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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:  382 /BC-UBND 

 

An Giang, ngày  20 tháng  6  năm 2022 

BÁO CÁO 

Về kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2022 

 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao 

 

Thực hiện Công văn số 2013/BNG-CNV ngày 25/5/2022 của Bộ Ngoại 

giao về việc báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang báo cáo các nội dung như sau: 

I. BỐI CẢNH 

Trong 06 tháng đầu năm, tình hình diễn biến dịch COVID-19 về cơ bản 

được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại trạng thái bình thường 

như trước khi dịch Covid-19 xuất hiện. Bên cạnh đó, tình hình xung đột chính 

trị ở châu Âu ảnh hưởng không nhỏ đến cả nước nói chung và tình hình kinh 

tế - xã hội của tỉnh An Giang nói riêng. 

Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy và UBND tỉnh An Giang đã quán triệt sâu sắc 

và thực hiện tốt sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, triển khai chủ động, tích 

cực các hoạt động đối ngoại trên cả ba lĩnh vực đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà 

nước và đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của 

tỉnh, đảm bảo an ninh-quốc phòng, giữ vững chủ quyền lãnh thổ. Hoạt động đối 

ngoại của tỉnh xác định hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm của hội nhập quốc 

tế, huy động nguồn nội lực và ngoại lực tập trung phát triển nông nghiệp theo 

chiều sâu tạo nền tảng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp 

nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích 

cực như: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 4,75% so với cùng kỳ, kim 

ngạch xuất khẩu đạt 554 triệu USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ; thương mại, 

dịch vụ, du lịch khôi phục và phát triển; tình hình đăng ký kinh doanh và thu 

hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống người dân được chăm lo 

chu đáo, học sinh các cấp dần trở lại trường tiếp tục học tập; sinh hoạt văn 

hóa, thể dục, thể thao được hoạt động trở lại đáp ứng đời sống tinh thần cho 

Nhân dân. 
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II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG VỀ 

TRIỂN KHAI ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG, ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI 

NGOẠI VÀ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA 

ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm, sâu sát, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh trong việc triển khai đường lối, chủ trương, định hướng đối ngoại và 

quy định về quản lý hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 

Tỉnh An Giang đã ban hành các văn bản về hoạt động đối ngoại như sau: 

Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh An Giang về 

phát triển thương mại biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025. 

Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 9/6/2021 của UBND tỉnh An 

Giang về Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ không hoàn 

lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài dành cho tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025. 

Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh An Giang 

về phát triển hệ thống logistics tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025. 

Kế hoạch số 25/KH-TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết 

luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài 

trong tình hình mới. 

Kế hoạch số 720/KH-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh An Giang 

về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 

đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022 

– 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Kế hoạch số 832/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh An Giang 

về triển khai thực Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên 

địa bàn tỉnh An Giang. 

Tình hình thực hiện Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại: Tỉnh 

đã chỉ đạo các ngành nghiên cứu triển khai Kế hoạch thực hiện Quy chế quản lý 

thống nhất các hoạt động đối ngoại theo 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 21/01/2015 

của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động 

đối ngoại và Hướng dẫn 05-HD/BĐNTW ngày 26/03/2019 của Ban Đối ngoại 

Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy chế 272 và Kết luận 33.  

Trên cơ sở kết quả Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20, tỉnh An Giang 

đẩy mạnh việc việc triển khai định hướng công tác đối ngoại địa phương. Cụ 

thể, tỉnh tiếp tục duy trì mối quan hệ gắn kết với các tỉnh giáp biên Kandal, 
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Takeo và một số tỉnh khác của Campuchia; duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các 

cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự của các nước có mối quan hệ hợp tác với 

tỉnh thông qua các hoạt động như chào xã giao, tham dự các sự kiện, hội nghị, 

hội thảo và các ngày lễ quan trọng theo lời mời của các cơ quan trên. Bên cạnh 

đó, tỉnh đã tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế trong và ngoài nước, 

nhằm mở rộng và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, các 

địa phương của các nước có tiềm năng hợp tác và momg muốn hợp tác với tỉnh 

An Giang, hướng tới việc tiến hành ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác 

với các đối tác này trên tinh thần thực chất, bình đẳng, cùng có lợi; đẩy mạnh 

việc thu hút các nguồn vốn FDI, viện trợ không hoàn lại...vào địa bàn tỉnh thông 

qua việc ban hành, điều chỉnh các chính sách hướng đến việc ưu đãi, cải cách 

thủ tục hành chính và tích cực triển khai công tác xúc tiến, vận động đầu tư. 

III.  KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI 06 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2022 

1. Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra/đoàn vào 

a. Việc thực hiện và phê duyệt Kế hoạch đoàn ra 

Đối với đoàn cấp lãnh đạo tỉnh: Cuối năm 2021, tỉnh đã xây dựng kế hoạch 

đoàn ra của đoàn lãnh đạo tỉnh là 08 đoàn, gửi Bộ Ngoại giao (tại Báo cáo số 

738/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang).  

Thực hiện Công văn số 1246/BNG-CNV ngày 01/4/2022 của Bộ Ngoại 

giao về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào 06 tháng cuối năm 

2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang đã có Văn bản số 397/UBND-NC ngày 

25/4/2022 đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào 06 tháng 

cuối năm 2022, theo đó: điều chỉnh nước đi, nội dung hoạt động, thời gian thực 

hiện Kế hoạch (01 đoàn Lãnh đạo tỉnh); điều chỉnh thời gian đi (01 đoàn Lãnh 

đạo tỉnh); điều chỉnh nội dung hoạt động, thời gian đi (01 đoàn Lãnh đạo tỉnh); 

huỷ bỏ chuyến đi 02 đoàn Lãnh đạo tỉnh; điều chỉnh nước đi và nội dung hoạt 

động (01 đoàn Lãnh đạo tỉnh) so với kế hoạch đã được phê duyệt. 

Trong 06 tháng đầu năm 2022 tỉnh chưa thực hiện tổ chức đoàn ra cho lãnh 

đạo tỉnh so với Kế hoạch đã được phê duyệt. 

Đối với các đoàn ra của các sở, ban, ngành và các đoàn cấp dưới: Cuối 

năm 2021 do tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp nên các sở, 

ban, ngành và các đoàn cấp dưới không có kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 

2022. Tuy nhiên, 06 tháng đầu năm tình hình diễn biến dịch COVID-19 về cơ 

bản được kiểm soát, số lượng đoàn ra và đoàn vào phát sinh ngoài kế hoạch, cụ 

thể: đoàn ra là 28 đoàn, đoàn vào 26 đoàn. 

b. Số lượng đoàn ra/đoàn vào 06 tháng đầu năm 2022 

Đoàn ra: tỉnh đã cho phép xuất cảnh 28 đoàn (53 thành viên) so với cùng 

kỳ năm 2021 tăng 26 đoàn (45 thành viên), các đoàn xuất cảnh với mục đích đi 



4 

 

công tác, thi đấu thể thao, dự hội nghị, hội thảo, đi du lịch và thăm thân nhân ở 

nước ngoài. 

Đoàn vào: tỉnh đã tiếp 26 đoàn (26 thành viên): cơ quan, tổ chức quốc tế tại 

Việt Nam đến làm việc tại tỉnh, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 18 đoàn (18 

thành viên); các đoàn đến làm việc, nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư hợp tác, triển 

khai các dự án do đối tác hỗ trợ cho tỉnh.  

(Đình kèm biểu tổng hợp chi tiết) 

c. Đánh giá kết quả đạt được, hiệu quả của các đoàn công tác 

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị chấp hành tốt các quy định về tiếp khách 

nước ngoài; các đoàn khách nước ngoài tuân thủ các quy định pháp luật, thực 

hiện đúng nội dung, chương trình làm việc đã đề ra. Các đoàn đến đều đảm bảo 

các yếu tố dịch tễ và được kiểm tra, sàng lọc kỷ lịch trình di chuyển nhằm đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

d. Việc tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước trong tổ chức đoàn ra 

Thời gian qua, tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của 

Đảng và Nhà nước trong tổ chức đoàn ra theo quy định của Chỉ thị 21 và Chỉ thị 

38 của Bộ Chính trị, Quy chế 272, Kết luận 33, cũng như 05 tiêu chí tổ chức 

đoàn ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác đoàn ra, đoàn vào; 

phối hợp khá tốt với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 

ngoài trong quá trình tổ chức đoàn ra. Chưa có đoàn công tác nào của địa 

phương vi phạm các quy định của pháp luật về bảo mật trong hoạt động đối 

ngoại cũng như vi phạm pháp luật nước sở tại. 

2. Công tác ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế do địa phương ký 

kết; việc gia nhập và/hoặc rút khỏi các tổ chức quốc tế 

Trong 06 tháng đầu năm 2022 tỉnh An Giang không có ký kết và thực hiện 

điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế với đối tác quốc tế. 

3. Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 

Về chỉ đạo điều hành liên quan đến công tác hội nghị, hội thảo quốc tế theo 

quy định mới tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, 

tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 8/6/2020 về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang về Thủ tục cho phép tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong 06 tháng đầu năm 2022 tỉnh có có 02 hội thảo trực tuyến (07 đại biểu 

nước ngoài tham dự), được tổ chức trên địa bàn tỉnh, giảm 03 cuộc so với cùng 

kỳ năm 2021, nội dung tập trung các lĩnh vực xúc tiến thương mại và đầu tư. 



5 

 

Tổng hợp số lượng các hội nghị, hội thảo quốc tế do địa phương chủ trì tổ 

chức và cấp phép cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc và 

thuộc quản lý của địa phương tổ chức (đính kèm bảng thống kê). 

Các hội nghị, hội thảo được tổ chức đều đảm bảo thời gian và kế hoạch đề 

ra, phù hợp với nhu cầu hoạt động và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cơ 

quan chức năng của địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý hội 

nghị, hội thảo quốc tế từ khâu thẩm định nội dung, tuyên truyền, quảng cáo đến 

việc quản lý người nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, 

đồng thời, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh và công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

4. Công tác ngoại giao kinh tế 

a. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại quốc tế 

Trong 06 tháng đầu năm 2022 tình hình dịch bệnh COVID-19 về cơ bản 

được kiểm soát, tỉnh đã triển khai tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, 

đầu tư và du lịch, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tháo gỡ khó 

khăn trong tình hình dịch bệnh kết quả như sau: 

Tổ chức thành công Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên - An Giang 

năm 2022 từ ngày 19/5 – 25/5/2022 tại Khu Công nghiệp Xuân Tô, huyện Tịnh 

Biên, với quy mô hơn 300 gian hàng của 120 doanh nghiệp Việt Nam, 

Campuchia và Thái Lan (giảm 20% so với năm 2019). Số lượng khách tham 

quan mua đạt trên 260.000 lượt người, trong đó khách đến từ Vương quốc 

Campuchia khoảng 20.000  lượt (tăng 15% so với năm 2019). Tổng doanh số 

bán hàng đạt 15 tỷ đồng, các ngành hàng có doanh số cao là hàng tiêu dùng; cơ 

khí, giống cây trồng, mỹ phẩm, dược phẩm; hàng may mặc, giày dép;… riêng  

doanh nghiệp An Giang đạt doanh số 1,5 tỷ đồng (tương đương năm 2019). 

Tổ chức buổi làm việc với Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ 

hội hợp tác đầu tư, thương mại giữa tỉnh An Giang (Việt Nam) và Hàn Quốc. 

Qua đó tỉnh hỗ trợ 07 doanh nghiệp xuất khẩu và tiềm năng xuất khẩu của tỉnh 

kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc. 

Tổ chức đoàn tham gia sự kiện THAIFEX - Anuga Asia 2022 (Hội chợ 

chuyên ngành thực phẩm và đồ uống tại Thái Lan) mục đích tham dự sự kiện 

nhằm quảng bá và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, 

kết nối giao thương hàng hóa, tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh và mở rộng 

thị trường xuất khẩu hàng hóa của tỉnh sang thị trường Thái Lan.  

Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức đoàn tham gia sự kiện xúc tiến thương mại “Hội 

chợ Thương mại Quốc tế Vietnam Expo 2022” do Bộ Công Thương tổ chức tại 

Hà Nội. Qua tham gia sự kiện, gian hàng An Giang đã thu hút doanh nghiệp 

trong và ngoài nước tham quan tìm hiểu môi trường đầu tư, hạ tầng các khu 

công nghiệp môi trường, năng lượng như cơ quan xúc tiến thương đầu tư 

(Kotra), cơ quan xúc tiến kinh tế tỉnh Chungcheongnam-do, Công ty CIG, ... 
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b. Kết quả hoạt động kinh tế đối ngoại 06 tháng đầu năm 2022 

Giá trị xuất nhập khẩu: Ước tổng kim ngạch xuất khẩu 06 tháng đầu năm 

2022 đạt 554 triệu USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ, đạt 98% so với kịch bản tăng 

trưởng tỉnh (564 triệu USD) và đạt 48% so với kế hoạch năm (1.155 triệu USD); 

mặt hàng nông, thủy sản tiếp tục chiếm trên 56% trong tổng kim ngạch xuất 

khẩu của tỉnh; các mặt hàng nông, thủy sản, may mặc đều có sự tăng trưởng từ 

5-10% so với cùng kỳ. Ước kim ngạch nhập khẩu 06 tháng đầu năm 2022 đạt 95 

triệu USD tăng 11,83% so cùng kỳ. 

Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI: Từ đầu năm đến nay, 

tỉnh An Giang không cấp mới, không điều chỉnh dự án đầu tư trực tiếp nước 

ngoài và không chấm dứt hoạt động dự án. So với cùng kỳ, số dự án cấp mới 

giảm 01 dự án, số vốn đăng ký đầu tư giảm 11 triệu USD. Số dự án điều chỉnh 

và chấm dứt hoạt động không thay đổi. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 38 dự 

án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực (trong đó có 08 dự án thuộc Ban 

Quản lý khu kinh tế quản lý), với tổng vốn đăng ký đầu tư 281.297.413 USD, 

tổng vốn thực hiện là 173.400.628 USD (chiếm 61,64% tổng vốn đầu tư đăng 

ký). 

Tiến độ triển khai các dự án FDI: do từ đầu năm đến nay, tỉnh An Giang 

không có dự án cấp mới, không điều chỉnh dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài nên 

không có báo cáo tiến độ triển khai. 

Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ODA: Tình hình thu hút 

ODA trong giai đoạn 2021-2025 là 05 dự án (bao gồm 04 dự án do Ngân hàng 

thế giới tài trợ và 01 dự án do Chính phủ Áo tài trợ). Uỷ ban nhân dân tỉnh An 

Giang đã ban hành Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 

về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn 

ngân sách trung ương và Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 

về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

nguồn vốn ngân sách trung ương, theo đó tỉnh đã phân bổ chi tiết vốn ngân sách 

trung ương ngoài nước được giao là 1.190.504 triệu đồng.  

Năm 2022, theo Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 

2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu 

tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung ương, theo đó tỉnh đã phân bổ chi 

tiết vốn ngân sách trung ương, ngoài nước được giao là 284.483 triệu đồng cho 

04 dự án, chi tiết như sau: (1) Tiểu dự án: Tăng cường khả năng thích ứng và 

quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú thuộc Dự 

án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long 

(WB9) được bố trí 99.807 triệu đồng; (2) Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại 

Việt Nam (VnSAT) được bố trí 50.000 triệu đồng; (3) Tăng cường quản lý đất 

đai và cơ sở dữ liệu đất đai được bố trí 14.770 triệu đồng; (4) Mở rộng nâng cấp 

đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang được bố trí 

119.906 triệu đồng. 
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So với cùng kỳ năm 2021 số dự án là bằng nhau (04 dự án) và số vốn ngân 

sách trung ương, ngoài nước được phân bổ năm 2022 bằng 68% so với cùng kỳ 

(284.483 triệu đồng/418.017 triệu đồng). 

c. Tình hình triển khai 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;  triển khai Nghị 

quyết 22-NQ/TW về Hội nhập quốc tế; Nghị quyết 31/NQ-CP của Chính phủ và 

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

về Hội nhập quốc tế; trọng tâm hoạt động đối ngoại và triển khai Hội nhập quốc 

tế trong năm 2021 

Tỉnh tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, cung 

cấp đầy đủ, cập nhật các thông tin về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế và 

hướng dẫn cụ thể doanh nghiệp và người dân nắm bắt, hiểu biết và có thể tận 

dụng cơ hội và vượt qua thách thức bằng nhiều hình thức khác nhau: 

Năm 2022, tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt 

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2021 – 

2025 trên địa bàn tỉnh An Giang và dự thảo Kế hoạch tăng cường quản lý nhà 

nước và nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các 

hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến kế hoạch xúc tiến thương mại 

và các hoạt động tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh và ảnh hưởng 

trực tiếp đến việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh. Tuy nhiên, tỉnh vẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các hình thức 

phù hợp với tình hình thực tế như sau: thường xuyên cập nhật các thông tin về 

các chương trình xúc tiến; kết nối doanh nghiệp của Bộ Công Thương, Cục Xúc 

tiến Thương mại tổ chức; thông tin liên quan đến các cam kết hội nhập kinh tế 

quốc tế, những quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi 

Hiệp định CPTPP, EVFTA và RCEP, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông tin 

trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương 

(http://socongthuong.angiang.gov.vn/ hoặc trang sanphamangiang.com.vn); Xây 

dựng Sổ tay Doanh nghiệp; trong đó cung cấp thông tin doanh nghiệp và sản 

phẩm xuất khẩu của tỉnh bằng Tiếng Việt – Anh – Trung nhằm phục vụ việc 

quảng bá, thông tin trong các hoạt động tham gia hội chợ, giao thương trong và 

ngoài nước; thực hiện chuyên đề tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế trên Đài 

Phát thanh và Truyền hình An Giang; tăng cường công tác thông tin đến doanh 

nghiệp và phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam cung cấp 

08 thông tin về thị trường Trung Quốc; 36 thông tin liên quan nhu cầu định 

hướng thị trường, chính sách của các thị trường; quy định chính sách liên quan 

các FTA 

* Đánh giá: 
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Thuận lợi: Được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và 

sự triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ của các cấp, các ngành trong tỉnh nên 

công tác Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh đạt kết quả nhất định.  

Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, môi trường đầu tư kinh doanh 

ngày càng minh bạch, thu hút nhà đầu tư nước ngoài quan tâm tìm hiểu để đầu 

tư vào ngành công thương. 

Khó khăn: Thiếu cán bộ chuyên trách về công tác tuyên truyền Hội nhập 

kinh tế quốc tế nên công tác triển khai thực hiện còn chậm; công tác phối hợp, 

triển khai thực hiện của các huyện, thị xã, thành phố chưa sâu sát với tình hình 

tại địa phương, chưa kịp thời, thiếu chiều sâu, chưa có hiệu quả cao trong việc 

phổ biến chính sách, thông tin, nhất là các hỗ trợ cho doanh nghiệp trong tỉnh; 

nhận thức về thực thi các Hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực của một số 

doanh nghiệp chưa thực sự đầy đủ nên công tác thông tin, tuyên truyền về Hiệp 

định thương mại tự do thế hệ mới còn hạn chế, chưa kịp thời. Một số doanh 

nghiệp chưa thật sự quan tâm nhiều đến quá trình Hội nhập kinh tế quốc tế, chưa 

tích cực tham gia các lớp tập huấn, hội nghị phổ biến về các hiệp định thương 

mại tự do do tỉnh tổ chức, vẫn sản xuất theo hình thức truyền thống, công nghệ 

lạc hậu, gia công là chủ yếu, khó khăn về vốn, giá nguyên liệu đầu vào phục vụ 

sản xuất, thị trường tiêu thụ, trình độ đội ngũ lao động còn hạn chế. Hiệu quả và 

sức cạnh tranh của sản phẩm tỉnh còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập 

kinh tế quốc tế. 

* Giải pháp: 

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về Hội nhập kinh tế quốc tế, các văn bản pháp luật mới ban hành có 

tác dụng trực tiếp đến công tác hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ quản lý nhà 

nước, các tổ chức, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Phổ biến kiến thức về rào cản kỹ thuật thương mại, các kiến thức khoa học 

công nghệ áp dụng trong sản xuất kinh doanh, kiến thức về thực thi quyền sở 

hữu trí tuệ, các tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng 

hoá. 

Hỗ trợ, tư vấn các doanh nghiệp tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, phát 

triển hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tổ 

chức hội chợ thương mại. 

Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh hàng 

hoá của tỉnh (đặc biệt là hàng hoá tham gia xuất khẩu), nâng cao năng lực cạnh 

tranh, đảm bảo yêu cầu chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng các tiêu 

chuẩn trong nước và quốc tế. Triển khai, hỗ trợ, tư vấn ứng dụng thương mại 

điện tử cho các doanh nghiệp có nhu cầu trên địa bàn tỉnh. 

Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách có đủ năng lực và trình 

độ đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập; tăng cường hoạt động xúc tiến 
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thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng thị trường mới, xây dựng thương 

hiệu hàng hoá xuất khẩu đối với một số mặt hàng chủ lực như: gạo, thủy sản, 

trái cây, dệt may. 

5. Công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

(PCPNN) 

a. Số lượng và giá trị các dự án mới của các tổ chức PCPNN triển khai tại 

tỉnh 06 tháng đầu năm 2022 

Trong 06 tháng đầu năm 2022 tỉnh đã vận động tổng cộng 07 Dự án (so với 

cùng kỳ 06 tháng đầu năm 2021 tăng 01 dự án) trong đó có 02 Dự án và 05 phi 

dự án với tổng vốn viện trợ không hoàn lại 249.615 USD tương đương 

5.741.145 VNĐ từ các tổ chức như: Tổ chức Loreto Vietnam, Hiệp hội ngành 

nước Úc (AWA), Tổ chức Eden Social Welfare Foundation, Tổ chức Tzu Chi 

(Đài Loan- Trung Quốc),  Tổ chức Save the Children lnternational (SCI). 

Tính đến thời điểm hiện tại tỉnh có 29 tổ chức có Giấy đăng ký và có đăng 

ký địa bàn hoạt động tại địa phương.  

b. Kết quả thực hiện dự án của các tổ chức PCPNN 

 

 So với cùng kỳ 06 tháng đầu năm 2021 số lượng dự án vận động tăng 01 

dự án và tổng giá trị vốn viện trợ cao hơn so với cùng kỳ tăng 192.425 USD. 

c. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, hiệu quả các dự án 

Thuận lợi: Các đơn vị trong tỉnh phối hợp tốt công tác quản lý người nước 

ngoài của các tổ chức PCPNN đến An Giang khảo sát, lập dự án; một số địa 

phương trong tỉnh đã tích cực xây dựng các đề cương dự án để tìm nguồn tài trợ 

PCPNN. 

Khó khăn: Công tác vận động viện trợ PCPNN của tỉnh gặp nhiều khó khăn 

do ảnh hưởng sau dịch Covid -19. Một số tổ chức PCPNN do không huy động 

được nguồn lực tài chính nên đã tạm dừng hoạt động, một số tổ chức hoạt động 

cầm chừng chờ giải thể không có chương trình dự án trợ giúp tại tỉnh An Giang. 

Đánh giá hiệu quả của các dự án: Hầu hết các tổ chức PCPNN đến An 

Giang tài trợ các dự án, phi dự án đều đảm bảo đúng quy trình, tiến độ và mang 

lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện cuộc sống, từng bước nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần của một bộ phận nhân dân ở những vùng được triển khai 

dự án. 

Thời gian Dự án Phi dự án 

Tổng Dự 

án vận 

động 

Tổng vốn viện trợ 

không hoàn lại 

(USD) 

 06 tháng đầu năm 2021 02 03 05 57.190 USD 

06 tháng đầu năm 2022 02 05 07 249.615 USD 
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Các dự án triển khai đã đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh, đặc biệt hỗ trợ phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục. 

6. Công tác ngoại giao văn hóa 

a. Công tác phối hợp trong quá trình xây dựng, đệ trình, vận động cho các 

hồ sơ di sản trình UNESCO 

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO về 

việc bảo tồn và phát huy loại hình Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, 6 tháng 

đầu năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đã xây dựng, 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự thảo Đề án bảo vệ và phát huy giá trị 

Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2022 – 

2027. 

b. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

Tỉnh đã xây dựng Đề án bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử 

Nam Bộ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2022 – 2027; Kế hoạch triển khai 

Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu 

số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Đồng thời, chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tiếp tục triển 

khai thực hiện Quyết định số 68/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 

hóa trên địa bàn tỉnh An Giang. 

c. Các hoạt động ngoại giao văn hóa 

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp kéo dài trong 06 

tháng đầu năm 2022 đã làm đình trệ các hoạt động giao lưu văn hóa với quốc tế. 

Tuy nhiên, tỉnh vẫn duy trì hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa như: 

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng mở cửa thường xuyên, góp phần phục 

vụ tốt nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách; trong 06 tháng đầu năm 2022 

đã đón tiếp 2.288 lượt khách, trong đó có 60 lượt khách quốc tế. Trong quá trình 

đón tiếp khách tham quan, Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng 

đã triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19, đội ngũ nhân 

sự, nhất là đội ngũ thuyết minh và bảo vệ thực hiện đeo khẩu trang thường 

xuyên; sử dụng loa thông báo tuyên truyền phòng chống dịch, hướng dẫn khách 

tham quan thực hiện rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi tham quan. 

 Về hoạt động trưng bày Bảo vật quốc gia: Bảo tàng tỉnh trưng bày 05 Bảo 

vật quốc gia thuộc sở hữu của Bảo tàng An Giang và giới thiệu video clip 07 

Bảo vật quốc gia của tỉnh An Giang trên trang fanpage của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh An Giang. 

Hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam: 

tỉnh đã tổ chức trưng bày không gian Tết và giới thiệu một số nét văn hóa đặc 

trưng của dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm tỉnh An Giang; trưng bày bộ sưu tập 

“Khuôn bánh dân gian Nam Bộ”; triển lãm 35 tranh dân gian Đông Hồ tại khuôn 
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viên Bảo tàng tỉnh nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022 và các sự kiện trọng đại 

của đất nước, của tỉnh, dịp kỷ niệm của dân tộc; thực hiện các video clip quảng 

bá, giới thiệu điểm tham quan tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và đờn 

ca tài tử chủ đề “Tiếng hát Di sản trên quê hương Bác Tôn” và tin bài các đoàn 

đến thăm viếng Khu lưu niệm trên trang fanpage và cổng thông tin điện tử thu 

hút trên 60.000 lượt tương tác. 

Ngoài ra, tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 720/KH-UBND ngày 24/11/2021 

về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 

đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022 

– 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

7. Công tác thông tin đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin, báo chí 

của phóng viên nước ngoài tại địa phương 

a. Đánh giá công tác quản lý, tranh thủ phóng viên nước ngoài 

Công tác phối hợp triển khai Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 

23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí  

nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại địa phương: 

Tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Ngoại vụ triển 

khai thực hiện thủ tục cấp phép đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt 

động tại địa phương theo quy định và hướng dẫn của Bộ Ngoại giao. 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, tỉnh không có đoàn phóng viên nước ngoài 

đến thực hiện phóng sự.  

b. Đánh giá công tác thông tin đối ngoại 

Công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh về công tác thông tin, tuyên truyền đối 

ngoại: Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm, cốt lõi cho công tác thông tin đối ngoại của địa phương và chỉ đạo các cấp, 

các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 

59/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 

chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang với các 

nhiệm vụ trọng tâm như sau: tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại với 

Campuchia. Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức truyền thông, quảng bá hình ảnh của 

tỉnh thông qua việc tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, 

truyền thông quảng bá đối với một số lĩnh vực thuộc thế mạnh của tỉnh như: du 

lịch, nông nghiệp, hoạt động kêu gọi đầu tư; xây dựng ấn phẩm, sản phẩm giới 

thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh xúc tiến về du lịch, văn hóa; giới thiệu quảng 

bá các sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa, dịch vụ thế mạnh của tỉnh; tổ chức 

tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế, nhân quyền, biển, đảo; tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phương pháp và kỹ năng tham mưu triển khai 

hoạt động thông tin đối ngoại; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí; 

phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền; tình hình đấu tranh bảo 

vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia;… 
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Công tác phối hợp trong thông tin tuyên truyền đối ngoại: Công tác tuyên 

truyền các hoạt động đối ngoại của tỉnh được các cơ quan chuyên môn của tỉnh 

thường xuyên cập nhật, theo dõi và tổng hợp, cung cấp cho các cơ quan truyền 

thông, báo chí tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng các thông tin về hoạt động 

đối ngoại của tỉnh, đặc biệt là các thông tin đối ngoại về chủ trương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước, các vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, biển đảo, phản 

tuyên truyền và phân tích, làm rõ các vấn đề nhạy cảm… Đồng thời, mở các 

chuyên mục phản tuyên truyền trên Bản tin, trang tin điện tử của Ban Tuyên 

giáo về vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền,… 

Các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực của tỉnh như: Báo An Giang, 

Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Cổng Thông tin điện tử An Giang 

thường xuyên có tin, bài viết về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh; về những 

chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo tỉnh với đoàn quốc tế. 

Công tác quảng bá hình ảnh địa phương: Thông qua các hoạt động Hội 

nghị có sự tham dự của Lãnh đạo Trung ương được tổ chức trên địa bàn tỉnh An 

Giang1, các sự kiện tổ chức địa phương2… tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp 

với các cơ quan báo chí trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đưa tin về sự 

kiện, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh, vị thế của tỉnh An Giang đến người dân 

trong và ngoài tỉnh; thu hút hàng ngàn lượt du khách đến tham quan, mua sắm, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Công tác phối hợp với Bộ Ngoại giao: tỉnh thường xuyên phối hợp với Bộ 

Ngoại giao trong việc tiếp, đón các đoàn phóng viên nước ngoài đến tỉnh để tác 

nghiệp, thông qua đó để truyền thông, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người 

của Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng đến bạn bè quốc tế. Trong 

06 tháng đầu năm 2022, Ủy ban  nhân dân tỉnh đã cho phép và tạo điều kiện 

thuận lợi cho đoàn Phóng viên hãng sản xuất chương trình truyền hình VOID 

Media – Đức đến hoạt động báo chí tại An Giang, tuy nhiên đoàn đã hủy lịch 

công tác tại tỉnh. 

Ngoài ra, tỉnh đã ban hành Kế hoạch làm việc với Đoàn làm phim tài liệu 

của Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện Chương trình “Khát vọng phát triển” 

của tỉnh An Giang. Chương trình nhằm nhấn mạnh vị trí, tiềm năng, vai trò của 

tỉnh An Giang trong quá trình xây dựng và phát triển Đồng bằng Sông Cửu 

Long trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất, thịnh vượng và bền 

vững của Việt Nam; những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, 

nhất là công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; 

triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. 

                                                 
1 Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất 

nhiệm kỳ 2021-2026; 
2 Ngày hội Mắm Châu Đốc, An Giang – Đặc sản các vùng miền năm 2022; Lễ hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam; 

Chương trình biểu diễn dù lượn, diều lượn có động cơ và máy bay mô hình với chủ đề “Bay trên Phụng Hoàng 

Sơn năm 2022” tại huyện Tri Tôn, Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên – An Giang năm 2022. 
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Công tác giải thích, vận động, đấu tranh dư luận ở địa phương: Chủ động 

cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến địa phương được dư luận quan 

tâm, tăng cường công tác dự báo, chủ động theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí 

về tình hình của địa phương; chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo 

chí phản bác thông tin sai lệch. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời 

giải đáp ổn thỏa các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc các vấn đề đang đặt ra trong 

dư luận đối với ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý, góp phần tạo sự ổn định dư 

luận, đồng thuận xã hội, không phát sinh điểm nóng. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng về công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ 

làm công tác thông tin đối ngoại tại địa phương: hàng năm, căn cứ tình hình 

thực tế, tỉnh sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cấp phòng trở 

lên và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại của các sở, ban 

ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố về các nội dung trọng tâm: Phương 

pháp và kỹ năng tham mưu triển khai hoạt động thông tin đối ngoại; kỹ năng 

phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí; phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức 

về nhân quyền; tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh 

thổ quốc gia;…  

* Đánh giá:  

Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh thời gian qua đã nhận được sự quan 

tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành ở Trung ương. Nhiều chủ 

trương, chính sách và quy định về công tác thông tin đối ngoại được các cơ quan 

có thẩm quyền ban hành nhằm định hướng, cũng như quản lý, nâng cao công tác 

này, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao uy tín và vị thế của quốc 

gia và địa phương, giúp cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu biết về tình hình thế 

giới, quốc gia, địa phương, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức trong quá trình 

hội nhập quốc tế. 

 Công tác thông tin đối ngoại đã được chủ động thực hiện bằng nhiều hình 

thức khác nhau; nhận thức về tầm quan trọng của công tác TTĐN ngày càng 

được nâng cao; các hoạt động thông tin đối ngoại đã được tổ chức bài bản, đi 

vào thực chất; nội dung thông tin phong phú và kịp thời; phương thức hoạt động 

đã có sự đổi mới, linh hoạt; các lực lượng tham gia công tác thông tin đối ngoại 

được tăng cường, đông đảo và đa dạng hơn; đối tượng, địa bàn hoạt động ngày 

càng được mở rộng; hiệu quả đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái của 

các thế lực cơ hội, thù địch được nâng cao một bước.  

Các hoạt động thông tin đối ngoại đã góp phần quan trọng vào việc giữ 

vững ổn định chính trị - xã hội, an ninh – quốc phòng; củng cố và mở rộng quan 

hệ của tỉnh An Giang với các nước và tổ chức quốc tế, thúc đẩy hội nhập quốc 

tế; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư và du lịch nước ngoài; tăng cường 

gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ tổ quốc.  
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8. Công tác biên giới lãnh thổ Campuchia 

a. Tình hình triển khai công tác phân giới, cắm mốc và công tác quản lý 

biên giới 

Tỉnh An Giang có đường biên giới dài 98,211 km; khu vực biên giới của 

tỉnh có 18 xã, phường, thị trấn thuộc 05 huyện, thị xã, thành phố biên giới, tiếp 

giáp với 13 xã thuộc 06 huyện biên giới của tỉnh Takeo và Kandal, Vương quốc 

Campuchia. Có 02 cửa khẩu Quốc tế, 02 cửa khẩu chính và 01 cửa khẩu phụ 

(Bắc Đai). 

Công tác phối hợp giữa các lực lượng hai bên như: công an, quân sự, biên 

phòng, hải quan diễn ra tốt đẹp, an ninh trật tự trên tuyến biên giới được triển 

khai đồng bộ, chặt chẽ, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - 

Campuchia và nhân dân hai bên biên giới. Các lực lượng đứng chân trên biên 

giới của hai bên duy trì tốt việc trao đổi thông tin định kỳ và đột xuất, phối hợp 

tuần tra song phương, bảo vệ biên giới theo hiện trạng, các mốc dấu, cột mốc đã 

và đang xây dựng.  

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch hợp tác trong công tác phòng chống các 

loại tội phạm như buôn lậu, mua bán trái phép ma túy, vũ khí, buôn bán người, 

vượt biên trái phép. Thường xuyên tuyên truyền, chính sách pháp luật về biên 

giới của hai nước cho nhân dân địa phương, nhất là người dân sinh sống tại khu 

vực biên giới giữa hai nước. 

 Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp giáp với hai tỉnh bạn 

Takeo, Kandal cơ bản ổn định. Tuy nhiên, các thế lực phản động, thù địch tại 

Campuchia tiếp tục lợi dụng các vấn đề về chủ quyền, biên giới, nhất là công tác 

phân giới cắm mốc, người gốc Việt tại Campuchia và vấn đề phía ta triển khai 

xây dựng các tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới để tuyên 

truyền, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam lấn đất Campuchia, gây chia rẽ mối quan hệ 

đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và giữa tỉnh An Giang với tỉnh 

Takeo, Kandal nói riêng. 

Đặc biệt, trong tình hình bùng phát dịch COVID-19, các lực lượng chức 

năng của hai bên đã tăng cường công tác phối hợp, siết chặt hơn nữa công tác 

quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, duy trì thường xuyên 24/24 các chốt trên 

biên giới nhằm kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái 

phép, phòng, chống dịch COVID-19 và chống buôn lậu. Kiên quyết không để lọt 

các đối tượng vi phạm pháp luật của hai nước. Các lực lượng chức năng tại cửa 

khẩu hai bên phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện, hàng hóa 

xuất nhập khẩu, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới và trong khu vực cửa 

khẩu, khu vực kiểm hóa, đổi tài, sang hàng hóa. 

b. Kết quả triển khai công tác phân giới, cắm mốc  

Phân giới cắm mốc: hệ thống mốc quốc giới: đến nay, tỉnh đã xác định, xây 

dựng xong 35/46 mốc chính, 92 mốc phụ, 63 cọc dấu và 152 điểm đặc trưng trên 
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đường biên giới tiếp giáp tỉnh Takeo. Còn 11 mốc chính tiếp giáp với tỉnh 

Kadanl chưa được phân giới cắm mốc; hai bên thống nhất quản lý đường biên 

giới, hệ thống mốc quốc giới theo hiện trạng. 

Công tác phân giới: đã phân giới được 76,390 km/98,211 km (trong đó: 

65,772 km trên đất liền và 10,618 km trên sông); hiện còn 21,821 km chưa phân 

giới trên thực địa (20,087 km trên đất liền và 1,734 km trên sông) ở ba khu vực 

(Chóp Nón Vĩnh Xương, Rạch Bình Ghi, đoạn biên giới từ mốc 266/1 đến mốc 

266/2). 

c. Kết quả công tác quản lý biên giới 

Tỉnh đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác 

Biên phòng năm 2022, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước biên giới quốc 

gia. Thường xuyên phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát 

biên giới, bảo vệ nguyên hiện trạng đường biên, cột mốc. 

Lực lượng Biên phòng của tỉnh luôn duy trì tốt mối quan hệ với chính 

quyền và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, thường xuyên trao đổi thông 

tin trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống các loại tội phạm; 

xuất, nhập cảnh trái phép và công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động 

phối hợp tốt trong giải quyết các vụ việc liên quan đến hai bên biên giới ngay từ 

cơ sở. Phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát 

cửa khẩu, đảm bảo chặt chẽ, nhanh gọn và đảm bảo biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 của hai bên, góp phần xây dựng đường biên giới hai nước hòa 

bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững. 

d. Tình hình triển khai công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc biên 

giới đất liền Việt Nam – Campuchia 

Song song với công tác PGCM ngoài thực địa, công tác tuyên truyền cũng 

được tỉnh quan tâm thực hiện, thường xuyên đưa các nội dung tuyên truyền về 

công tác PGCM biên giới vào Bản tin Thông tin công tác tư tưởng, tài liệu sinh 

hoạt nội bộ hàng tháng… 

Qua các cuộc tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PGCM, 

biên giới lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 

trong nhận thức và hành động của cán bộ và tầng lớp nhân dân hiểu rõ, hiểu 

đúng tình hình biên giới giữa Việt Nam - Campuchia, về quan điểm, lập trường 

của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề chủ quyền biên giới, lãnh thổ, lãnh hải 

của đất nước. Tạo điều kiện cho địa phương mở rộng hợp tác, phát triển kinh tế- 

xã hội, đảm bảo vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, bác bỏ 

những luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch về đường lối, chính 

sách của Đảng và Nhà nước ta trong công tác phân giới, cắm mốc, góp phần vun 

đắp cho tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Campuchia nói chung và 

giữa An Giang với hai tỉnh bạn Takeo, Kandal nói riêng không ngừng phát triển, 

đóng góp tích cực đối với hòa bình, ổn định trên khu vực biên giới giữa hai 

nước. 
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Phong trào “Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật 

tự xóm, ấp ở khu vực biên giới” trên địa bàn các huyện biên giới được đẩy mạnh 

và duy trì thường xuyên. Các đồn biên phòng phối hợp tốt với cấp ủy, chính 

quyền địa phương thường xuyên trao đổi gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho các hộ dân 

có đất sản xuất giáp biên giới bảo vệ tốt đường biên, cột mốc. Qua đó tăng 

cường tình đoàn kết quân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của các lực lượng và 

nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật 

tự trên khu vực biên giới. 

e. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai công tác phân giới, cắm 

mốc và quản lý biên giới 

 Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Uỷ ban Biên giới quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương nên công tác PGCM trên 

địa bàn tỉnh vẫn giữ được chủ trương là cắm mốc không làm ảnh hưởng đến đời 

sống dân cư, dân cư hai bên không bị xáo trộn, ổn định sinh sống và canh tác.  

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới của 

tỉnh tiếp tục ổn định, không xảy ra tranh chấp biên giới và các vụ việc phức tạp, 

chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được giữ vững. Bên cạnh đó, việc phối 

hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia diễn ra tích cực, góp 

phần ổn định tình hình, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước qua lại 

giao lưu, thăm thân và giao thương 

Khó khăn: Từ đầu năm 2021 đến nay do sự tác động ảnh hưởng tình hình dịch 

bệnh Covid-19; tình hình người Campuchia gốc Việt sinh sổng trên các bè, cá nhà 

nổi tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam để sinh sống tác động ảnh hưởng 

không nhỏ đến công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng; công tác 

phân giới, cắm mốc trên tuyến biên giới tỉnh An Giang tiếp giáp với hai tỉnh Kandal 

và Takeo một số khu vực còn tồn đọng, hai bên thống nhất bỏ trắng, chưa giải quyết 

dứt điểm; điều này sẽ tác động ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý, bảo vệ biên 

giới, cửa khẩu và phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.   

9. Tìm kiếm, cất bốc, hồi hương mộ liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại 

Campuchia 

Nhờ sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của phía bạn Campuchia, 06 

tháng đầu năm 2022, Đội K93 đã triển khai việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài 

cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở 

Campuchia, cất bốc được 14 bộ hài cốt. 

10. Tình hình hợp tác với các địa phương Campuchia 

Duy trì, thắt chặt quan hệ hợp tác truyền thống với tỉnh Kandal và tỉnh 

Takeo, Vương quốc Campuchia trên nhiều lĩnh vực. Chủ động phối hợp và thực 

hiện có hiệu quả công tác phòng chống các loại tội phạm như buôn lậu, ma túy, 

buôn bán người, xuất nhập cảnh trái phép. Phổ biến cho người dân, doanh 

nghiệp về các chính sách, quy định của Việt Nam và Campuchia liên quan đến 
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hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa của cư dân biên 

giới trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuyên truyền pháp luật 

về biên giới cho nhân dân địa phương, nhất là pháp luật Campuchia khi sang 

làm ăn, thăm thân nhân.  

Trong 06 tháng đầu năm trước tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn biến 

phức tạp trên thế giới và trong nước, tỉnh An Giang luôn tăng cường, thắt chặt 

mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với tỉnh Takeo, tỉnh Kandal trong công tác trao đổi 

thông tin phòng, chống COVID-19 và giải quyết các sự vụ, sự việc phát sinh 

trên tuyến biên giới giữa hai bên. 

Kịp thời trao đổi thông tin với tỉnh Kandal liên quan đến việc phía bạn xây 

dựng các công trình tại khu vực sông Bình Ghi, vị trí mà hai nước chưa hoàn 

thành công tác phân giới cắm mốc và công trình sát khu vực đã phân giới cắm 

mốc nhằm tránh ảnh hưởng đến công tác phân giới cắm mốc sau này giữa hai 

nước. 

Kết quả hợp tác:  

Tỉnh đã trao đổi, thống nhất với tỉnh Kandal tổ chức Lễ công bố khai 

trương mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và sáp nhập vào cửa 

khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và 

đường sông Vĩnh Xương dự kiến vào cuối tháng 6/2022.  

Phối hợp với Ủy ban biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao tiếp và làm việc với 

Đoàn công tác của nước bạn Campuchia tổ chức khảo sát tại các vị trí mốc cũ 

trên địa bàn tỉnh; tham gia đoàn công tác liên ngành do Thứ trưởng Thường trực 

Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ làm Trưởng đoàn, khảo sát khu vực biên giới: 

Chóp nón Vĩnh Xương, Khu vực biên giới mốc 266/1, 266/2 (Ba Ông Đá) và 

Rạch Bình Ghi... 

Công tác đối ngoại nhân dân, đoàn kết giữa hai dân tộc, các sở, ban, ngành, 

các cấp triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, chúc tết và tặng quà hỗ trợ khó 

khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19: Mặt trận và tổ chức đoàn thể các cấp 

đã tổ chức thăm, tặng quà cho chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 

Campuchia gồm nhiều nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế và trao tặng bếp năng lượng, 

bình lọc nước. 

11. Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân 

a. Công tác lãnh sự 

Đoàn cán bộ công chức xuất cảnh công tác nước ngoài: tính đến thời điểm 

tháng 6/2022 tỉnh đã cho phép 28 đoàn (53 thành viên) là cán bộ, công chức của 

tỉnh được xuất cảnh đi công tác, tham dự hội nghị, hội thảo, du lịch, thăm thân. 

Đoàn người nước ngoài đến địa phương làm việc, đầu tư, du lịch: trong 06 

tháng đầu năm 2022 tỉnh đã cho phép tiếp đoàn đến thăm, làm việc tại tỉnh là 26 

đoàn (68 thành viên). Chỉ có 01 đoàn nhập cảnh từ nước ngoài vào, tỉnh phối 

hợp với Bộ Ngoại giao đón tiếp. 
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b. Tình hình công dân tỉnh vi phạm pháp luật nước ngoài 

Tỉnh đã phối hợp với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao xử lý vụ việc và bảo hộ 

công dân cho 01 công dân tỉnh An Giang bị chính quyền Trung Quốc phạt tù 10 

tháng tù giam tại Trại giam Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây về tội 

nhập cảnh trái phép. 

c. Số liệu công dân nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam, bị đưa ra xét 

xử, thi hành án và hoạt động thăm lãnh sự của CQĐD nước ngoài tại Việt Nam. 

(không có) 

d. Các hoạt động phối hợp xử lý các tình huống lãnh sự khẩn cấp xảy ra 

đối với công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài 

Tỉnh đã phối hợp với các quan chức năng như Đại sứ quán Việt Nam ở 

nước ngoài, Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ Tp. Hồ Chí Minh xử lý các trường hợp 

như: 02 công dân quốc tịch Việt Nam tử vong tại Casino Yong Yuang thuộc ấp 

Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Koh Thom, tỉnh Kandal, Vương quốc 

Campuchia; xử lý trường hợp 05 công dân Việt Nam được Đại sứ quán Việt 

Nam tại Campuchia giải cứu; xác minh thông tin nhân thân của 01 ngư dân 

thường trú tại xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, đi tàu đánh cá và bị 

cơ quan chức năng Indonesia bắt giữ do vi phạm đánh cá trái phép trong vùng 

biển Indonesia, thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia để thực hiện các 

thủ tục hỗ trợ đưa ngư dân về nước; hỗ trợ 04 ngư dân Việt Nam ở Indonesia đã 

chấp hành xong án phạt và chờ được về nước; 07 công dân Việt Nam bị bắt bán 

sang Campuchia; công dân Trung Quốc bị tai nạn lao động tại cảng Mỹ Thới, 

tỉnh An Giang, 01 công dân Hoa Kỳ, 01 công dân Nhật Bản, 01 công dân 

Canada tử vong trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ tìm kiếm 03 công dân Việt Nam tại 

Trung Quốc và 01 công dân tại Malaysia. 

e. Cơ chế trao đổi thông tin và giải quyết các vấn đề liên quan đến công 

tác lãnh sự giữa Sở Ngoại vụ và Cục lãnh sự 

Cơ chế trao đổi thông tin và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác 

lãnh sự giữa Sở Ngoại vụ - Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại luôn phối hợp chặt chẽ và xử 

lý tốt các tình huống bảo hộ công dân của địa phương ở nước ngoài. 

f. Công tác hướng dẫn, tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật liên 

quan đến công tác lãnh sự và bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài  

Đối với công tác hướng dẫn, tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật 

liên quan đến công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, UBND tỉnh An Giang giao 

Sở Ngoại vụ tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến bảo hộ công dân địa 

phương ở nước ngoài và trong công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại tỉnh 

An Giang; tham mưu về hoạt động di cư ra nước ngoài của công dân tại tỉnh An 

Giang và thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách, pháp luật liên quan đến 

công tác lãnh sự và bảo hộ công dân trên cổng thông tin điện tử của Sở. 
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g. Công tác lãnh sự, bảo hộ công dân trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19  

Tỉnh luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam ở nước 

ngoài, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao xử lý kịp thời và nhanh chống các vụ việc 

liên quan đến công tác lãnh sự và bảo hộ công dân. 

12. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài 

a. Tình hình, số lượng và hoạt động của kiều bào đang sinh sống, đầu tư, 

kinh doanh, hợp tác nghiện cứu văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục, thăm 

thân, du lịch tại tỉnh (không có) 

b. Số lượng kiều bào là người địa phương hiện đang sinh sống ở nước 

ngoài 

Số lượng kiều bào là công dân An Giang ở nước ngoài hiện có 26.362 đối 

tượng, trong đó tập trung nhiều nhất ở các nước Hoa Kỳ (3.840 người), Đài 

Loan (2.024 người), Campuchia (1.224 người), Malaysia (574 người) và Úc 

(571 người) (tính đến tháng 12/2017). Thời gian qua do nhiều nguyên nhân 

khách quan và hạn chế về kinh phí và tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh 

COVID-19 nên số liệu kiều bào là công dân An Giang chưa được cập nhật rà 

soát, bổ sung kịp thời. 

c. Thông tin các dự án của kiều bào tại tỉnh 

Tính đến nay, không có kiều bào đầu tư, kinh doanh tại An Giang. Lũy kế 

trên địa bàn tỉnh hiện có 19 doanh nghiệp có kiều bào đang hoạt động kinh 

doanh, đầu tư tại An Giang với tổng vốn đăng ký là 405,7 tỷ đồng. Hoạt động ở 

nhiều lĩnh vực khác nhau như: dịch vụ du lịch và các hoạt động liên quan đến du 

lịch; kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng; vận tải hành khách đường bộ, 

đường sông; kinh doanh lữ hành nội địa…. 

d. Thông tin về Hội thân nhân kiều bào, Hội liên lạc với người Việt Nam ở 

nước ngoài tại tỉnh (không có) 

e. Các hoạt động dành cho kiều bào do địa phương tổ chức 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với 

các cơ quan  liên quan tổ chức họp mặt “Mừng Đảng, Mừng Xuân” năm 2022 

cho các vị chức sắc, chức việc, nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc, kiều bào và 

thân nhân kiều bào tại địa phương. Qua đó, thông tin tình hình của đất nước Việt 

Nam và tỉnh An Giang, đồng thời vận động bà con kiều bào về đầu tư kinh 

doanh, tham gia đóng góp các hoạt động hỗ trợ người nghèo, an sinh xã hội. 

Năm 2022, với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, kiều 

bào, người dân trong tỉnh đi làm ăn và sinh sống ở nước ngoài trở về địa phương 

có chiều hướng gia tăng. Do đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

hướng dẫn trong hệ thống Mặt trận tập trung tuyên truyền về phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19; phối hợp với địa phương và các ngành chức năng trong tỉnh, 

Bộ đội Biên phòng tổ chức đón rước người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống ở 
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nước ngoài về tránh dịch và thực hiện cách ly đúng quy định, nhất là tập trung 

các huyện biên giới; đặc biệt, Mặt trận các cấp chủ động trong công tác vận 

động nguồn lực hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết đến các cơ sở cách ly tập 

trung, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, không có tập thể, cá nhân nào là người nước 

ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc được tỉnh công nhận 

khen thưởng. 

13. Công tác thanh tra chuyên ngành 

Việc triển khai công tác thanh tra chuyên ngành tại địa phương theo quy 

định tại Nghị định 17/2017/NĐ-CP và định hướng của Thanh tra Bộ Ngoại giao 

Tổng số cuộc thanh tra chuyên ngành, thanh tra độc lập trong 06 tháng 

đầu năm và kế hoạch thanh tra 06 tháng cuối năm 2022 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, thanh tra Sở Ngoại vụ đã triển khai 01 cuộc 

thanh tra độc lập về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hồ sơ, kết quả 

triển khai dự án phi chính nước ngoài Dự án “Quản trị Quyền trẻ em - phòng 

ngừa phân biệt đối xử và thực thi quyền trẻ em yếu thế ở Việt Nam” do Tổ chức 

SCI triển khai tại tỉnh An Giang.  

14. Xây dựng nội bộ và công tác phối hợp 

a. Xây dựng nội bộ 

Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBND 

ngày 11/2/2020 phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong Sở 

Ngoại vụ, từ 05 phòng được tinh gọn còn 03 phòng: Văn phòng, Thanh tra Sở, 

Phòng Hợp tác quốc tế-Quản lý biên giới - Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước 

ngoài với tổng biên chế là 19.  

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức, kỹ năng cho cán bộ 

làm công tác đối ngoại: Tỉnh luôn chú trọng và tạo điều kiện cho cán bộ, công 

chức làm công tác đối ngoại tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến 

thức ngoại giao do các cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao tổ chức. 

b. Công tác phối hợp  

Với mục tiêu bảo đảm tuân thủ đường lối, chủ trương, chính sách và pháp 

luật của Nhà nước trong hoạt động đối ngoại, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo 

thống nhất của Tỉnh ủy và sự quản lý tập trung của UBND tỉnh đối với các hoạt 

động đối ngoại tại địa phương, UBND tỉnh luôn chỉ đạo các cấp, các ngành và 

các địa phương thực hiện tốt công tác theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi 

thông tin giữa các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong hoạt 

động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân, trong 

các mảng chính trị đối ngoại, kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại, công tác 

NVNONN, thông tin đối ngoại, hoạt động đối ngoại, chủ quyền, biên giới lãnh 
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thổ và quốc phòng, an ninh. Hoạt động đối ngoại của tỉnh được thực hiện thường 

xuyên và hiệu quả theo nội dung chương trình, kế hoạch của tỉnh đã được phê 

duyệt, đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ báo cáo, tổng hợp, trao đổi 

thông tin. 

IV. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC, NGUYÊN NHÂN 

1. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác đối 

ngoại tại địa phương 

Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, song những 

tác động, ảnh hưởng vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn nên ảnh hưởng đến kết 

quả thực hiện công tác đối ngoại của tỉnh. Các Kế hoạch đề ra đều bị trì hoãn để 

đảm bảo công tác phòng chống dịch. 

Cơ sở hạ tầng của tỉnh nhìn chung còn hạn chế, nhất là hệ thống đường 

giao thông chưa được đầu tư đúng mức để tạo sự kết nối giữa An Giang và các 

tỉnh trong vùng. 

Các hoạt động đối ngoại trong thời gian qua khi triển khai tổ chức gặp 

nhiều hạn chế về nguồn kinh phí thực hiện và cán bộ thông thạo về ngoại ngữ có 

thể làm công tác phiên dịch. 

Nội dung thông tin phục vụ mục đích tuyên truyền đối ngoại chưa phong 

phú, đa dạng, sản phẩm thông tin bằng tiếng nước ngoài còn hạn chế về số 

lượng và chất lượng. 

2. Nguyên nhân  

Ảnh hưởng tình hình dịch COVID-19 diễn biến khó lường, tác động không 

nhỏ đến công tác đối ngoại của tỉnh. 

Việc quảng bá về hình ảnh An Giang cũng như hình ảnh về sản phẩm, 

thương hiệu của địa phương chưa tạo được sự khác biệt, chưa có tầm chiến lược 

lâu dài để đối tác nước ngoài, các tổ chức nước ngoài quan tâm, chú ý. 

Nguồn kinh phí dành cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm 

công tác đối ngoại còn hạn hẹp nên gặp nhiều khó khăn trong việc cử cán bộ, 

công chức làm công tác ngoại vụ tham gia các khoá đào tạo, nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ do Bộ Ngoại giao tổ chức. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI 06 THÁNG CUỐI 

NĂM 2022 

1. Dự báo tình hình 

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; cạnh 

tranh chiến lực giữa các nước lớn tiếp tục diễn ra gay gắt hơn, xung đột bao lực 

tại các nước Trung Đông; các mối đe dọa an ninh truyền thống, an ninh phi 

truyền thống tiếp tục hiện hữu, nhất là thiên tai, dịch bệnh, biến đối khí hậu, ô 

nhiễm môi trướng, an ninh mạng,...đặc biệt, cuộc chiến giữa Nga – Ukraina 
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cùng với các hoạt động trừng phạt của Mỹ và Châu Âu sẽ tác động, ảnh hưởng 

hưởng nghiêm trọng đến nhiều quốc gia.  

Bên cạnh đó, kinh tế của tỉnh dự báo sẽ có một số thuận lợi như: xuất khẩu 

thủy sản đông lạnh tiếp tục đà tăng trưởng, thị trường truyền thống Châu Á tăng 

mạnh nhất, góp phần nâng cao sản lượng và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.  

Tình hình tuyến biên giới của tỉnh dự báo sẽ tiếp tục được giữ vững, ổn 

định. Tuy nhiên, các thế lực phản động, thù địch tại Campuchia tiếp tục lợi dụng 

các vấn đề biên giới tập trung vào công tác phân giới cắm mốc, xây dựng đường 

tuần tra, xây dựng các công trình trên tuyến biên giới để tuyên truyền, xuyên tạc 

gây mâu thuẫn, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa Việt Nam – Campuchia. Việc 

Trung Quốc đầu tư, hỗ trợ Campuchia thực hiện mở rộng nhiều dự án kinh tế 

đối diện biên giới sẽ tác động, ảnh hưởng không nhỏ đối với Việt Nam nói 

chung và tỉnh An Giang nói riêng trong quan hệ, hợp tác với Campuchia.  

2. Các hoạt động đối ngoại trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022 

a. Chủ động triển khai các hoạt động đối ngoại Đảng 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 19/6/2019 của 

Tỉnh An Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng 

cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tỉnh hình mới; Kế 

hoạch số 91-KH/TU ngày 03/7/2019 của Tỉnh uỷ An Giang về thực hiện Chỉ thị 

số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang; chỉ đạo các ngành nghiên cứu triển 

khai Kế hoạch thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại 

theo 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 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI và 

Hướng dẫn 05-HD/BĐNTW ngày 26/03/2019 của Ban Đối ngoại Trung ương 

hướng dẫn thực hiện Quy chế 272 và Kết luận 33. Đẩy mạnh hơn nữa quan hệ 

đối ngoại đảng với các nước Lào, Campuchia. 

b. Tăng cường kết nối, đẩy mạnh hợp tác quốc tế 

Tiếp tục duy trì mối quan hệ gắn kết với các tỉnh giáp biên Kandal, Takeo 

và một số tỉnh khác của Campuchia. 

Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự 

của các nước có mối quan hệ hợp tác với tỉnh thông qua việc tham dự các sự 

kiện và các ngày lễ quan trọng theo lời mời của các cơ quan trên. Đồng thời, 

nghiên cứu đề xuất các cuộc gặp để trao đổi các vấn đề hợp tác cụ thể. 

Tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế trong và ngoài nước, nhằm mở 

rộng và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, các địa 

phương của các nước có tiềm năng hợp tác và momg muốn hợp tác với tỉnh An 

Giang, hướng tới việc tiến hành ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác với 

các đối tác này trên tinh thần thực chất, bình đẳng, cùng có lợi. 
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c. Đẩy mạnh kinh tế đối ngoại 

Đẩy mạnh việc thu hút các nguồn vốn FDI vào địa bàn tỉnh thông qua việc 

ban hành, sửa các chính sách ưu đãi, cải cách thủ tục hành chính, tích cực triển 

khai công tác xúc tiến, vận động đầu tư. 

Triển khai công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang tập trung các quốc gia 

như: Hàn Quốc, Nhật Bản,…. 

Triển khai tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh An Giang năm 2022 dự 

kiến tổ chức tháng 11/2022 

d. Hỗ trợ chuyển đổi mô hình phát triển 

Tập trung vào các nội dung chính yếu của các mô hình phát triển hiện nay 

như: cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế xanh, công nghệ cao, chuyển đổi số; 

những biện pháp phục hồi kinh tế và khôi phục chuỗi cung ứng bị đứt gãy nhằm 

phục hồi và phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới.  

e. Các mặt công tác văn hóa, thông tin đối ngoại; lãnh sự, bảo hộ công 

dân; công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; công tác biên giới, lãnh thổ 

Công tác lãnh sự: Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và 

Nhà nước trong tổ chức đoàn ra theo Chỉ thị 21, Chị thị 38 của Bộ Chính trị và 

các quy định theo Kết luận 33, Quy chế 272, cũng như 05 tiêu chí tổ chức đoàn 

ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác đoàn ra, đoàn vào. Tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin thông qua giải quyết thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực đối ngoại theo hình thức một cửa, hoàn thiện các quy trình và thủ 

tục có liên quan theo hướng gọn nhẹ, dễ thực hiện. 

Bảo hộ công dân: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nhanh 

chóng, kịp thời công tác bảo hộ công dân An Giang ở nước ngoài và các vụ việc 

có yếu tố nước ngoài phát sinh trên địa bàn tỉnh. Sử dụng dữ liệu công dân một 

cách đúng đắn, có hiệu quả nhằm giảm thời gian xác minh thông tin, giải quyết 

nhu cầu của công dân trong thời gian sớm nhất. 

Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài: tích cực triển khai 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, cụ thể như: tập trung tuyên truyền quan điểm, 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người 

Việt Nam ở nước ngoài; các văn bản chỉ đạo về công tác người Việt Nam ở 

nước ngoài; nghiên cứu xây dựng, ban hành các chính sách vận động, thu hút 

doanh nhân, trí thức kiều bào về đầu tư, kinh doanh, đóng góp vào phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường phối hợp với chính quyền các nước sở tại 

nhất là hai tỉnh Kandal, Takeo, Vương quốc Campuchia về công tác triển khai 

các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những địa bàn khó 

khăn để đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển 

kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại; tiếp tục hoàn 
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thiện cơ sở dữ liệu công dân An Giang và Việt kiều gốc An Giang đang sinh 

sống và làm việc ở nước ngoài làm cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ 

công dân, quản lý lao động, du học sinh. 

Công tác biên giới, lãnh thổ: Tiếp tục duy trì và thắt chặt quan hệ hợp tác 

truyền thống với tỉnh Kandal và tỉnh Takeo trên nhiều lĩnh vực. Thực hiện có 

hiệu quả công tác phòng chống các loại tội phạm và ngăn chặn tình trạng xuất 

nhập cảnh trái phép. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về biên giới cho nhân dân 

địa phương, nhất là pháp luật Campuchia khi sang làm ăn, thăm thân nhân. 

Tổ chức Lễ công bố cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương; tổ chức cuộc họp định 

kỳ với tỉnh Takeo, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia nhằm đánh giá kết quả 

đạt được và đề ra phương hướng tiếp theo. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 

năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị 

và Hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - 

Campuchia. 

Công tác văn hóa đối ngoại: tiến hành triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ 

thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến 

lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026. Đẩy mạnh công tác 

văn hóa đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh miền đất, con người, 

những nét văn hóa đặc sắc của tỉnh An Giang đến bạn bè quốc tế; tăng cường 

các hoạt động giao lưu biên giới, qua đó mở rộng hợp tác với các địa phương 

thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, thu hút đầu tư, thúc đẩy thương 

mại, du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa góp phần tăng cường phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong 

phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh. 

Công tác thông tin đối ngoại: Tiếp tục thực hiện các kế hoạch, chương 

trình, đề án,... về hoạt động thông tin đối ngoại; biển đảo, phân giới cắm mốc 

của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành, tăng cường hợp tác các cơ quan báo chí 

lớn, có uy tín để thông tin, giới thiệu, quảng bá hình ảnh của đất nước, văn hóa, 

con người Việt Nam nói chung, tiềm năng phát triển và hợp tác của tỉnh nói 

riêng đến cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước có quan hệ hợp tác truyền 

thống. Công tác tuyên truyền cần tập trung vào những dịp lễ và sự kiện quan 

trọng nhằm tăng cường sự hiểu biết, ủng hộ của cộng đồng quốc tế với sự 

nghiệp xây dựng và đổi mới của nước ta. 

VI. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT 

LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NÓI CHUNG CỦA ĐỊA 

PHƯƠNG 

1. Đề nghị các Bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng Chính phủ xây 

dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu mang tính đặc 

thù, tách biệt với chính sách áp dụng cho vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Đồng 

thời ưu tiên nguồn vốn đầu tư các tuyến đường dẫn ra biên giới tạo điều kiện 



25 

 

thuận lợi để các doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu, góp phần phát triển kinh 

tế-xã hội của các địa phương vùng biên giới. 

2. Đề nghị đàm phán thống nhất quan điểm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 

phân giới cắm mốc với Campuchia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên 

hoạt động bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền biên giới quốc gia. 

3. Đề nghị hỗ trợ tỉnh An Giang trong công tác tổ chức các hoạt động xúc 

tiến thương mại phù hợp trong thời gian diễn ra dịch bệnh như: xúc tiến thương 

mại thông qua nền tảng số, trên môi trường thương mại điện tử, khai thác các 

ứng dụng công nghệ thông tin, các hội nghị kết nối giao thương trực tuyến...; 

đẩy nhanh tiến độ hoạt động thông tin, truyền thông quảng bá sản phẩm xuất 

khẩu, kết nối giao thương trực tuyến với các đối tác có nhu cầu nhập khẩu...  

Trên đây là Báo cáo hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang 06 

tháng đầu năm 2022 và phương hướng hoạt động đối ngoại 06 tháng cuối năm 

2022, xin báo Bộ Ngoại giao được rõ./. 
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