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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 273  /BC-SNN      Quảng Trị, ngày 06 tháng 11 năm 2019 

  

BÁO CÁO 

Hoạt động đối ngoại năm 2019 và dự kiến chương trình  

đối ngoại năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

 Ngày 17/10/2019, Sở Ngoại vụ có văn bản số 1068/SNgV-VP về việc báo 

cáo hoạt động đối ngoại năm 2019, dự kiến chương trình hoạt động đối ngoại 

năm 2020; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau: 

1. Bối cảnh tình hình công tác đối ngoại của cơ quan 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ 

ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh 

quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi; 

phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối 

với nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; về các dịch vụ công thuộc ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc 

uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 Việc thực hiện đường lối và chính sách của đối ngoại của Đảng, Nhà nước 

được thực hiện nghiêm túc theo quy định. 

 * Những thuận lợi, khó khăn trong công tác đối ngoại:  

 Thuận lợi: Công tác đối ngoại được Đảng ủy và Lãnh đạo Sở quan tâm 

chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong toàn Ngành 

và nhận thức được tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong tình hình nhiệm 

vụ mới. Đồng thời thực hiện tốt quy chế về quản lý người nước ngoài đến làm 

việc và quản lý cán bộ công chức, viên chức trong Ngành đi nước ngoài theo 

đúng quy định của UBND Tỉnh. 

 Khó khăn: Trình độ ngoại ngữ của cán bộ công chức, viên chức còn hạn 

chế nên gặp khó khăn trong việc tiếp xúc và trao đổi với các chuyên gia, đoàn 

nước ngoài đến làm việc. 

2. Những kết quả đạt được 

 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lồng ghép, quán triệt các chủ trương, 

chính sách liên quan đến công tác đối ngoại trong các cuộc họp, hội nghị, giao 

ban như: Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2014 của Bộ Chính trị về hội nhập 

quốc tế, Quyết định 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 

38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi 

công tác… 

a. Các nhiệm vụ công tác đối ngoại trong năm 2019: Sở Nông nghiệp và 

PTNT tổ chức thực hiện và quản lý đoàn đi công tác, học tập cũng như tiếp đón 

đoàn vào theo quy định. 
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- Công tác tổ chức và quản lý đoàn đi công tác, học tập nước ngoài: Trong 

năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT có 05 đoàn cán bộ đi tham quan học tập, 

trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài. 

(có bảng tổng hợp cụ thể kèm theo). 

- Công tác tổ chức và quản lý đón tiếp các đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế 

vào thăm: Năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đón tiếp 04 đoàn (08 đợt) 

nước ngoài đến làm việc. 

        (có bảng tổng hợp cụ thể kèm theo). 

b. Ký kết và thực hiện các thỏa thuận với các tổ chức, cá nhân nước ngoài: 

 - Thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ ngày 10/10/2017 về việc hợp tác 

phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao giữa UBND tỉnh Quảng Trị và 

Tập đoàn Sumitomo - Nhật Bản, năm 2019, Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản tiếp 

tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện mô hình trồng dưa lưới 

theo công nghệ Nhật bản tại xã Trung Giang huyện Gio Linh và hỗ trợ thêm mô 

hình nông nghiệp công nghệ cao thực hiện tại Phường Đông Lễ, Thành Phố 

Đông Hà với quy mô 500m
2
. 

c. Hội nghị, hội thảo quốc tế do cơ quan chủ trì: không. 

d. Công tác ngoại giao kinh tế: Không 

đ. Tiếp nhận các dự án nước ngoài: 

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang quản lý và làm chủ đầu tư các dự 

án nhóm Ô sử dụng nguồn vốn ODA. Cụ thể: 

- Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7). 

Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) do Ngân hàng thế giới tài trợ 

(WB) được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 

2409/QĐ-BNN-HTQ ngày 18/10/2013 và Quyết định số 1155/QĐ-BNN-XD 

ngày 26/5/2014 có tổng mức đầu tư dự án 648.166.000.000 đồng . Thời gian 

thực hiện từ năm 2014 đến 2020. Dự án có 4 hợp phần (Hợp phần 1: Hỗ trợ cải 

thiện quản lý tưới; Hợp phần 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống tưới; Hợp phần 

3: Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu; Hợp 

phần 4: Quản lý dự án và giám sát, đánh giá). Trong đó: Địa phương được Bộ 

Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hợp phần 2 và một phần 

của hợp phần 1, hợp phần 3. Hiện tại, dự án chủ yếu đang tích cực triển khai 

thực hiện các nội dung của Hợp phần 2. Tính đến thời điểm này, đã trao thầu 

20/20 gói thầu xây lắp, hiện tại 7 gói thầu đã hoàn thành , 13 gói thầu đang thi 

công, các gói thầu sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2017. Xét về yếu tố tỷ lệ giá 

trị hoàn thành so với tỷ lệ thời gian thực hiện hợp đồng, có 11 gói thầu vượt tiến 

độ, còn lại 9 gói thầu đều đảm bảo tiến độ.  

- Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8: Dự án do Ngân hàng 

Thế giới tài trợ được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thi tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015. Trong đó, dự 

án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Trị thuộc hợp phần 1, 

được thực hiện vào giai đoạn 2 của dự án, bao gồm đầu tư nâng cấp 14 công 
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trình hồ, đập với tổng mức đầu tư 226,71 tỷ đồng, vốn WB 214,88 tỷ đồng, vốn 

đối ứng 11,92 tỷ đồng (0,53 triệu USD). Dự án được thực hiện tại các huyện: 

Vĩnh Linh, Gio Linh, Hướng Hóa và Hải Lăng, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.  

Đến nay tiểu dự án đang thực hiện các gói thầu chuẩn bị đầu tư, gồm: Tư 

vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo an toàn đập và Tư vấn lập Báo 

cáo chính sách an toàn Môi trường và Xã hội. 

-  Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị 

(JICA2).  Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết 

định số 1405/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 với quy mô trồng rừng phòng hộ 2.900 

ha; bảo vệ 2.500 ha và khoanh nuôi tái sinh 1.700ha. Dự án có tổng mức đầu tư 

là 288,069 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2012-2021. Năm 2017, kế hoạch 

vốn được bố trí: 26,395 tỷ đồng; trong đó: Vốn ODA: 25,953 tỷ đồng; Vốn đối 

ứng ĐP: 0,442 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đang thực hiện và đảm bảo tiến độ dự 

án cũng như tiến độ giải ngân. 

- Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu 

vùng ven biển tỉnh Quảng Trị. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

chủ trương đầu tư tại Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 21/4/2017 và Bộ NN và 

PTNT phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định số 1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 

04/5/2017. Trong đó, dự án thành phần thực hiện tại Quảng Trị có tổng mức đầu 

tư là 428,9 tỷ đồng (vốn đối ứng ĐP: 55,833 tỷ đồng) thực hiện từ năm 2017 đến 

2023. Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua phương án vay và trả nợ vốn vay lại 

và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 07/7/2017.  

- Dự án RED+: Dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện sáng kiến Giảm 

phát thải thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững 

tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon của rừng ở Việt Nam. 

Dự án được thực hiện tại 3 huyện Đakrông, Hướng Hóa, Hải Lăng, với tổng 

kinh phí thực hiện: 11.721.779.000 VNĐ do Quỹ đối tác các bon trong lâm 

nghiệp (FCPF) thông qua Ngân hàng thế giới tài trợ. 

 e. Hoạt động đối ngoại liên quan đến biên giới lãnh thổ: Không 

 g. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài: Không 

 h. Giải quyết tình huống phức tạp trong quan hệ với nước ngoài: Không 

 i. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại: Đang kiêm nhiệm 

3. Các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

đối ngoại:  

-  Để công tác đối ngoại ngày càng được nâng cao về chất lượng và hiệu 

quả, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Ngoại vụ hàng năm mở các lớp bồi 

dưỡng, nâng cao kỹ năng về công tác đối ngoại và ngoại ngữ đối với cán bộ 

công chức, viên chức trong toàn Tỉnh. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Quảng Trị với 

các tỉnh trên Tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây và tăng cường phát triển quan 

hệ với các nước, các địa phương. Tuyên truyền về chính sách thu hút nguồn vốn 

đầu tư nước ngoài, nhất là đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh. 
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- Tăng cường cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại chuyên trách ở một 

số ban, ngành và đoàn thể trong tỉnh. Đảm bảo tốt các điều kiện, phương tiện, tài 

liệu phục vụ tuyên truyền phù hợp với các đối tượng, nhất là chú trọng tuyên 

truyền ở những địa phương tuyến biển, biên giới đất liền. 

4. Phương hướng và dự kiến kế hoạch công tác đối ngoại năm 2020 

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường 

quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài và  quy chế quản lý thống nhất các hoạt 

động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Tiếp tục kêu gọi, phối hợp với các tổ chức dự án triển khai thực hiện các 

chương trình dự án trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, giới thiệu và quảng bá các hoạt 

động của Ngành Nông nghiệp và PTNT trên các phương tiện thông tin đại chúng 

như bản tin nông nghiệp của ngành, trên các báo, trang web của Sở nhằm làm 

cho nhiều đối tượng ở trong và ngoài nước hiểu rõ, hiểu đúng về chính sách, chủ 

trương của tỉnh; tạo tình cảm tốt đẹp, thu hút sự quan tâm, đóng góp và đầu tư 

phát triển cho hoạt động cho Ngành Nông nghiệp và PTNT. 

 - Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp, tạo mọi điều kiện đối với các cơ quan, đơn vị 

thuộc Sở trong việc tiếp cận, thu hút, hợp tác với các chương trình, dự án đầu tư 

của nước ngoài cũng như thực hiện tốt công tác đối ngoại trong năm 2020. 

- Dự kiến các đoàn ra, đoàn vào năm 2020: Theo biên bản nghi nhớ đã ký 

kết vào ngày 10 tháng 10 năm 2017, giữa UBND tỉnh Quảng Trị với Công ty 

TNHH Sumitomo Corpotion Việt Nam về thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo 

hướng công nghệ cao tỉnh Quảng Trị, trong năm 2020, Đoàn của Công ty TNHH 

Sumitomo Corpotion Việt Nam tiếp tục có nhiều chuyến công tác đến tỉnh 

Quảng Trị để giúp tỉnh Quảng Trị hoàn thành tốt các nội dung tực hiện theo biên 

bản ghi nhớ đã ký kết. 

Trên đây là báo cáo hoạt động công tác đối ngoại năm 2019 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT và dự kiến chương trình hoạt động năm 2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Ngoại vụ; 

- Lưu: VT,  TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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