết nạp lực lượng DQTV 

năm thứ nhất năm 2022; Triển khai Công văn số 1295/BCH-TM - 15/04/2022 v/v 

hướng dẫn lực lượng DQTV sẵn sàng chiến đấu bảo vệ lễ chiến thắng 30/4 và Quốc 

tế lao động 01/5. 

4. Công tác Thanh tra: 

- Sở đã triển khai và hướng dẫn các nội dung của Nghị định số 

17/2014/NĐ-CP ngày 11/03/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thanh tra Ngoại giao và Thông tư 06 hướng dẫn Nghị định 17 của Chính phủ đến 

tất cả cán bộ Công chức, viên chức và xác định những nhiệm vụ cụ thể đã tổ 

chức triển khai thực hiện nhằm từng bước kiểm tra nhắc nhở giúp cho công tác 

ngoại vụ địa phương ngày càng tốt hơn. 

- Sở Ngoại vụ căn cứ vào Công văn số 514/TTCP- KHTH ngày 03/12/2021 

của Thanh tra Bộ và Thực hiện Công văn 1772/TTr- ngày 08/11/2021 của Thanh tra 

tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022, Thanh tra Sở đã tiến 

hành xây dựng kế hoạch chuyên ngành tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu: 

kiểm tra công tác Ngoại giao văn hóa; công tác quản lý Hội nghị, hội thảo quốc tế; 

kiểm tra công tác người Việt Nam của nước ngoài. 

- Sở đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-SNgV ngày 18/01/2022 v/v ban hành 

Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 sở Ngoại vụ. Tổng số cuộc thanh tra 

chuyên ngành: 02; Số đối tượng được thanh tra:  

+ Phòng hợp tác quốc tế: Nội dung: kiểm tra công tác Ngoại giao văn hóa; 

công tác quản lý Hội nghị, hội thảo quốc tế (năm 2020- 2021); Dự kiến Quý III năm 

2022.  
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+ Phòng Lãnh sự - NVNONN: Nội dung: kiểm tra công tác người Việt Nam 

của nước ngoài (năm 2020- 2021); Dự kiến Quý III, IV năm 2022. 

- Sở đã chỉ đạo CBCC thực hiện kê khai tài sản thu nhập theo Quy định của 

NĐ 130/CP về kê khai tài sản thu nhập lần đầu và năm 2021 trên phần mềm của 

Thanh tra tỉnh theo quy định. 

5.  Công tác dịch vụ đối ngoại  (Trung tâm Dịch vụ đối ngoại): 

- Dịch thuật và thẩm định 4261 trang bản dịch các thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, 

Hàn, Trung, Nhật, Đức…ra tiếng Việt và ngược lại. 

-  Cung cấp phiên dịch cho Tòa án tỉnh BR-VT, Công An tỉnh BR-VT, Công 

An thành phố VT: 10 trường hợp 

- Hợp pháp hóa lãnh sự: 07 trường hợp; Hỗ trợ tư vấn visa: 04 trường hợp; Tư 

vấn cho người nước ngoài, Việt kiều thủ tục đổi và dịch giấy phép lái xe : 63 h  sơ. 

II. ĐÁNH GIÁ  HUNG:  

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2022, các nhiệm vụ trọng tâm đã được triển 

khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Công tác lễ tân đối ngoại, Quản lý đoàn vào được 

đảm bảo. Công tác lãnh sự - người việt nam ở nước ngoài, Thông tin đối ngoại, Phi 

chính phủ nước ngoài được thực hiện nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của cấp trên, đảm 

bảo đúng qui định hiện hành. Công tác hợp tác quốc tế được tăng cường; hoàn tất và 

thực hiện thủ tục ký hợp tác giữa thị xã Phú Mỹ và thành phố Monterey Park, Hoa 

Kỳ; phối hợp triển khai tham mưu UBND tỉnh việc ký Bản ghi nhớ với Chính quyền 

tỉnh Siêm Riệp và tái kết nối với tỉnh Rostov (Nga); triển khai hợp tác với Bang Tây 

Ô-xtrây-li-a nói chung và Hiệp hội doanh nghiệp Tây Ô-xtrây-li-a – Việt Nam nói 

riêng; triển khai hợp tác giáo dục, tham gia chương trình giao lưu thanh thiếu niên 

năm 2022 với tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc. Công tác hành chính, tổ chức và đào tạo b i 

dưỡng, thi đua khen thưởng được thực hiện nghiêm úc. 

Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế - t n tại. Việc tổ chức triển khai thực hiện văn bản 

chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (có qui định thời hạn hoàn thành) có trường hợp 

còn chậm; công tác CCHC có nội dung nhiệm vụ thực hiện chưa kịp thời, việc khắc 

phụckịp thời  một số nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC còn bất cập;  nhân sự 

cơ quan c n thiếu đã ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu một số mãng, lĩnh vực. 

 

III. PHƢƠNG HƢỚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022: 

      ng          n  Hợp tác quốc tế: 

                                      o: 

- Tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt công tác lễ tân đối ngoại, đón tiếp các đoàn 

khách nước ngoài đến làm việc với lãnh đạo tỉnh một cách chu đáo, trọng thị. Tiếp 

tục phối hợp, hỗ trợ các Sở, ban, ngành xem xét tham mưu UBND tỉnh cho phép các 

đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo đúng 

quy định tại Quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh.   

1.2. Công tác Hợp tác qu c tế: 

Tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế với các đối tác: Nhật Bản, 

Hàn Quốc, các đối tác châu Âu, Lào, Ấn Độ, Singapore, … theo Kế hoạch đối ngoại 

và Kế hoạch hợp tác quốc tế đã được phê duyệt. Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tham mưu 
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triển khai công tác đoàn đi Thái Lan của Lãnh đạo tỉnh, các đoàn công tác đi 

Singapore và CHDCND Lào trong kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. 

1.3. Công tác PCPNN và Qu n lý Hội nghị hội th o qu c tế: 

Tiếp tục tham UBND tỉnh về công tác quản lý hoạt động PCPNN, HNHTQT, 

ĐNND trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục 

các dự án ưu tiên vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, viện trợ không hoàn 

lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức từ các cơ quan, tổ chức nước ngoài giai 

đoạn 2022-2025 từ nhu cầu thực tế, ưu tiên  của các sở, ban, ngành và địa phương. 

2. Công tác Lãnh sự và ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài: 

2.1. Công tác Lãnh sự: Tiếp tục công tác bảo hộ công dân, quản lý tốt công tác 

xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh; 

phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các trường hợp tội phạm có yếu tố nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh, thông tin kịp thời thời gian đưa ngư dân tỉnh bị bắt ở 

Indonesia về nước. 

2.2. Công tác thông tin đối ngoại: Đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo, quan hệ 

Việt Nam-Lào, quan hệ Việt Nam-Campuchia, các chương trình, kế hoạch, các dự án 

của tỉnh thu hút đầu tư và những chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh; tổ chức học tâp 

kinh nghiệm quản lý và hướng dẫn phóng viên, báo chí nước ngoài tại Đà Nẵng; tổ 

chức các lớp tập huấn về kiến thức đối ngoại.  

2.3. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Tiếp tục tuyên truyền về các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; 

tham mưu UBND tỉnh kế hoạch phối hợp với Ủy ban người Việt nam ở nước , Bộ 

Ngoại giao tổ chức  “Tr i hè Việt Nam 2022”  từ ngày 31/7-02/8/2022l; tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về 

công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và báo cáo thực hiện công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.  

2.4. Công tác quản lý biên giới: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước và các điều ước quốc tế có liên quan; phối hợp cứu hộ, cứu 

nạn có yếu tố nước ngoài trên biển; tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch triển khai Chỉ 

thị 41/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông 

năm 2023 và báo cáo năm 2022. 

3. Công tác hành chính, tổ chứ  và đào  ạo: 

- Tiếp tục đôn đốc, theo dõi  kế hoạch khắc phục những hạn chế trong công tác 

CCHC năm 2021 và thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2022 của cơ quan; thực hiện 

đúng qui định công tác Quản lý tài chính công  và nội quy, quy chế của cơ quan; ban 

hành kế hoạch CCHC, kế hoạch trọng tâm của Sở và các Kế hoạch năm 2023. 

- Ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp Phòng thuộc Sở, tổ 

chức thi tuyển theo Kế hoạch; rà soát nhân sự các phòng. 

-  Thực hiện kịp thời các báo cáo sơ, tổng kết năm theo qui định; Rà soát, đăng 

ký nhu cầu đào tạo, b i dưỡng năm 2023 đảm bảo đúng các tiêu chuẩn theo qui định 

hiện hành. 
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch năm  2022.  
 

 

4. Công tác dịch vụ đối ngoại ( Trung tâm Dịch vụ đối ngoại):  

- Tiếp tục tăng cường triển khai, nâng cao chất lượng dịch thuật các văn bản, 

thực hiện tốt dịch vụ phiên dịch cho các tổ chức và cá nhân. 

- Hỗ trợ tư vấn visa, hợp pháp hóa lãnh sự, đổi giấy phép lái xe cho người dân, 

người nước ngoài. 
 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và  phương 

hướng - nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu./. 

 
Nơ   hận:                 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KHĐT; 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng CM; 

- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

         PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

       Huỳnh Thanh Thảo 
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