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BÁO CÁO
Kết quả công tác đối ngoại năm 2019
và kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2020
Thực hiện Công văn số 1068/SNgv-VP ngày 17/10/2019 của Sở Ngoại vụ về
việc báo cáo hoạt động đối ngoại năm 2019 và dự kiến chương trình hoạt động đối
ngoại năm 2020, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị báo cáo cụ thể như sau:
1. Kết quả đạt được
Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, kế hoạch hợp tác giữa
tỉnh Quảng Trị với Savannakhet và Salavan (nước CHDCND Lào) giai đoạn 20172019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chú trọng triển khai thực hiện tốt công tác đối
ngoại. Năm 2019, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức quán triệt và triển khai các
quy định về quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Chính trị và Tổng LĐLĐ Việt Nam
đến các cấp công đoàn toàn tỉnh. Các văn bản được được chú trọng triển khai 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 khóa XI ban hành Quy chế
thống nhất các hoạt động đối ngoại; Quyết định số 1395/QĐ-TLĐ ngày 08/10/2015
của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý hoạt
động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết số 03/NQ-ĐCT ngày
24/9/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tăng cường hoạt động đối
ngoại, đẩy mạnh hợp tác quốc tế của Công đoàn Việt Nam; Công văn số 569/TLĐ
ngày 21/4/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ
chiếu công vụ đối với cán bộ công đoàn Việt Nam
Tháng 8/2019, tỉnh Quảng Trị ký kết thoả thuận hợp tác với tỉnh Savannakhet,
Salavan giai đoạn 2020 – 2022, sau khi văn bản thoả thuận được ký kết và ban hành,
LĐLĐ tỉnh đã kịp thời xây dựng nội dung kế hoạch hợp tác với tổ chức công đoàn 2
tỉnh Savannakhet, Salavan giai đoạn 2020-2022.
Tổ chức đón đoàn LHCĐ tỉnh Savannakhet sang thăm và trao đổi kinh
nghiệm hoạt động công đoàn theo kế hoạch đối ngoại đã được Ban Bí thư TW Đảng
phê duyệt1. Sau khi làm việc với đoàn, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã báo cáo kết quả làm
việc kịp thời về Tổng LĐLĐ Việt Nam theo quy định. Trong Chương trình công
tác, hai bên đã tổ chức hội đàm, thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội
Đoàn 10 người do đồng chí Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Savannakhet làm trưởng đoàn, thành
viên gồm các phó chủ tịch, đại diện các phòng, ban của Liên hiệp Công đoàn tỉnh và chủ tịch Liên hiệp
Công đoàn các huyện, ngành thuộc Công đoàn tỉnh Savannakhet.
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của 2 tỉnh, trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm hoạt động công đoàn, nhất là những kinh
nghiệm trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực
doanh nghiệp ngoài nhà nước; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; công tác
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động;
chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; việc thương lượng, ký kết thoả
ước lao động tập thể; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động... Trên tinh thần
hiểu biết và tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động công đoàn giữa hai tỉnh
những năm vừa qua, hai bên vui mừng và phấn khởi trước sự đổi mới, phát triển
của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn hai tỉnh; góp phần cùng Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân hai tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, đồng thời thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Tổ chức Công đoàn hai tỉnh khẳng định
tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị, truyền thống của tổ chức Công
đoàn hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet, tăng cường công tác trao đổi kinh nghiệm
hoạt động công đoàn trong tiến trình hội nhập và phát triển, góp phần duy trì và
phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt của tổ chức Công
đoàn Quảng Trị với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Savannakhet, làm sâu đậm thêm mối
quan hệ đặc biệt giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Savannakhet, giữa 2 nước Việt Nam
- Lào.
2. Khó khăn, hạn chế
Hiện nay LĐLĐ tỉnh chưa có cán bộ chuyên trách về công tác đối ngoại, cán
bộ Văn phòng kiêm nhiệm nên chuyên môn nghiệp vụ về công tác đối ngoại còn hạn
chế, trình độ ngoại ngữ chỉ giao tiếp cơ bản, chưa trực tiếp trao đổi kinh nghiệm với
cán bộ công đoàn nước bạn nên chưa phát huy hết hiệu quả trong công tác đối ngoại
của tổ chức công đoàn. Mặt khác, Quảng Trị là một tỉnh nghèo, nguồn ngân sách
công đoàn dành cho hoạt động đối ngoại của LĐLĐ tỉnh còn hạn hẹp nên còn khó
khăn.
II.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM 2020

Ngoài việc củng cố, duy trì tốt mối quan hệ công tác đối ngoại với các đơn vị
bạn. Trong năm 2020, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức đoàn sang thăm và trao đổi
kinh nghiệm hoạt động công đoàn với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Savannakhet và
Salavan.
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