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Số:          /STNMT - VP 
V/v thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Kạn, ngày         tháng 3 năm 2021 

 

      Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 958/UBND-VXNV ngày 

22/02/2021 về việc phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021, Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc Sở thực hiện các nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh các hoạt động hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 

22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 

05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 

25/4/2017 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương về hội nhập quốc tế, Chỉ thị 

25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư; tiếp tục chủ động, tích cực, đẩy mạnh 

triển khai công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.  

2. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 272-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 (Quy chế 272), Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Quy chế 272 (Kết luận 33), Hướng dẫn 05-

HD/BĐNTW ngày 26/3/2019 quy định cụ thể việc thực hiện Quy chế 272 và Kết 

luận 33; Quy chế số 402-QĐ/TU ngày 22/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Bắc Kạn về việc quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn.  

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của 

Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các 

đoàn đi công tác nước ngoài; Quy chế số 433-QC/TU ngày 12/12/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài; trong thời gian 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19, công chức, viên chức 

không được đi nước ngoài (nhất là những nước và vùng lãnh thổ có dịch). 

4. Tiếp tục thúc đẩy triển khai các hoạt động đối ngoại theo chủ trương “chủ 

động, tích cực hội nhập quốc tế”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; triển 

khai toàn diện, đồng bộ các hoạt động đối ngoại, trọng tâm là hợp tác kinh tế đối 

ngoại. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, hội nhập 

quốc tế. 

5. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành 

chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu, thu hút FDI, tranh thủ ODA và các nguồn thay thế. 
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6. Công chức, viên chức, người lao động chủ động học tập nâng cao trình độ 

ngoại ngữ. 

7. Trung tâm Công nghệ Thông tin tài nguyên và môi trường tăng cường 

đăng tải các tin bài quảng bá hình ảnh và thương hiệu của tỉnh trên trang thông tin 

điện tử của Sở. 

Với nội dung trên, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như trên (t/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT (Hạnh). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Oai 
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