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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2022-2023 và các năm tiếp theo  

của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng 

 
Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 30/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về triển khai công tác đối ngoại 2022-2023 và các năm tiếp theo, 

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 

2022-2023 và các năm tiếp theo của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng với 

những nội dung, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường 

lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: 

“Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, giải quyết tốt mối quan hệ độc lập, tự chủ 

và hội nhập quốc tế; hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả, vì lợi 

ích quốc gia - dân tộc, bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền quốc gia”, góp phần thực 

hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021- 2030, 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025 và Nghị quyết về kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của địa phương. 

 - Toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tích cực, chủ động trong 

công cuộc xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa 

phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã 

hội thành phố; đẩy mạnh các cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát việc triển khai 

thực hiện Kế hoạch; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thành phố một 

cách toàn diện và vững chắc. 

 II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Phổ biến, quán triệt sâu sắc trong toàn Ngành triển khai thực hiện 

nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, thành phố về đối ngoại, hội 

nhập quốc tế trên tất cả lĩnh vực ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị, ngoại 

giao văn hoá, thực hiện công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối 

ngoại nhân dân giai đoạn 2022-2023 (Phụ lục 1). 

2. Tích cực, chủ động hội nhập, tham gia các hội thảo, xúc tiến đầu tư, hội 

nghị cấp khu vực và thế giới; tăng cường các biện pháp để nâng cao vị thế của 

thành phố Hải Phòng trong quan hệ hợp tác quốc tế. 
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3. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại; chú trọng đào tạo nguồn nhân 

lực lĩnh vực đối ngoại, nhất là về chuyên môn, ngoại ngữ trong ngành giáo dục và 

đào tạo… 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trong khu vực theo chủ 

trương của Ngành giai đoạn 2022-2023 

- Tăng cường công tác ngoại giao kinh tế, duy trì và mở rộng quan hệ quốc 

tế, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với các đối tác nước ngoài đã và đang hoạt 

động trên địa bàn thành phố; lồng ghép các hoạt động xúc tiến trong các động đối 

ngoại, tìm hiểu thông tin về đối tác, đổi mới phương thức tiếp cận và cung cấp 

thông tin phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đối tác nước ngoài. Thúc đẩy, thu 

hút các nguồn ngoại lực thực hiện hiệu quả phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

tại Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2023, đảm bảo các 

công tác phòng dịch Covid-19. Trong đó chú trọng việc thu hút các nguồn vốn 

đầu tư nước ngoài từ các đối tác truyền thống và thực lực như: Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Úc, Trung Quốc, EU… 

- Thực hiện có hiệu quả các dự án hợp tác, các thỏa thuận quốc tế, các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài mà Sở GD&ĐT đã ký, mở rộng quan hệ và đẩy 

mạnh hợp tác đầu tư với các nước, các tổ chức quốc tế về lĩnh vực giáo dục đào 

tạo. Tăng cường liên kết đào tạo, chương trình tiên tiến với các cơ sở giáo dục 

nước ngoài đã được kiểm định chất lượng, đẩy mạnh hợp tác trao đổi chuyên gia, 

giáo viên, học sinh với nước ngoài để nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và cho Ngành; nâng cao 

hiệu quả các chương trình học bổng của các nước, tổ chức quốc tế dành cho Việt 

Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. 

- Đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TW ngày 

06/7/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối 

ngoại nhân dân trong tình hình mới. 

2. Ngoại giao kinh tế 

 - Chủ động tích cực tham gia các hoạt động hội nhập quốc tế, trọng tâm là 

hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy tối đa nội lực của Ngành, tranh thủ các điều 

kiện thuận lợi từ bên ngoài trong quá trình hội nhập, nhằm thu hút đầu tư, nâng 

cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp và sản phẩm chủ lực; duy trì tốc độ tăng 

trường kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. 

 - Tổ chức hội thảo, hội nghị với các tổ chức tài trợ, giới thiệu nhu cầu sử 

dụng các nguồn vốn trên mạng internet, các phương tiện thông tin đại chúng khác 

như giới thiệu về sách, tạp chí, báo, tổ chức làm việc với các cơ quan ngoại giao 

và các tổ chức viện trợ phi chính phủ, để kêu gọi sự quan tâm giúp đỡ của các cơ 
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quan Trung ương cũng như các nhà tài trợ song phương và đa phương các nước 

đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

 - Tiếp tục 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 công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 

triển khai đồng bộ các nguồn lực phương thức tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu 

tư và xúc tiến thương mại quốc tế; Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ và 

Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 22-

NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về hội nhập quốc tế; Kế hoạch 

số 73/KH-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành phố triển khai Chỉ thị số 

26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh 

tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả; Quyết định số 3349/QĐ-UBND ngày 

29/12/2016 của UBND thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc 

tế thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07/02/2022 của UBND 

thành phố về Kế hoạch hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng năm 2022; Chương 

trình hành động số 76-CTr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thực 

hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về 

xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 10/4/2019 của UBND thành phố triển 

khai Kết luận số 36-KL/TU ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về 

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 29/5/2008 về phát 

triển nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hoạt động kinh tế đối ngoại, mở rộng 

không gian kinh tế thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 

số 202/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND thành phố về việc triển khai Chiến 

lược Văn hóa đối ngoại đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng và các văn bản khác có liên quan. 

 - Đồng hành, hỗ trợ các hiệp hội, doanh nghiệp thành phố trong hợp tác, 

kết nối với các đối tác nước ngoài, tận dụng tối đa các cơ hội từ các Hiệp định 

Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới; chủ động phối hợp phòng ngừa và xử lý hiệu 

quả các rủi ro, phức tạp, tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế có thể phát sinh… 

Tích cực hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong và 

nước ngoài, doanh nghiệp kiều bào liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

 - Tăng cường học tập kinh nghiệm quốc tế về áp dụng các mô hình giáo 

dục, đào tạo của các nước có nền giáo dục tiên tiến. Tham gia đánh giá quốc tế về 

chất lượng giáo dục phổ thông. Các cơ sở giáo dục đại học chủ động mở rộng hợp 

tác quốc tế, phát triển các chương trình hợp tác trao đổi sinh viên với các trường 

đại học nước ngoài, thực hiện hợp tác nghiên cứu, liên kết đào tạo, công nhận tín 

chỉ, đồng cấp bằng với các trường đại học có uy tín trên thế giới, quốc tế hóa các 

chương trình đào tạo trình độ đại học. Triển khai hiệu quả các nguồn học bổng 

ngắn hạn, dài hạn để gửi các giảng viên, cán bộ nghiên cứu, sinh viên đi đào tạo, 

thực tập, nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục tiên tiến của nước ngoài. Xây dựng 

mạng lưới hợp tác quốc tế ở các địa phương và cơ sở giáo dục nhằm chia sẻ, hỗ 
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trợ nâng cao năng lực về hợp tác và hội nhập quốc tế cho các cơ sở. Xây dựng cơ 

sở dữ liệu, chuyển đổi số ngành giáo dục, đổi mới sáng tạo, tham vấn về các mô 

hình tăng trưởng mới và xây dựng môi trường giáo dục 4.0, giáo dục thông minh 

và cổng thông tin điện tử về hợp tác quốc tế toàn ngành.  

 - Triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cấp học nhằm 

đưa môn ngoại ngữ vào giảng dạy một cách có hệ thống từ cấp tiểu học đến cấp 

trung học phổ thông, kết hợp nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, nâng cao trình 

độ ngôn ngữ và năng lực thực hành các kỹ năng giao tiếp cơ bản của người học 

theo các quy chuẩn. Triển khai áp dụng các tiêu chí trong Khung trình độ quốc 

gia và khung năng lực ngoại ngữ tương ứng với Khung trình độ tham chiếu 

ASEAN và Khung tham chiếu châu Âu trong dạy và học. 

 - Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, gắn công tác ngoại giao văn hóa với kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; lồng ghép hoạt động đối ngoại 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong các hoạt động để tuyên truyền, quảng bá hình 

ảnh về thành phố. Tăng cường quản lý tốt các chương trình dự án phi chính phủ, 

các tổ chức quốc tế theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường phối hợp, 

hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện công tác quản lý người 

nước ngoài tại Việt Nam đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác đối ngoại địa phương trên các mặt 

ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài 

theo 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, công tác biên giới lãnh thổ, công tác 

lãnh sự, bảo hộ công dân. Tăng cường huy động các nguồn lực cho phát triển kinh 

tế - xã hội, đặc biệt chú trọng tới các tầng lớp doanh nhân, trí thức, sinh viên, học 

sinh, lớp trẻ tham gia công tác đối ngoại nhân dân. 

 - Kiện toàn và nâng cao hiệu quả bộ máy làm công tác đối ngoại của Ngành 

Giáo dục Hải Phòng; nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, nhà giáo đáp 

ứng yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; 

phát huy hơn nữa vai trò của đối ngoại địa phương trong công tác kết nối, hội 

nhập phục vụ phát triển. 

 3. Vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

 Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 

28/7/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Chương trình tăng 

cường hợp tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của thành phố hải 

Phòng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. 

 4. Thông tin đối ngoại 

 - Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về những chính sách ưu đãi đối với 

thu hút, hợp tác đầu tư, liên kết; chủ trương, chính sách liên quan tới một số vấn 

đề nhạy cảm: Dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… của thành phố thông qua 
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các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Sở GD&ĐT thông qua Sở Ngoại 

vụ và UBND thành phố. 

 - Toàn ngành tập trung thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới 

thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá, xã 

hội, giáo dục; hoạt động hợp tác của Ngành với các đối tác nước ngoài đối với 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm thu hút hợp tác đầu tư, viện trợ các tổ chức Phi 

Chính phủ nước ngoài… 

 - Thực hiện nghiêm quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng. 

 5. Đổi mới hoạt động ngoại giao văn hoá, xây dựng và quảng bá hình 

ảnh thành phố Hải Phòng với các nước trên thế giới 

  - Đẩy mạnh triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và 

thành phố về chiến lược ngoại giao văn hoá đến năm 2030; Chương trình hành 

động của Chính phủ, của Thành phố về thông tin đối ngoại. Toàn ngành tiếp tục 

thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND thành 

phố về việc triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Kế hoạch số 1664/SGDĐT ngày 

05/9/2019 của Sở GD&ĐT về triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2030 ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng. 

 - Lồng ghép ngoại giao văn hóa với các hoạt động ngoại giao chính trị, 

ngoại giao kinh tế, ngoại giao nhân dân, nhằm xây dựng và quảng bá hình ảnh văn 

hoá, lịch sử, nét đẹp của vùng đất, con người Hải Phòng tới bạn bè quốc tế. 

 6. Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào 

 Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị 

về tăng cường quản lý, các đoàn đi công tác nước ngoài; Chỉ thị số 21-CT/TW 

ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; Quyết định số 2172/QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị về việc 

ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; Quyết định số 674-

QĐ/TU 18/9/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Quyết định ban hành Quy chế 

quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tại thành phố Hải Phòng; Quyết định 

42/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà 

nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các văn bản đã 

ban hành vể việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi 

nước ngoài. 

 - Đoàn ra: Trên cơ sở nhu cầu của cơ quan, đơn vị và điều kiện thực tế của 

Ngành (nếu có) về công tác tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các nước 

theo chủ trương của Thành phố. 

 - Đoàn vào: Dự kiến các đoàn chủ yếu đến từ các nước theo Kế hoạch đối 

tác thường niên hoặc học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội 

hợp tác đầu tư theo chủ trương và kế hoạch của Thành phố. 
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 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở - cơ quan thường trực có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc 

các phòng cơ quan Sở; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; các trường Trung 

học phổ thông; Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện; các đơn vị trực thuộc triển 

khai thực hiện Kế hoạch công tác đối ngoại giai đoạn 2022-2023 và các năm tiếp 

theo của ngành đảm bảo nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. 

2. Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch này, các phòng cơ 

quan Sở, các đơn vị giáo dục căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây 

dựng và thực hiện kế hoạch đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu 

quả các nhiệm vụ; định kỳ 6 tháng trước ngày 10/6 và báo cáo năm trước ngày 

10/12 gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Văn 

phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Ngoại vụ theo 

quy định. 

3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nếu phát sinh 

những vấn đề mới, khó khăn vướng mắc cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với 

tình hình thực tế, đề nghị các đơn vị kịp thời có văn bản phản hồi, đề xuất gửi về 

Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho ý kiến chỉ đạo, bổ 

sung, điều chỉnh cho phù hợp./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 
- Sở Ngoại vụ; 

- Ban Giám đốc; 

- Trưởng các phòng Sở; 

- Phòng GD&ĐT quận, huyện; 

- Các trường THPT;                          

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Webstite Sở; 

- Lưu: VT.                           

                 GIÁM ĐỐC 

                 

 
 

 
                 Bùi Văn Kiệm 
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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG 

VÀ THÀNH PHỐ CÒN HIỆU LỰC THỰC HIỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-SGDĐT ngày     tháng     năm 2022) 

 

I. Văn bản của Trung ương: 

1. Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư về tăng cường công tác 

đối ngoại kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

2. Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và 

nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và các văn bản 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành Trung ương. 

3. Thông báo kết luận số 73-TB/TW ngày 28/02/2012 của Bộ Chính trị về tăng 

cường quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới. 

4. Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc 

tế. 

5. Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý 

các đoàn đi nước ngoài. 

6. Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ chức và 

hoạt động của thanh tra ngoại giao. 

7. Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 7/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động thông tin đối ngoại. 

8. Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII 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. 

9. Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 12/1/2016 của Ban thường vụ 

Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về 

hội nhập quốc tế. 

10. Thông tư số 06/2016/TT-BNG ngày 11/11/2016 của Chính phủ hướng dẫn 

thực hiện Điều 15 tại Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngoại giao. 

11. Kết luận 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực 

hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo 

Quyết định số 272-QĐ/TW, ngày 21/1/2015 của Bộ Chính trị khóa XI. Hướng 

dẫn 05-HD/BĐNTW ngày 26/3/2019 quy định cụ thể việc thực hiện Quy chế quản 

lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-

QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI (gọi tắt là Quy chế 272) và 

Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục 

thực hiện Quy chế 272. 

12. Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 

hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả. 



8 
 

 

13. 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. 

II. Văn bản của Thành ủy 

1. Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 29/5/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát 

triển nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hoạt động kinh tế đối ngoại, mở rộng 

không gian kinh tế thành phố đến năm 2020, định hướng đến 2030. 

2. Chương trình hành động 02-CTr/TU ngày 12/01/2016 của Ban Thường vụ 

Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị 

về hội nhập quốc tế. 

3. Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 29/12/2016 của Ban Thường vụ 

Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW 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. 

4. Quyết định số 674-QĐ/TU 18/9/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Quyết định 

ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tại thành phố Hải 

Phòng. 

5. Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 30/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc sử 

dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức 

quản lý trên địa bàn thành phố. 

6. Kết luận số 36-KL/TU ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát 

triển nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hoạt động kinh tế đối ngoại, mở rộng 

không gian kinh tế thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

7. Chương trình hành động 76-CTr/TU ngày 24/1/2019 của Ban Thường vụ Thành 

ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và 

phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.  

8. Chương trình hành động số 73-CTr/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ 

Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về việc 

đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. 

III. Văn bản của Hội đồng nhân dân 

1. Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về Quy định chế độ tiếp 

khách nước ngoài vào làm việc tại Hải phòng, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế tại Hải Phòng và chế độ tiếp khách trong nước. 

IV. Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố 

1. Chương trình hành động số 4535/CTr-UBND ngày 8/8/2011 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

2. Quyết định 872/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước 

ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

http://www.haiphong.gov.vn/PortalFolders/ImageUploads/SNV/26/34.%20Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20872-2015-Q%C4%90-UBND.pdf
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3. Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 02-CTr/TU 

ngày 12/1/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW 

ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. 

4. Quyết định số 2988/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc ban hành quy định tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

5. Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/1/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

việc thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh 

công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng không gian kinh tế, tăng 

cường liên kết vùng. 

6. Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 18/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về việc thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 29/12/2016 của 

Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị lần thứ 

IV của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 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. 

7. Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 27/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

thực hiện nghiêm quy định về tham quan, du lịch, giao lưu, học tập kinh nghiệm 

hoặc các lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực chuyên môn trong nước và nước 

ngoài, nghỉ việc để đi khám và chữa bệnh. 

8. Kế hoạch số 2701/KH-UBND ngày 16/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố 

thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ 

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX 

về công tác đối với NVNONN giai đoạn 2016 - 2020. 

9. Chỉ thị  15-CT/TU ngày 30/3/2018  về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại 

giao, hộ chiếu công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức quản lý trên địa bàn 

thành phố. 

10. Quyết định 42/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Thay 

thế Quyết định số 510/2013/QĐ-UBND ngày 13/03/2013 của Ủy ban nhân dân 

thành phố). 

11. Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 07/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố 

triển khai Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 

mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả. 

12. Kế hoạch 115/KH-UBND ngày 10/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố 

triển khai Kết luận số 36-KL/TU ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy 

về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 29/5/2008 về phát 

triển nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hoạt động kinh tế đối ngoại, mở rộng 

không gian kinh tế thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

http://www.haiphong.gov.vn/PortalFolders/ImageUploads/SNV/26/4.%20Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh-1315-2016-UBND.pdf
http://www.haiphong.gov.vn/PortalFolders/ImageUploads/SNV/26/6.%20Quy%C3%AA%CC%81t%20%C4%91i%CC%A3nh-42-2018-QD-UBND-Thay%20th%C3%AA%CC%81%20Q%C4%90510.pdf
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13. Quyết định 897/QĐ-UBND ngày 12/04/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện 

Quyết định 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp 

định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 

14. Kế hoạch số 5092/UBND-TH ngày 21/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố 

triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị 

quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải 

Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. 

15. Quyết định 2244/QĐ-UBND  ngày 28/7/2020 về Chương trình tăng cường 

hợp tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của thành phố Hải Phòng giai 

đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 (Thay thế Quyết định số 2719/QĐ-

UBND ngày 04/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố). 

16. Quyết định 38/2020/QĐ-UBND  ngày 14/12/2020  về tổ chức, quản lý hội 

nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng thực hiện theo Quyết định 

số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Thay thế Quyết 

định số 2988/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố). 

17. Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 01/04/2021 về việc triển khai thực hiện 

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng. 

18. Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc ban hành Quy 

chế quản lý việc đi nước ngoài, quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu 

công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 

26/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố). 

19. Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 11/3/2022 về phục hồi và phát triển kinh 

tế - xã hội giai đoạn 2022-2023 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

http://www.haiphong.gov.vn/PortalFolders/ImageUploads/SNV/26/35.%20Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%202719-Q%C4%90-UBND.pdf
http://www.haiphong.gov.vn/PortalFolders/ImageUploads/SNV/26/35.%20Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%202719-Q%C4%90-UBND.pdf
http://www.haiphong.gov.vn/PortalFolders/ImageUploads/SNV/26/28.%20Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%202988-2015-QD-UBND.pdf
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