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BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 03/NQ-ĐCT ngày 24/9/2010 của
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tăng cường hoạt động đối ngoại,
đẩy mạnh hợp tác quốc tế của Công đoàn Việt Nam
Thực hiện Công văn số 2749/TLĐ ngày 30/9/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về
việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 03/NQ-ĐCT ngày 24/9/2010 của
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tăng cường hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác
quốc tế của Công đoàn Việt Nam (gọi tắt là Nghị quyết 03), LĐLĐ tỉnh Quảng Trị báo
cáo kết quả thực hiện như sau:
I. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 03
1. Công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết 03
Sau khi Tổng Liên đoàn ban hành Nghị quyết 03, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã
tổ chức quán triệt, triển khai đến các cấp công đoàn nhằm tạo sự đồng thuận, thống
nhất cao trong triển khai hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế. Hàng năm trên cơ sở
hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch hoạt động
đối ngoại, hợp tác quốc tế đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Bên cạnh việc quán triệt, triển
khai Nghị quyết 03, LĐLĐ tỉnh đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các văn bản của
Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế như: Nghị quyết 22NQ/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 về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt
động đối ngoại, 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… qua đó
góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên đối với công
tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, nhất là trong giai đoạn hiện nay đất nước ta đang đẩy
mạnh CNH, HĐH, hội nhập và phát triển.
LĐLĐ tỉnh đã chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch,
luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là các vân đề liên quan
đến chủ quyền quốc gia, biên giới, hải đảo, chia rẽ đoàn kết dân tộc, mối quan hệ giữa
các nước; vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐtích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu
quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào” do Tỉnh ủy phát động; tham gia nhắn tin, ủng hộ
chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”.
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2. Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết 03
2.1. Công tác tổ chức, quản lý đoàn ra, đoàn vào
Giai đoạn 2010-2021, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Công đoàn tỉnh
Quảng Trị tập trung chủ yếu với Liên hiệp Công đoàn hai tỉnh Savannakhet và Salavan
(đây là hai tỉnh có đường biên giới giáp với tỉnh Quảng Trị). Công đoàn tỉnh Quảng Trị
và Liên hiệp Công đoàn hai tỉnh Savannakhet và Salavan đã có nhiều hoạt động đối
ngoại, trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động công đoàn... Qua đó duy trì, củng cố
và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa Công đoàn tỉnh Quảng Trị với Liên hiệp Công
đoàn hai tỉnh Savannakhet và Salavan.
Trong 10 năm qua, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 04 đoàn cán bộ sang thăm
làm việc với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Savannakhet (vào các năm 2011, 2013, 2015,
2018). Năm 2012, 2014, 2016, 2019 Liên hiệp Công đoàn Savannakhet sang thăm, làm
việc với LĐLĐ tỉnh Quảng Trị; năm 2017 đoàn Liên hiệp Công đoàn Salavan sang
thăm, làm việc. Nhân các chuyến thăm, làm việc hai bên đã tổ chức hội đàm, trao đổi
thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và phong trào công nhân, động công
đoàn, những kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động công đoàn, ký kết biên bản ghi nhớ c
và tổ chức tham quan, đi thực tế một số mô hình công đoàn hoạt động hiệu quả. LĐLĐ
tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ tổng số tiền 4.500 USD cho Liên hiệp Công đoàn Savannakhet
để mua sắm trang thiết bị, tổ chức các hoạt động công đoàn.
Việc tổ chức, quản lý đoàn ra, đoàn vào, cán bộ công đoàn đi công tác, học tập
được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn. Sau
mỗi chuyến thăm, làm việc với Công đoàn tỉnh bạn, LĐLĐ tỉnh đều có báo cáo tình
hình, kết quả với Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn.
2.2. Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đối ngoại
Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 03, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã
phân công 01 đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh trực tiếp chỉ đạo, giao Văn phòng làm
đầu mối để theo dõi, tham mưu các nội dung hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế.
Cử 2 cán bộ chuyên trách công đoàn tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng
cao trình độ, kiến thức, kỹ năng về công tác đối ngoại, tham gia các khóa học tiếng Lào
do tỉnh tổ chức.
2.3. Công tác phối hợp với cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể
chính trị trong hoạt động đối ngoại
Trong những năm qua, hoạt động đối ngoại của Công đoàn tỉnh Quảng Trị luôn
nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp tạo điều kiện
của UBND tỉnh, Mặt trận và các đoàn thể chính trị. Các đoàn đến thăm, làm việc đều
được Tỉnh ủy đón tiếp trọng thị, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên trao đổi kinh
nghiệm, học tập lẫn nhau, qua đó củng cố, vun đắp tình đoàn kết, hợp tác, hữu nghị
giữa hai tổ chức công đoàn nói riêng và nhân dân hai tỉnh nói chung.
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II. Những khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết 03
1. Khó khăn, hạn chế
- 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 về
nhiều mặt.
- Công tác tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại còn thiếu thường xuyên; việc
nghiên cứu, tham mưu đề xuất trên lĩnh vực đối ngoại còn hạn chế. Công tác đối ngoại
giữa các bên chỉ mới dừng lại ở trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm, chưa tổ chức
được các hội ghị, hội thảo để nghiên cứu sâu hơn làm tiền đề thúc đẩy, hỗ trợ công
đoàn hai bên cùng phát triển.
- Kinh phí hoạt động đối ngoại chủ yếu từ nguồn kinh phí hoạt động công đoàn
tỉnh, không có nguồn viện trợ, hỗ trợ bên ngoài nên khó khăn, chưa mở rộng được các
hoạt động đối ngoại.
- Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và thế giới diễn biến phức tạp đã ảnh
hưởng lớn đến các hoạt động đối ngoại, các kế hoạch đề ra trong năm 2020, 2021
không triển khai thực hiện được.
III. Kiến nghị, đề xuất với Tổng Liên đoàn những giải pháp nhằm tăng
cường hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của Công đoàn
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại, hợp tác quốc tế của
Đảng, Nhà nước; thông tin, định hướng kịp thời những vấn đề mới công tác đối ngoại,
hợp tác quốc tế, những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo...
2. Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ công đoàn phụ trách công tác đối
ngoại của công đoàn các cấp để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức,
nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ công tác đối
ngoại công đoàn hiện nay.
3.Quan tâm hỗ trợ LĐLĐ các tỉnh trong việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh
qua các kênh thông tin nhằm tạo mối quan hệ, thu hút sự ủng hộ, tài trợ của Công đoàn
các nước bạn.
Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

- Ban Đối ngoại TLĐ;
- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT.

Người ký: Nguyễn Đăng
Bảo
Email:
dangbao62@quangtri.gov
.vn
Cơ quan: Tỉnh Quảng Trị
Thời gian ký: 13.10.2021
14:04:56 +07:00

Nguyễn Đăng Bảo
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Phụ lục I
CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI
CÔNG ĐOÀN
TT
1
2
3
4
5
6
7

Các hoạt động cụ thể
Tổ chức và quán triệt Nghị quyết 03
Ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Nghị
quyết 03
Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo
hoạt động đối ngoại
Phân công cán bộ làm đầu mối về hoạt động
đối ngoại
Tổ chức tập huấn, thông tin về hoạt động đối
ngoại
Tham gia các chương trình tập huấn, thông
tin về hoạt động đối ngoại
Các hoạt động liên quan khác
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Có
x
x

Không

x
x
x
x

Ghi chú

Phụ lục 2
THỐNG KÊ CÁC ĐỐI TÁC SONG PHƯƠNG
TT
Thời điểm năm 2010
1

2

LHCĐ Savannakhet (Lào)

Tên đối tác
Thời điểm
Ký kết thỏa
Ghi chú
năm 2020
thuận hợp tác
LHCĐ
Ký kết các biên
Savannakhet
bản ghi nhớ
(Lào)
LHCĐ Salavan
Năm
2017,
(Lào)
LHCĐ Salavan
sang thăm, làm
việc. Theo kế
hoạch
năm
2020
LĐLĐ
tỉnh Quang Trị
sẽ tổ chức đoàn
sang thăm, làm
việc với LHCĐ
Salavan,
tuy
nhiên do dịch
bệnh nên không
triển khai được
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Phụ lục III
CAC HÌNH THỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
ĐỐI NGOẠI
Hình thức

Trực tiếp
Báo/Tạp chí
Wesite
Mạng xã
hội
Sách
Sổ tay
Tờ rơi
Khác

Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Khác

x
x
X

Tần suất đưa tin
Thường xuyên Không thường
xuyên
x
x
x
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Phụ lục IV
THÔNG TIN CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI CÔNG ĐOÀN
TT

Số lượng cán bộ làm công tác đối ngoại

Tổng số cán bộ làm
công tác đối ngoại
02

Số lượng cán bộ có
chuyên môn ngoại ngữ và
kỹ năng đối ngoại
Cán bộ
Cán bộ kiêm Có chuyên
Có chuyên
chuyên trách
nhiệm
môn ngoại
môn đối
ngữ
ngoại
0
02
01
0
(Tiếng Anh)
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