
 
 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
                            _______________  

 

Số: 1109/QĐ-TTg 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                ___________________________________________________  

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin  

giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân. 
____________________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Ban Bí thư 

(khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân 

dân trong tình hình mới, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý thống nhất 

của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại nhân dân; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin 

giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân với những nội 

dung chính sau: 

1. Mục tiêu của Đề án: 

a) Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công 

tác đối ngoại nhân dân theo chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị 04-CT/TW ngày 

06 tháng 7 năm 2011 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối 

ngoại nhân dân trong tình hình mới. 

b) Giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ theo dõi, tổng hợp, trao đổi 

thông tin, từ đó đánh giá được toàn diện về công tác đối ngoại nhân dân thuộc 

chức năng quản lý nhà nước của Chính phủ, giúp các hoạt động đối ngoại nhân 

dân được tổ chức, triển khai có hiệu quả, đóng góp vào việc thực hiện đường lối 

đối ngoại của Đảng, giữ vững sự ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

c) Triển khai có hiệu quả việc theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông 

tin giữa cơ quan đầu mối với các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại 

nhân dân từ Trung ương đến địa phương nhằm đảm bảo sự gắn kết đối ngoại 

nhân dân với đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước, qua đó góp phần phát 

huy sức mạnh tổng hợp, toàn diện của công tác đối ngoại nhằm phát triển đất 

nước và hội nhập quốc tế sâu rộng. 

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng:  
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- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung 

là Bộ); Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 

chung là Ủy ban nhân dân tỉnh) trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động 

đối ngoại nhân dân. 

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (tổ chức chính trị - xã hội 

chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị 

và hợp tác nhân dân). 

3. Quan điểm: 

a) Bám sát chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà 

nước, thực hiện đúng chủ trương và đường lối về hoạt động đối ngoại nhân dân 

trong quá trình triển khai thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi 

thông tin giữa các cơ quan có liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân, phục 

vụ tốt việc quản lý nhà nước về đối ngoại nhân dân. 

b) Việc triển khai theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin trên cơ 

sở quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm 2011 của 

Ban Bí thư (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối 

ngoại nhân dân trong tình hình mới, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và sự thống 

nhất quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại nhân dân.  

c) Đánh giá đúng, đầy đủ thực trạng việc theo dõi, tổng hợp, phối hợp, 

trao đổi thông tin trong công tác đối ngoại nhân dân.  

d) Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh và 

nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đầu mối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ theo dõi, chỉ đạo về công tác đối ngoại nhân dân và tăng cường phối hợp, 

trao đổi thông tin giữa các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan liên quan về 

công tác đối ngoại nhân dân. 

4. Nội dung và nhiệm vụ triển khai theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi 

thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân 

a) Nhiệm vụ của Bộ 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình, chính sách của Nhà nước, các quy 

định của pháp luật; phổ biến kiến thức cho các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt 

động đối ngoại nhân dân thuộc nhiệm vụ của Bộ.  

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp với các đoàn thể và tổ chức nhân 

dân trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân (nếu cần thiết) phù hợp với 

trách nhiệm và chức năng quản lý nhà nước của Bộ. 

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao trong công tác quản lý nhà nước về công tác 

đối ngoại nhân dân. 

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện công tác 

quản lý nhà nước đối với hoạt động đối ngoại nhân dân theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao của Bộ. 

- Hướng dẫn các địa phương, các đoàn thể và tổ chức nhân dân thực hiện 

các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai tổ chức các hoạt động đối 

ngoại nhân dân thuộc lĩnh vực Bộ, ngành Trung ương quản lý. 
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- Chủ trì hoặc tham gia các cơ chế liên ngành, thực hiện cơ chế phối hợp 

liên Bộ hay với địa phương và hướng dẫn về chuyên môn liên quan đến công tác 

đối ngoại nhân dân có nội dung thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ. 

- Chia sẻ, trao đổi thông tin về công tác đối ngoại nhân dân giữa các cơ 

quan liên quan. 

- Quản lý hoạt động đối ngoại của các đoàn thể và tổ chức nhân dân trong 

lĩnh vực chuyên ngành thuộc thẩm quyền và chức năng của Bộ.  

- Xây dựng kế hoạch định kỳ, đột xuất thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

thuộc thẩm quyền và chức năng của Bộ liên quan đến công tác đối ngoại nhân 

dân. Đề xuất kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành liên quan đến công tác đối 

ngoại nhân dân thuộc lĩnh vực hoạt động của Bộ. 

- Đề xuất các hình thức khen thưởng và khen thưởng đối với các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân theo 

quy định. 

- Phân công một đơn vị của Bộ làm đầu mối giúp Bộ thực hiện nhiệm vụ 

theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân 

được Thủ tướng Chính phủ giao. 

b) Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Nghiên cứu, phối hợp, kiến nghị với các Bộ để xây dựng các văn bản 

quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân để trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định.  

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành các chính sách, biện pháp, chương trình, kế hoạch liên quan đến công 

tác đối ngoại nhân dân của địa phương. 

- Xây dựng cơ chế phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh với các đoàn thể và 

tổ chức nhân dân trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân và tổ chức các 

hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn địa phương. 

- Hướng dẫn và phối hợp với các Bộ để hướng dẫn các đoàn thể và tổ 

chức nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các hoạt động 

đối ngoại nhân dân. 

- Tham gia các cơ chế liên ngành, thực hiện cơ chế phối hợp liên  ngành, 

liên địa phương trong công tác đối ngoại nhân dân có liên quan đến trách nhiệm 

quản lý của địa phương. 

- Trao đổi thông tin liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân của địa 

phương mình với các Bộ và các địa phương khác. 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình và phối hợp với các đoàn thể, các tổ 

chức nhân dân tuyên truyền đối ngoại liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân 

của địa phương. 

- Quản lý và hướng dẫn các đoàn thể và tổ chức nhân dân đăng ký hoạt 

động trong phạm vi của địa phương liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân 

phù hợp với quy định của pháp luật. 
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- Xây dựng kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ, đột xuất thanh 

tra, kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức liên quan đến công tác đối ngoại nhân 

dân tại địa phương. Đề xuất với các Bộ liên quan kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại 

địa phương liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân. 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung phổ biến chính sách của 

Nhà nước, các quy  định của pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân. 

Chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng đối ngoại cho các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động đối ngoại nhân 

dân của địa phương. 

- Đề xuất hình thức khen thưởng và khen thưởng đối với các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thành tích xuất xắc trong công tác đối ngoại nhân dân của địa 

phương theo thẩm quyền. 

- Phân công một cơ quan làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực 

hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp, phối hợp, chia sẻ thông tin trong công tác đối 

ngoại nhân dân (Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh...).  

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân 

tại địa phương do Thủ tướng Chính phủ giao, các Bộ ủy quyền. 

c) Nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao 

- Là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện công tác theo dõi, tổng 

hợp, phối hợp, trao đổi thông tin về công tác đối ngoại nhân dân.  

- Thực hiện các quy định tại điểm a khoản 4 Điều 1 Quyết định này. 

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định liên quan đến công 

tác đối ngoại nhân dân. 

- Đề xuất, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trách 

nhiệm chủ trì cho một cơ quan (thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định) để 

triển khai thực hiện các nội dung về hoạt động đối ngoại nhân dân có liên quan 

đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan đó. 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng 

cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại 

nhân dân, nắm chắc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tình 

hình thế giới; bồi dưỡng kỹ năng đối ngoại cho các cá nhân và tổ chức tham gia 

hoạt động đối ngoại nhân dân. 

d) Nhiệm vụ của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam 

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao trong công tác quản lý nhà nước về công tác 

đối ngoại nhân dân và thực hiện nhiệm vụ về công tác đối ngoại nhân dân theo 

quy định tại Điều lệ của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân 

được cấp có thẩm quyền giao. 

5. Giải pháp thực hiện  

Các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân thực hiện các 

giải pháp sau:  
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a) Đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, ban hành hoặc sửa 

đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện trách nhiệm quản 

lý nhà nước liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân. 

b) Đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xây dựng các cơ chế, chính 

sách liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân. 

c) Tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước, pháp luật về công tác 

đối ngoại nhân dân. 

d) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện, xử lý vi phạm các quy định của 

pháp luật và khen thưởng trong công tác đối ngoại nhân dân. 

đ) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và 

nghiệp vụ hoạt động đối ngoại cho các cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân. 

6. Tổ chức thực hiện 

a) Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan trình Chính phủ: 

- Bổ sung nhiệm vụ cho Bộ Ngoại giao thực hiện công tác đầu mối theo 

dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công 

tác đối ngoại nhân dân; 

- Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi, tổng hợp, phối 

hợp, trao đổi thông tin về công tác đối ngoại nhân dân. 

b) Các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã 

phân công trong đề án.  

 c) Các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh lập dự toán chi ngân sách hàng năm để 

thực hiện các nhiệm vụ trong công tác đối ngoại nhân dân, trình cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- TTg, các PTTg; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị VN; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,    

  các Vụ: TCCV, TH; 

- Lưu VT, QHQT (3).TA  

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

 

 

Trương Hòa Bình 
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