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BÁO CÁO
Công tác đối ngoại năm 2021 và kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2022
Thực hiện Công văn số 2635/ĐN-TLĐ ngày 15/9/2021 của Ban Đối ngoại Tổng
LĐLĐ Việt Nam về việc báo cáo Công tác đối ngoại năm 2021 và kế hoạch hoạt động đối
ngoại năm 2022, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả như sau:
1. Công tác đối ngoại năm 2021
Thực hiện Thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và
Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào giai đoạn 2013-2018 và 2018-2023, kế hoạch hợp
tác giữa tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet và Salavan, Liên đoàn Lao động tỉnh
Quảng Trị đã tích cực, chủ động triển khai quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Liên
hiệp Công đoàn các tỉnh bạn có chung đường biên giới (Savannakhet, Salavan) nhằm
củng cố, duy trì và phát huy truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt của tổ chức Công đoàn
Quảng Trị - Savannakhet, Quảng Trị - Salavan, góp phần làm sâu đậm thêm mối quan hệ
lâu bền giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Savannakhet và Salavan, giữa hai nước Việt Nam
- Lào.
Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên không tổ chức
đoàn sang thăm bạn được.
2. Những khó khăn, hạn chế
- Tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến công tác đối ngoại giữa 2 tổ chức
Công đoàn tỉnh Quảng Trị và Liên hiệp Công đoàn Savannakhen và Salavan - Lào
- Việc trao đổi thông tin giữa hai bên chưa được thường xuyên, các nội dung hợp
tác chủ yếu dừng lại ở phương diện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động là chủ yếu,
chưa có các hoạt động hợp tác mang tính chiến lược, lâu dài.
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- Nguồn ngân sách Công đoàn tỉnh còn hạn chế nên khó khăn trong việc tổ chức
các hoat động đối ngoại.
3. Kế hoạch đối ngoại năm 2022
Tiếp tục duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh Quảng Trị với
Liên hiệp Công đoàn hai tỉnh Savannakhet và Salavan.
Năm 2022, dự báo tình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp vì vậy
LĐLĐ tỉnh không có kế hoạch tổ chức Đoàn ra và đón Đoàn vào với Liên hiệp Công đoàn
hai tỉnh Savannakhet và Salavan.
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