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BÁO CÁO
Công tác đối ngoại năm 2021, chương trình hoạt động đối ngoại năm 2022
Kính gửi: Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An.
Thực hiện Công văn số 1034/SNgV-VP, ngày 13/10/2021 của Sở Ngoại vụ
tỉnh Nghệ An về việc báo cáo công tác đối ngoại năm 2021, xây dựng chương
trình hoạt động đối ngoại năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn báo cáo kết
quả thực hiện như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. THUẬN LỢI
Công tác đối ngoại năm 2021 đã được Thường trực, Ban thường vụ Huyện
ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo sát sao, sâu rộng và chỉ đạo tổ chức triển khai
thực hiện có hiệu quả. Sự phối hợp giữa hoạt động đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà
nước và đối ngoại Nhân dân ngày càng được củng cố, tăng cường.
Trên địa bàn huyện có Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, nhiều đường tiểu ngạch
qua biên giới và 52 km đường QL7A chạy qua, là lợi thế trong phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội với các huyện miền xuôi cũng như nước bạn Lào.
Nhân dân và lực lượng các Đồn Biên phòng bảo vệ hai bên biên giới đoàn
kết, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý và bảo vệ biên giới, giúp đỡ nhau
trong phát triển kinh tế.
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ
vững. Công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, giáo dục - đào tạo, chăm
sóc sức khỏe Nhân dân và các vấn đề xã hội khác tiếp tục được quan tâm. Sự phối
hợp giữa hoạt động đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước, đối ngoại Nhân dân gắn
với công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh được tăng
cường, giữ vững.
II. KHÓ KHĂN
Huyện Kỳ Sơn có đường biên giới dài 203,409 km (trong đó có 91,983 km
đường biên giới trên đất liền và 111,426 km đường biên giới trên sông suối) tiếp
giáp với 4 huyện, 3 tỉnh của nước bạn Lào nên khó khăn trong việc quản lý người
ra vào địa bàn, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức
tạp, bùng phát dịch lan rộng ở các tỉnh, thành trong cả nước và ở nước bạn Lào
hiện nay.
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Dân cư sống rải rác, không tập trung; khoảng cách giữa các bản xa xôi cách
trở, giao thông đi lại khó khăn, đời sống Nhân dân còn nghèo và lạc hậu.
Các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; các hoạt động khai thác, vận
chuyển lâm sản trái phép; hoạt động truyền đạo tin lành vẫn tiềm ẩn nhiều phức
tạp, khó lường, đặc biệt ở các xã biên giới vùng sâu, vùng xa.
B. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM 2021
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, MTTQ, các
đoàn thể cấp huyện, các Đồn Biên phòng trên địa bàn, Hải quan cửa khẩu Quốc tế
Nậm Cắn, Công an, BCH Quân sự, các xã biên giới và các ban, ngành liên quan
thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách đối với công tác đối ngoại. Quán
triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 về tăng cường
công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH; Nghị quyết số 06NQ/TW ngày 05/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội
nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta
tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Quyết định số 4453/QDDUBND ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị
về hội nhập quốc tế; Quyết định số 6399/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND
tỉnh Nghệ An về việc ban hành Đề án hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Nghệ An đến
năm 2025.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC MẶT CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI
1. Đối ngoại Đảng
- Thường xuyên nắm bắt, trao đổi thông tin, những vấn đề cần giải quyết và
trao đổi kinh nghiệm trong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy, chính
quyền và các đoàn thể với các huyện dọc tuyến biên giới Việt – Lào.
- Thực hiện có hiệu quả phong trào ký kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới
Việt – Lào; hiện đã có 15 cặp bản, 2 chi hội đoàn thể và 3 đơn vị vũ trang ký kết
với các bản, cụm bản và đơn vị phía Bạn. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên
truyền cho Nhân dân hai bên biên giới thực hiện nghiêm Hiệp định về quy chế
biên giới quốc gia Việt Nam – Lào.
- Các xã biên giới, các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn tiếp tục thực hiện
tốt các nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ
về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên
giới quốc gia trong tình hình mới; đồng thời thực hiện tốt các nội dung ký kết
nghĩa giữa các cụm bản hai bên biên giới.
- Tình hình an ninh trên tuyến biên giới được giữ vững, Nhân dân ổn định
làm ăn, sản xuất. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, Nhân dân hai bên biên giới
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chấp hành nghiêm các hiệp định, hiệp nghị và quy chế biên giới. Các lực lượng
Biên phòng, Công an, Quân sự phối hợp tổ chức tuần tra biên giới theo quý và đột
xuất. Qua kiểm tra, các dấu hiệu đường biên được giữ nguyên trạng, cột mốc
không bị xê dịch.
2. Công tác ngoại giao Nhà nước
a. Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào
- Về tổ chức và quản lý đoàn đi công tác nước ngoài (đoàn ra).
+ Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và thế giới diễn biến
phức tạp, nhất là diễn biến đợt dịch thứ tư bùng phát trong nước. Thực hiện chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid 19, nên huyện Kỳ Sơn không tổ chức cho các đoàn đi công tác nước ngoài.
- Tổ chức và quản lý đoàn vào.
+ Trước, trong và sau tết có các đoàn của huyện bạn (Lào) sang chúc tết
nguyên đán Tân Sửu, năm 2021; công tác đón tiếp tổ chức tại cửa khẩu Quốc tế
Nậm Cắn diễn ra trang trọng, đoàn kết, hữu nghị. Các đoàn lãnh đạo huyện bạn
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào gồm có: Ủy ban chính quyền huyện Noọng
Hét, Mường Khăm, Mường Mọc, tỉnh Xiêng Khoảng Lào; Đại đội Biên phòng
221/BCHQS tỉnh Xiêng Khoảng/Lào; Đồn Công an CKQT Nậm Cắn/Lào và Hải
quan CKQT Nậm Cắn/Lào.
+ Công tác quản lý, lưu hồ sơ các đoàn vào được thực hiện nghiêm túc:
Gồm các văn bản liên quan, như: Kế hoạch tiếp đón, chương trình làm việc với
đoàn, công văn phối hợp…
b. Công tác tổ chức và quản lý các thỏa thuận quốc tế
- Các xã biên giới, các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn tiếp tục thực hiện
tốt các nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ
về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên
giới quốc gia trong tình hình mới; đồng thời thực hiện tốt các nội dung ký kết
nghĩa giữa các cụm bản hai bên biên giới.
- Huyện Kỳ Sơn có 15 cặp bản, 2 chi hội đoàn thể và 3 đơn vị vũ trang ký
kết với các bản, cụm bản và đơn vị phía Bạn. Từ đó, cùng nhau hợp tác, hữu nghị
thực hiện tốt quy chế biên giới quốc gia Việt Nam - Lào.
- Năm 2021 không có thỏa thuận ký mới.
c. Công tác tổ chức hội nghị quốc tế
Do tình hình dịch bênh Covid-19 nên trong năm 2021, huyện Kỳ Sơn không
tổ chức các hội nghị Quốc tế và các cuộc hội nghị giao ban thường niên với các
huyện bạn Lào tiếp giáp biên giới với huyện Kỳ Sơn/Việt Nam.
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UBND các xã biên giới thường xuyên phối hợp với các Đồn Biên phòng tổ
chức nắm thông tin với các cụm bản biên giới của nước bạn Lào để trao đổi thông
tin, giải quyết những vấn đề hai bên cùng quan tâm.
d. Hợp tác quốc tế và ngoại giao kinh tế
- Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Không có
- Dự án ODA: Không có
- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (ước tính
đến 15/11/2021): 22,852 triệu USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,711
triệu USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 10,141 triệu USD. Có 82 doanh nghiệp
tham gia làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc
tế Nậm Cắn.
- Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã thu nộp ngân sách lũy kế
từ đầu năm đến 15/10/2021: 10,218 tỷ đồng. Đạt 124,62% so với chỉ tiêu được
giao năm 2021 (8,2 tỷ đồng).
e. Công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Huyện Kỳ sơn không có viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
g. Công tác ngoại giao văn hóa
- Công tác đối ngoại Nhân dân giữa huyện Kỳ Sơn và các huyện trên tuyến
biên giới Việt - Lào ngày càng được củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết, hữu
nghị, hợp tác, phát triển.
- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp trên thế giới
cũng như tại đất nước bạn Lào và Việt Nam ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh
tế, an sinh xã hội của hai nước; nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh nên trong năm
2021 Cấp ủy, chính quyền các huyện, cụm bản tiếp giáp biên giới không tổ chức
giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng ngày lễ, tết truyền thống của
nhau để tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
h. Công tác thông tin đối ngoại và hoạt động thông tin, báo chí của phóng
viên nước ngoài tại địa phương
- Các xã dọc tuyến biên giới, các lực lượng Đồn Biên phòng đóng trên địa
bàn thường xuyên trao đổi, nắm bắt các thông tin nhằm giải quyết tốt những vấn
đề phát sinh từ cơ sở.
- Tăng cường các tin, bài, phóng sự về quan hệ Việt - Lào trên Đài Truyền
thanh và Truyền hình huyện, cổng Thông tin điện tử huyện nhằm phản ánh kịp
thời các hoạt động của lãnh đạo huyện và các ngành, đơn vị trong các hoạt động
đối ngoại với các huyện dọc tuyến biên giới Việt - Lào.
- Không có phóng viên, báo chí nước ngoài đến làm việc với huyện.
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i. Công tác biên giới lãnh thổ
- Quan hệ phối hợp giải quyết công tác giữa các lực lượng tại các cửa khẩu
ngày càng chặt chẽ. Công tác quản lý, bảo vệ biên giới: Tình hình an ninh trên
tuyến biên giới được giữ vững, Nhân dân ổn định làm ăn, sản xuất. Qua công tác
kiểm tra, kiểm soát, nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm các hiệp định,
hiệp nghị và quy chế biên giới.
- Tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới thực hiện nghiêm
Hiệp định về quy chế biên giới quốc gia Việt Nam – Lào đã được ký kết.
- Thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào về việc
giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn trong vùng biên giới giữa hai nước.
Huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực tuyên truyền nội dung
thỏa thuận đến các tầng lớp cán bộ và Nhân dân, nhất là Nhân dân vùng biên giới
về các chủ trương, chính sách, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của thỏa thuận,
tạo nên sự nhận thức thống nhất trong mọi tầng lớp Nhân dân.
k. Các hình thức khen thưởng
Năm 2021, huyện Kỳ Sơn không tiếp nhận hình thức khen thưởng nào của
Nhà nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài tặng và cũng không đề nghị cấp có thẩm
quyền xét tặng các hình thức khen thưởng cho những tập thể, cá nhân người nước
ngoài.
3. Đối ngoại Nhân dân
Công tác đối ngoại Nhân dân giữa huyện Kỳ Sơn và các huyện trên tuyến
biên giới Việt - Lào được củng cố và phát huy. Chính quyền các xã biên giới, các
Đồn Biên phòng tích cực tuyên truyền vận động bà con ở hai bên biên giới giúp
nhau sản xuất; thường xuyên tạo mọi điều kiện để Nhân dân huyện Kỳ Sơn và
Nhân dân các huyện nước bạn Lào thăm hỏi, thăm thân lẫn nhau nhất là các ngày
lễ, ngày tết truyền thống của hai dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa
Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm
soát, an toàn.
C. ĐÁNH GIÁ CHUNG
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường trên cả 3 trụ cột là đối ngoại
Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Trong những năm qua, công tác
đối ngoại ngày càng được củng cố thắt chặt tình đoàn kết gắn bó, hữu nghị; đẩy
mạnh và có nhiều hoạt động ngoại giao đạt được kết quả tốt đẹp.
2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào ký kết nghĩa bản - bản hai bên
biên giới Việt Nam – Lào; sau 5 năm thực hiện đã có 15 cặp bản, 2 chi hội đoàn
thể và 3 đơn vị vũ trang ký kết với các bản, cụm bản và đơn vị phía Bạn. Chỉ đạo
tăng cường công tác tuyên truyền cho Nhân dân hai bên biên giới thực hiện
nghiêm Hiệp định về quy chế biên giới quốc gia Việt Nam – Lào.
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3. Chính quyền các và lực lượng chức năng hai bên biên giới phối hợp có
hiệu quả trong công tác tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.
Đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội.
4. Trong năm 2021, đã chỉ đạo UBND các xã: Mỹ Lý, Nậm Càn, Bắc Lý,
Keng Đu, Đoọc Mạy, Nậm Cắn, Huồi Tụ, Mường Lống tổ chức Lễ trao Quyết
định của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho các công dân nước bạn Lào di cư
tự do và kết hôn không giá thú hiện đang định cư tại các địa phương trên địa bàn
huyện đảm bảo nghiêm túc và trang trọng theo quy định.
5. Ngày 05/5/2021, Huyện Kỳ Sơn phối hợp với Đoàn công tác đặc biệt của
tỉnh Nghệ An tổ chức lễ đón 95 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt
Nam hy sinh tại Lào về nước trang nghiêm, đúng nghi lễ.
6. Trong năm 2021 Đảng bộ, chính quyền huyện Kỳ Sơn và các Đồn Biên
phòng trên địa bàn đã tổ chức tặng quà nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay và tặng
quà (hỗ trợ bằng tiền + vật chất: lương thực, thực phẩm, vật tư y tế …) cho chính
quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới các huyện bạn (Lào) trong công tác
phòng, chống dịch Covid-19 tổng giá trị quà tặng: 316 triệu đồng (trao tặng tổ
chức tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn).
7. Phát hiện 10 hộ, 46 nhân khẩu di cư tự do; từ ngày 01/01/2021 đến ngày
15/10/2021 phát hiện 21 vụ, 47 trường hợp nhập cảnh trái phép; công dân được nước
bạn Lào trao trả trong năm 2021: 0 trường hợp. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về
tôn giáo, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp tuyên truyền đạo tin lành trái pháp
luật.
II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ
1. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác đối
ngoại năm 2021 gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là công tác kiểm soát, quản lý, giải
quyết người di cư tự do, người xuất nhập cảnh trái phép.
2. Trình độ nhận thức của Nhân dân các xã tiếp giáp biên giới của hai nước
còn nhiều hạn chế nên chưa nắm bắt kịp thời các quy định của Hiệp định đã ký
kết, nhất là Luật Biên giới và các các quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước,
Chính phủ về công tác đối ngoại.
3. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về những chủ trương, đường lối
của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại có lúc chưa thường xuyên.
4. Cấp huyện chưa có đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác
đối ngoại nên trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, lúng
túng; một số nhiệm vụ đối ngoại chưa giải quyết kịp thời.
III. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM 2022
1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; kết
hợp chặt chẽ giữa công tác đối ngoại với an ninh quốc phòng, đảm bảo giữ vững
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chủ quyền biên giới lãnh thổ, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thường
xuyên tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc giữ vững an ninh chính trị khu vực
biên giới.
2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương đường
lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhằm
nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, nhân dân về vị trí, vai trò của công
tác đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
3. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về các hoạt động thông tin đối
ngoại trên địa bàn huyện; tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt
động đối ngoại, đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại Nhân dân trong
tình hình mới.
4. Tiếp tục triển khai thực hiện giải quyết vấn đề di cư tự do, kết hôn không
giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào.
5. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến
biên giới giữa hai nước Việt Nam – Lào đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn
xã hội trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.
6. Các phòng, ban, ngành, đơn vị, các Đồn Biên phòng, các xã biên giới căn
cứ tình hình thực tế chủ động xây kế hoạch hoạt động đối ngoại của đơn vị mình
để tổ chức thực hiện có hiệu quả.
D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế cho cán
bộ, công chức tham gia thực hiện công tác đối ngoại ở cơ sở.
- Hỗ trợ quảng bá hình ảnh của địa phương trên các kênh truyền hình của
Tỉnh, của Trung ương; cung cấp thông tin các tổ chức Phi chính phủ có tiềm năng
đầu tư các dự án trên địa bàn huyện.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2021, chương trình hoạt
động đối ngoại năm 2022 của UBND huyện Kỳ Sơn để Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An
tổng hợp./.
Nơi nhận:

- Sở Ngoại vụ; (để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Chánh, Phó CVP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vi Thị Quyên

