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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả công tác đối ngoại năm 2018 

và dự kiến chƣơng trình hoạt động đối ngoại năm 2019 

 

  Thực hiện Công văn số 719/SNgV-LS ngày 01/10/2018 của Sở Ngoại vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác đối ngoại năm 

2018 và dự kiến chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019; UBND huyện Đình 

Lập báo cáo kết quả cụ thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong năm 2018, công tác đối ngoại trên địa bàn huyện tiếp tục được sự 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; mối quan hệ hữu 

nghị giữa chính quyền, nhân dân huyện Đình Lập với chính phủ, nhân dân huyện 

Ninh Minh tiếp tục được củng cố, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, 

hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn.  

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2018 

1. Tình hình quán triệt, thực hiện chủ trƣơng, đƣờng lối và các quy 

định của Đảng và nhà nƣớc về công tác đối ngoại; quy chế quản lý thống 

nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn 

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc 

các chủ trương, đường lối và các quy định của Đảng và nhà nước về công tác đối 

ngoại; quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về quản lý hoạt động đối ngoại trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn gồm Quyết định số 643-QĐ/TU ngày 174/017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại 

tỉnh Lạng Sơn, Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào 

Trong năm 2018, huyện không đón tiếp đoàn vào; đã tổ chức 01 đoàn ra 

gồm 14 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn thăm, 

làm việc tại huyện Ninh Minh trong 02 ngày 28, 29/9/2018, bằng số Đoàn so với 

năm 2017 (Cụ thể có biểu kèm theo). Ngoài ra, huyện có 03 lượt cán bộ tham gia 

các Đoàn công tác của cấp trên đi công tác nước ngoài, cụ thể: Đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND huyện tham gia Đoàn học tập kinh nghiệm tại Nhật Bản, 01 đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia Đoàn cán bộ tỉnh Lạng Sơn đi bồi dưỡng 

ngắn hạn tại Học viện Cán bộ Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 15/10 



 2 

đến ngày 23/10/2018, 01 đồng chí Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên tham gia Đoàn khảo sát nhu cầu đào tạo và sử dụng lao 

động tại Hàn Quốc từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2018.  

Trong quá trình công tác tại nước ngoài, Đoàn công tác của huyện và các 

cán bộ tham gia Đoàn công tác của cấp trên luôn đảm bảo thực hiện theo đúng các 

quy định về việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức và các quy định 

khác có liên quan; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

3. Công tác tổ chức thực hiện và quản lý các thỏa thuận quốc tế đã 

ký kết 

Trong năm 2018, UBND huyện đã tổ chức hội đàm và ký kết 02 thỏa thuận 

quốc tế với Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh; bằng so với năm 2017. Cụ thể: 

Ngày 03/5/2018, tại thực địa mốc 1270, UBND huyện đã tổ chức hội đàm và ký 

bản ghi nhớ với Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh về việc phát thông tầm 

nhìn biên giới từ mốc 1284 đến 1292; hiện đã được Ủy ban liên hợp biên giới trên 

đất liền Việt Nam - Trung Quốc phê chuẩn theo quy định. Ngày 28/9/2018, tại 

huyện Ninh Minh, huyện Đình Lập và huyện Ninh Minh đã ký Thỏa thuận khung 

về ký kết quan hệ hữu nghị quốc tế. 

Trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND 

xã Bính Xá tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện cho nhân dân thôn Nà Vang và 

thôn Bản Tát tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thăm hỏi nhằm phát huy 

hiệu quả bản thỏa thuận kết nghĩa cụm dân cư khu vực biên giới đã ký, xây dựng 

khu vực biên giới hòa bình, ổn định, cùng phát triển; chỉ đạo lực lượng biên 

phòng phối hợp tổ chức phát quang đường thông tầm nhìn biên giới từ mốc 1275 - 

1284 theo bản ghi nhớ đã ký kết năm 2017. Trong thời gian tới sẽ chỉ đạo triển 

khai phát quang đường thông tầm nhìn biên giới từ mốc 1284 - 1292; thúc đẩy ký 

Thỏa thuận về thiết lập quan hệ huyện hữu nghị quốc tế giữa huyện Đình Lập và 

huyện Ninh Minh. 

Dự kiến năm 2019 sẽ ký Thỏa thuận về thiết lập quan hệ huyện hữu nghị 

quốc tế giữa huyện Đình Lập và huyện Ninh Minhvà Bản thỏa thuận kết nghĩa cụm 

dân cư khu vực biên giới giữa thôn Bắc Xa (huyện Đình Lập) và thôn Kéo Há 

(huyện Ninh Minh). 

4. Công tác ngoại giao kinh tế 

Trong năm 2018, công tác xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Bản 

Chắt giảm so với cùng kỳ năm 2017 do điều chỉnh về chính sách biên mậu của 

phía Trung Quốc và việc phía Trung Quốc chưa đầu tư xây dựng hoàn thành cửa 

khẩu đối diện. Đến hết tháng 9/2018, có 356 lượt phương tiện ra vào khu vực 

cửa khẩu, thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích 

công cộng trong khu vực cửa khẩu được 105 triệu đồng; tổng giá trị xuất khẩu 

trên 1,2 triệu USD. 

Trên địa bàn huyện thu hút được 01 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 

01 dự án so với năm 2017, cụ thể: Công ty TNHH ROSIN INDUSTRIES đầu tư 

dự án Nhà máy gia công, sản xuất các sản phẩm nhựa thông với tổng vốn đầu tư 
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2.850.000 USD. Đến nay công ty đang xây dựng nhà xưởng, dự kiến đi vào hoạt 

động vào năm 2019. 

UBND huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, 

chỉ đạo về công tác ngoại giao kinh tế; tổ chức rà soát, tăng cường công tác quản lý, 

cải cách hành chính, quy hoạch quỹ đất... để thu hút đầu tư nói chung và đầu tư 

nước ngoài nói riêng vào địa bàn; tiếp tục đề xuất phía huyện Ninh Minh đầu tư 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng chức năng để sớm đưa cửa khẩu Bản Lạn 

đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập 

cảnh qua cặp cửa khẩu Bản Chắt (Việt Nam) - Bản Lạn (Trung Quốc). 

Triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế đã góp phần thúc đẩy sản xuất 

nông lâm nghiệp trên địa bàn; thu hút đầu tư vào một số ngành như thu mua, chế 

biên lâm sản qua đó nâng cao thu nhập cho nhân dân, giúp người dân thoát nghèo 

bền vững, làm giàu chính đáng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. 

Bên cạnh những thuận lợi còn một số khó khăn như sau: Giá thành hàng 

hóa chịu ảnh hưởng nhiều bởi chính sách biên mậu và nhu cầu của thương nhân 

phía Trung Quốc nên thường không ổn định; hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hàng 

thô chưa qua chế biến nên giá trị kinh tế chưa cao; do ảnh hưởng bởi thời tiết nên 

tiến độ thực hiện dự án đầu tư của Công ty TNHH ROSIN INDUSTRIES chậm so 

với kế hoạch. 

5. Công tác văn hóa đối ngoại 

Trong quá trình triển khai các hoạt động trao đổi đoàn với phía Trung 

Quốc, huyện luôn chú trọng việc phát huy các yếu tố văn hóa dân tộc (trang phục, 

ẩm thực, nghệ thuật...) qua đó giới thiệu văn hóa địa phương. 

6. Công tác thông tin đối ngoại  

Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại huyện Đình Lập, nhiệm kỳ 2015 - 

2020 đã được kiện toàn tại Quyết định số 1243-QĐ/HU ngày 06/02/2018 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy; ban hành Quyết định số 36-QĐ/BCĐ ngày 08/02/2018 về 

ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo công 

tác thông tin đối ngoại huyện Đình Lập, Kế hoạch số 12-KH/BCĐ ngày 06/3/2018 

về công tác thông tin đối ngoại năm 2018. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; tăng cường công tác phối hợp 

giữa các cấp, các ngành; nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình để tham 

mưu thực hiện kịp thời, chính xác, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. 

Các cán bộ, công chức tham gia hoạt động đối ngoại chấp hành nghiêm các 

quy định của pháp luật về hoạt động ngoại giao, phát ngôn, thông tin; không để 

lộ, lọt bí mật nhà nước. 

7. Công tác biên giới lãnh thổ 

Các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, quan sát bảo vệ 

biên giới, nhất là các khu vực trọng điểm; giám sát chặt chẽ các hoạt động thi công 

công trình trên biên giới phía Trung Quốc. Phối hợp với phía Ninh Minh tổ chức 

đồng thời phát quang đường thông tầm nhìn biên giới đoạn mốc 1275 - 1284; ký 



 4 

kết bản ghi nhớ với Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh về việc phát thông tầm 

nhìn biên giới từ mốc 1284 đến 1292 và sẽ chỉ đạo triển khai trong thời gian tới. 

Trên cơ sở thư thông báo của huyện Ninh Minh về việc triển khai xây dựng hàng 

rào sắt tại khu vực mốc 1200 - 1299 trong tháng 10/2018, thực hiện văn bản 

hướng dẫn của Sở Ngoại vụ, UBND huyện đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng trên 

địa bàn tổ chức giám sát quá trình thi công của phía bạn đảm bảo bảo vệ đường 

biên, mốc giới, chỉ đạo UBND các xã biên giới phối hợp nắm tình hình, giải quyết 

các vấn đề trên tuyến biên giới. Nhìn chung, đường biên, cột mốc nguyên trạng, 

chủ quyền lãnh thổ được giữ vững. 

8. Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân 

Toàn huyện có 169 lượt công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao 

động, làm thuê, giảm 31 lượt so với cùng kỳ năm 2017; 49 người nước ngoài 

nhập cảnh vào địa bàn thăm thân, du lịch, giảm 01 người so với cùng kỳ năm 

2017; 25 phụ nữ lấy chồng Trung Quốc trở lại địa phương thăm thân, chúc tết; 24 

người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua các đường mòn.  

III. KHÓ KHĂN, NGUYÊN NHÂN  

1. Khó khăn 

Việc triển khai các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là hoạt động kinh tế đối 

ngoại còn gặp nhiều khó khăn; giá trị hàng hóa xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu 

Bản Chắt giảm. 

2. Nguyên nhân 

Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại chưa đáp ứng được yêu 

cầu nhiệm vụ cả về số lượng và năng lực chuyên môn, kiến thức đối ngoại, hội 

nhập quốc tế; nguồn kinh phí cho công tác đối ngoại hạn hẹp, mức chi thấp.  

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác 

đối ngoại chưa được triển khai sâu rộng, hiệu quả chưa cao. 

Hạ tầng kỹ thuật - xã hội, nhất là về giao thông chưa đáp ứng yêu cầu; 

phía Trung Quốc chưa hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và bố trí lực 

lượng chức năng tại cửa khẩu Bản Chắt (Việt Nam) - Bản Lạn (Trung Quốc). 

  IV. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH 

CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2019 

  1. Bối cảnh 

  Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất 

phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Ở trong 

nước, nước ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn 

nhiều so với giai đoạn trước. Bên cạnh thời cơ, vận hội phát triển mở ra rộng lớn 

là những khó khăn, thách thức như nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các 

nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ "diễn biến hoà bình" của thế lực thù 

địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong một bộ phận cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ 

quan liêu, tham nhũng, lãng phí,... 
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  Trên địa bàn huyện, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế ngày càng được 

quan tâm, trở thành ưu tiên góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật - xã hội, thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh quan hệ giao lưu, hợp tác với Chính 

quyền nhân dân huyện Ninh Minh, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác, cùng 

phát triển. Bên cạnh đó là những yêu cầu về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, 

chống các hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

  2. Các nhiệm vụ trọng tâm công tác đối ngoại và biện pháp, giải pháp 

thực hiện 

  2.1. Các nhiệm vụ trọng tâm công tác đối ngoại 

  Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với Chính phủ nhân dân huyện Ninh 

Minh; thúc đẩy ký Thỏa thuận chi tiết quan hệ hữu nghị quốc tế giữa huyện Đình 

Lập và huyện Ninh Minh và chỉ đạo kết nghĩa cụm dân cư khu vực biên giới giữa 

thôn Bắc Xa (huyện Đình Lập) và thôn Kéo Há (huyện Ninh Minh). 

 Tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu 

Bản Chắt; thúc đẩy sớm đưa cặp cửa khẩu Bản Chắt (Việt Nam) – Bản Lạn 

(Trung Quốc) đi vào hoạt động và trở thành cặp cửa khẩu chính thức. Tạo điều 

kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp trên địa bàn huyện. 

  Rà soát các danh mục đầu tư, tăng cường tham gia các hoạt động xúc tiến 

vận động viện trợ phi chính phủ, đầu tư có yếu tố nước ngoài góp phần đẩy mạnh 

phát triển kinh tế - xã hội, tạo bước phát triển mang tính đột phá của địa phương. 

  2.2. Biện pháp, giải pháp thực hiện 

  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ 

trương, đường lối đối ngoại, Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; 

làm tốt công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. 

  Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Chính phủ nhân dân 

huyện Ninh Minh. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt 

động đối ngoại biên giới, xây dựng cơ sở hợp tác toàn diện, đối đẳng và bền vững 

giữa huyện Đình Lập và huyện Ninh Minh. 

  Tích cực đổi mới hình thức, nội dung, mở rộng và nâng cao hiệu quả công 

tác ngoại giao nhân dân trong đó tập trung tạo điều kiện, tổ chức các hoạt động 

giao lưu giữa nhân dân khu vực biên giới, các đoàn thể xã hội nhân dịp các ngày 

Lễ, tết và các sự kiện sinh hoạt văn hoá, thể thao. 

  Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác thực hiện các văn kiện pháp lý về biên 

giới trên đất liền, đấu tranh phòng chống tội phạm qua biên giới; quan tâm công 

tác bảo đảm an ninh, bảo vệ bí mật nhà nước, góp phần làm tốt công tác quản lý 

biên giới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu 

nghị, hợp tác và phát triển. 

  Nghiên cứu, đề xuất danh sách các dự án kêu gọi đầu tư. Tạo điều kiện 

thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài triển khai dự án trên địa bàn huyện. Tiếp 

tục kiến nghị cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật - xã hội trên địa 
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bàn và thúc đẩy phía Trung Quốc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực cửa 

khẩu Bản Lạn.  

  3. Dự kiến đoàn ra, đoàn vào, ký kết thỏa thuận quốc tế trong năm 2019 

  3.1. Dự kiến đoàn ra, đoàn vào 

  Mời Đoàn đại biểu huyện Ninh Minh thăm, làm việc tại huyện Đình Lập 

(10 người). 

  3.2. Dự kiến ký kết thỏa thuận quốc tế 

  - Ký Thỏa thuận chi tiết về thiết lập quan hệ huyện hữu nghị quốc tế giữa 

huyện Đình Lập và huyện Ninh Minh; 

 - Kết nghĩa cụm dân cư khu vực biên giới giữa thôn Bắc Xa (huyện Đình Lập) 

và thôn Kéo Há (huyện Ninh Minh). 

  V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Sở Ngoại vụ tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục đề nghị phía 

Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bố 

trí lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu Bản Lạn (Trung Quốc), thống nhất 

đưa cửa khẩu vào hoạt động để thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất 

nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Bản Chắt (Việt Nam) - Bản Lạn (Trung Quốc). 

  Trên đây là Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác đối ngoại năm 

2018 và dự kiến chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019 của UBND huyện 

Đình Lập./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Ngoại vụ; 

- TT Huyện ủy;           
- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;     (eOffice) 

- VP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 
Nguyễn Hoàng Tùng 
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